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Histo-visie
Koninklijk bezoek

Al eerder had Hasselt
hoog bezoek mogen
ontvangen. Zo had stadhouder Maurits in 1590
de stad met een bezoek
vereerd. Zijn halfbroer
Frederik Hendrik deed
dat in het najaar van
1640.

het luidde een keerpunt
in. Zijn toestemming om
de ’Dedemsvaart’ te graven, maakte een eind
aan het economisch verval van Hasselt. De bedrijvigheid nam door de
aanleg weer toe, evenals
de bevolking. De weg

Beiden hadden wel vorstelijk bloed in zich,
maar voeren niet het
predicaat koninklijk.
Koninklijk bezoek vond
pas in 1809 plaats. Lodewijk 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

omhoog werd erdoor
ingezet.
Zijn opvolger Koning
Willem I bezocht Hasselt in 1818 op 4 juni.
Hij deed dat in gezelschap van Z.K.H. Prins
Frederik. Van de toren,
de schepen, het raadhuis, de R.K. kerk , de
bolwerken en de molen
wapperden al vanaf ‘s

morgens vroeg de vlaggen. Ook menige particulier had de vlag uitgestoken. Langs de route
die de stoet zou rijden
waren de straten versierd 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 kondigde het gelui van de
klokken de komst van
zijne majesteit aan. Een
deel van de rustende
compagnie en een delegatie van het stadsbestuur verwelkomde de
vorst even buiten de
Enkpoort.
Met het zingen van Wilhelmus van Nassouwen
en gejuich werd de koning vervolgens door de
bevolking onthaald. In
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langzaam tempo begaf
men zich naar de Markt.
Daar werd het gezelschap opgewacht door
het andere deel van de
compagnie en door de
burgemeester, de kerkenraden en andere
hoogwaardigheidsbekleders.
De koning nam alle huldeblijken in ontvangst en
zette vervolgens zijn reis
voort. Nadat hij de Venepoort achter zich had
gelaten barstte in Hasselt een vreugdefeest los
dat tot in de laatste uurtjes duurde.
Op 20 mei 1842 bracht
Willem II een bezoek
aan Hasselt. Hij maakte
die dag een rondreis
door de kop van Overijssel. Na Hasselt zou hij
Zwartsluis en Vollenhove aandoen, om vervolgens via Genemuiden
zich naar Kampen te begeven.
De vorst arriveerde via
de brug over het Zwartewater. 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 hoogwaardigheidsbekleders, die de
ontvangst voor hun rekening namen.
En ook nu reageerde het
volk enthousiast. De koning verbleef echter niet
lang in Hasselt. Hij
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moest nog meerdere
plaatsen aandoen. Zijn
verblijf op het raadhuis
had maar kort geduurd.
Na zijn vertrek brak de
feestvreugde los. De genodigden werden op een
lunch onthaald en de
niet genodigden op jenever. Ook de bewoners 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 hoedanigheid als prins bezocht.
Op 1 augustus 1820 passeerde hij Hasselt toen
hij zich van Vollenhove
naar Zwolle begaf. Terwijl in de stad van paarden werd gewisseld,
werd hij door de bevolking toegejuicht met de
kreet: Leve de held van
Waterloo.
Buiten de stad was hij
om half één door de rustende schutterij en het

stadsbestuur opgewacht
en naar de Markt begeleid. 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 aangeboden. Majesteit nam ze
dankbaar in ontvangst.
Het werd slechts een
korte tussenstop, waarbij Wilhelmina zelfs geen
tijd had om de auto te
verlaten.
Na de oorlog bracht
Prins Bernard in 1949
nog een bezoek aan Hasselt.

