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Voorwoord 
Beste Carnavalisten, sponsors en sympatisanten van 
de Luuper van Halle, 
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\ Nieuwe zaal voor al uw vergaderingen, presentaties, koffietafels ) 
Na 13 jaar groeit de Kroniek van het Halse carnaval 
door naar een heus tijdschrift in vierkleurendruk en op 
glanzend papier. U heeft het misschien ook gemerkt, 
de ondertitel is nu ook "Kroniek van het Halse Volks- 
leven". De rode draad blijft onze Halse Carnavalcul- 
tuur. Armand Sermon en Sonny Vanderheyden, vaste 
redacteurs en stichters van de "Luuper van Halle", blij- 
ven de geschiedenis van onze Halse carnaval verder 
uitpluizen. Na de Dasjtereirs in het vorige nummer 
(maart 2007) komt nu de geschiedenis van de Raar 
Charels aan bod. Hiermee beginnen we een reeks 
waarmee we in elke Luuper van Halle de geschiedenis 
van een Halse carnavalgroep vertellen. Maar ook de 
carnavalactualiteit van vandaag blijven we op de voet 
volgen. Zo krijgt u ook in dit nummer kort carnaval- 
nieuws, de klassieker "Wat dagge meugt, mo niet 
moetj geluuve", een stukje over de nieuwe carnaval-CD 
&n u krijgt het antwoord op de vraag waarom carnaval 
dit jaar zo vroeg valt. 

U ziet het, na 13 jaar is de "Luuper van Halle" leven- 
diger dan ooit en we beginnen een nieuw hoofdstuk in 
de geschiedenis van ons tijdschrift, waarbij we ook 
andere aspecten van ons Halse volksleven zullen naar 
voor brengen. 

Speciale dank aan Armand Sermon en Sonny Vander- 
heyden voor de inzet en gedrevenheid waarmee zij 
keer op keer de Luuper van redactie voorzien ! Zij zet- 
ten dit ook de komende jaren met veel enthousiasme 
verder. 

I Veel leesplezier. 

Johan Vencken 
Hoofdredacteur "Luuper van Halle" 
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Sonny Vanderheyden 

I 
Lees de volledige editie met uitgebreide artikels en veel kleu- 

renfoto's, literatuurverwijzing en diverse links op w.luuper.be 
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D'histoure van de Raar Charels 
door Sonny Vanderheyden 
Ik moet een jaar of tien geweest zijn - Ketnet bestond nog 
niet - toen de BRT op woensdagavond rond een uur of zes 
Zeppelin op de kijkbuiskids losliet. Het programma werd 
gepresenteerd vanuit een Zeppelin die in onze fantasie het 
land rondvloog om reportages te draaien. Eén keer kwam 
het tuig in Halle terecht, bij de Raar Charels, waar een klei- 
ne Dirk Vierendeel telefoonboeken aan het verscheuren was 
om ze op geplooide kiekendraad te lijmen. Dirk is intussen lid 
van Halattraction, de Raar Charels bestaan al vijftien jaar niet 
meer. Tijd om die Zeppelin te vervangen door een teletijd- 
machine en in de geschiedenis van één van onze topgroepen 
uit de jaren tachtig te duiken. We spreken af met pionier 
Louis De Boe in café De Klinkoet ... 

CABARETGROEP 
In de jaren zestig was de Raar Charels een cabaretgezel- 
schap: "De naam is gekomen door de klop oan de minsje. 
Als ze ons zagen komen, werden we altijd Raar Charels 
genoemd. We mochten overal optreden in de streek. In 't 
Gildenhuis of de zaal van 't College, in Den Deken in Sint- 
Pieters-Leeuw, maar ook zaaltjes in Lembeek of Lot en één 
keer per jaar was 't drie uur café-chantant in ons lokaal 
Lamme Guiche, bij Jeanne en Léonard en dochter Yvonne. 
20 fmnk entrée! Toen zag het café er nog helemaal anders 
uit. Een café met een hele geschiedenis, want Hendrik 
Conscience heeft er nog gewoond. We brachten sketchen en 
liedjes in het dialect met Vincent Vierendeel, Roger Deville 
en François Sergeant. We schreven onze teksten zelf. Nog 
tot 7 jaar geleden voerden we sketchen op tijdens het kerst- 
feest op de Wolvendries.* Toch zou de interesse voor hun 
revue-optredens in de loop van de jaren 70  verminderen. 
Kwam er sleet op de formule of bleven de Hallenaren liever 
voor hun tv zitten? Toen het cabaretgezelschap gestopt was, 
werd Louis zanger bij de Mefisto's: een amusementsorkest: 
"Ik kom nu nog altijd mensen tegen die zich herinneren dat 
ik op hun trouwfeest heb gespeeld. We hadden soms tot 4 0  
optredens per jaar." 
Maar ook de balorkesten zouden verdwijnen en werden ver- 
vangen door discobars. De Mefisto's hielden het na tien jaar 
voor bekeken. 

RAAR CHARELS IN DE CARNAVALSSTOET 
Het cabaretgezelschap stopte, maar intussen waren de Raar 
Charels al in het Halse carnaval geïntroduceerd: "Dat was 
op vraag van Claude Demiddeleer. Ge weet hoe dat gaat. 
Hij kwam ons overal tegen, zag dat we ons graag amuseer- 
den, dus waarom deden we niet mee in de carnavalsstoet? 
Jean Jacmin riep altijd: 'Woe ester plezier?" als hij me zag. 
En zo zijn we in 1971 begonnen. Toen nog gewoon als 
cabaretgroep mee in de stoet, we waren m& ne man of vijf. 
In '72 was ons thema "We bouwen hem zelf". Ja, ook in de 
jaren 70  beloofden d'hiere van 't stad ons al een zwembad. 

We reden rond met een zinken bad en daarboven een dou- 
che gemonteerd. Onzen bain stond op een oude Citroën 
met twee planken tegen geslagen. Het volgende jaar kwa- 
men de Tonnekes erbij, Marc en LUC Tondeur en we kregen 
nog wat leden bij. Ik was voorzitter van voetbalclub Real 
Lamme Guiche en kon ook die mannen overtuigen om mPe 
te lopen in de stoet. Met 6 4  waren we toen!" Carnaval zat 
in volle expansie-fase en de Raar Charels hadden de smaak 
te pakken. Dit lezen we in de krant van 1974:  "Nog nooit 
was er zoveel volk op Sint-Rochus present om de stoet te 
bekijken. Niet minder dan 22 Halse groepen stappen mee 
op. Maandagmorgen is de stad doodstil. De schoolgaande 
jeugd trapt joelend in de confetti. Na de middag onder een 
stralend lentezonnetje stroomt de stad terug luidruchtig vol 
en tegen de avond komen verschillende Halse groepen naar 
de Grote Markt. Daar op de eretribune geeft Milo I zijn 
macht terug aan de burgemeester. Knallende voetzoekers 
begeleiden de officiële bekendmaking van de prijzen voor de 
Halse groepen." De Dasjtereirs gaan in '74 lopen met de 
eerste prijs en krijgen 8000 frank, de Raar Charels eindigen 
tiende en krijgen nog 500 frank. Toen kon je in de krant nog 
lezen hoe het prijzengeld onder de verschillende groepen 
verdeeld werd. Louis vertelt: "Met een premie van 500 frank 
kwam je niet ver. Dus organiseerden we ook een tombola en 
later een T-Dansant in de Limbourg in Pepingen en een eet- 
kermis bij Yves in de Concordia. 

PAST O P  OF EI LEIT ER 
Moeten de carnavalsgroepen nu vaak in erbarmelijke 
omstandigheden wagens bouwen, in de jaren 70  en 80 was 
de zoektocht naar een geschikte werkruimte even moeilijk: 
"In het begin bouwden we onze chars in een garage. Maar 
dat was echt niet meer te doen en dus gingen we op zoek 
naar een betere lokatie. Een hele zoektocht, want eigenaars 
zijn door vooroordelen en onwetendheid niet geneigd om 
aan carnavalsgroepen te verhuren. En je zou versteld staan 
hoeveel ze soms durven vragen voor zo'n tochtige hangar 
zonder deftige voorzieningen. We kwamen tenslotte in een 
hangar terecht, aan de kerk van Sint-Rochus. Later verhuis- 
den we nog 's naar een boerderij in Hondzocht en een 
schuur in Breedhout." Vooral in de beginjaren probeerden 
de Raar Charels in te spelen op de actualiteit: "In 1 9 7 3  had- 
den we vuilniszakken over onze kop getrokken. Een nieu- 
wigheid, want tot ver in de jaren 70  gebruikten gezinnen nog 
vuilnisemmers i.p.v. vuilniszakken om hun afval in te bewa- 
ren. In 1982 was ons thema past op  of ei leit er, dat ging 
over de devaluatie van de Belgische frank, na geheimzinnig 
overleg tussen Fons Verplaetse en Wilfried Martens in Pou- 
pehan." 

VOESJ ME DE KOESJ 
In 1978 maken de Raar Charels een opvallende char. Ze wil- 



len 
de folklore van het Nederlandse Volendam uitbeelden en 
komen vanzelfsprekend terecht bij kaas, klompen, molens 
en.. bloemen: "Onze kostuums huurden we toen nog. Dat 
jaar hebben we echt iedereen die we tegenkwamen aange- 
sproken om ons te helpen, want we moesten duizenden 
bloemen op de wagen geplakt krijgen. Die bloemen waren 
gemaakt van servetten. Dat was nogal een plooiwerk! Avon- 
den aan een stuk hebben we zitten bloemen plooien op café. 
Een mooie char, maar tegen de paardenmolen van Sintje 
Roukes konden we natuurlijk niet op. Naar andere stoeten 
gingen we meestal niet. Naar de Hespendrogers in Gooik 
zijn we wél ooit geweest, toen ze daar nog een carnavals- 
stoet hadden, op de zondag na Halle. Een char in papier 
maché krijg je moeilijk verkocht, dus begonnen we na car- 
naval onze wagen volledig afbreken. Het jaar daarop konden 
we dan op hetzelfde chassis beginnen monteren." 

De chars van de Raar Charels werden alsmaar inventiever: 
"We hebben tot in 1990 altijd met papier maché gewerkt. 
Yves Struelens van de Concordia was nen echte krak in het 
plooien en modelleren van de kiekedraad. Toen de Lamme 
Guiche nen tijd dicht was, hebben we een jaar ons lokaal in 
Alsput gehad en daarna zijn we naar de Concordia verhuisd. 
De ma van Yves had daar rechtover een winkel met strijkij- 
zers. Mooie grote koppen werd stilaan ons handelsmerk. In 
1984 hadden we de kop van Pierre De Brouwer nagemaakt. 
Hij zat met z'n entourage in een auto die zogezegd in panne 
was gevallen en daarom werd voortgetrokken door ezels: 
"Voesj m& de koesj" was ons thema. Met ons marionetten- 
kostum hebben we toen ne prim gewonnen. Dat was voor- 
al het werk van Marieke, de vrouw van Vincent Vierendeel, 
één van de drijvende krachten en pioniers van de Raar Cha- 
rels." 

DE CARABOELA'S 
Maar nog meer bijval, kregen De Charels in 1985 wanneer 
ze als Caraboela's rondliepen. Nu word je op cd& wel 's aan- 
geklampt door opdringerige bloemenverkopers, maar vroe- 
ger liepen in Halle negers rond die snoep verkochten. Ze 
werden door de Hallenaren Caraboela's genoemd. Ze 
namen de trein van Brussel naar Halle en probeerden hier 
hun karamellen te slijten. De Raar Charels verkleed als 
zwarte Caraboela's, met plateaus vol met snoep, moesten 
op Krottemondjag niet afvloeien naar de Vuurkruisen- 
straat, maar bleven met hun char op de Grote Markt staan 
en veroverden een plaats in de top vijf. Volgens Louis De 
Boe een hoogtepunt: "De groepen geven het niet graag toe, 
maar een plaats in de top vijf, daar draat het toch om. Min- 
punt is natuurlijk dat de volgende jaren de druk alleen maar 
toeneemt, om nog beter te doen. En dus moet er harder 
gewerkt worden en neemt de spanning wel 's toe. Je ziet ook 
leden afhaken. Jaren onafgebroken op het hoogste niveau 
meedraaien in het Halse carnaval, dat houdt niemand vol. 
Ondanks onze chars in papier maché konden we de concur- 

rentie van de andere groepen met hun mastodonten in poly- 
ester nochtans goed aan. In '86 waren we zelfs tweede, toen 
we van die grote hoepeljurken hadden gemaakt. Ons thema 
was toen vraavenbabbel en kaffeiproet" . 
W E  DOON DE KAPELLEKES 
De grote Aalsters aandoende koppen en originele kostuums 
van de Raar Charels bleven aanslaan: "'In 1987, toen de 
BRT onze carnavalsstoet is komen filmen, hadden we een 
fameus k o s b .  We zagen eruit als bedevaarders die op hun 



knieën met een ferme bougee in de hand, naar Halle kwa- 
men. Het kostum was zo gemaakt, dat het leek alsof we echt 
op onze knieën aan het lopen waren. 't Was slecht weer toen 
en ik weet nog dat Marieke alle kostums heeft gewassen, om 
ze tegen de maandagstoet weer proper te krijgen! 

OVERSTAP NAAR POLYESTER 
In 1989 wordt het even stil rond de Raar Charels. Ze maken 
geen char en het einde lijkt in zicht. Ook Lowie verlaat uiten- 
delijk de groep: "De verantwoordelijkheden op m'n werk 
waren te groot geworden en ik Iion dat niet meer combine- 
ren met het werken aan de char. De druk lag te hoog." Toch 
gaan de Raar Charels nog 4 jaar door en geraken nog twee 
keer in de top vijf. Wel beslist het bestuur om het voorbeeld 
van de andere carnavalsgroepen te volgen en over te stap- 
pen op chars in polyester: "Groepen konden de kosten 
drukken door gezamenlijk polyester, verf en ander mate- 
riaal aan te kopen. We besloten om mee op de kar te 
springen." Hun eerste char in polyester in 1990 wordt 
meteen een schot in de roos. Als Parisiens van de Voddek- 
esmet vallen ze duidelijk in de smaak. Ook in '91 gaat de 
vlieger nog letterlijk op voor de Charels, wanneer ze met 
hun strandkasteel en vliegers die op een ingenieuze manier 
op en neer gaan, de vierde plaats wegkapen. Maar de vol- 
gende jaren zien we de groep uitdunnen, om na de carnaval 
van '93 definitief te verdwijnen. Reden voor facteur Ronny 
Guillaume, intussen al vele jaren lid van de groep, om dan 
maar op z'n ééntje mee te lopen in de stoet en de carna- 
valsaffiche uit te beelden. 

EN WA NAA ? 
Lowie De Boe is nog altijd voorzitter van z'n voetbalclub, zit 
bij Halle Toerist (een groep wielertoeristen) en geeft nog wel 
's commentaar bi' wieleiwedstrijden. Maar viert hij nog car- 1 naval op z'n 66s e ? "Het eerste jaar na mijn afscheid bij 
de Raar Charels ben ik niet naar de stoet gaan kijken. Ik 
verzeker u, da pikt. Maar da's ondertussen verteerd. Ik 
blijf het volgen. 'k Ga in de hangars kijken als ze aan de 
chars aan het werken zijn. Hier en daar kom ik wel 's 
iemand tegen die mij nog kent. Mijn kleinzoon Nico (De 
Pelseneir) heeft de carnavalmicrobe duidelijk overgeërfd. 
Hij zit bij de Mannen van de Met en loopt de benen van 
onder z'n lijf voor die groep. En af en toe heeft hij dan 
goeie raad nodig van zijn peter h&. Ik ga elk jaar naar de 
doop van hun chal: Maar ook de doop van Chic en Toe- 
ternitoe mag ik niet missen, want daarvan spelen er man- 
nen in m'n voetbalploeg. En ge kunt het u al voorstellen. 
Mè carnaval ziet de opstelling van onze ploeg er helemaal 
anders uit. Carnaval gaat voor h&!" 

OPTICIENS 
H-DE BAER 

IAS - CONTACTLENZEN 

. . nbilloen & Zoon 
 TRAA AT 1ûû HALLE M 856 76 21 1 

CAFE VAANTJESBOER 
BIJ BODY 

MAANDAGMARKT 16 H, LE 
%s 02 361 09 40 

/ CAFE DES SPORT3 
B% .TL7JLE 

NOO13ESTViTG 65 HALLE 
TEL, 02 3 8 1  20 08 

' - '-'cAFÉ BISTRO i OPENMET CARhHVAL 
B ERGENS ES TWG 10 HALLE 

TEL, 02 360 14 65 I 

I CAFE MAJESTIC 
Zaal ter beschikking 

St-Rochusstraat 2 1 1500 Halle 
GSM 0472 46 75 40 

CAFE DE FAZANT 
GROTE MARKT 8 - 1500 HALLE 

TEL. 02 361 58 04 



't Sollenbemd, een c 
door Armand Sermon 

In mijn jeugdiger jaren slenterde ik door mooie Halse straat- 
jes waarvan er spijtig genoeg al meerdere verdwenen zijn. 
Eén van deze straatjes was het Sollembeemd. ' t  Sollen- 
bent, gelek we zaan! Dit steegje leidde lang geleden van de 
Markt door een gmte volksbuurt naar de Bres. Volgens 
mijn vader was dit stukske Oud-Halle ooit het schoonste 
deel van de stad. De volksbuurt op het huidige Possozpleln 
heb ik nooit meer gekend, Dat was voor mijn tijd. Maar het 
kleine straatje er naar toe zit in mijn herinnering gegrift. 
Wat verder aan de kliniek lag de Bres, een Mein moerassig 
dal. Na schooltijd ging ik er soms dikkoppen vangen. Mis- 
schien waren deze plassen de resten van de omwalling of een 
stuk van de oude vaart. In elk geval stonden daar beneden 
plassen. Het was mijn kleine wildernis midden de stad 
Aan de hoek van het Stadhuis en het Sollembeemd 
begon het Possozplein. Dat plein achter het Stadhuis 
was ooit overdekt met een gmte halle zoals we die soms in 
het zuiden nog zien. Tegen de Zenne aan was een brouwe- 
rij. Maar dat is ook lang geleden want dat werd allemaal afge- 
broken in het midden van de negentiende eeuw.(Zie foto's 
bijlage I: Sollembeemd.) Over de Zenne waren twee 

iut uiiliolo traditiin 

Stadhuis is er een vrije ruimte waar voordien een halle stond. Het 
Sollem-beemd loopt door tot aan de Bres en aan de Zenne Ugt 

een dicht bebouwd stuk Oud-Halle. 

bruggen. De brug aan de Sakrekeur (Heilig Hart Instituut) 
was in metalen platen zoals de brug over de Leide die wij 
Waggelbrugge noemden, omdat ze op en neer ging bij het 
oversteken.(Zie foto's bijlage I I: Stadhuis en Possoz- 
plein.) 

Er was een tweede brug, de Vondelbrugge, die naar Den 
Institut (College) voerde.(l) Dat was een brede stenen brug. 
Om ze over te steken moest je onder een soort overwelving: 
het bovenverdiep van een café dat over de straat gebouwd 
was. Het was een schilderachtig tafereeltje en moest het nog 
bestaan, de Japanners zouden met volle bussen foto's 
komen nemen. (Zie foto's bijlage 111: Vondel en Hand- 
booghof.) 

In deze volksbuurt huisde omstreeks 1900 één van onze 
oudste gekende carnavalgroepen. In het archief te Binche 
vonden we een brief vanwege Les Joyeux Mirlitonistes 
gedateerd op 8 januari 1904 die vroegen om met vijfen- 
veertig leden te mogen deelnemen aan de carnavalstoet 
aldaar. Volgens hun brief waren ze sinds 1902 gevestigd bij 
FRANCOIS DEVRIESE, esraminet Rue Sollembeemd. (Het vol- 
ledige verhaal op www.luuaec~ Dossiers) 

De naam Sollenbeemd heeft mij altijd geïntrigeerd. Een 
beemd is een vochtige weide, en in mijn verbeelding zag ik 
hier de koeien grazen lang voordat het stadje Halle zich uit- 
breidde tot aan de Zenne. De meeste auteurs dachten dat 
sollen- een synoniem is van slijk en dat de naam dus ver- 
wijst naar een slijkerige weide. Maar deze beemd is meer! 
Onze Halse historicus, M.J. VAN DEN WEGHE vond de oude- 
re namen voor dit straatje: 1387 tsollenbeempt, 1407 
tsollebeemt, 1433 Ie cholebeem. (Zo weten we meteen dat 
sol- in het Frans chole- betekent.) Hij is de eerste die een 
ernstige verklaring geeft voor deze straatnaam: "Weide waar 
men solde, d.i. mef de bal speelde."(2) Zijn uitleg werd niet 
erg gunstig onthaald want niemand wist toen wat sollen 
eigenlijk betekent. Intussen aanvaardt men dat het middel- 
eeuwse sollen effectief een soort voetbal is. 
De naam sollen bewijst dat hier in de Middeleeuwen een 
soort voetbal werd gespeeld. Het zijn vooral plaatsnamen 
zoals Solbosch, Solheide, Sollembeemd die herínne- 
ren aan het oude balspel. Het was een volkssport en dus is 
er weinig over terug te vinden in oude documenten. Omdat 
het sollen een volks evenement was, is een uitgebreide mid- 
deleeuwse beschrijving van dit sportieve gebeuren niet te vin- 
den! (Aristocratische en kerkelijke gebeurtenissen daarente- 
gen werden neergeschreven en bewaard in de bibliotheken 
van koningen en bisschoppen.) Enkel indien een gemeente- 
bestuur geld uitgaf aan volkse feestelijkheden, werd dit 
(sober) vermeld in een stadsrekening. Wat een gewone Hal- 
lenaar in of op een Sollembeemd uitmuggelde, zullen we 
dus nooit exact weten. 
Sollen, een getuige! 
Er bestaat evenwel een beschrijving van het sollen! In de 
stadsrekening te Tienen uit de zestiende eeuw vindt men 
het spel vermeld.(3) Tienen is een Brabantse stad, qua 
grootte, te vergelijken met Halle. Gelukkig was er ooit een 
reiziger die daar het sollen-spel bijwoonde en er nota van 
nam.(4) De getuigenis dateert wt 1783, een tijd dat de volk- 
se feesten al gereglementeerd en bijgeschaafd waren.(5) Het 
spel werd gespeeld te Grf/pen(ó), dit is de naam van een 
akker bij Tienen, op de maandag van de kermisweek. "Een 
derde recreatie te Thienen was genoemt den acker loop 
en te Grijpen. Dese recreatie hadde plaets des maendaegs 
in de kermis weke naer den middagh." 
Burgervaders en pastoors werden uitgenodigd met hun 
parochianen De spelers verzamelden zich op de linkeroever 
van de rivier Mene, het stadsbestuur loofde een prijs uit en 
een magistraat deed plechtig de opworp van de bal. "Alle 



Detail van de afbeelding van Halle in de Stedenatlas van JAK% 
VAN DEVENTER uit 1554. 

meyers ende pastoirs met hunnen parochianen wierden 
hier toe versocht door die magistraet. Een ieder die 
quamp, was ten beste gekleeden ende vriendelijke geco- 
men. Dese recreatie bestont in een amusement door een 
redelijken bal, wekken door den meijer wierd geworpen 
in den acker, ende alsdan met de  voete sfjnde voorts geja- 
egt tot bij d e  riviere Mene. Soo sagh men díkwils perso- 
nen vallen in het waeter, welke te ieuerigh waeren om 
desen bal op te vutten, ende alsoo den prijs daer op 
gestelt te connen winnen." 
Het volk verzamelde rond de Grijpen. Men wierp de bal in 
het midden en het gevecht om de bal begon. Men speelde in 
de weiden rond de Mene, waar er soms al eens ene indui- 
kelde: "Soo allen het volck op ende omtrent den acker 
vergadert was, soo wierd desen bal gebannen ende gewor- 
pen in den acker tot Grijpen, ende voortgedreven door 
het volck door tot inde wijden regenoterende d e  riviere 
Mene, als een amusement ende tot recreatie von het 
volck. Somtijds sag men de  bal bijnaer gevangen, somtijds 
sag men eenen nalooper in het water des Mene vollen." 
We zien het gebeuren in Halle! Onze Hallenaren wringen 
en springen om de bal te grabbelen. We zien ze in de visrij- 
ke Zenne tuimelen, tussen de zalm en de snoek. 
De winnaar van het spel werd beloond en de aanwezigen 
werden getrakteerd door het stadsbestuur: "Ten langen leste 
wierd den bal gevangen ende den vasthoudende liefheb- 
ber won also eenen prijs. Ende het volck keerde lancx den 
Carlowijcx gange ter stadt waerts met vreugd en de  accla- 
matie. Desen Carlowijcx gang ofte wegh was van weder- 
zijde beplant met boomen tot bij de  broeck, wanneer dle 
rnagistraet eene recreatie gaf aen het uolck die den acker 
hadde gelopen." Ook dit beeld kunnen we zonder moeite 
overplaatsen naar de boorden van de Zenne en naar de voet 
van Stadhuis van Halle. 
Schrijver van dit verslag zag hetzelfde spel spelen in Gelde- 
naken (Jodoigne) enkele jaren voordien. "Dit gelijke recre- 
atie hebbe ick sien gebeuren tot Geldenaken achter het 
kasteel ten jaere 1767 ende wierd genaemt roûler la 
boûle. Op gestelde ure sag men omtrent het stadsh6tel 
een partije of troupe van jaegers wel gekleed, ende vele 
jonkheijd daer hennen gaen, voor ujt gaende een schoon 
muziek, ende sij vergecelschapten den leëren bal die door 
eenen jaeger wierd gedraegen, geaccompagneert door den 
heere meijer ende die magistraet." 
Het spel in Geldenaken heette souîe(7) en werd gespeeld 
op de feestdag van O.L. V-Boodschap, 25 maart  in de 
namiddag. Een bal zo dik als een zwaar mannenhoofd werd 

het Sollembeemdstraatje vonden we de hier alge- 
beeide foto's bij WW HAAS (GSM Q497 15 60 60), die 
een prachtige verzameling beheert. Van het oudste stukje 

rond het Sollemheemdplein vonden we er geen. 
Wie heeft die zeldzame foto's nog? We zouden ze graag 

publiceren? I 

Sollembeemdt lag dicht bij de Zenne en durfde wel eens onder 
water staan. Men hoefde niet te sollen om nat te worden! 

opgevuld met paardenhaar. Ook hier gooide de magistraat 
de bal omhoog onder de mededingers die in twee kampen 
verdeeld waren, de gehuwden en de jongezellen, de Jonk- 
heid. Het spel duurde tot &&n van de beide partijen de bal op 
een bepaalde plaats kon deponeren. Zogezegd omwille van 
de schade aan de akkers werd het spel op 1 maar t  1780 
verboden door de Raad van Brabant maar met weinig 
gevolg. Het is pas in 1 8 2 0  dat het spel definitief verboden 
werd.(8) 

Sleuren en trekken 
Sollen was een brutaal maar ook ritueel Vastelavont-voet- 
bal dat overal in de Zuidelijke-Nederlanden gekend was en 
waarschijnlijk ook in de rest van Europa. Sollen vertalen 
door slijk zoals sommige taalkundigen is zeer onwaarschijn- 
lijk. De Sol-toponiemen liggen dikwijls bij een rivier zoals 
ons Sollembeemd. In de verslagen over de wedstrijden is 
een rivier af een watehekken dikwijls het doel van de han- 
deling en meestal moet een rivier genomen worden als hin- 
dernis. Maar veel van de Sol-toponiemen liggen ook op een 
berg of een heide. Hier veronderstellen we geen slijk. 
Maar wat betekent sollen dan wel? In ons taalgebruik ken- 
nen we de uitdrukking: "Met iemand sollen." Dit betekent 
dat men met iemand de zot houdt, hem of haar (letterlijk 
maar meestal figuurlijk) over en weer sleurt. In het West- 
Vlaams bestaat het werkwoord tsplen, op den dool gaan, 
heen en weer zwerven. Wie tsjoolt is een tsjoler, een arme 
duts, een zwerver. Men kan ook op den tsjool zijn, even zon- 
der houvast zijn. Men kan ook van café tot café tsjolen. Dat 
is zonder veel overtuiging een reeks herbergen bezoeken. In 
het Brabants spreekt men over een sjol, tsjolleke, een speel- 
bal, iemand waar men mee solt. Soms kan het ook als koos- 
naam bedoeld zijn. Al deze hedendaagse uitdrukkingen zijn 
afgeleid van het middeleeuwse spel dat sollen of cholen 
noemde. 
Enkele stedelijke verbodsbepalingen helpen ons verder bij 
het verstaan van het woord sollen! 
- Brussel 1360 :  het stadsbestuur vaardigt een decreet uit 
waarin wordt geschreven dat: "wie met colven tsolt, es om 
twintich scellingen oft hare overste cleetw. Wie met de colf 
solde of speelde, moet een boete van twintig schellingen 
betalen of zijn overkleed inleveren als betaling. 
- Dordrecht: "item en sal niemant gheenderhande bal- 
spel hantieren opt grote straten (. . .) noch zollen noch clo- 
ten." Dit verbod geldt voor de grote straten, dus waarschijn- 
lijk de handelsstraten. Men mag er geen balspel spelen dat 
sollen heet. Een cloot is een bol en het betreft hier dus een 
ook nu nag beoefend gezelschapsspel. Het wordt gespeeld 
op een clote baene, in West-Vlaanderen op een bollebae- 



Inrr b Y ~ a 8   cut het F301lembeemdstr~tJe v& hiet huidige C.C. 
kdef .  De poovt en de muur aan de m h t e h t  sluiken de ach te^ 
kant van nrin aan de kliriîek. Daarachter het d ~ u 1 f f m - c ~ l l ~ .  

Links o~ ck; fota sen ouds. muur met breuksteen, 

ne, bcrlleatmte. 
- Doornfk 199YP: *que nul au nulk ne cholla ss17 Ie 
match& ou t& mes ffbl Tournap. " 
We b n  in deze v~ttaQ&bdin$m dat in de Middeleeu- 
uren bek spd aak in de grote steden gespeeld wordt In deze 
r>kûen prcaberen de ~bestum 't-e: veminrieren dat de 
belangrfjkste straten, w m  handel @&reven wordt en ook &e 
grotere huizen staan, b t  kr&m van de sp~iwoedci van dr! 
Inwumrs. Gezien er voor de minder reglemmtem- 
gen tenis te rrfndan zijn, betekent dit nag niet dat &w tgpi- 
sche spelen w njert dumgaan. Er k daar evenwel meer ruim- 
te, minder deeln@mers m de sociale controle b grut-. De 
nmd aan geschreven reglementedn@m bataat niet, 
Uit de bepalingen bbkt niet dutdeliJk d het soIlen met een 
&k [kolf3 of zonder doorgaat. ET zijn vele publieke spelen 

&e in opentucht en mst ve:nchilerrde instrumenten gespeeld 
werûen: bolspelen, balspelah, slqq&zn. Uit het colfsmf 
an tw ' i l t  zich het golfs$el, uit het krekeispel de críquet(o2), 
uit hef oolieri de mtb1 en rugby, uit het bQIJen de h w -  
Ifng. Al dem spelen wodm In da vodge eeuw gere- 
glmmteerd m t  hun mldddeawse versie is zeer spsn4an 
apgawst, Ean br$ moet van hier naar ginder gebracht worden 
en alle bewegingen, passen en meppo aijn toegeiaten. Als 
gevolg daarvan r a k  deze spelen omwille van hun ruwheid 
m de eraan verbanden gevamn sfilw verboden uf stnkt 
~egiementeerd. 

Etym~logia 
Na het dcrfinìttd v@it3'iedf!n vasi het sollen-lytd trr de Zttide- 
iyke Mederlanden blijft een versie. man nog lange lijd in het 
Ma.o&n van Frahkrlfk hstam d a t  de n m  ginder 
bkwd blijft Dararom denkan velen dat de naam uit h& &d- 
Fmm stamt. Hst Neder!ar& EtymoF@seh W+mdenh& 

ais deg:  "satten w r k w o &  rnidd~lnedwlarnds, sof- 
Een, t-aUllarn, "met de korjkl. spelen", met f s m d  &o!Pen. 
On tieend aan het oudfrans, soles sauler, chder..9iOj E h  
ander waordmkk stelt: "En Bretagne et en Normndie2 
hllm de cuiq rempli de son, a w  FqueJ om jc~ua1b o IQ 
hl3e; h m  le Nad, bode de bats ou d'autre msti4re 
dure, quJon poussait awux una cwssë."iIl Merk op dat 
aak h Fmnk~qk twee vemhillende spelen ondm naam 
choier domgingen: &n mt ven opgevulde bal en .een m&- 
re met sen kolf dle een kleine houten (later m d e n )  bal in 
een bepaalde richting m o ~ t  $uwen, We vonden de= dub- 
k l e  benaming terug In de uemmmde rnid&le&uws vcrr- 
bodsbe&Ùlg[~ 
In het Frans zijn er weel ptaabeiiike varkmten vaar de bena- 
ming van het $p& mulis, chaufe, ckaíle, ch~le. Dat kan er 
op wijaien dat het woord via de FrfcamFishfl S1 taal doorge- 

Op de fótg hk sbm n@ b aan de karit ven h& hui&@ PwsqloEn. 



s?jilpeld is in de andere Romaanse str~&talen. Het Pf~grdrsch 
wondt ook 1e chti genoemd om zijn sj4dmken waar man in 
het Frans een -S- uitspreekt. Daarenbv~n zijn er vmral in 
Brabant m Vlaandemn toponiemen op Bol+ bewaard 
sebleven tewijl er in Frankrijk geen temg te vinden zijn.113) 
&dat men redmsn heeft te vermoecten dat de naam orender 
uit ome streken stamt m het sspel zich van uit &t kerngeblad 
versprei& Terloops wijs Ik ook afr de grote mncmtratie 
van deze toponiemen in onze streek ten &en van Brussel. 

Nar  miln gevod maakt het sollen deel uit van de symboliek 
die mnd de wintdemten hangt, zeker in de middekeun 
en de dauwen na de kptenirig. Het sullen gebeurt in het 
vootjaar en mestai Ujdens de earnavdsperiode. Verscheide- 
ne b m e n  vmwijzan naar M t e  DDinsdugI Mardi Gms als 
spe~tdaúan. In 6 carmvalsyabobek keert regelmatig de 
strlJd htmm h e t o d  en het nieuwe jaar taug. Febniari is de 
mand &t & smjd van de zon tegen de winter van cruciaal 
Belmg Is Moor een economie &e voornamdijk op landbouw 
b e m t  De h e n  lengen, maar veel te langzaam voor h 
!her &e @n &mm ap de wef wil zien en het plantgad wil 
-en d &R tui de g m d  komen. 
In het E M S  n a m  t men Lent de vastenperiode die start na 
carnaval. Men zegt dat het wwrd afgeiad h vzm het Fmse 
Lrrnî, Iruigmm. Ons woord Lw& duldt op de periode 
waarin h t  gram ianhpringt. Spring is dan weer de Engelse 
benaming voor dezie periade. H& langgame (lenq rijzen van 
de zon (sol) vanaf %tEe Dinsdag ( S h m  Tue&y in het 
Engels] leidt tot het opronspdngepen vm de mhur op h& 
einde van de Ikishn. Dan is het %@fl d&t in een vroeg jaaf 
oa 2.2 maart vdt. de lanXe-eat(InEMN'141. 
Het naóootsen v& hamischesn nJthrurhjke fenmenen Ligt 
dikwijls aan de sriondslm van fo13rIori~~seTie sf reli~leum h- 
delinien. Om h strijd &sen de lm- taeneiisnde zon- 

nestrahing van het nfeuwe jaay en & hardnekk&e uulnte&u 
Qan het au& jaar uit te beelden, konden o m  vamoude~ 
een vechtparbijtje organiseren h . e n  de mda gen~rafie, de 
gehuwde mannen, en de Jonge genera&, dg. ongehuwds 
J~nkheld.(l5) Ina t  van de vechtpawj was de sol1 een n a m  
die mdwaandig v d  OP het aude benaming voor zon 
gel.]kt. Bol, -f% k de La@.jme n a m  voor de  en. In het 
oude Rome is er eon edhis van h k l i s  Inotetus, de 
wovewinneiijke mn. Dit bqpp  is iskr overgenmm in het 
Chrfster?da>m. De sude Scandinarren aanbidden een mnne- 
godin, Bol, maar of &ze N~arse gadhetd onder die naam 
in pmhïietel!jke ti&n in onze s M e n  bekend is, kan niet 
worden kmwsen. 
Het ktrappon, vmtrapp,  kwmdelen, begaan, hbpen, 
bespringkn* badaasen in het udoqwir urn akkers en velfen 
I@t in de 1Qn sran Mdjke fddorlstische g&ruibn die veiwij- 
sren znaar bek op* van de vruchtbaarheid. We denken 
wk aan hgt rSrXnisëfr gzxtripp1 van o m  GIIEw of de vaor- 
jekiircpirocwim daar veld @n ad zoals de %'&om van 
HaEIe, de ZiYoldatan murw in Lembeeik en elders, de 
FisrbI; in R&nse* 

Chakn mcet de Colwe 
in ~te~schiilm& Naad-Franse Mecten bstaan .woordeh 
als cblb, chaule, choufe, wulkz mIIe of het veritleln- 
woord chdbttet sclu?@e+ Hst verwijst naar een holfspel, de 
Waanwe teqeIshanger van Eid Engelsg p ~ f ~ p e l  maar waar- 
sWniÍj15 wel d e r .  De chole of cholwt wrd Een word 
m& -1d in Frans-VJdandema (S% de 6~beidesr 
fmeR 21) en vooral in Men@~owwen (22) [zowel Frankrijk 
ats Belgigj. 
De t m s  dienen met de sol het dnel van dg tsgmpartíj Itr! 
raken dat beiden vaaraf kozen. Dat kan een klerkiara gm 
pad, een streep op de grond, een boom, om even welk 
tiaken in de omgeving zijn. Deze doelen kunnen kilometers 
uit elkaar staan. Men stad aan zijn eigen dwl en moet pro- 
berm in za wM& mogeI@ke slagen het andere doel ta gara- 
h. Elke ploeg slaat driemaal in de richting van hst dael 
waasna de tegenstander Mn keer mag dekhakren: de M 
h g m e p p ~ n .  
De gm$ 'VIeam.seu verteller WLES DE~JLIN (Z3 schreef 
een prachtig vsrhad over chole an cholm &t aldus start: 
'Au temp jadis, i1 y BVajt au hameau du Coq* pr& de 
Condi-&UP-Escaut, un carlier ou chamn du nom de 
R%er, C'btait un bon ccnmpagnon, dw au plalsir mmnme d la 
peins, at aussi admit pour enlever une ch~letts! Bun coup de 
crmw qua pour assembler uns rortt? de cháfirafte.." f24) Het 

van het Stadhuis en de ingevallen Sint-Pieterstoren.(l6) 

Op de achtergrond Leuven met links (net niet te zien) de Sint- 
Geertruitoren, rechts de Mechelsespoort, in het midden het dak 



Oude Franse prent toont cholen met colven. 
Eén van de oudste literaire vermeldingen van het sollen is door 

ADAM DE LA HALLE (dertiende eeuw).(l9) 
Diex que j'ai Ie panche lassee 
De la chole de I'autre fois. 

(Mijn god wat heb ik buikpijn van het sollen vorige keer) 

is een wonderlijk verhaal over ROGER, een wagenmaker, die 
de sterkste chole-speler van de streek was. Alhoewel in zijn 
verhaal de choles wild door de lucht klieven, had het popu- 
laire kolfspel in de tijd van DEULIN al beschaafde allures aan- 
genomen, 
DEULIN stelt dat: "Chacun sait que Ie jeu de crosse consis- 
te d lancer contre un but une cholette, OU boule de cour- 
nouiler, avec un baton ayant pour crossillon une sorte de 
petit sabot en fer sans talon." De crosse of kolf is een stok 
van beukenhout en met een kop die gelijkt op een ijzeren 
laars zonder talon (zo ongeveer zoals een golfstick). De cho- 
lette is een ijzeren, voordien houten balletje, dat met een 
mare  klap wordt weggeslingerd. Men kan daartoe de platte 
kant of de punt van de bot gebruiken. Vergelijk deze beschrij- 
ving met een verbodsbepaling uit Zierikzee (1 42 9): "dat 
nyement en solle noch den bal en slae, by der straten, mit 
colven die vooren verloot of verijsert sijn." Het gemeente- 
bestuur verbiedt het sollen of de bal slaan met kolven die 
vooraan versterkt zijn met lood of ijzer. 
De chole met een colf is een populair balspel in de middel- 
eeuwen. In de oude tijden zijn de ballen van hout en het is 
moeilijk daarmee nauwkeurig te richten. Houten ballen heb- 
ben de neiging om te gaan zeilen als ze door de lucht wor- 
den geslagen. Omstanders raakten gewond, kerkramen 
sneuvelden, huizen werden beschadigd. 

Sollen met  de bal 
Men kan ook cholen zonder colf en dat is het eigenlijke sol- 
len. Een sol  is een bal, gemaakt van leer gevuld met hooi, 
zemelen, mos of andere ulsels. Met deze bal gaan twee ploe- 
gen (of meer?) aan het sollen. Men trekt en sleurt de bal 
over en weer totdat hij in één van de beide doelen terecht 
komt. Soms is er maar één doel dat kilometers van het ver- 
trekpunt kan gelegen zijn. Wie de bal ter plaatse krijgt, is 
gewonnen. Het komt er op aan de bal te ontfutselen aan wie 

Enkele sol- toponiemen (17) 
- SOLAKKER. Noord-Brabant: 1477 den solacker. (ook 

Belsele en Haasdonk) 
- SOLLENBERG: Asse, 12 96 'tsollenberghe; Dworp- 

Buizingen-Huizingen, 1356 te tsollenberghe; Her. 
felingen, kadaster Sollenberg; Lubbeek, kadaster 
Sollenberg, Molenbeek-Wersbeek, kadaster 
Solberg; Mo ulle (Frans-Vlaanderen), 1 9 1 1 Ie Sol- 
berg.(Herne 1627 een bloc lants ... geheeten den 
chollenberg, 1633 op den sollenbergh, plaatselijke uit- 
spraak sjollemberg.) 

- SOLBILK: Alveringen (W- Vlaanderen), 1460 sol 
beilc. 

- SOLLENBOSCH: Asse,17 17 sollenbosch; Zevergem 
(O-Vlaanderen), 1356 sollebosch; Adegem, 
1648 de solleboschen; Ingooigem (W-Vl.) 17 13 
den tsollebosch. (Herne, 1839 sollenbosch nabij de 
sollenberg.) 

- SOLBOSCH: Elsene, 1693 tsolbosch, maar in 1253- 
1349 wol~sbosch, 1364-1 742 tswolfsbosch, 
s wolfsbosch. 

- SOLBROEK: Ghoy (Henegouwen), solbreucq 
- SOLLENDRIESCH: Asse, 1537 sollendriesch; Hulden. 

berg, 152 1 soldries; Berlaar (An twerp.), solhouten 
driesch, 1585 zoelhouten driesch; Reet, 1614-1 615 
zoelhout; Meldert (0-Vl.) 1592 solledriesch; Bale 
gem, 1540 sollendriesch. (Herne, 1438 te helling- 
hen, een halfbuendre lants ten soldriesche; Dwopr, 
1652 op ten sollendries.) 

- SOLHEIDE: Hoeilaart-Overijsse, 1406 tsolheyde; 
Alsemberg-Dworp, 1547 solheyde; Diegem, 
kadaster Sollebolle heide; Noduwez (Waals-Bra. 
bant), 1340 in loco dicte solhetge. 

- SOLHEYDE: in een handschrift van de Abdij van Vorst is 
er sprake van: "boven de solheyde daer men tuckel 
weert gaet." Dit is het bovenste gedeelte van het toen- 
malige dorp, naar Ukkel toe.(l8) 

- SOLHOF: Aartselaar (A 'pen) 1414 den cholhoj 
1568 Solhof; Reet, 1551 den solhoff; Sint- 
Omaars (Frankrijk) 1504 sollehof. 

- SOLLEKOT: Torhout- Wíjnendaele 1388 int solecot; 
Meulebeke (W-Vl.) 1646 sollecote. 

- SOLLOCHTEN: Sint-Genesius-Rode, 1475 den sol- 
lochten. 

- SOLLEPAAL: Sint-Lambrechts-Woluwe, 1356 ane 
den tsollepael. 

- SOLLEPLAATSKEN: Essene, 1 637 hoffstedeken (...i 
geh. het solle plaetsken. 

- SOLLEPOEL: Dworp, 1406 sollepoel; Berlaar, sol- 
poel, zolpoel, soelpoel. 

- SOLPUT: Zoniënwoud, 1546 solput. 
- SOLLEVELD: Sint-Pieters-Leeuw, 1 536 sollevelt; Sint- 

Martens-Bodegem, 1356 sollevelt; Kraainem 
1 502 opt sollevel;, Wa termaal, 1 6e eeuw sollevelt; 
Wemmel, 172 5 sollevelt; Attenmde, kadaster sol- 
veld; Berfem, 1663 opt solleveld; Betekom, 1577 
opt solleuelt; Neerheylissem, 1707 soluelt; Rum- 
men, kadester solueld; Tielt, 1523 solvelt; Zout- 
leeuw, kadester solveld; Berbmek (Limb.), kadaster 
solueld; Bilzen, 1364 solvelt; Mol, kadaster solveld; 
Tongeren, 151 132  versus coninxhem justa solvelt; 
Berlaar, 1515 het tsolvelt; Lede, kadaster sollevelt; 
Meerbeke 1534 tsollevelt; Neigem, 1356 sollevelt; 
Sint-Lievens-Esse, 1600 sollevelt; Steenhuize- 
Wynhuize, kadaster solleveld; Ecques (Fr-Vlaande- 
ren) Ie solleuelt. (Zele, 1585 sollevelt; Oudegem, 
Wichelen 1 650 sollevelt, Lebbeke 17 10 sollevelt 

- SOLLEWEIDE: Pepingen-Gooik, 1640 solleweyde. 

Toponiemen zoals Speelbergh, Speelbempt, Krekelen- 
berg verwijzen waarschijnlijk naar een gelijkaardige functie. 



Jaarlijks speelt inen noy VYcIYUYZ ~ ~ ~ . . ~ ~ r n e  
en enkele andere Engelse steden. 

hem vastheeft. De leden van zijn ploeg moeten de baldrager 
beschermen. Of dat er al eens ribben of belangrijkere 
lichaamsdelen voor de bijl gaan, is evident. Trouwens het 
bereiken van het doel is ondergeschikt aan de belevenis van 
het vechten voor de bal. (25) 
Het spel wordt gespeeld tussen twee ploegen van variabele 
grootte. Het kan gebeuren dat hele dorpen tegen elkaar spe- 
len, waarbij het er dus ruig aan toe kan gaan. Maar de wed- 
strijd behoudt een officieel karakter. "Le ballon reste habi- 
tuellement chez Ie maire OU d la mairie, semblable au dra- 
peau d'un régiment, qui demeure chez Ie colonel." (26) In 
grotere gemeenten worden de ploegen gevormd op basis 
van inwoners van een wijk of lidmaatschap van een ambacht 
of gilde. De oudste vormen zijn waarschijnlijk deze waar 
gehuwden en ongehuwden (de zogenaamde Jonkheid (27) 
mekaar de bal betwisten. Deze tweedeling is typisch voor 
landbouwgemeenschappen in kleine dorpen. 
Er is een beschrijving uit 1855 van het verloop van het Sol- 
len tussen gehuwden en vrijgezellen (Jonkheid) in de omge- 
ving van Compiëgne (28): "A ce moment, Ie spectateur 
ne voit plus qu'une masse confuse d'individus qui sem- 
blent avoir pris d ttìche de s'écraser mutuellement; ceux 
qui sont hors du cercle tdchent de s'emparer par la force 
de ceux qui sont au centre ... Ces efforts individuets, sans 
cesse renouvelés, impriment à la masse un mouvement 
des plus singuliers: tantôt elle se dirige vers la droite, 
tantBt elfe marche vers la gauche; Ie plus souuent elle 
tourne lentement sur elle-même; on dirait un anima1 fan- 
tastique & mille têtes et & mille puttes. De temps en 
temps, une de ces têtes s'affaisse et disparaft: c'est un 
combattant qui est Eombé; la lutte continue sur son corps, 
et, quand Ie tourbillon a passé, i1 se releve tout ptìle, quel- 
quefois même meurtri et ensanglanté."(29) In de streek 
van de Oise wordt dit spel in enkele dorpen nog gespeeld in 
zijn traditionele vorm. 
Het is een ritueel spel dat gebonden aan het voorjaar en de 
Vastelavont. Gebrek aan documenten laat ons niet toe dit 
gegeven verder uit te werken voor de Nederlanden. Maar 
bij onze overzeese buren, in Groot-Brittannië heeft men 
heel wat onderzoek verricht. (30) Het spel noemt daar Sault 
of Chaule of ook Shrove Tide Football. (31) De oude tra- 
dities maar vooral de archieven hebben er minder te lijden 
van de twee verschrikkelijke wereldoorlogen die het noorden 
van Frankrijk en het grootste deel van ons land van zijn 
verleden en herinnering beroven. 

In de Middeleeuwen organiseren belangrijke sociale organi- 
saties zoals de grote ambachten er het feest. In Chester 
(1540) is het de Shoemaker's Compuny dat de bal spon- 
sort op Shroue Tuesday (Vette Dinsdag) en het spel gaat 
door in de namiddag. In de Schotse stad Perth offreert die- 
gene die toetreedt tot het Taylors Craft de voetbal voor Fas- 
tern's E'en. In 1601 bekostigen de leden van de Cordiners 
Carft gezamenlijk de aankoop. Ook de gemeentelijke over- 
heid kon de voetbal sponsoren zoals in Glasgow waar elk 
jaar (1 574-1579) zes ballen geoffreerd worden. (32) 
Omstreeks 1809 wordt het Shrove Tide-voetbal voorname- 

H-ulogne-la-Grasse na de oorlog in 1918! 
Ruines, leeggebloed, ontvolkt, kapot geschoten, vernielde 

geschiedenis, verbrande tradities. 

lijk nog gespeeld in de kleine en middelgrote steden. In Aln- 
wick , in het Engelse noorden, start het de hertog van Nart- 
humberland het spel. Om klokslag twee uur gooit hij de 
bal over de muur van zijn prachtig kasteel. De bevolking staat 
in de beste klederen paraat om de jeugd aan te moedigen bij 
het spel. In Derby (33) is een match beschreven waaraan 
tweeduizend personen deelnemen. De tegenstanders zijn 
langs de enen kant de stedelingen en langs de andere kant 
de dorpers uit de omgeving. Er zijn twee goals: de poort van 
een plantenkwekerij en het wiel van een molen. Beiden lig- 
gen een mijl buiten het stadscentrum. Ai sollen moeten de 
spelers door de rivier Derwent waden. Het rijke en onpop- 
ulaire volk dat aanwezig is, wordt terloops besmeurd met stof 
en poeder. In het zuiden van Middlesex wordt het spel 
omstreeks 1840 in elke parochie gehouden. Honderden 
deelnemers stampen de bal door de grote straten van de ste- 
den en dorpen. De winkels zijn gesloten en de vensters 
gebarricadeerd. f341 
In de Anglicaanse steden van Wales worden in die tijden 
voor elke Shrove Tuesday zes ballen gemaakt uit stierenbla- 
zen bezet met leder. Men blindeert de vensters en de plaat- 
selijke jeugd verzamelt zich voor het stadhuis van waaruit de 
bal wordt gegooid. Het spel gaat door tot de duisternis valt 
en de bal vliegt van de ene kant van de stad naar de andere. 
Sommige bals vliegen boven de daken straten ver. In de stra- 
ten verkopen vrouwen Ale-bier en pannenkoeken om de 
vechters te verfrissen. De stad zit boordevol met mensen uit 
de ruime omgeving die komen genieten van het spel. De 
samenstelling van de ploegen wisselt van stad tot stad (dorp 
tot dorp). Soms spelen de gehuwden tegen de Jonkheid, 
soms een wijk tegen een andere, soms zijn het beroepsgroe- 
pen. Er is zelfs een voorbeeld van twee vrouwenploegen die 
tegen elkaar op Vastelavont voetballen. Dit gebeurt in Lit- 
tle Inverness (Midlothlan). (35) 

Ook aan tsjolen komt een eind 
In Engeland wordt Shrove Tide-voetbal verboden, mits heel 
wat oproer, in het midden van de negentiende eeuw. Het 
wordt her en der nog ingericht maar als algemeen fenomeen 
verdwijnt het feest. Ais alternatief ontstaat het huidige spor- 
tieve voetbal dat zich ontwikkelt op de souvenirs van het 
volkse ritueel. In Frankrijk leeft in sommige Picardische dor- 
pen de traditie verder tot aan de Grote Oorlog. Dit bloedbad 
ontvolkt de dorpen en verandert ze in ruines en meteen ver- 
dwijnen relicten zoals Choler. 
MARTIN-VAL, een pastoor uit Boulogne-la Grasse, een 
dorp tussen Amiens en Compikgne, vertelt zijn vooroor 
logse versie van choler: 'Le jour du mardi gras un cor- 
donnier de Boulogne, ayant au bras un panier, sur I'& 
paule un hâton au bout duquel est suspendue une grosse 
boule de cuir bien enrubannée f...) va de maison en mais- 
on faire ooir la choule. n Op Vette Dinsdag gaat de schoen- 
maker aan de huizen de met kleurige linten versierde sol 
tonen. Dit is de voetbal waarmee het spel zal gespeeld wor- 
den. Als beloning ontvangt hij wat eieren die in zijn korf ver- 



Café bij POLLE KAT. Sollembeemd Halle bij nacht. 

dwijnen. 
"La choule est toujours jouée dans la vallée, à la jonction 
des trois rues, celle de Couchy, celle de I'EgIise et celle de 
la Vallée." Het sol len gaat altijd o p  dezelfde plaats door. 
Een stoet wordt gevormd, muziek o p  kop. De burgemeester 
geeft een redevoering met de bal in zijn handen. Eensklaps 
smijt hij deze in het volk. "Alors commence une mêlée 
indescriptible. La choule est jetée avec les pieds, avec les 
mains, par ici, par Ia; elle descend la rue, elle la remonte; 
elle est lancée dans les maisons, dans les haies, dans les 
jardins; elle tombe au milieu d'un groupe de filles 
curieuses qui s'enfuient au plus uite. On se bouscule, on 
crie, on s'injurie; I'un reçoit un coup de pied dans la 
poitrine, I'autre a la main écrasée, celui-ci la figure 
ensanglantée, I'oeil poché, Ie nez aplati pour toujours." 
De strijd gaat tussen de bewoners van de  vallei en deze van 
de  berg. Het doel is een waterbekken in het midden van de 
vallei. "I1 s'agit de noyer la choule dans un bassin qui se 
trouve au milieu de la vallée, pr& de la ruelle ~aint-hoi, 
OU dans celui qui est au milieu de la rue de ~'Eglise, d mi- 
côte. Alors seulement la victoire sera remportée." 's 
Avonds volgt e r  een bal o p  de  plaats waar het sol len eerder 
deze dag begon. (36) 

Zou het e r  lang geleden in Halle aan de oevers van de 
Z e n n e  ook zo aan toe gegaan zijn. Het volkse feestritueel, 
zoals beschreven in deze tekst over ons Sollembeemd, is 
naar hedendaagse normen gewelddadig. Het waren ook 
ruwe tijden om te overleven. Maar na de knokpartij van 
Vette Dinsdag was e r  een vernieuwd gevoel in de gemeen- 
schap. Men had samen getsjoold en bloedneuzen gehaald. 
De wedeizijdse banden van vertrouwen en wederzijdse hulp 
waren opnieuw bevestigd in de  wijk, de  Jonkheid, het  dorp, 
het ambacht. In tijden zonder sociale zekerheid een nood- 
zaak om te overleven! Lees in dit verband ook ons verhaal 
onver Carnaval op de Posweg (www.luuper.be) 

ARMAND SERMON 
Commentaar: armand.sermonQskunet.be 
Bronvermeldingen en voetnoten : zie www.luuper.be 

Zoek  o u d e  pos tkaar ten ,  foto's,  doospren t jes ,  
doodsbrieven,  enz. o v e r  Buizingen,  Hal le  

e n  Huizingen. 
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WA GE MUIGT, 
MO NI MOETJ GELUUVE ... 

P Da karnaval neig vruug valt. 
F Da 't rap zal doe zen. 
P Dagge moetj attense doon as ge teis joer no de korteisj gotj 

lette. De ve~f  van de chars zal nog ni dmug &n. 
P Dat de Nachtratte Brussel-Halle-Vilvoorde goen splitse. Dei 

emmen er gin moeite mei om van teid tot tèid neki te split- 
Se. 

F Dat de Gilles va Sintj-Roukes den defilei van d'olympische 
Speile ba de Chinu~ize muige doon. 'k Wist ni da potte 
pakke en appelsiene smèite Olympische disciplines woere? 

PT; Da't neut prinsjepoer gi steil gechicaneir wiltj op 't stad- 
heus, me carnaval moeje lache me Halse situoeses. Nen 
Alleneir lacht en zwanst, zetj prominente in uile um, mo 
doet de minsje gin zie. 

9 Datter achter de basilik ne sexshop es oupet gegoen. As ge 
diskreit wiltj binnewippe, dein koendje ba Franske in de 
keller van de Klinkoet de sluitel van d'achterdui vroage 

F Dat de Gazet van Halle veneir goe eutkomme. 
9' Dat de prinsjepoilsjte en schoeinsjte sosjteit van 't stad 

d'aupenink va karnaval alt& nochter aaft. Nen discour 
afsteike me een dobbele toeng, da past ni veu ne Vontjes- 
boer me klas. 

P Dat Halattraction gin preize nemi geift oen minsje of corn- 
merçante da d'uile gevel of vitrin schuun paleire rne kar- 
naval. 

PF .Dat onze Ruis Vontjesboer 50 joer wet en me kermes 
t'Halle goe traave in de basilik, m& de ruize van de Brus- 
selpaut as geteuge. 

F Dat De Gebeure noste joer 33 joer bestoen en doevui al in 
april oen uile neuje char goen beginne. 

59 Dat nog alte ni gezieverd es : nen euro taggeteg betoele veu 
ne woeter of ne coca me de prinsjeverkiezink. 'k Zen ker- 
juis oeveil da de kaffeiboeze èut ons zaldre goen kloppe. 

8' Dat De Mannen van De Met vantjoer echte Braziljoene 
loete m~isiceire op uile char, goe veu 26 meiter char, 60 
man, 24 muzikante en 5000 pleume. Sjikke dinges. Woe 
es den teid dagge elk joer Schotte of Braziljoene kost zien 
defileire in onze korteisj 

C Da Jeanke De Neef venkir op dreif oent kommen es. 
Zernrne tien en tander gechipoteid oen daane minsj. Draa 
operoeses, een neu klep en ne peacemaker. Mo naa stoet 
Lrn wei iet en geried V U  draa doage ambiaaaaaaaaaance 
me de Confrerie. 

C Da d'onze skeipe va fieste en middenstand vleije joer op 
Victoria nen hangaar ei beloufd. En da stoet op band he, 
pie ! 

6 Da nen echten Alleneir naa al wetj wannie da't noste joer 
karnaval es. 

HKV De Cardantjes 
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Dit jaar valt 
Armand Sermon 

Dit jaar valt Carnaval uitzonderlijk vroeg: 6 februari voor Vette 
Dinsdag / Mardi Gras (Carnaval in Binche, Aalsten ande- 
re) en begin maart in Halle. "Hoo komt ta toch," hoor ik weer 

veral vragen. "Zoe ne vruige karnaval!" 8 oorgaans zwerft de Vette Dinsdag / Mardi Gras tussen de 
3 februari en 2 2  maart, de laatst mogelijke dag waarop vroeger 
de traditionele Vasten begon. In Hal le  hebben we minder aan- 
dacht voor deze Vette Dinsdag omdat onze carnaval zich 
afspeelt met Halfvasten. Dit is zoals de naam zelf zegt, midden 
tussen het Vette Dinsdag en Goede Vrijdag. 
In een bijdrage in een vorige Luuper wezen we op het belang 
van de sterren, de zon en de maan voor de carnavaldata. De 
carnavalagenda weerspiegelt de maanstanden en de winterfees- 
ten hebben een eigen folklore. 
Met ons klimaat zijn er vele nachten maanloos, we zien door de 
dikke wolken dikwijls slechts maar een schijntje maanlicht val- 
len. Maar op 11 november 2007 hadden we geluk. Het was 
een heldere nacht, maar geen maan te zien. Het was Nieuwe 
Maan. Deze Nieuwe Maan van 11 november was in vroege- 
re eeuwen het sein om de carnavalfeesten te starten. Met vuren 
en lawaai werd de duisternis verdreven. Met maskers en luid- 
ruchtige trommels en muziek werden de wintergeesten ver- 
jaagd. 

Dat is de reden dat 11 november nog altijd de start is van het 
carnavalseizoen. Veertien dagen later is het Volle maan. Eind 
november, op 2 2  november trokken vroeger de muziekkorpsen 
door de stad. De bestuursleden, de notabelen der stad en ook 
de cafés van de Steenweg, de Bergpoort en de Met werden 
bezocht bij het geven van talrijke serenades. Het was immers 
Sintsje-Cecilia, de patrones der muzikanten. 
Drie dagen later was het Sintsje-Katrien. De jonge meiskes 
rond al zingend rond en werden getrakteerd op pannenkoeken. 
De wagenmakers vierden hun patrones die op een wiel gemar- 
teld werd. Bij haar onthoofding veranderde haar bloed in melk 
en rond haar nek kwam een sneeuwwitte pels te liggen. In die 
tijd was de aarde net iets minder opgewarmd en winterde het al 
flink op deze dagen. Sintsje-Katrien had een witte mantel, zei 
men. 
Drie dagen voor en na Sintsje-Katrien ( 2 5  november) moch- 
ten de boeren niet zaaien, varkens slachten of pensen koken. 
Van nu tot aan de volgende Nieuwe Maan is er een drukke 
feestperiode. Op Sint-Andriesavond trokken de jongeren 
rond al zingen. Op Sint-Andries (30 november) gaven de 

meisjes aan hun vrijers een kaars. Bij wie de kaars het langste 
brandt, werd de uitverkoren. 
De dag nadien is het Sintsje-Eluu: de grote feestdag voor al 
wie met metaal werkt. Tot voor enkele jaren was het nog fel 
gevierd en hier en der zijn er nog bedrijven die hun personeel 
trakteren op een feestje. De maandag van Sintsje-Eluu wordt 
het feest overgedaan. Op 4 december vieren de pompiers, en 
al wie met vuur te maken krijgt, hun grote feestdag. Dat is 
Sinstje-Barbara en er wordt veel gebloesjt. Twee dagen later 
is het Sintsjerkloes, een feest voor jong en oud in de middel- 
eeuwen een algemene carnavaldag. 
Gedurende al dat feesten is het opnieuw Nieuwe Maan gewor- 
den en zijn we ook in de donkerste periode van het jaar aange- 
land. Vanaf nu geeft de maan elke nacht wat meer licht. De toe- 
nemende intensiteit van de zilveren glans in de koude winter- 
nacht, kondigt de wedergeboorte van het licht aan op 2 4  
december. En dan op 2 5 december staat de maan weer als een 
volmaakte ronde bol aan de hemel. Hopelijk heb je in deze 
nacht vol magie ook eens omhoog gekeken? 

Tegen dat de er weer een Nieuwe Maan is zal de carnaval- 
vreugde her en der macht over nemen. Met Drie Koningen 
trekken er overal gemaskerden mnd en op Zotte Maandag 
wordt er al duchtig gevierd. In Ronse  trekken de Zotten de 
straat op. Het is ook Verloren Maandag waarop de cafébazen 
hun klanten worstenbroodjes serveren. 

In vroegere tijden vierden veel ambachten en gilden hun 
patroonsfeesten in januari met als hoogtepunt de Volle Maan 
vanaf 1 7  januari met den Sintsj-Tantounius, 2 0  januari 
Sintsje-Sebastien (de handboogschutters), 2 2  januari Sints- 
je-Vincent, de heilige van de wijn (vin). 
Zo wordt het tenslotte 6 februari: Vette Dinsdag / Mardi 
Gras. De maan verstopt zich gedurende drie dagen. De feest- 
neuzen verdrijven met vuren en lawaai de duisternis. Met mas- 
kers, luidruchtige trommels en muziek verjaagt men de winter- 
geesten.  anderdaags kan de Lente beginnen en de zon brengt 
traag (lent) de warmte en het groen terug. Veertig dagen later 
is het Pasen dan is het Volle Maan en staan de fruitbomen in 
bloei. Maar eerst is er nog Karnaval in Halle! 

Armand SERMON, januari 2008 
Zie ook artikel Luuper 2005 1, jaargang 1 0  nr 19. 
Zie ook www.luuper.be bij DossiersZ 

Yves en Bertrand maken vijfde carnaval-CD 

Yves Debast en Bertrand Demiddeleer maken sinds 2003 elk jaar een 
Halse carnaval-CD. Het eerste 'aar was dat nog een EP't'e, maar in 
2004 was er al de eerste full-cd. Ze zijn dus aan hun vijfde plaat toe 
en die kreeg de naam "La bambo" mee. 
Yves en Bertrand zochten en vonden weer een pak Halse carnavallis- 
ten bereid om dat schijfje te vullen. Het duo Plas Partoe neemt twee 
nummers voor z'n rekening: "'t Reigert in onze stadn en 6Fier Hal- 
leneir te zen". Den Ditch is ook nog 's solo te horen op "Ni te aave". 
Ronny De Facteur is aan zijn vierde liedje toe dit 'aar en dat heet "'k 
Bloes op mijn fluit", waarmee hij Flip  luitk ketel achterna gaat. De 
Konfetis pakten twee jaar geleden sterk uit met “Carnaval in de 
Congo" en zullen nu weer scoren met "M'n Afrikontje", een Halse 
versie van "A rican baby". Opener is de bijdrage van de Leste Kan- 
nekes en het / euke "De belspeldel". Ook de Vrie Kadeikes doen weer 
mee, dit jaar met "Aaft aa cafei moe aupe". De Lapsjaars en LEV & 
de Fleerefluiters zingen ewoon over carnaval en de Maskottes zetten 
50 jaar Vontjesboer in 2 kijker. Verder nog, tradilegetrouw nog een 
paar kinderstemmen: de Prinsessisters met het zelfgeschreven 'Car- 
naval wat een feest" en de Muyllekes met het Spaans etinte "Arri- 
bon. Verder nog op de cd: Thomas Francois en zijn ~i ic le t ten  met 
"Boa Chic" en de Mieretetjes (Frank Muylle en zoon Kjell) met "Mi'ne 
pa 's ne SkotV.Pronkstuk en titelnummer van de cd is "La bumL 
van Yves2, Debast & Se e n  dus. Wie na het vijftiende nummer nog 
even blijft luisteren, zal J e  kusjesdans nog eens kunnen overdoen ... 
De cd kost 1 5  euro en is ondermeer te verkrijgen bij Eddy's Records. 

Ben Braillard en Bertrand Demiddeleer 



HET KARNAVALNEUS 
door S o n n y  Vanderheyden 

HALSE LEEKES 
Prins John heeft de liedjeswedstrijd van Halle op Losse 
Schroeven gewonnen. John komen we nog eens tegen in de 
rangschikking, want samen met prins Ditj vormt hij Plas Par- 
toe dat met het aanstekelijke "Fier Halleneir te zen" ook de 
top 5 haalde. Origineel waren ook de Postichkes als Papa- 
razzi met een parodie op de Oekraïense Songfestival-inzen- 
ding en de Vrie Kadeikes scoorden met een Halse versie van 
de Oilsjterse hit "Trekt de gordoinen oepenn. Een sterk num- 
mer waarin gevraagd wordt aan de Halse cafébazen om hun 
zaak met carnaval niet te sluiten. Andere toppers op de nieu- 
we verzamel-CD van BDY Music zijn o.m. "men Afrikontje" 
van de Konfetis, het fluitconcert van Ronny de Facteur en het 
titelnummer "La Bamba", gezongen door Yves Segers en 
Yves Debast. Plas Partoe tenslotte speelt in op de actualiteit 
en zingt op de tonen van de Voddekesmet over de water- 
overlast waarmee onze stad vorig jaar meermaals te kampen 
had, onder het motto "ast reigert in onze stadn. 

CARNAVAL O P  DE RADIO 
Wie weet de meeste stemmers te mobiliseren en wint dit jaar 
de carnaval top 1 0 0  ? Uitzending op zondag 2 4  februari 
vanaf 13 uur op de Halse radio Victoria (FM 105.2). Vorig 
jaar wonnen Saskia Rossie en Kadasj met hun ode aan "da 
klaan stamenei oent Maesdaln. Met Halfvasten slaat Victoria 
z'n tenten op boven het Groot Café op de Grote Markt om 
verslag uit te brengen van de carnavalsdriedaagse. Te volgen 
via de radio of overal in de wereld te beluisteren op het inter- 
net via www.radiovictoria.be Live-uitzendingen vanop de 
Grote Markt zijn er op zaterdag vanaf 1 6  uur, zondag vanaf 
9 uur en op maandag vanaf 18 uur. 

NIEUWE GROEPEN 
Je  merkt het op de carnavalfuiven, bals en verkiezingen : een 
nieuwe generatie carnavalisten stort zich in het feestgedruis. 
De oekomst is verzekerd! Halattraction verwelkomt voor z'n 
7 3 ~ ~ ~  carnavalstoet een hele reeks nieuwe groepen zoals 
Toeternitoe, de Boemerangs en de Rioukes, maar ook in de 
bestaande groepen duiken nieuwe gezichten op. 

SPROKKELS 
P Sven Ornelis, bekend van Het Foute Uur op Q-Music, 

draait een d.j.-set op de Halles of Niks-fuif van Tasten- 
deuvel in CC t Vondel. Afspraak op de avond van kinder- 
carnaval, zaterdag 2 3  februari. Kaarten in VVK o.m. in 
cafés de Klinkoet,Oud-Rodenem, Oud Kasteel en Bagy 
Broche. 

F Het brouwen van de neuje prinsj op de zaterdag van car- 
naval gebeurt voortaan opnieuw met meer luister, want 
het Halse volkslied "Boere me e vontje" wordt live op de 
Grote Markt gespeeld door de muziekkapel van de Vaan- 
tjesboer. 

B Proficiat aan het nieuwe prinsenpaar Frank/Frans Laro- 
che en Sonia Viaene van carnavalgroep De Mannen Van 
de Met. Frans is de 51ste prins, Sonia de 3oste prinses 
van Halle. Ook het nieuwe seniorenprinsenpaar is intus- 
sen bekend. Het gaat om Charly Van Heymbeek en Greta 
Destyker. 

P Kinderen vieren carnaval op zaterdagmiddag 2 3  februari 
in CC 't Vondel. 

P Halattraction opent op zondagmiddag 24  februari de Half- 
vastenfoor, verspreid over 3 pleinen in de stad, goed voor 
zo'n honderd stielen, waaronder enkele spectaculaire ker- 
misattracties. 

ORDE VAN DE HOFMAARSCHALKEN 
De Orde van de Hofmaarschalken en Hofdames stellen op 
vrijdag 22 februari hun nieuw hofmaarschalkenpaar voor in 
café Blauw en Geel, maar de bezoekers van Halle op Losse 
Schroeven kregen de nieuwe hofmaarschalk en hofdame in 
primeur te zien. Het gaat om Kevin Calens en Jennyfer Mer- 
tens. Ze volgen Bernard en Laetitia op. 

l4  1 DOETSJ ATTENSE 
- In het Staatsblad verscheen zooas een KB dat de realemen- 

tering voor carnavalsvoertuigen versoepelt. Zo is h A  nu bij 
wet geregeld dat de voertuigen op weg van of naar de stoet 
of bij een proefrit niet moeten ingeschreven worden en dus 
ook geen nummerplaat hebben. De verg~inning uitzonderlijk 

vervoer voor gebruik op de openbare weg is overbodig en het 
attest afwijking technische eisen vervalt. Ook de schouwing 
valt weg. De belangrijkste verplichtingen blijven natuurlijk. 
Zo zijn degelijke remmen uiteraard verplicht. Net als brand- 
blustoestellen en gevaarsdriehoek. De motorvoertuigen moe- 
ten verzekerd zijn, dus ook praalwagens. Meer info op 
www.staatsblad.be of op www.carnavalinvlaamsbrabant.be. 

CONFRERIE VAN DE VAANTJESBOER 
Met kermis 't Halle uit de startblokken geschoten : de Confré- 
rie van de Vaantjesboer. Een sosjetèit die reus Vaantjesboer 
zal begeleiden, maar ook het standbeeld van de Vaantjesboer 
op de Beestenmarkt als een "Halse Manneke Pisn meermaals 
per jaar wil laten aankleden door de Halse verenigingen. De 
reus krijgt een opknapbeurt en ziet er binnenkort opnieuw uit 
zoals in zijn geboortejaar 1 9 5 8 :  met hoofd gelijkend op oud- 
burgemeester De Boeck, rieten mand en al zijn bekende 
accessoires. Zijn 50ste verjaardag wordt gevierd tijdens het 
weekend van kermis Halle (6 en 7 september) met grootse 
reuzenfeesten en een reuzenstoet waarin de Vaantjesboer, 
maar ook de andere Halse reuzen zullen defileren. Hij krijgt 
het gezelschap van meer dan honderd reuzen uit Vlaanderen 
en Wallonië, aangevuld met verschillende muziek-en folklore- 
groepen. Bedoeling is om de reuzenstoet om de 2 jaar te 
organiseren en zo het aloude feest van kermis Halle nieuw 
leven in te blazen. Maar daar blijft het niet bij. Er zijn ook sti- 
ckers met de slogan "Mijn naam is Vaantjesboer". Bedoeling 
is een nieuwe generatie Hallenaren vertrouwd te maken met 
de figuur van de Vaantjesboer en op de emoties te spelen 
door een samenhorigheidsgevoel te creëren, kortom fier 
Vaantjesboer te zijn ! President Johan Vencken werkt boven- 
dien aan een boek over de geschiedenis van de Vaantjesboer 
dat in september verschijnt. Meer info op www.vaant~es: 
boer.be 

NI TEVEIL LAWEIT 
Het schepencollege heeft een reglement opgesteld voor de 
horeca-uitbaters die tijdens de carnavalsdagen in openlucht 
drank verkopen en een muziekinstallatie buitenzetten. Ze 
worden verplicht om een vergunning aan te vragen als ze 
openbaar domein bezetten" en dus bv. stoelen of een tapin- 

stallatie buitenzetten. Wat muziek betreft, wordt de stad in 3 
zones onderverdeeld. Zone 1 omvat de Grote Markt, Bees- 
tenmarkt en Maandagmarkt. Daar wordt muziek in openlucht 
toegelaten tot zes uur in de ochtend. Zone 2 omvat o.a. het 
Possozplein, Basiliekstraat, Bergensesteenweg, Zuster Ber- 
nardastraat, Demaeghtlaan. Daar is muziek in openlucht toe- 
gelaten tot 3 uur. Zone 3 tenslotte omvat alle andere straten 
in Halle. Daar mag muziek te horen zijn tot 1 uur tijdens de 
carnavalsdagen. Na die uren mogen de cafés nog wel in 
openlucht "bedienenn, maar kan de politie optreden tegen 
nachtlawaai als er klachten binnenkomen. 

CARNAVALRAAD KRIJGT ERKENNING 
Het team van het radioprogramma Carnavalitis schenkt dit 
jaar zijn trofee van Halse carnavalmuzieli aan de Halse Car- 
navalraad. Niet geheel onverwacht, want de Carnavalraad lag 
aan de basis van de come-back van de Woelers en liet een 
nieuwe generatie Hallenaren kennismaken met onze Halse 
muziekgeschiedenis dankzij de eerste verzamel-CD 't sitj in  
ons blood, die meteen uitverkocht was. Het betekende ook 
de start van een hele reeks nieuwe muzikale initiatieven in 
Halle. De Carnavalraad investeerde zelf in nieuwe liedjes 
voor de Woelers, maar ook prins John, Dizzy D en vele ande- 
ren sprongen - gelukkig ! - op de Iiar en kwamen met eigen 
initiatieven. Nog steeds investeert de Carnavalraad jaarlijks 
1 0 0 0  (!) euro in Halse carnavalmuziek (betaalt o.m. opnames 
van Plas Partoe en andere revuesterren) en doet zijn uiterste 
best om die muziek te promoten via de revue en andere ini- 
tiatieven (een tweede verzamel-CD is op komst). De Raad is 
d ook erg blij met de erkenning en werkt intussen aan z'n 
9% revue die in oktober wordt opgevoerd. Er is duidelijk 
nood aan een avondje Hals amusement waar Vaantjesboeren 
de liefde voor hun stad uitzingen, maar tegelijk de actualiteit 
van het voorbije jaar op een grappige manier de revue laten 
passeren. Al eeuwenlang één van de essentiële ingrediënten 
van carnaval is humor, de wereld op z'n kop zetten, even een 
andere bril opzetten, alles en iedereen over de hekel halen, 
maar zonder te kwetsen. 

VLAAMSE SUBSIDIES VOOR CARNAVAL 
Mark Demesmaeker is niet alleen cultuurschepen in Halle, 



maar ook Ylaams parlemenhlid. In die hoedanigheid hwft hij 
samen met ailn coUega Jan Peumans een worstel ingediend 
om tiubtdies tue b kannen aan steden en gemeenten die car- 
naval organiseren. Cultuurminister h r t  A n c i w  reageert 
enthousiast en heeft voor 2DD&, 31,6 miljoen eum veil voer 
cultureel erfgoed, waar ook carnaval in thuishaort. Hij dankt 
nlet meteen aan reehtst~eekse steun van varenEgjingen, maar 
carnavalssteden en-gemsenten mals Halle zouden een subsi- 
die kunnen aanvragen bij de Vlaamse oveFheid. Carnavd 
wordt m erkmd als Vlaams cultureel sffgoed, Een volgende 
stap Is een internationale erkenning b r  Unesco. 

CARNAVAL IN VLAAMS-BRABANT 
Ook dit jaar investeert de provincie Vlam*Brah t  i.n een 
reclamecampagne voor de verschtiknde carnavalssteden enb 
gemeenten in onze provincie. Zo wordt a,m. een dfirrhb ver- 
sprdd mat daarop een fotomontage van het Habe wrrtaval 
&n de data van de verschillende staeken in onze pmvinde, 
Meet info op 
Toch is carnaval niet overal w n  uitbundig volhdeer;t als in 
Hdle. Hier is het draagvlak voor c a w a ~ d  d* voo&ije jaren 
alleen maar toegenomen. In Brussegem tbij Merekkm) heeft 
hat gemeentebestuur beslist om de subsidia voor da: Orde 
van Stefanus die de ~atnavdsstirret fn Brus9-m organlser?rt, 
in te trekken : 'Er lopen met de kermiskoers meer mensen 
verkleed rond dan met caraaval. Eigen grnapen hebben we al 
lang niet meer en zg nken er zdfs niet uit wie prins cmna- 
va1 mag w d e n .  Redenen genoeg cm ermee op te hhoden", 
aldus burgemeester De Bleck 

EULF EN MIER AS EULF 
Wie heeft er wat te vieren dft jaar? Reus Vaanyesboer wo& 
vigftig, Paul De Bmuwer is 44 jam prins, Boeing is 33 jaar 
prins, Chrh Paridaens vlwt 22 'aar prinses, cmavalgroep 
d i  Paadden  beslaat eH jaar en Joil en Nadia v a n n  l l laar 

de&n het prinsenpar van Halle. Eind januari uverleed 
&ka A$selbcrghr, l l jaar galedni renioreepilnser van Halk 
m acttef bij carnavalsgreepen als de  Familie Xlepkes en de 
Sloapmoe~jkes. Za vormde in 1997 het seiriorenprinsenpaar 
mat Pierre Vankerckhaven, beter bekend als Pb Chic, die in 
hetzelfde jaar hst wereldrecord dakzitten verbeterde in Hof 
tm Blote in Huizingen en zo in een legendarische aflevering 
van Janbers terechtkwam. 
;Bak wat te melden ? Stuur een nailtse naar rontlw.wander- 

Halse chibouwes slagem w iediar jaar w- in om echte kuist- 
werkjes te presenteren m hef &bekk, W e n  de ewmelijke toe- 
standen wqrin sarnmigen werken mag men gem€ van kunst sprs- 
ken, vermiis je een grook kunstenaar bent a[s ja in armoede enlof 
h e n h l d e  sEtuaSYalg mwt wetken. 
Je mag gerust w e n  dal: gem enkde Halse ca~m&mp in een 
sehte wpkloods werkt Telkens E6 het wel een v e d i d e  schwr of 
een p&? m u m  maf een d&, vaak mn&r M i g e  m-nd, 
i3amhvmqp zijn de vemwhtlngen steeds zo gmt dat m= in de hm- 
gan ieen m t  piaabgebrek L. 
I&r J8ar $veer knaagt de onzekerheid over het f& of men ja-&m- 
neen nog eeti jaartje langer' in de. vaak elfgenhandig fngerichla, loods 
mag hlijwen werken. 
De vraag naar een gpme~schappefijke hangar blijft dus k t a a n  en 
hangt trag steeds ais een spmk boven het H a k  carnaval 
Waar sommige vroegere studies gswag maken van E W.uOO voor& 
bom van een hangar, kqnt Halatbction met het dubb~ie finbrview 
camavali& 9eizoen 2096). Hef kan uikr&d zijn dat ar em aantal 
dingen over het hu& wedm g a e n  bi Ek! eerste maar als 
het bderdaad ElQ0.000 moet kosten, dgn moeten die eeden &echt 
a,een enkeie kennis van zaken hebben. &f omseked uiteraard. 
Het ~ l f t  ditri vechten tegen de birrrkaai, want &en vindt geen bereid- 
heid om ernstig over dit dossier te praten. Toch d ik bltjvan ppleibn 
m r  de d i s&  eryan, weint ik geloof zser sterk in de thmtye van 
riis druppel in de steen. 

I TAVERNE LAS VEGAS 
GIUSEPPE MESSINA 

St-Rachusstraat 3 - 1500 Halle 
Tel, . 356 03 33 
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CJaesp1ein 19 - 1502 Lembedc 
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DECLULENER GORDIJNEN 
INTERIEURINRICHTING 

BASILIEKSTRAAT 143 HALLE -r a4 i 

I 
TEL. 02 356 60 15 

D E N E Y E R  
DAGBLADHANDEL 1 BRUSSELPOORT 

BRUSSELSESTEENWEG 45/47 HALLE 
i m 02 356 85 78 

I CAI i H ELI 
B i j B _ _ e n  J. 

,USSELSESTEENWEG 31 HAL 
TEL. 02 38 2 22 

ZE KOMT TERUG! 

Regionaal nieuws uit de Zennevallei en het Pajottenland 

Vanaf woensdag 
12 maart 2 0 0 8  

ELKE WiEEK 
/N UW DAGBLADHANDEL 

op i2 maas 
met een ruime terugb//k op 

carnaval 2008 
en op f9 maart 
een voo~u/tb//k 

naar Paasmaandag in 
Lembeek.! 

~ L R N I  ML-{TENS 
DAGBLADHANDEL 

CLAESPLEIN 18 1502 LEMBEEK 
-EL 02 356 67 1 

BERN1 MERTENS 
ROUWDIENST 

ESPLEIN 17 1502 LEMBEEK 
356 67 20 - GSM 0475 64 39 42 

CAFE DE M E T l k ,  
Groot en klein, iedereen wil er zi 

'' GROTE MARKT 4 HALLE 

L 
s? 02 356 58 32 


