F

oto en memo

B u r ge m e es t e r R oye r p l ei n
In juni 1910 werd op 28
jarige leeftijd J.P. Royer
als burgemeester van
Hasselt aangesteld. Hij
was toen de jongste
burgervader van Nederland. In die functie
heeft hij 37 jaar lang zijn
stempel gedrukt op de
locale politiek.
Ter gelegenheid
van zijn 25 jarig
ambtsjubileum
werd een fontein onthuld.
Dat gebeurde
op een plek
waar Royer als
bestuurder zijn
sporen nogal
had nagelaten.
Bij zijn aantreden stonden hier nog woningen.
Ze moesten alle in
1913/1914 wijken voor
de aanleg van de tram.
De Veersteeg kreeg
daarmee een heel ander
aanzicht.
Toen twintig jaar later
de lijn al weer werd
opgeheven, werd ook
het op deze plek gelegen spoorcomplex
overbodig. De rails verdwenen en het station
werd afgebroken. De
vrijkomende ruimte
werd veranderd in een
plantsoen. En in al dat

groen werd de 957 gulden kostende nieuwe
fontein gesitueerd. Drie
honderd gulden daarvan
was door de bevolking
als een geschenk voor
de burgemeester ingezameld.
Op de achtergrond ziet

men de rokende pijp
van de melkfabriek
“Juliana”. Rechts van de
fontein is het nog bestaande brughokje van
de Van Nahuijsbrug te
zien. Ook de Lange

Brugge is inmiddels verdwenen. Rechts op de
voorgrond staat nog
een oud pand. Het is
het laatste overblijfsel
van een serie herbergen, woonhuizen, een
brouwerij, en bakkerij
die ooit de bebouwing
van de
noordkant
van de Veersteeg vormden.
Inmiddels is
ook dit
bouwwerk
verdwenen.
Het heeft
plaats moeten maken
voor een wat
meer eigentijds woonhuis.
Ook de zuidkant onderging een verandering.
De woningen die daar
oorspronkelijk stonden
moesten alle i.v.m. de
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 Een metamorfose. Van
Veersteeg tot burgemeester Royerplein.
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Zo zag Hasselt er eind
negentiende tot aan het
midden van de twintigste
eeuw uit.
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aanleg van de brug naar
achteren worden geplaatst. In wezen werd
een stuk van de voorgevel afgehaald. Vandaar dat vanaf de straat
dit redelijk recente woningen lijken. De voorgevels konden daardoor ten koste van de
kap worden opgetrokken. Links achter is de
woning en winkel te
zien van Derk Jan van
Hasselt. Hier startte hij
in 1928 zijn herstelplaats
voor motoren en rijwielen. Aanvankelijk stond
hier een woning. Ze
moest wijken voor de
slopershamer. Nieuwbouw kwam ervoor in
de plaats. Later breidde
hij het geheel uit met
een tankstation en een
winkel voor radio ’s, televisies en elektrische
huishoudelijke artikelen.
Bij de opkomst van de
TV was de huiskamer
van de familie Van Hasselt soms overvol als op
zaterdag en woensdag
kinderprogramma’s als
Dappere Dodo en De verrekijker werden uitgezonden.
Was voorheen de Veersteeg nogal smal geOp de foto hiernaast is
nog een van de twee
leeuwen te zien die voorheen de Veerpoort sierden. De leeuw draagt het
stadswapen. Het restant
van de stadsmuur is aan
het eind van de Tweede
Wereldoorlog door de
Duitsers opgeblazen.

weest. Na het verdwijnen van de tram bleef
een grote open ruimte
over. Voor hotel de
Herderin moet dit voordelen hebben geboden.
Meer zonlicht maakte
het zitten op het terras
aangenamer.
Rechts is op deze foto
de slagerij van Admiraal
te zien. In de volksmond

Rechts de winkel van
Van Hasselt.

Adam geheten. Aan de
rechterkant is nog een
laag bouwwerkje te zien.
Hier begon Adam Admiraal één van de eerste
automatieken van Hasselt. Naast patat wat
toen net in opkomst
was, kon je er ook kroketten en gehaktballen
kopen.
Het geheel is nu gemoderniseerd en veranderd in een
snackbar.
Inmiddels is de
fontein al weer
verdwenen. Moderne panden zijn
op deze plek opgetrokken. Op de
hoek is nu een
apotheek te vinden. Daarmee is
een stuk van de
oude bebouwing
gereconstrueerd.
Maar de waardevolle panden die
er voorheen stonden, zijn voorgoed
voor Hasselt en
voor het nageslacht verloren gegaan.

