
Beste vrienden

‘t is feest, ‘t is feest!
De voordracht gaat over feestgebak in Vlaanderen bij gelegenheden
-vooral bij Kerstmis of Nieuwjaar
-Sinterklaas / Sint-Maarten
-Zelfs bij schuttersverenigingen!
Het verspreidingsgebied is ook Frans-Vlaanderen, Zeeuws Vlaanderen, Nederland 
wegens de vele gevluchte Vlamingen na de Geuzentijd, alsook Wallonië, waar de 
Vlaamse productie vanaf 1875 geleidelijk overgenomen werd,
De witte klei kwam trouwens uit de streek van Andenne (en vroeger had de streek tot 
in Doornik Vlaamse roots,)
Ik draag deze uiteenzetting op aan mijn echtgenote Lucie, die vandaag haar feestdag 
viert,
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Mijn patacons zijn mijn kleurrijkste collectie,
Geniet van de vele mooie afbeeldingen die ik deze namiddag zal presenteren,
Het is weeral hoofdzakelijk uit eigen collectie, met uiterst veel Gentse patacons. Gent 
was een belangrijk productiecentrum met zeer veel actieve verzamelaars,
Er zijn uiteraard ook veel andere centra vertegenwoordigd,
Ik vul aan met enkele beelden van pataconcollecties in musea,
De afbeeldingen zijn zeer volks en vaak met symboliek, die we niet altijd meer 
begrijpen,
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Patacon-menu met vooral mijn verzameling in beeld
Het is een kijkpresentatie over unieke volkscultuur
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Patagon, zilveren Spaanse munt, in Antwerpen geslagen 1612-1710,
De benaming patacon begon dan,
Het gebruik van feestgebak met een schijfje in gebakken pijpaarde bestond hier reeds 
vroeger en werd bijv, schildeken genoemd, 
Een tijdlang werden de pijpaarden en zilveren schijfjes gelijktijdig gebruikt,
De keuze hing af van de sociale status,
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Dank zij Geert kennen we drie Vlaamse schilderijen waarbij een geldstuk rechtgezet is 
in een brood bij begrafenisrituelen,
Dit exemplaar is in O.LV. van de Potterie te Brugge,
Het is een voorstelling van de Zeven Lichamelijke Werken van Barmhartigheid: de 
hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de zieken bezoeken, de 
vreemdelingen herbergen, de doden begraven en de gevangenen verlossen. Rechts 
zien we hoe een kind bij de dismeester een broodpenning inruilt tegen een brood. Dit 
gebeurde normaliter in de kerk maar wordt hier door de kunstenaar in open lucht 
afgebeeld, wat ongewoon is.
Het wordt toegeschreven aan Frans Francken (Antwerpen) en is 17de-eeuws. 
Techniek: olieverf op paneel.
Achteraan merkteken en initialen: 2 handjes en een burcht (verwijzen naar 
Antwerpen) en initialen LS (verwijzen naar Lambrecht Steens). Steens was 
paneelmaker en lijstenmaker. Hij werkte als meester in Antwerpen tussen 1640 en 
1651.
Dergelijke werken kwamen vaak voor in hospitalen en caritatieve inrichtingen als 
stimulans om hulp te bieden mensen in nood.
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Naar verluidt, volgens Sebastien SR. Roncin, betreft het een afbeelding van "Les Bons 
Riches“ en Le Mauvais Riche. Een vriendin van Geert nam de moeite om, in keurig 
Frans opgesteld, hiernaar te informeren : lees hieronder.
Mijn vermoeden is dat de symboliek ervan iets met het gebruik van 'patacons' moet 
te maken hebben. Traditioneel werden deze ingebakken in brood, waarbij ik altijd het 
vermoeden had dat deze (keramieken?) munten plat op het brood lagen, en er niet 
rechtopstaand werden ingeduwd.
Faisant suite à votre demande de renseignement, le tableau que vous évoquez
s'intitule Les Bons Riches. Il représente 6 hommes, bourgeois, faisant la distribution
d'aumône aux pauvres, cette aumône consistant en un pain dans lequel a été placée
une pièce de monnaie. C'est une représentation assez rare, qui n'a pas d'autre
symbole que celui de la charité.
Ce tableau répond à un autre, intitulé Le Mauvais Riche, une parabole de Lazare.
Nous ne connaissons pas l'artiste, le tableau n'étant pas signé, mais il semble
appartenir à l'Ecole Flamande et date du XVIe siècle. Avant d'entrer dans les 
collections du Palais Bénédictine, il appartenait à l'Abbaye de Saint-Wandrille.
Je vous prie de trouver ci-joint deux photos, l'une des Bons Riches, l'autre du Mauvais
Riche. Ces photos sont de piètre qualité. Je vous prie de m'en excuser. Ces œuvres
n'ont pas encore fait l'objet d'une numérisation.
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In dezelfde periode, begin 16e eeuw, was ook de vollaard in gebruik, een koekebrood 
dat door peter en meter aan hun doopkind geschonken werd met Kerstdag,
Centraal op het brood lag een zilveren muntstuk plat, Dit was een Spaanse patacon, 
tijdens de Spaanse tijd,
Deze patacons werden hier geslagen, Zo had het kind feesteten én wat spaargeld,
Bij de geuzentijd en godsdienstoorlogen was alle rijkdom hier weg, De begoeden en 
aannemers vluchtten naar het buitenland,
Hier werd heel wat geld uit veiligheid ingegraven, zoals deze 436 zilveren Spaanse 
munten, waaronder patacons, door een boer gevonden op zijn land te Westouter, 
Later in de verzameling van grootvader Hendrik Adriaen,
Na de geuzentijd was er hier geen geld meer,
Het gebruik met vollaards bleef bestaan, maar het muntstuk werd vervangen door 
het rond schijfje in pijpaarde, Het werd eveneens Patacon genoemd,
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Volgens Guido Gezelle komt de naam vollaard van de heidense god VOL bij ons,
Aan hem werden er offers geschonken onder meer dierenoffers en mensenoffers,
We zien ons Midwinterbrood van vorig jaar en mijn twee bakvormen voor vollaards,
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Volkskundemuseum Brugge, Rechts met patacon met hulsteblad uit Wallonië,
Tekening door vader Fernand Adriaen te Poperinge
Met Kerstdag vond hij er twee onder zijn hoofdkussen.
Hij dacht dat ze van Engel Gabriël kwamen, Dit was in Westouter gebruikelijk,
Mijn eerste patacon met engeltje, in 1970 aangekocht bij antiquair Deene van Gent 
op de antiekbeurs te Brugge,
Vader had slechts één patacon, gekregen van Philippe Duprez en door hem 
opgegraven in de Damse havenkom; Het is 16de-eeuws, 
Het is klein, 3,5 cm diameter, Het stelt een wereldbol met kruisje voor, omcirkeld aan 
de rand, witte pijpaarde zonder beschildering,
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Hervé Stalpaert in Biekorf: de Blankenbergse vollaard
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Ventekop en dierenkop van Blankenberge
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Bakvorm in eigen collectie

Paardenkoppen, Huis van Alijn te Gent

J. Pieters, De patacons of schildekens onzer nieuwjaarskoeken, Ars Florklorica Belgica, 

Antwerpen, 1949, blz. 107-148:

… Ook bij andere gelegenheidsgebakken werden schildekens aangewend. Ter 

gelegenheid van het feest van Sint Niklaas, de kindervriend (6 december), bakte men 

koeken in gewone brooddeeg, die de heilige, een paard of de heilige als ruiter 

verbeelden. Ingevolge een gemakkelijk te verklaren contaminatie, werd het gebruik in 

sommige plaatsen overgedragen op Sint Maarten (11 november).

Sint-Maartenskoek. Werd op 11 november de kinderen ten geschenke gegeven. Het 

hoofd van de sant en de kop van het paard zijn versierd met een schildeken. 

Drie patacons met het gemijterd hoofd van Sinterklaas. In de mijter is in reliëf een ruit 

aangebracht. Bij het derde exemplaar is er een kruis op geschilderd.

De patacons zijn in roze aardewerk en met waterverf beschilderd.

Hoogte: 8, 7,9 en 7,4 cm.

Dergelijke patacons werden vervaardigd bij Merlé te Gent. Franciscus Ludovicus

Merlé is geboren te Gent in 1837 en er overleden in 1930. Hij woonde in de 
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Abeelstraat en was de laatste pijpenbakker en schildekensmaker te Gent en een der 
laatsten van het Vlaamse land. Het grootste deel van de gebruikte vormen waren 
door hemzelf vervaardigd. In de laatste tijd van zijn activiteit liet hij zijn patacons
bakken bij een pottenbakker. Het schilderen werd met de grootste zorg gedaan, 
hoewel het in het kader bleef van de volkse trant
J. Pieters, De patacons of schildekens onzer nieuwjaarskoeken, Ars Florklorica Belgica, 
Antwerpen, 1949, blz. 107-148.
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Gebruikelijk te Gent
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Kindje Jezus was ook zeer gebruikelijk,
Links in gips, Menen 1949
Midden en rechts in gebakken pijpaarde, Deze zijn ouder,
Dit bestaat nog, nu in suikergoed,
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Bakker Mariman te Hamme en Annie Mariman te Dendermonde 1990
In 1996 kocht ik in Dendermonde drie ronde pataconbroden bij een broodbakker te 
Dendermonde,
Ik heb ze gedroogd ter bewaring, maar mijn muizen hebben het brood opgegeten,
Dit zijn latere patacons, door haar ontworpen
Keizer Karel en zijn echtgenote Isabella van Portugal,
Zelf kwam hij graag naar Dendermonde,
Deze patacons zijn gemerkt op de onderkant met een merkstempeltje dat ze liet 
maken,
Typisch rood aardewerk van Temse, Vele vingerindrukken,
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Antwerps prentje, waarbij Kindje Jezus een krolleman brengt,
Mechelen: Krulkoek
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Patacon met hert
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Verzameling patacons vervaardigd door Leclercq-Carron in Baudour, bij Bergen,
We zien dieren, menselijke figuren (klaroenblazende militair ruiter en briefdragende
man), twee geometrische versieringen, vaak voor de twee kleinere rondingen),  Het 
hert is er ook bij,
Op de achterkant zien we het wapenschild van de Sint-Sebastiaansgilde,
Pataconbroden werden eveneens door schuttersgilgen geschonken,
(We vermoeden dat dit pataconbrood uit Leuven komt,)

Familie Leclercq-Carron te Baudour leverde ook aan broodbakkers te Brugge,
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Cougnou uit Charleroi in 1920
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Vroeger dacht ik dat patacons typisch Vlaams zijn, De naamgeving is Vlaams, maar 
feestgebak met versiering was universeel,
In de 14e en 15e eeuw was feestbrood met rond aardewerk ook gebruikelijk in Italië 
en Duitsland,
Modelplaat met stenen Italiaanse ronden voor feestgebak, 15e eeuw,
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Duitsland, versieringen uit houten vormen 16e en 17e eeuw
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Luc ging op 1 november stappen in de Eifelstreek,
Hij bracht een pijpje voor mij mee,
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Dank je, Luc
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Pataconvormen
Beer met temmer en muzikant, wellicht De Wilde te Zele
Poppenspel
Bloemen en planten zijn ook gebruikelijk,
Ik wil jullie zeker aanraden om straks de pataconzaal in dit museum te gaan 
bezoeken,
Zeker de moeite na deze presentaties,
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Prachtige opstelling
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Midwinterfeest zondag laatst: 2 heel grote patacons met Napoleon
Links te paard
Rechts: Napoleon ontvangt een hertog in de hemel, 
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Dit schreef wijlen bestuurslid en goede vriend Hendrik Demarest in het tijdschrift 
Brugge die scone, eind 1994,
Hij stelde vast dat er in de literatuur geen sporen waren van patacons die in Brugge 
vervaardigd waren Hij vond er, beschreef zijn studie en zoektocht en schonk ze aan dit 
museum,
Het zijn vooral koppen, Hij vond ze bij broodbakker Nollet-Fonteyne in de 
Boeveriestraat, overleden in 1924,
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Tijdelijke tentoonstelling in de pataconzaal hier uit mijn collectie
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Tijdelijke tentoonstelling in de pataconzaal hier uit mijn collectie
Waalse patacons en rechts onze uitgaven bij het Midwinterfeest
De vormen geraken op en we hebben al tweemaal dezelfde patacon uitgegeven,
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Ook in Oostende waren er koppen,
Andere collectie
De achterkant is ingedrukt met de duim om meer reliëf te geven aan de tekening,
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Foto in Bachten de kupe, februari 1967,
Vlaamse en Waalse patacons,
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De Waalse zijn ook aanwezig in de collectie van dit museum
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Andere collectie
Recentere patacons uit Wallonië,
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En ook in mijn collectie
Het zijn vergelijkbare exemplaren uit eigen collectie van Aalmoezenier Lowyck en 
Marie-Louise,
Ze zijn in gips,
Hulsteblad, verwijzend naar Kerstdag,
Schoentje zetten
Kindje Jezus
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In de Gasthuisstraat, opgericht in 1902, foto 1922, Gerecupereerd bij de kleinzoon 
broodbakker Johan Derynck,
Ze zijn gebruikt bij Derynck, maar vervaardigd bij Leclercq te Baudour,
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Varianten van Baudour
Deze patacons werden door groothandels voor bakkerijproducten aan de 
broodbakkers geleverd,
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Louis Leclercq te Baudour, overleden in 1887,
3 patacons uit een Gentse collectie
Zebra, schaap en bok,
Het zijn kwalitatief heel hoogstaande patacons,
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Ik bezit een metalen gietvorm van Louis Leclercq van Baudour om een vuistbeeldtje
van een Onze-Lieve-Vrouw te gieten, slechts 8 cm hoog,
Louis Leclercq a Baudour
Nr 32
We zien zijn groot vakmanschap,
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Kleine patacons uit Wallonië, verzameling Aalmoezenier Lowyck
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Kleine patacons uit Wallonië, verzameling Aalmoezenier Lowyck
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Patacon met een vogel op een tak, door Piet Swimberghe opgegraven aan het 
Schuttershof te Brugge
11-07-1995
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Bloempatacons in Menen archeologisch gevonden in grote hoeveelheid in een 
waterput in 2005-2006,
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Er werden te Menen veel patacons gevonden, maar ook veel pataconvormen,
Alles werd in de waterput opgeruimd kort na de eerste wereldoorlog,
Collectie Archeo Zuid-West-Vlaanderen te Kortrijk
Kerststal en andere bijbelse voorstelling
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Kerststal met de aanbidding door de Wijzen 
Een variante werd gebruikt door P De Wilde te Zele,
Opgeborgen uit het vroeger Volkskundemuseum te Antwerpen, Diameter 17 cm, 
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Pataconvormen voor hoofden van militairen
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In de waterton werd ook een mooie vorm gevonden met het hoofd van Sinterklaas,
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In de verzameling van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas te 
Sint-Niklaas is er een andere vorm met het hoofd van Sinterklaas,
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Sinterklaas kwam uiteraard regelmatig voor op patacons, bijvoorbeeld bij 
broodbakkers te Wetteren en te Wenduine,
Hier een Sinterklaas met mijter, staf en een kindje uit een Gentse collectie, De maker 
is onbekend,
Rechts een ongebakken patacon met Sinterklaas van mevr, Mariman van 
Dendermonde
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In mijn beginperiode had ik uiteraard nog geen digitaal fototoestel,
Dus ik tekende mijn aanwinsten op papier net als mijn grootvader en broer Luc,
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Privaatcollectie Wervik,
Heel oude exemplaren met parelrand, Zeer gedetailleerd,
Uniek
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Mijn goede vriend en overleden Raoul Verbeure was collega bestuurslid van 
Volkskunde West-Vlaanderen,
De grote patacons zijn van de familie Mariman in Hamme en Dendermonde
Hij had een enorme collectie, maar dit waren zijn enige patacons,

52



De grote patacon met militair ruiter heeft een diameter van 19,5 cm, 
Dit is mijn grootste patacon,
Mevr Annie Mariman gebruikte hiervoor een verpakkingsdoos,
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Ik geef enkele afbeeldingen van de vele patacons in deze collectie, die van het KBOV 
komt,
Ook koppen
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Het is een mix van Gentse en andere,

55



Er is een rijke collectie plaatselijke pataconvormen,
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De vorm met Sint-Jan de Doper heb ik ook in mijn collectie,
Het komt uit de verzameling Bellemens te Antwerpen en is in witte pijpaarde,
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Dit museum noemt nu het Huis van Alijn,
Ondertussen kwam er eind vorig jaar de derde opruiming, Het meeste erfgoed is nu 
opgestapeld in het Gents museumdepot onder Ghelamco Arena,
Er worden slechts 6 patacons tentoongesteld.
Het zijn dan nog de recentste, in Wallonië vervaardigd,
Ik ben blij dat dergelijke ingrepen niet in Brugge gebeuren,
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In 1861 waren er twee pataconbakkers vermeld in de Wegwijzer der stad Gent; 
Boembeke en Lodewijk Suvé
Ze werden Schildenmakers genoemd,
Patacons werden in Gent ook schildekens genoemd,
In 1909 zijn ze niet meer vermeld, wel F. Merlé, pijpenbakker in de Abeelstraat 20,

De laatste pataconbakker te Gent was Suvé,
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- Spanjaardstraat Gent, 1978, 2e helft 19e eeuw, Zwarte Doos Gentbrugge
- Opgegraven bij de bouw van de Volkskliniek te Gent, geopend in 1985, eigen 

verzameling
- Bloem, opgegraven in Wittewalle te Oostakker, 19e eeuw, Gents, eigen verzameling
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In eigen verzameling heb ik een aantal vroegere Gentse collecties:
Uit verzameling Frans Van Bost
Uit verzameling Hoste
Uit Verzameling Gustave Weeze
Uit verzameling schepen van cultuur Gent
Uit verzameling Mic Goossens
En andere

Hier een verzameling Gentse patacons, waarvan 5 met koppen,
De onderkant werd met de duim ingedrukt om de patacon meer reliëf te 
geven,
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Deze prachtige collectie werd mij aangeboden uit een gekende verzameling met 
hoofdzakelijk 19e-eeuwse Gentse patacons,
De vierkante patacon met drie madonna’s is uniek en ouder,
Onderaan in het midden: vermoedelijk patacon van de familie De Cock (COCK) te 
Hamme ca 1898-1930,
Je ziet dat verzamelaars hun collectie koesterden,

62



Prachtige uitgebreide collectie met vooral Gentse patacons, aangeboden door een 
Gentse antiquair:
Molen met molenaar
Fietster
Koppel edellieden, wellicht Keizer Karel
Bloemenvaas, heel courant
Koppel onder een boom
Stoomtrein rond 1860 te Gent
Bedevaartsoord Bergenkruis te Destelbergen
Klompenmaker
Vlaamse haardstede

In totaal 94 stuks, 6 dia’s
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Onderaan in het midden: Sinte Pieter met de haan
Familie De Cock te Hamme 1898-1930
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Fruit
Gentse honden
Dieren
Personen
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Bovenaan rechts zien we een allegorisch motief
Onderaan rechts een jager met jachthond en hert
Schepen zijn niet courant en zullen een betekenis hebben
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Veel militaire ruiters te paard, ook een bootjesman
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Bovenaan rechts: Jantje zag eens pruimen hangen,,,
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Andere collectie; De typische kleine Gentse patacons met vruchten en bloemen, Deze 
werden op de uithoeken van de vollaard geplaatst, 

69



Kleintjes
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26-02-1989
Herkomst: collectie van een vroegere schepen van cultuur te Gent, Roger Vandewege 
of André Vanhove, 40 stuks, Antiquair Charly Dewit,
Je begint figuren te herkennen,
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Die kleintjes zien we hier ook,
Er zijn stekjes, rechthoekjes, gestyleerde vorm van Kindje Jezus,
In het midden de Leo Belgicus van 1790,
De Gentse hond, onderaan links
Midden rechts, het oorspronkelijk hert, nagemaakt in Wallonië
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Mooie verzameling Gentse patacons die ik heb van de collectie Mic Goossens, Villa 
Les Heures Claires te Deurne,
Puur volkse traditie,
- Spittende boer
- Man met paard
- Militair ruiter
- Koppel aan een grot
- Pijprokende man
- Militair ruiter met klaroen
- Verkoper met kattekniezermand
- Man speelt met een hond, reeds gezien
- Opnieuw de Leo Belgicus 1790
- Militair ruiter
- Man met kruiwagen, reeds gezien
- Man op klompen bij boom
- Bellenblazende man op trap
- Eekhoorn
- Bloemenvaas
- Vrouw met was
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- 2 ruiters
- 2 paarden
- Bloem
- bloempot
- Vogel in boom
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Ook uit de verzameling Mic Goossens te Deurle, 26-06-1999
-Boogschutter als ruiter, uiterst fijn maaksel
-houtsprokkelaarster
-hovenier
-Muzikant met trommel en trompet

Gezien de herkomst kunnen deze patacons Gents zijn, maar dit is uiterst moeilijk toe 
te wijzen,
Bij haardtegels werd vroeger vaak de vindplaats beschouwd als productieplaats en 
dat was niet altijd correct,
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Gent
Figuren en ruiters
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Nog een Gents exemplaar van 24 februari 1909 uitgegeven als souvenir door de 
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent,
De vereniging werd opgericht in 1893 en bestaat nog steeds,
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We zijn in het Waasland
Stedelijk Museum te Lokeren op 9 oktober 2011
We zien gelijkaardige patacons
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Het standaardwerk is de tentoonstellingscataloog Patacons in het Stedelijk museum 
voor Volkskunde te Dendermonde door toenmalig conservator Aimé Stroobants in 
1992,
We zien een mooie grote krulkoek op een schilderij,
In dit museum hangt een kader met patacons van Petrus De Wilde uit Zele,
Volgens mij zijn er ook heel wat Gentse patacons bij,
De meeste verzamelaars hadden een mix van herkomst,
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Ook met Gentse patacons
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Kermisbeer
Petrus De Wilde Zele
Rechter mogelijk Gent; Patacons werden nagemaakt,
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Merk op de onderkant; P De Wilde Zele
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Ook Petrus De Wilde te Zele: een militair ruiter
21-07-2009
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Uit Krantenartikel in Het Nieuwsblad 21 augustus 1992 naar aanleiding van de 
tenstoonstelling Patacons in het Stedelijk Museum voor Volkskunde te 
Dendermonde,
Ze woont nog steeds in een begijnhofhuisje te Dendermonde, Ze had er ook haar 
atelier, Ze maakt er geen patacons meer,
Ik dacht dat zij de laatste professionele pataconballer was maar eergisteren vertelde 
André Delcart me dat na zijn Zwarte Kat sessie hier een toehoordster hem kwam 
zeggen dat zij dit nog vervaardigt,
Ik hoop dat ze hier aanwezig is voor een babbel?
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Mevrouw Annie Mariman verkocht haar patacons aan broodbakkers te 
Dendermonde,
Verzamelaars moeten dus een pataconbrood kopen om een patacon te verwerven,
Uitzonderlijk bezorgde ze mij in 1992 3 patacons: 
-gebakken, steeds in rood aardewerk van Temse
Rechts de bovenkant is wit geschilderd
Onderaan afgewerkt
Ze gebruikte de vormen van haar vader die broodbakker was in Hamme,
Zelf ontwierp ze nieuwe vormen, zoals onderaan rechts, een variante van de patacon
met de vier heemskinderen
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Patacons van mevrouw Mariman uit de verzameling van Marie-Louise ‘t Hooft te 
Brugge,
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Haar broer bakte vroeger ook patacons voor zijn broodbakkerij in Hamme en andere 
broodbakkers Mariman,
Hij gebruikte enkel vormen van zijn vader,
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Mythologisch harpspelende vrouw, vermoedelijk De Cock Hamme
28-10-1995
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Ook in Aalst was er een pataconbakker actief,
In 2001 werd heel wat productieafval opgegraven uit de tweede helft van de 18e

eeuw,
Enkele voorbeelden:
-De vier heemskinderen
-Sint-Aubertus, patroon van de broodbakkers
-Liefdesboom
-Stekje, gestileerd Jezuskindje
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-melkboerinnetje, geïnspireerd door een oude gravure, net als een patacon van het 
Midwinterfeest
-tulbandfiguur
-vijf zintuigen
-peer, zoals ook in Gent vervaardigd
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Zeer gelijkaardig

90



18e en 19e-eeuwse patacons en moule,
Rondedans
Sint-Franciscus
Zittende vrouw
Figuren
Haan
Lam Gods
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Ronds de cougnolle van Saint-Guislain
Met uitzondering onderaan rechts, de herdenkingspatacon van Gent in 1901
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19-10-2002
Een man in zwarte kledij schenkt een bloementuil aan een vrouw, een amoureus 
tafereel
Onderaan links Een golfspel, De helper de speler met regenscherm draagt de zak met 
de clubs aan, 
Ze zouden Gents kunnen zijn,
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Voorheen bestond in de Nederlanden een traditioneel volksspel: colfspel door 
colveniers, reeds vermeld in Utrecht in 1297,
Dit colfspel was de voorloper van het golfspel,
Fragment uit de zeven hoofdzonden van Hiëronymus Bosch (1450-1516), met colfstok
en bal
We zien een Vlaams votiefschilderij van Bruggeling Adriaen van der Linde in 1595, Het 
meisje houdt een colfstok en colfbal vast,
Nederlandse wandtegel, 2e helft 17e eeuw, colfspeler
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Sint-Hubertus
Heiligen en devotionele thema’s vormen toch een minderheid op de patacons,
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Dierpatacons, aangekocht aan de Dyver te Brugge in 1984
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Militair ruiter te paard uit verzameling te Sint-Martens-Latem, mogelijk Gents 6-8-
2004

Rechts drie grotere patacons:
-Boer ploegt met zijn boerenpaard
-Meisje springt met danskoord
-Buitentafereel
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Diverse
Engel met kindje Jezus
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Een kip, op mijn verjaardag in 1973 aangekocht bij een antiquair te Brussel
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Twee patacons uit de verzameling van Ernest Van den Driessche te Eine, 1894-1985, 

Hij was zeer begaafd kunstschilder voor volkse taferelen, veelal feesttaferelen, 100 

jaar na zijn geboorte kwam dit boek uit, waarin ook zijn goede vriend Renaat van der 

Linden een groot hoofdstuk schreef, Zijn dochter schonk mij dit boek, Ze zou 

proberen hier aanwezig te zijn, maar blijkbaar niet gelukt,

Ik kocht deze prachtige patacons bij zijn dochter tijdens een antiekmarkt in de Sint-

Niklaaskerk te Gent, Ze heeft een schoendoos met vooral kleinere patacons van haar 

vader,

Patacon met militair ruiter en kromzwaard

Patacon waarbij een vrouw een appel aanbiedt aan een man die op een bank zit bij 

een boom,

Bij de onderkant zien we dat de patacons niet in volledig witte aarde zijn, maar een 

mengeling van vooral pijpaarde aangevuld met lokale klei, Dit was op de kostprijs te 

beperken. De bovenkant moest daarom wit geschilderd worden na het bakken, Je ziet 

ook vingerindrukken op de onderkant om de figuur goed te doen uitkomen,

De patacons van Ernest Van den Driessche komen van Ouwegem, aan rand van de 

Vlaamse Ardennen en deelgemeente van Zingem, Wellicht komen ze van een 

broodbakker, We weten niet wie de patacons gemaakt heeft, 

3 november 2018
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Deze werden begin 21e eeuw gebruikt bij folklorefeesten
-Sint-Apolloniakermis in 2001, Het Apolloniabrood kon besteld worden bij bakker De 
Tollenaere te Munte,
-Palmpasen
-Kerstmis
Ze werden vervaardigd door de plaatselijk kunstenaar Roger Van Steenberge
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- Visserijmuseum Oostduinkerke
- Bakkerijmuseum te Veurne, voor 2002 en hedendaags, in gips, er te koop aan € 1
Uit verzameling Frans Van Bost
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2002: Sint-Rochus door mevr Anny Mariman
Op vraag van conservator De Sutter ontwierp en maakte ze een patacon met de 
huiskat Aristide
Daarna werden onze patacons vervaardigd door Mieke Meskens in 2003 en nadien 
door Christine Meire met perelaren vormen, De vormensnijder is gestopt wegens 
oogproblemen en in 2016 heeft broer Luc zelf een vorm vervaardigd voor haar,
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Het Brugge embleem Midwinterfeest 
Pataconbrood 14-12-2003
Gipsen moule en ongebakken patacon, getrokken bij Mieke Meskens in de Balstraat 
te Brugge op 6 juni 2003,
Door het krimpproces van de klei is de patacon kleiner dan de vorm en verkleint nog 
bij het bakken,
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Midwinterfeest 2010
Dansend paar onder een boom, geïnspireerd door een oude patacon vermoedelijk 
van de familie De Cock te Hamme in verzameling Currinckx-Bovyn ,
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Geluksbrengertje met hoefijzer Midwinterfeest 12 december 2010
We zien de pataconstand van Freddy en Christine met de houten pataconvormen in 
perelaarhout,
Hun producent is ermee gestopt wegens blindheid,
Er zijn ook patacons van mevr, Mariman,
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Geluksbrengertje met hoefijzer Midwinterfeest 2010
Brugse patacons in het museum voor Volkskunde te Brugge volgens Valentin
Vermeersch in zijn publicatie De oude keuken in 1990,
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(Geluksbrengertje met hoefijzer Midwinterfeest 2010
Brugse patacons in het museum voor Volkskunde te Brugge volgens Valentin
Vermeersch in zijn publicatie De oude keuken in 1990,)
Hij was mis, Het is een Gentse patacon van Merlé in dit museum,
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Patacon Midwinterfeest 2014 en 2017, Mijn vollaard van vorig jaar is met beten door 
onze Saint-Bernard Junior, Hij dacht dat het een Hubertusbrood was,

Victor De Meyere, De Vlaamsche Volkskunst, Antwerpen, 1944 – Prent Melken en 
karnen
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Freddy en Christine tijdens het Midwinterfeest zondag laatst,
Karnster, geïnspireerd naar de gravure op vorige dia
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Affiche met Chat Noir
Het bekendste beeld van Le Chat Noir dat bewaard is gebleven is het affiche 
van Théophile-Alexandre Steinlen, getiteld Tournée du Chat Noir uit 1896.
In Brugge werd in 1894 de kunstzinnige vereniging Chat Noir opgericht.
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Mietje, Christine en Luc volgden een cursus patacons maken bij mevr, Annie Mariman
te Dendermonde,
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Moedervorm, ongebakken, gebakken en versierde patacon van Luc Adriaen in 2016
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Patacons en vollaard van Luc Adriaen voor Buggenhout
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Grote patacons werden ietwat bolvormig gemaakt.
Dit kwam beter uit op het brood,

Dit is de werpbol van een oud Vlaams volksspel. De bol werd spiraalsgewijze naar een 
kegel gerold, Een vers gemodelleerde patacon werd daarvoor op een houten pierbal
geplaatst en licht aangedrukt,
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