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Een bedevaartplaats zijn, *as
goea voor de lokale
economie. stnds 1355
werd e kjaar op de zondag

moederparochie van beide
plaatsenl moesten
opdraven om in deze
peÍiode hand en
spandrensten te verrichten

heidsbekleders. zo kon
men regeLmatigonder de
gasten de schoutvan
Zwo le de drost va n

Zo dlenden zrj het
passiespel op te voeÍen Na

burgemeesters van
Kampen aantreffen

na sacramentsdagin

aÍloop ontvingen

Hasselt een processre
gehouden De stad kon dan
rekenen op een grote
toeloop van buiten af
Dagen van te voren was
nren al druk met het maken
van kru sen die laneF de
route opgesteld diende te
worden. ln die zelfde
per ode werden vanwege
de grote beLargstelling

daaruoor gften lveestal
bestond deze vergoedrng
ult drank.

poortlvachters aangeste d.
Ook het veer over het
Zwa rtewateÍ werd vanwege
de te veÍwachten Érote
schare pelgrimgangeÍs
tijdelijk uitgebre d De
straten werden vooraÍ

processie gehouden,
het hoogtepunt van

zrj

Speellieden uit Zwol e,

trommelslagers en pijpers,
zorgden voor de nodige
muzikale onrlilsung.
GelUktrldigen eÍna werd
ook de keÍmis gehouden

Na de reforrn atie vrelen de

bedevaarten wegom
vervolgens pas in de
negentiende eeuw eerl
vervolgte krjgen.ln de
laren zestigvan de
ovintgste eeuw werd er
definitef een streep onder

0p de bewuste
zondagwerd dus de

a

lle festiviteiten. De

abt van Dikninge of

de proostvan het
Zwa rtewaterklooster
droegdaarbrj het

schoon€ieveeEld De

PD6§ie

in het begn yaí de

lainli*te

e4Í

nwoners van Staphorsten Daarachter iepen de
andere kerke]ijke en
Rouveen [de kerk
niet kerke rlke hoogwaardigHassell
oorspronkelijk de

van
vorrnde

Bakkers in Hasselt I1933I
Op 20 december 1933
vescheen een advertentie in

advedentieb!ad". Dit blaadje
verscheen weke Íks in een

oplagevan a50stuks. Hei
werd uileegeven dooí drukkeril
Broer & Co te Zwolle. Een e€el
n het §vee kolomsblad kostte

ln de advertenlie kondigden
de bakkels aan dat op tweede
kèlsrdag en nieuwjaalsdaC

nieiwerd gebakken en geen

Pa4ina2

ItieuwsbdeÍ
Histo-tisie

BakkëËs iB Hasselt
De voléende bakkers werden
metname Eenoemd de jn de

èo Ke..rdq§

ó, Àr.!*t."

Regenboogsteeg staande
bakkerij "Hasselt van
de coöperaue bakker,
steenbergen met 'de
Vljt" aan de L ndenlaan,

bakker wentink op de hoek

bakkerU Hupkes, Woelderink
op de Hoogstraat, bakker!

HerengÉcht, Van DaiÍsen met
'B jen korf"o p de hoelvan
de Prinsengracht en de

de

Hoogstraar en renslotte bakker
Buskes in de RiddeÍsrraat.

Koopmans n de Hoístraat,

Berent Pipardus, een reventiënde eeuyyse 0hirurgijil
BeÍeni Pipardus wooide ln

Hassell n het Hooge Huis. Het
pand dat ook nu nog op dè
hoekvan hei Eiland en de
Herengíacht staat. BeÍent was

chirurgrn. Uit nagelaten
paperen kunnen we opmaken,
waarrtn werl,raarnheden u t

{) 1dtt
cltitutgiins ook
ze hattdig met

B, het na zjn dood opmaken
van zjn boedei, kwamen de
vo gende zaken naar voren.
Berent bezat een öarbier bort.
Voor eer grlden en vie.
stuiverc kon men zrch eenjaaÍ
lang door Bereni laten
scheren. Dat zalweln et elke
dag geweest 2 jn, want
burgemeesteíloost van
Benthem betaa de perjaar
twee gulden en uen stuivels.
Hi.r za ook we vakerdoor
Berent zijn geschoíen.

Natuur Ík moest Berent het
met naíne hebben van z!n
ch íuígjnsacuvlÈiren- De
taieven daarvan lagen ook
wel iets andels. Zo kostte
herstelvan eèn gal n hét
hooíd zes gulden en zes
stuive§. Een reparatie van een
arrnbreuk koslie nei zoveel.
N,laareen beenbÍeuk zoa s de
latere buÍgemeester Jan
Bo dewiln van Durren nroet
hebben gehad, kostte rnaar
liefst 24 guiden.

SomsÍad de chirurgÍn op als
assislenl van de dofleÍ. n
1667 was dit hel geva bll

lvëtthrs Cock Hil was zwaaÍ
gewond aan zun hooÍd
Ceraan- ln bilziln van doctor
Waterham maaKe Berent
twee opensnldingen. H eruit
kwam veel strnkende mateíie.

Vier weken duurde het herste.
Tweemaaldaags kwam de
ch Gr.ln la.gs om de wond te
verbinden. De rekening
bedroeg twintig gu lden.

ln 1680 verbond h, Jan
Engels die in de herberg !an
Stullef door lan de VÍiese in
ziln rug en arm wasgestoken.
Hei s achloÍfeÍ had achi dagen
n et krnnen werken en vroeg
daarvoor veerl g gulden
schadevergóèd nC. Bovend en
eiste hij zeven gu den en nen
stuive§ vanwege de kosten
die hij voor he|nroepen van
medische hulp gemaalrt had.

ln 1692 stierÍ Berent. zjn
barbier borien z!n w nkelÍnel
toebehoren werden door

Andris

Penn inck gekocht.

Markante jaartallen: 9252
n 1252 zou Hasselt
stadsrechten onlvangen
hebben. Volgendlaar wordt
uitvoerig bij dii íe t sul
gestaan. De stad bestaat dan

750jaar.
Hei s echter de vraag oÍ dii
wellL'ist s. Het ooGpÍonkel!ke
stuk is immers n ei meer
aanwezig. We b€schikken
arleen nog over een vidimus,

Hlein staat dat Hassellvan de
bsschopvan Utrecht net as
Zwolle en Deventer dezelÍde
rehten toegewezen zo!

l[eeÍ

v,eten
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Door het Íert dat het offcré e
stuk niet meer getoond kon
worden, werd er aan die
verl€€nde rechten nogal eens
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