
Al eerder had Hasselt 

hoog bezoek mogen 

ontvangen. Zo had stad-

houder Maurits in 1590 

de stad met een bezoek 

vereerd. Zijn halfbroer 

Frederik Hendrik deed 

dat in het najaar van 

1640.  

Beiden hadden wel vor-

stelijk bloed in zich, 

maar voeren niet het 

predicaat koninklijk.  

Koninklijk bezoek vond  

pas in 1809 plaats. Lode-

wijk Napoleon deed 

toen de stad aan na zijn 

rondreis door het 

Noorden. Zijn bezoek 

duurde niet lang, maar is 

voor Hasselt van grote 

betekenis geweest, want 

het luidde een keerpunt 

in. Zijn toestemming om 

de ’Dedemsvaart’ te gra-

ven, maakte een eind 

aan het economisch ver-

val van Hasselt. De be-

drijvigheid nam door de 
aanleg weer toe, evenals 

de bevolking.  De weg 

omhoog werd erdoor 

ingezet.  

Zijn opvolger Koning 

Willem I bezocht Has-

selt in 1818 op 4 juni. 

Hij deed dat in gezel-

schap van Z.K.H. Prins 

Frederik. Van de toren, 

de schepen, het raad-

huis, de R.K. kerk , de 

bolwerken en de molen 

wapperden al vanaf ‘s 

morgens vroeg de vlag-

gen. Ook menige parti-

culier had de vlag uitge-

stoken. Langs de route 

die de stoet zou rijden 

waren de straten ver-

sierd met veel groen en 
met bloemen. Op de 

Hoogstraat stond een 

ereboog met daarop: 

Hulde van de Burgerij der 

stad Hasselt aan haren 

geëerbiedigden Koning.  

Het geheel straalde één 

en al feestelijkheid uit. 

Het prachtige weer van 

die dag zorgde nog eens 

voor een extra vrolijk 

tintje. 

Tegen de middag kon-

digde het gelui van de 

klokken de komst van 

zijne majesteit aan. Een 

deel van de rustende 

compagnie en een dele-

gatie van het stadsbe-

stuur verwelkomde de 

vorst even buiten de 

Enkpoort.  

Met het zingen van Wil-

helmus van Nassouwen  

en gejuich werd de ko-

ning vervolgens door de 

bevolking onthaald.  In 

Koninklijk bezoek 
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langzaam tempo begaf 

men zich naar de Markt. 

Daar werd het gezel-

schap opgewacht door 

het andere deel van de 

compagnie en door de 

burgemeester, de ker-
kenraden en andere 

hoogwaardigheidsbekle-

ders.  

De koning nam alle hul-

deblijken in ontvangst en 

zette vervolgens zijn reis 

voort.  Nadat hij de Ve-

nepoort achter zich had 

gelaten barstte in Has-

selt een vreugdefeest los 

dat tot in de laatste uur-

tjes duurde. 

Op 20 mei 1842 bracht 

Willem II een bezoek 

aan Hasselt. Hij maakte 

die dag een rondreis 

door de kop van Over-

ijssel. Na Hasselt zou hij 

Zwartsluis en Vollenho-

ve aandoen, om vervol-

gens via Genemuiden 

zich naar Kampen te be-

geven. 

De vorst arriveerde via 

de brug over het Zwar-

tewater. Het protocol 

lijkt veel op de ontvangst 

van zijn vader in 1818. 

Ook nu beierden de 

klokken, werd er alom 

gevlagd en waren het 

met name de hoogwaar-

digheidsbekleders, die de 

ontvangst voor hun re-

kening namen.  

En ook nu reageerde het 

volk enthousiast. De ko-

ning verbleef echter niet 

lang in Hasselt. Hij 

moest nog meerdere 

plaatsen aandoen. Zijn 

verblijf op het raadhuis 

had maar kort geduurd. 

Na zijn vertrek brak de 

feestvreugde los. De ge-

nodigden werden op een 

lunch onthaald en de 

niet genodigden op  je-

never. Ook de bewo-

ners van het Armenhuis 

werden niet vergeten. 

Zij troffen die dag hun 

tafel rijker gedekt aan 

dan gewoonlijk.  

 

Willem II had de stad 

ook al eens in de hoeda-

nigheid als prins bezocht. 

Op 1 augustus 1820 pas-

seerde hij Hasselt toen 

hij zich van Vollenhove 
naar Zwolle begaf. Ter-

wijl in de stad van paar-

den werd gewisseld, 

werd hij door de bevol-

king toegejuicht met de 

kreet: Leve de held van 

Waterloo.  

Buiten de stad was hij 

om half één door de rus-

tende schutterij en het 

stadsbestuur opgewacht 

en naar de Markt bege-

leid. Ook toen was zijn 

verblijf van korte duur 

geweest. 

 

Op 28 mei 1921 deed 

Wilhelmina Hasselt aan. 

Zij was op weg naar 

Zwolle na enige tijd in 

de Kop van Overijsse te 

hebben doorgebracht. 

Zij reisde anders dan 

haar voorvaderen niet 

per koets maar met de 

auto.  

Bij de brug waar een 

ereboog was opgericht, 

kreeg ze van een tweetal 

jeugdige inwoners van 

Hasselt bloemen aange-

boden. Majesteit nam ze 

dankbaar in ontvangst. 

Het werd slechts een 

korte tussenstop, waar-

bij Wilhelmina zelfs geen 

tijd had om de auto te 

verlaten.  

Na de oorlog bracht 

Prins Bernard in 1949 

nog een bezoek aan Has-

selt.   
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