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INLEIDING 
 
Als jong historicus was het niet zo evident een verhandeling te schrijven over Limburg alge-
meen of over Hasselt specifiek. Geen enkele professor, geen enkel hoorcollege besteedt 
aan onze regio meer dan één zin aandacht. Ook de geschiedenis van het prinsbisdom Luik 
is één zwarte, onbekende vlek voor de pas afgestudeerde historicus. Dit is om allerlei rede-
nen niet verwonderlijk. Zo heeft Brabant en Vlaanderen een schat aan interessante bron-
nen, zelfs zo talrijk dat vele buitenlandse onderzoekers Vlaamse en Brabantse bronnen on-
derzoeken. Daarnaast speelde Vlaanderen en later Brabant een centrale rol in de regiona-
le, nationale en internationale geschiedenis en dit zowel op politiek, economisch, religieus 
als cultureel vlak. Denk maar aan het belang van de Brugse (beurs-) markt en de Antwerp-
se haven, aan de Vlaamse primitieven zoals Van Eyck, aan de Guldensporenslag, aan de 
monumentale kathedralen enzovoort.  
Was het Land van Loon met Hasselt als hoofdplaats dan echt zo onbelangrijk dat dit het 
weinige onderzoek naar onze regio rechtvaardigt? Wellicht is dit inderdaad het geval maar 
enige nuancering is wel op zijn plaats.  
 
Limburg heeft inderdaad niet zoveel (kwalitatief goede) bronnen voorhanden waarover men 
onderzoek kan doen. Het is niet verwonderlijk dat onderzoekers, zelfs Limburgers, liever 
hun wetenschappelijk onderzoek baseren op Vlaamse of Brabantse bronnen. Een gevolg, 
maar tevens oorzaak, hiervan is dat er amper literatuur (en vooral belangrijke synthesewer-
ken) voorhanden zijn waarop men zich kan baseren. Limburgse historici gebruiken daarom 
nog vaak gedateerde werken van vijftig of zelfs meer dan honderd jaar oud. Ook goede 
woordenboeken om Oud Limburgs te kunnen lezen of om bepaalde maten, gewichten en 
munten op te zoeken ontbreken. Vaak is het improviseren of hopen dat men een klein we-
tenschappelijk artikeltje per toeval tegenkomt waarin het antwoord te vinden is wat men 
zoekt.  
Dit betekent echter wel dat de Limburgse bronnen onaangeroerd blijven liggen omwille van 
hun moeilijkheidsgraad. Als jong Hasselts historicus vond ik het dus mijn plicht om een klein 
puzzelstukje bloot te leggen van de Hasseltse/Limburgse geschiedenis ondanks de moei-
lijkheden. Want niet enkel de bronnen zijn moeilijk hanteerbaar, maar ook de Limburgse 
geschiedenis is bijzonder complex en fragmentarisch bekend. Zo kent onze regio bijvoor-
beeld een overvloed aan pasmuntjes waarvan voor velen nog niet hun waarde bekend is.  
 
Naast het probleem met de bronnen, moet ik dus toegeven dat Hasselt op interregionaal 
vlak weinig voorstelde. Ja, men lag op een handelsroute maar die route was zeker en vast 
niet de belangrijkste en werd ook gedurende eeuwen niet gebruikt. Hasselt kende daarom 
geen sterke groeipool en werd verder afgeremd door de talrijke oorlogen en een conserva-
tieve, lakse heerser, de prins-bisschop van Luik.1 Het inwonersaantal van Hasselt lag tot 
1800 bijvoorbeeld ver onder het aantal van een kleine Brabantse stad als Diest en ook de 
Hasseltse inwoners waren verre van welvarend zodat de stad zich verplicht zag bij andere 
steden gelden te lenen. Ook vernieuwingen, zoals de invoering van de aardappel, sijpelden 
maar heel traag in onze regio binnen. Hasselt vergelijken met andere steden ligt hierdoor, 
en door de lage kwaliteit van bronnen, erg moeilijk. De belangrijkste groeipool voor onze 
stad kent zijn oorsprong in het jaar 1830 wanneer niet Maastricht maar wel Hasselt de 
hoofdstad werd van de pas gevormde provincie Limburg.  
Toch was Hasselt ook voor 1830 van belang: minder op nationaal vlak maar wel op lokaal/
regionaal vlak. In dat opzicht loont het de moeite de geschiedenis van onze hoofdstad na-
der te onderzoeken.  
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Concluderend mag men wel stellen dat Limburgse historici het niet makkelijk hebben: am-
per literatuur, amper bronnen, amper universitaire ondersteuning van professoren (die ook 
weinig afweten van onze regio) en amper belangrijke historische vondsten. Ook ik heb het 
moeilijk gehad en ik heb ook vele malen getwijfeld om niet van onderwerp te veranderen. 
Door de steun van mijn ouders en mijn prof, ben ik blijven doorzetten en kan u een geredu-
ceerde versie van mijn onderzoek lezen. Aan de hand van de oudste Hasseltse stadsreke-
ningen heb ik een beeld proberen te vormen van de Hasseltse bouwijver in de late middel-
eeuwen. Met inbegrip van het voorgaande, moet de lezer beseffen dat er niet op alles een 
pasklaar antwoord voorhanden is maar, ondanks de beperkte literatuur/bronnen en de be-
perkte mogelijkheid te vergelijken, kan ik toch een vernieuwend en boeiend stukje van de 
Hasseltse geschiedenis bloot leggen.  
 

1. DE GROEI EN DE STRUCTUUR VAN HET STEDELIJK DORP HAS-
SELT IN DE MIDDELEEUWEN 
 
‘Een redelijck fraey stedeken ende wel bewoont’. Zo luidt de oudste bekende beschrijving 
van de stad Hasselt. Ze is van de hand van Ludovico Guicciardini (1521-1589), die meerde-
re steden in de Nederlanden heeft beschreven. Een naïeve lezer van dit citaat zou kunnen 
denken dat Hasselt redelijck imposant, belangrijk en zelfs verheven in het landschap zou 
moeten geweest zijn. Echter, als men weet dat Guicciardini dezelfde formule ook gebruikt 
heeft om andere Loonse steden, zoals Borgloon, te beschrijven, kan men vermoeden dat 
Hasselt helemaal niet zodanig fraey was. Dat hij tevens maar één enkele zin aan Hasselt 
wijdt, duidt er toch wel op dat hij een vergelijking met andere, beter beschreven, steden uit 
Vlaanderen of Brabant uit de weg wil gaan. Hasselt was enkel redelijck fraey in vergelijking 
met andere Loonse steden die meestal niet veel meer waren dan versterkte agrarische dor-
pen. Toch had Hasselt in dat opzicht wel een erg belangrijke betekenis voor het Land van 
Loon: een primus inter pares. 
Vooraleer dieper in te gaan op de bouwactiviteiten van dit fraey stedeken, volgt er een bon-
dig overzicht van de oudste Hasseltse geschiedenis, sinds het ontstaan van de stad. 
 

 1.1. Het vraagstuk over het ontstaan van Hasselt 
 
Hasselt is gelegen in de vlakte van de Demervallei. Omdat de zuidelijke oever van Demer 
te drassig was voor permanente bewoning, situeert de oudste nederzetting van Hasselt zich 
ter hoogte van de Helbeek, een zijrivier van de Demer die dwars door de latere stad zou 
stromen. Door de onvruchtbare zandgrond van de bevolkingsarme Kempen, ten noorden 
van Hasselt, was deze streek niet geschikt voor landbouwdoeleinden maar werd ze ge-
bruikt voor de veeteelt, voor turfsteken en voor de visvangst in de talrijke meren. Dit in te-
genstelling met de, voor de landbouw aantrekkelijke, leemgrond van Haspengouw in het 
zuiden waar men gerst, rogge, tarwe, haver en zelfs hennep voor handelsdoeleinden teel-
de. Hierdoor was Hasselt, als regionale markt, ideaal gelegen tussen deze twee verschillen-
de geografische streken. Dit speelde wellicht een belangrijkere rol voor het ontstaan van 
Hasselt dan de internationale handelsroutes langs de weg. Die laatste hebben de rol van 
Hasselt als regionaal marktcentrum wel versterkt maar niet tot op die hoogte dat Hasselt 
een stad zou worden van belangrijk internationaal belang. Door die belangrijke economi-
sche-regionale ligging, is het wel niet verwonderlijk dat de Graaf van Loon zich in de buurt 
van Hasselt kwam vestigen en in 1232 aan Hasselt zijn vrijheidsakte zou geven.2 
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Kaart van de belangrijkste handelsroutes over land in het huidige Vlaanderen tijdens het ancien regime. Hasselt 
ligt op de lijnen ’s-Hertogenbosch-Luik en Aken-Antwerpen-Brugge (VENNER, Beeldenstorm in Hasselt 1567, 
22). 
 

1.2. De verdere groei van Hasselt tussen 1232 en 1500 

 

1.2.1. De Hasseltse versterkingen tot 1468 
 

Toen Hasselt in 1232 zijn stadsrechten had verkregen, was Hasselt niet veel groter dan de 
Grote Markt, de Sint-Quintinus kerk en enkele omliggende straten. Er bestond rond dit klei-
ne centrum al een gracht met versterking. Het is pas tussen 1282 en 1330 dat de definitieve 
gracht van 30 meter breed werd aangelegd ter hoogte van de huidige ringbaan rond de 
stad. Met de aarde uit de gracht werd een aarden wal opgetrokken. Omdat het debiet van 
de Helbeek in gedrang zou komen indien met het water van deze beek de gracht gevuld 
zou worden, werd er een kanaal gegraven tussen de Helbeek en de Demer, de Nieuwe De-
mer. 
Tot 1330 zou Hasselt dus twee vestigingsgordels gekend hebben, maar in datzelfde jaar 
gaf de graaf de twee vesten in volle eigendom aan Hasselt voor hun steun bij een opstand.3 
De oude, kleine omwalling had geen nut meer en belemmerde enkel het economisch ver-
keer en de uitbreiding van de stad. Die oude versterking werd dus volledig afgebroken.  
 
Wat men niet met zekerheid weet is wanneer Hasselt ommuurd was. Johannes Mantelius 
(1599-1676), de oudste geschiedschrijver van de stad, beweert dat dit in 1333 gebeurd is, 
op vraag van de prins-bisschop van Luik. Sommige twintigste eeuwse auteurs denken dat 
Hasselt al vroeger ommuurd is, al in het jaar 1282 4, andere auteurs betwijfelen zelf of Has-
selt in de middeleeuwen ooit ommuurd is geweest en dit door een gebrek aan ander bewijs. 
Johannes Mantelius was voor de oudste periode van Hasselt immers niet altijd even nauw-
keurig. 
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1.2.2. Hasselt en zijn militaire betekenis binnen het Land van Loon 
 
De verdediging van Hasselt was eerst in handen van de stadsmilitie en later in handen van 
de schutterskamers, die beide door de ambachten werden samengesteld.  
Door een uniek systeem van buitenpoorterschap, verkreeg Hasselt (militaire) ondersteuning 
van enkele, vooral Kempense, dorpen. In ruil voor een eenmalige som of een jaarlijkse ren-
te, het helpen bij de herstellingen aan de versterkingen en het verstrekken van militaire 
steun, werden de dorpen door Hasselt beschermd, kregen ze juridische bijstand en werden 
al de inwoners vrijgesteld van accijnzen bij het kopen of verkopen op de Hasseltse markt. 
Door dit systeem van buitenpoorterschap, kon Hasselt zijn hegemonie over die dorpen uit-
breiden en hen aan de stad binden. Dit maakt duidelijk dat Hasselt, in zekere zin, een pri-
maatstad was in het Land van Loon. 
Vanaf de 16de eeuw zou Hasselt echter deze militaire positie stilaan verliezen door voorna-
melijk een toegenomen Bourgondische invloed. Het Land van Loon zou wel door het neu-
traliteitspact van 1492 niet meer openlijk aangevallen worden maar werd herschapen als 
een soort manoeuvreerruimte voor vijandelijke troepen. 
 

1.2.3. Een kleine stad of een groot dorp? De demografie van Hasselt 
 
Voor de 15de eeuw beschikken we over voldoende bronnen om een schatting van het inwo-
nersaantal te maken. Oudere ramingen spreken van 16.000 inwoners maar dit bleek een 
overschatting te zijn. Aan de hand van quotisatielijsten, die werden gebruikt voor het bepa-
len van uitzonderlijke belastingen, heeft men berekend dat Hasselt in 1482 slechts 3.206 
inwoners telde binnen de wallen en 1.097 erbuiten. Als men weet dat Diest makkelijk tus-
sen 5.000 en 10.000 inwoners haalde, kan men niet anders dan toegeven dat Hasselt een 
dwergstadje was qua inwoners. Men merkt zelfs een daling op van het aantal inwoners na 
1482 en dit door oorlogen en door allerlei epidemies zoals de Zwarte Dood. Een positieve 
noot is wel dat Hasselt slechts 6% armen zou tellen, mensen die vrijgesteld waren van be-
lastingen, en dat er geen grote inkomensongelijkheid bestond door het ontbreken van een 
echte politieke en economische elite. 
De grootste bevolkingsconcentratie bevond zich in het westen en in het zuiden van de hui-
dige stadskern en dan vooral in de straten rond de Grote Markt (de Kapelstraat, de Maas-
trichterstraat en de Aldestraat) die niet toevallig lagen op de handelsroute van oost (via de 
Maastrichterpoort) naar west (via de Kuringerpoort) door de stad. Deze bevolkingsconcen-
tratie is verder ook zichtbaar in een regelmatig stratenpatroon met een vooropgezet dam-
bordpatroon. Het noorden en oosten van de stad had oorspronkelijk nog een agrarische 
functie wat zich uit in meer bochtige en spontaan gegroeide straten. 
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1.2.4. Het economisch-politiek leven in Hasselt tot 1468 
 
Dat Hasselt in 1232 zijn stadsrechten kreeg, betekent niet dat Hasselt vanaf dat moment 
onafhankelijk kon beslissen. Zo is het wachten tot 1366 voordat Hasselt zijn eigenen sche-
penen mocht verkiezen maar zij bleven wel onder toezicht van de prins-bisschop 
Wellicht het belangrijkste schakelmoment voor de ontwikkeling van Hasselt tot stad, is het 
jaartal 1383. In dat jaar vluchtten de Leuvense lakenhandelaars weg na jarenlange geschil-
len met de ambachten aldaar die op dat moment meer politieke macht verkregen. Velen 
van die handelaars kwamen in Hasselt terecht wat voor meer dan honderd jaar economi-
sche voorspoed met zich meebracht. Dit uitte zich in hogere lonen, enkele grotere jaar-
markten en meer afzetmarkten buiten het Land van Loon. De nadruk bleef wel liggen op de 
regionale economie. Dit kan men zien in het feit dat Hasselt slechts één kerk had (en dus 
geen grote weelde kende), dat de belangrijkste straten genoemd zijn naar dagdagelijkse 
producten (havermarkt, zuivelmarkt,…) en dat het belangrijkste ambacht die van de sme-
den (waaronder ook metselaars en timmermannen) en later die van de brouwers was en 
niet die van de lakenmakers of de vollers. 
Het was ook rond 1383 dat de twaalf ambachten van Hasselt zich definitief hebben ge-
vormd. Zij kozen vanaf toen elk één gouverneur die samen met de twee burgemeesters en 
de vier gezworenen (de uitvoerende macht door de schepenen verkozen) de magistraat 
zouden vormen. Op het einde van de 14de eeuw kozen de twaalf gouverneurs zelf de bur-
gemeesters en de gezworenen die zich nu moesten kunnen verantwoorden. Men zou dus 
kunnen stellen dat de regering nu gecontroleerd werd door het parlement. De schepenen, 
onder toezicht van de prins-bisschop, hielden zich dan nog enkel bezig met het hoger recht 
en met het toezicht bij de verkiezingen.  
Het financieel beheer van de stad was in handen van de bouwmeesters die, zoals hun titel 
al doet vermoeden, aanvankelijk hoofd waren van de bouwwerkzaamheden van de stad. 
Voor kleine steden was de bier- maar vooral de bouwindustrie immers de belangrijkste eco-
nomische tak. De stadsrekening, die de bouwmeester opstelde, werd niet alleen door de 
magistraat gecontroleerd maar ook door een apart orgaan ingesteld door de ambachten, de 
Twaalfmannen.  
Een overzicht van deze politieke structuur kan men vinden op de volgende pagina. 
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Overzicht van het bestuur van en over Hasselt in de vroege 16de eeuw (VENNER, Beelden-
storm in Hasselt 1567, 33). 
 
 
 
 



8 

 

In tegenstelling met andere steden was Hasselt bijzonder democratisch voor die tijd. De 
meeste functies werden jaarlijks herkozen, de verkozenen behoorden zeker niet tot de rijk-
ste inwoners van de stad (met uitzondering van de bouwmeester) en geen enkele ambacht 
of familie trok alle macht naar zich toe (er was dan ook geen elite). Enkel de armsten wer-
den uitgesloten van de politieke macht omdat zij ook geen belastingen konden betalen.  
 

1.2.5. Bourgondische inmenging in Het Land van Loon  
 
De relatieve rust die Hasselt kende vanaf 1366, werd verstoord door de Bourgondische ex-
pansiedrang met als resultaat de eenmaking van alle graafschappen en hertogdommen in 
het huidige Nederland en België.  
Ook het prinsbisdom ontsnapte niet aan de invloedssfeer van de Bourgondiërs. Men aasde 
immers ook op de bisschopszetel. Zo zou Lodewijk van Bourbon, een neef van hertog Filips 
van Brabant en bondgenoot van Bourgondië, in 1455 de bisschopszetel in Luik bemachti-
gen. Dit lokte fel protest uit van de stad Luik en de Loonse steden waaronder Hasselt die 
zelf hun eigen prins-bisschop wilden aanstellen. Om dit protest in de kiem te smoren, riep 
Lodewijk de hulp in van de Bourgondiër Karel de Stoute. In 1467 zou Karel, in de slag bij 
Brustem, de verenigde legers van Luik en Loon verslaan. 
Omdat Hasselt had deelgenomen aan het verzet tegen de Bourgondische inmenging, werd 
de stad in 1467 erg zwaar gestraft. Mantelius schreef hierover het volgende: Dat jaer is 
Hasselt sijn poorten, muren en wallen quijt geworden, en lagh derlijck als een dorp. Hoewel 
Karel de Stoute inderdaad bevel had gegeven om de versterkingen te slopen, zou Hasselt 
dit bevel niet (volledig) hebben opgevolgd. Dat blijkt uit het feit dat Hasselt zowel in 1468 
als in 1477 opnieuw werd aangemaand dit te doen op straffe van een totale vernietiging van 
de stad. 
Toen Karel de Stoute in 1477 stierf, kon het prinsbisdom Luik zich bevrijden van de Bour-
gondische druk. Dit kon omdat Maria van Bourgondië, dochter van Karel de Stoute, afstand 
deed van haar rechten in Luik. Lodewijk van Bourbon bleef nog wel prins-bisschop maar hij 
steunde vooral op de hulp van Willem van der Marck. Deze laatste had dan weer zijn oog 
laten vallen op de bisschopszetel en riep de hulp in van de Franse koning Lodewijk XI. Uit-
eindelijk zou deze het bisschoppelijk leger kunnen verslaan. Maximiliaan van Oostenrijk re-
ageerde meteen en er brak opnieuw een onrustige periode uit voor Luik en Loon. Zo zou in 
1482 Ravestijn van Oranje Hasselt, dat volledig versterkt was, kunnen innemen. De vraag 
is dus of Hasselt überhaupt zijn versterkingen had afgebroken tussen 1468 en 1482. Het 
lijkt onwaarschijnlijk dat Hasselt in 1477 zou zijn ingegaan op het gebod van afbraak van 
alle versterkingen.5 In vijf jaar (1477-1482) kan Hasselt immers niet volledig terug versterkt 
zijn geweest indachtig dat Hasselt niet de mankracht en financiële middelen ter beschikking 
had om zo snel een volledige versterking, met muren, poorten en torens, op te trekken. In 
1482 kreeg Hasselt alleszins opnieuw te horen de versterkingen volledig af te breken. 
Uiteindelijk zou Maximiliaan van Oostenrijk erin slagen om in 1485 Willem van der Marck 
gevangen te zetten en te executeren. Op de bisschopszetel zat nu de gekozen en de door 
Maximiliaan goedgekeurde Jan van Horn. De broer van Willem van der Marck, Everhard, 
had echter dezelfde ambitie als zijn broer en betwistte de positie van Jan van Horn. Het 
prinsbisdom Luik was opnieuw voor enkele jaren het toneel van plunderingen en brand-
stichtingen. Zo zou in 1485 Everhard van der Marck Hasselt terug innemen met een herop-
bouw van de versterkingen als gevolg. 
Het jaar 1492 zou voor Luik een belangrijke mijlpaal worden. In dat jaar werd de vrede her-
steld doordat zowel de Franse koning als Maximiliaan van Oostenrijk het prinsbisdom Luik 
als een neutraal gebied erkenden.  
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1.2.6. De teloorgang van de stad Hasselt in de late 15de en 16de eeuw 
 
De definitieve neergang van de Hasseltse economie en van de Hasseltse groei, startte van-
af het einde van de 15de eeuw. Het neutraliteitspact van 1492 bracht dus niet direct rust en 
vrede, integendeel zelfs. Na een halve eeuw van oorlogvoeren en heropbouw stond Hasselt 
er financieel erg slecht voor zodat de stad verplicht was om vele leningen aan te gaan. Has-
selt kon evenmin beroep doen op haar inwoners voor extra belastingen want het inwoner-
aantal was fel teruggelopen. Leningen moesten worden aangegaan bij particulieren of in-
stellingen in andere steden (vooral Aken, Diest en Maastricht) zodat de rente niet ten goede 
kwam van de stadseconomie. De oorlogen op het einde van de 15de eeuw en later in de 
16de eeuw zorgden er ook voor dat de lakenhandel belemmerd werd. De lakennijverheid 
kreeg ook rake klappen door ondermeer de Engelse concurrentie, een tekort aan Kempen-
se wol en handelsbelemmeringen zodat de prijs van het Hasselts laken te hoog opliep. Er 
werden wel allerhande pogingen ondernomen om de lakenindustrie in Hasselt in leven te 
houden maar deze bleken niet krachtig genoeg te zijn om het zinkende schip te redden. 
Een gevolg van dit alles was dat de lonen in Hasselt, maar ook in de rest van Loon, onge-
veer 30% lager lagen dan in de rest van de Nederlanden. Hasselt behield misschien wel 
haar prominente rol in het Land van Loon maar de belangrijke politieke, militaire en econo-
mische rol die het enigszins had gespeeld, ging in de Nieuwe Tijd verloren. 
 

2. DE BOUWACTIVITEIT TUSSEN 1484 EN 1497  
 

2.1. Rekeningen voor de studie van de bouwactiviteit 
 
“Sy hebben hier soe veel verstandt van bauwen als myn gat."  
(Fragment van een dagboek over de bouw van de Hasseltse laken- en vleeshalle in 1670) 
 
Bovenstaand citaat wordt door een onbekende schrijver in de mond gelegd van meester 
Jan Idelet die zijn beklag deed over Luikenaars die de Hasselaren kwamen helpen bij de 
bouw van de laken- en vleeshalle. Dit vrij kleurrijke citaat is een voorbeeld van het feit dat 
grote werkzaamheden niet altijd van een leien dakje liepen en dat beslissingen hieromtrent 
niet over één nacht ijs gingen. In datzelfde dagboek werden bijvoorbeeld de talrijke discus-
sies over het vinden van de nodige financiën uitvoerig besproken en kan de onderzoeker de 
constructie van de laken- en vleeshalle stap voor stap volgen. Deze bron schetst dus een 
beeld over het gehele bouwproces: van het allereerste voorstel tot de laatste gemetste 
steen.  
Deze bronnen hebben wij echter niet voor het laatmiddeleeuws Hasselt. Een Hasselaar 
weet ook dat zijn stad vandaag niet veel oude gebouwen meer telt. Daarom kon ik enkel 
beroep doen op de summiere stadsrekeningen die in alle opzichten sterk verschillen met 
rekeningen heden ten dage. Zo zijn de rekeningen handgeschreven (wat de leesbaarheid 
niet bevordert), wordt er melding gemaakt van meerdere soorten onbekende munten, ko-
men er vaak fouten voor en zijn de posten in de rekening vaak onduidelijk of misleidend. 
Een positief saldo op het einde van een boekjaar betekent daarom ook niet ontegenspreke-
lijk dat Hasselt er financieel goed voorstond. 
Wat men alleszins wel met zekerheid kan zeggen is dat tussen 1484 en 1497 bijzonder veel 
aan de stad is gebouwd. Tot 80% van alle uitgaven werd gebruikt voor allerhande bouw-
werkzaamheden. 
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2.2. De evolutie en achtergrond van de Hasseltse bouwwerkzaamheden 
 

2.2.1. De belangrijkste punten van de stedelijke versterking: poorten en 
torens  
 
Vanaf 1486 (met een onderbreking tussen 1490 en 1493) werd er in Hasselt erg veel ge-
bouwd en veruit de meeste werkzaamheden vonden plaats aan de stedelijke versterkingen. 
Dat is niet verwonderlijk als men weet dat deze versterkingen in 1482 moesten worden af-
gebroken en dat een stad zonder wallen en poorten figuurlijk een vogel voor de kat was. In 
1490 kon Hasselt, volgens Mantelius, alleszins terug een aanval afslaan omdat de stad 
toen redelijck versterckt was en versien van volck. Toch kan men zich afvragen of Hasselt 
wel in staat was om zich in amper vijf jaar (1486-1490) terug te versterken. Voorbeelden uit 
andere steden tonen immers aan dat de heropbouw van muren, poorten en torens makke-
lijk tien of, indien de geldmiddelen niet toereikend waren, vijftig tot honderd jaren in beslag 
namen. 
Hoewel de onderzoeker niet te weten kan komen wat er exact al in 1490 afgewerkt was 6, is 
een mogelijke uitleg dat de versterkingen in 1482 slechts gedeeltelijk waren afgebroken. Dit 
verklaart waarom er in 1484 toch gewerkt is aan poorten en torens, waarom in 1486 er ge-
woon een nieuwe deur/afsluiting is gezet in het Tonderpoorthuis, dat zelf onaangeroerd is 
gebleven, en waarom in datzelfde jaar op de nog bestaande Maastrichter- en Kuringerpoort 
een dak is geplaatst. Wellicht waren dus niet alle poorthuizen afgebroken maar werd er in 
1482 alleen voor gezorgd dat iedereen vrij en zonder hindernissen de stad binnen of buiten 
kon wandelen.  
Tussen 1490 en 1493 lagen de stadswerken bijna volledig stil, wellicht door het woelige po-
litieke en militaire klimaat. Van 1493 tot het laatste onderzochte jaar 1497 is er terug een 
sterke bouwactiviteit merkbaar in de stadsrekeningen. De reden hiervoor lag bij de tijdelijke 
stopzetting van de vijandelijkheden in het prinsbisdom Luik. Vanaf toen werden ook meer 
stenen constructies geplaatst in plaats van de herstellingen in overwegend (vits-) hout (en 
stro voor op de daken) in de voorgaande periode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bedevaartvaantje van Niklaas Sigers uit de 17de eeuw. De talloze hoge torenspitsen van kerken en torens 
en de grote stenen huizen, doen vermoeden dat de auteur met het perspectief gespeeld heeft zodat Hasselt een 
imposanter karakter kreeg. De afgebeelde torens lijken echter allen op elkaar en de enige poort die zichtbaar is, 
is de uit baksteen vervaardigde, Tonderpoort (BUSSELS, Overzicht van de geschiedenis der stad Hasselt…, 
59). 
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Ondanks de nabijheid van natuursteen 7, werden er toch voornamelijk bakstenen gebruikt, 
gebakken in de eigen steenbakkerijen en aangevuld met aangekochte bakstenen van bui-
ten de stad. De Hasseltse steenbakkerijen waren gelegen in het gebied Kwaadhoven-
Trekschuren-Rapertingen (ruwweg in de buurt van het hedendaagse Salvator ziekenhuis). 
Dit gebied was immers rijk aan klei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De steenbakker geeft de klei de gewenste vorm met een formeel (= bakvorm) en bestrijkt deze vorm met een 
plaam.  Een knecht legt de gevormde klei te drogen (HOLLESTELLE, De steenbakkerij in de Nederlanden…, 
265). 
 
De bakstenen van de eigen steenbakkers hadden als voordeel dat ze homogeen waren en 
dat men ze snel voorhanden had maar de stad was wel verplicht om de lonen (zowel in 
geld als in natura), de brandstof (takkenbossen of stro), het gereedschap, het transport (tot 
50% van de totale kost wat zelfs in de 15de eeuw enorm hoog was) en andere onkosten zelf 
te bekostigen. Deze kosten zouden in de onderzochte periode zelfs bijna verdubbelen door 
de grote vraag!  
Het transport was alleszins geen sinecure in een periode waar er nog geen sprake was van 
treinen, kanalen, brede rivieren (de Demer kon niet gebruikt worden voor het transport van 
goederen) en zelfs niet van verharde wegen. Om de kosten te kunnen drukken van het 
transport, werden de inwoners van Hasselt wellicht verplicht om kosteloos of tegen een klei-
ne vergoeding te stenen te gaan halen. 
Het totale aantal bakstenen dat de stad aankocht liep in 1497 zelfs op tot boven zeshon-
derdduizend stuks! Er moet in die periode dan ook bijzonder veel volk tewerkgesteld zijn en 
dat niet alleen in de bouwsector maar ook in de transportsector als men weet dat er op een 
houten kar maar ongeveer 200 bakstenen konden gestapeld worden! Ter vergelijking: in de 
14de-eeuwse wereldstad Brugge werden zulke hoge aantallen slechts in enkele jaren ge-
haald wat nogmaals aantoont dat het kleine Hasselt voor die tijd een grote bouwbedrijvig-
heid aan de dag legde.  

 
 
 
 
 
 
Een voorbeeld van een vierwielige wagen, gebruikt voor het 
transport van bakstenen (VAN THYGEM, Op en om de Mid-
deleeuwse bouwwerf…, 165). 
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Van alle torens en poorten die gebouwd werden, verdienen vooral de werkzaamheden aan 
de Kempense poort in de stadsrekening van 1486-1487 speciale aandacht omwille van de 
talrijke details die erin beschreven zijn. Wellicht was dit poortgebouw volledig verwoest of 
afgebroken omdat men vele bodes uitzond om een poortgebouw in een andere stad te vin-
den die als model kon dienen voor de constructie van een nieuwe Kempense poort. Een 
poort in Luik, le Pond Avre, achtte men het meest geschikte model. Zo werd het plan voor-
opgesteld om in het noorden van de stad een houten poort neer te zetten met een houten 
valbrug. Later zou ook beslist worden een kleine voorpoort te maken. Voor de ambachtslie-
den en hun knechten werden de lonen vast bepaald, met een onderscheid tussen winter- 
en zomerloon. Opmerkelijk is dat de bouw pas van start ging in de herfst, op 1 oktober 
1486. Dat men niet wachtte op het meer gunstige seizoen van de zomer, toont waarschijn-
lijk de grote noodzaak van deze constructie aan. Dat de poort uit grotendeels hout en niet 
uit steen zou worden opgetrokken, is een ander teken dat er zo snel mogelijk een nieuwe 
versterking moest worden gebouwd. Omdat dit hout niet meer voorhanden was in de stad, 
werd in allerijl enkele timmerlieden uitgezonden om geschikt hout te zoeken. In tegenstel-
ling tot vandaag, was dit hout voornamelijk afkomstig uit de streek ten zuiden van Hasselt 
en niet uit de huidige bosrijke Kempen. De exacte bouwwerkzaamheden werden minder 
gedetailleerd beschreven. Er werd enkel een onderscheid gemaakt tussen de houtzagers, 
de gravers van de fundamenten en de handwerklieden die poort en brug maakten. In de 
lente van 1487 zouden zelfs enkele Luikenaars de metselaars bijstaan door een achthon-
derdtal bakstenen te verwerken aan de poort. In de maand mei van 1487 was het belang-
rijkste werk achter de rug. In de stadsrekening van 1487-1488 wordt immers enkel nog mel-
ding gemaakt van ondermeer het maken van een leistenen dak op de Kempense poort. 
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Over het bouwproces en uitzicht van de andere poorten en torens, tast men veelal in het 
duister. Algemeen kan men wel vermoeden dat, omdat de stad een groot deel van de ver-
sterkingen moest heropbouwen, dit een ideale opportuniteit was om de versterkingen aan 
te passen aan de belegeringswapens op basis van buskruit. Sinds 1493 kocht de stad elk 
jaar ook een aantal haakbussen en buskruit aan en er werden houten constructies gemaakt 
om dit modern wapentuig aan de torens en poorten te bevestigen. 

 
Een overzicht van de torens en poorten 
van de stad Hasselt rond 1500 (naar 
VENNER, G.). De Scheerders- en La-
kenmakerstoren, nochtans vermeld in 
de bronnen, worden er echter niet op 
vermeld. De gele lijn geeft een indicatie 
waar metselaars tussen 1494 en 1497 
aan een stenen muur hebben gemetst 
(VENNER, Beeldenstorm in Hasselt 
1567, 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén van de mooiste overgeleverde afbeeldingen van de Hasseltse versterkingen, is onge-
twijfeld de afbeelding uit 1687 van de Maastrichterpoort. Afgaande op deze schets, zou 
Hasselt een sterke vesting geweest zijn met een dikke muur, een wal van hout en gras (= 
een weech) en een erg brede gracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een afbeelding van de Maas-
trichterpoort uit 1687 met aan-
duiding van de verschillende 
onderdelen. Op deze mooie 
afbeelding is af te leiden dat 
de Maastrichterpoort ook een 
voorpoort had met een aan-
grenzend waakhuisje en dat 
er een stenen muur aan 
weerskanten was gebouwd 
(BUSSELS, Overzicht van de 
geschiedenis der stad Has-
selt…, 36-37). 
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2.2.2. De omwalling en het vraagstuk over het bestaan van een stenen 
muur 
 
Voor 1482 bestaat er tussen historici discussie of Hasselt al dan niet een stenen muur heeft 
gehad. Is er dan sprake van een stenen muur na 1482? Kan men met zekerheid wel zeg-
gen dat Hasselt ooit een stenen muur heeft gehad? 
Tussen 1484 en 1494 zijn er in de rekeningen geen sporen te vinden van een stenen muur 
tussen de poorten en de torens. Wel kan men met zekerheid zeggen dat de stad omringd 
werd door een gracht die gedeeltelijk opnieuw moest worden gegraven maar die ook elk 
jaar onderhoud vereiste. In allerijl werd er ook een weech gemaakt op de meest bedreigde 
plaatsen in de Hasseltse versterking. Deze beide vormen van verdediging konden in relatief 
korte tijd worden voltooid maar maakten het de belegeraar toch veel moeilijker de stad bin-
nen te dringen.  
Hoewel er na 1494 nog steeds aan grachten werd gegraven, werden geen nieuwe verster-
kingen op basis van hout meer opgetrokken. Er is nu wel sprake van metselaars die aan 
een muer hebben gewerkt. Tussen 1494 en 1497 werd er gemetst tussen het Kattegat en 
de Vollerstoren en tussen de Trichterpoort en de Tonderpoort voor een totaal van 5.591 
voeten (= 349 roeden) of ongeveer 1.649 meter. Wat de rekeningen echter niet vermelden, 
is de dikte, de hoogte en, in het algemeen, het uitzicht van de muur. Het is dus onduidelijk 
of de Hasselaren gewoon een bakstenen muurtje op de omwalling van zand hebben ge-
bouwd of dat ze wel degelijk hun stad met een sterke muur, voorzien van schietgaten en 
kantelen, hebben omringd. Op de afbeelding van de stad op het bedelaarsvaantje staan, 
ondanks de onrealistische weergave van de stad, alleszins wel stevige muren afgebeeld. 
Dit is eveneens het geval voor de afbeelding van de Maastrichterpoort hoewel daar de ste-
nen muur, aan weerzijden van de poort, slechts een beperkte lengte lijkt te hebben. 
 
Een foto van het Leopoldplein 
in 2004. Op de achterkant ziet 
men de bakstenen zuilen die 
verwijzen naar de verdwenen 
torens en het middeleeuwse 
muur(-tje?) (VANVAECK, De 
Groene Boulevard, 43) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkwaardig genoeg blijkt dat de stad in 1501 wel 310 jonge bomen heeft laten planten op 
de stadswallen. Dit is natuurlijk moeilijk verenigbaar met een stenen omwalling behalve als 
deze bomen ervoor, aan de weech, zijn geplaatst. Uiteindelijk zou Hasselt, volgens de lite-
ratuur in de 17de eeuw, alleszins wel een stenen wal hebben gehad voordat men deze in 
1705 definitief heeft moeten afbreken op bevel van de toenmalige Hollandse bezetter.  
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2.2.3. Bouwwerkzaamheden binnen de stadswallen 
 
Omdat de stad grote sommen moest uitgeven om haar versterkingen terug op te bouwen, 
vindt men weinig sporen terug van belangrijke, grootschalige bouwprojecten. Hasselt was 
anderzijds ook maar een erg kleine stad en had in ieder geval de middelen niet om archi-
tecturale, prestigeverhogende meesterwerken neer te zetten in tegenstelling tot enkele 
Vlaamse en Brabantse steden. De weinige historische gebouwen die de stad vandaag rijk 
is, dateren veelal ook van een latere periode zoals het Hasseltse stadhuis, gebouwd in 
1675.  
In de onderzochte periode, worden voornamelijk dringende herstellingen of onderhoudswer-
ken uitgevoerd. Zo vindt men in elk onderzocht jaar (behalve tussen 1494 en 1496) werken 
aan de veelal onbenoemde dijken met uitzondering van de bij naam genoemde Susteren-
dijk, gelegen op de plaats waar de Demer de stad binnenstroomde, en de Schoenmakers-
dijk, vermoedelijk waar de Demer de stad uitstroomde. Net als bij de grachten, werden de 
dijken verder uitgegraven en werden hun wanden versterkt. Hiernaast werden de ingangen 
aan al de vier poorten gekasseid, net als de belangrijkste handelsroute die door de stad 
heenliep. Zo werd de volledige weg tussen de Maastrichterpoort, via de Grote Markt, rich-
ting de Kuringerpoort gekasseid in 1487 en in 1493. Voor het overgrote deel bleef Hasselt 
wel nog gekenmerkt door onverharde, en dus modderige zandweggetjes. Tenslotte kregen 
zowel de toren aan de Sint-Quintinuskerk en het dak van de school, wellicht een parochie-
schooltje aan de Sint-Quintinuskerk, tussen 1493 en 1496 een leistenen dak. 
 

BESLUIT 
 
Door het verlies van het merendeel van haar versterkingen, had Hasselt geen andere keus 
dan alle middelen aan te wenden om deze op een snelle en efficiënte manier terug op te 
bouwen. Om dit te bekostigen was de hoofdstad van het voormalige graafschap Loon ge-
noodzaakt om zware leningen aan te gaan wou het haar positie van de belangrijkste stad in 
de regio in ere houden. In allerijl werden er voor 1492 primitieve verdedigingswerken uitge-
voerd met alle mogelijke middelen die men kon vinden om mogelijke belagers buiten de 
stad te houden. Hierna kon de echte heropbouw van start gaan wat duidelijk merkbaar was 
als men bijvoorbeeld het aantal aangekochte stenen bekijkt. Vele inwoners werden op die 
manier aan het werk gezet in zowel de zomer als in de winter opdat de versterkingsgordel 
rond de stad voldoende weerstand kon bieden aan bijvoorbeeld plundertochten van rond-
zwervende legers. 
Hasselt mag dan wel erg klein en onbelangrijk zijn geweest in het gehele geschiedenisver-
haal, toch heeft het laten zien dat het niet weerloos wou en kon zijn voor de vele gevaren 
en hindernissen die op deze dwergstad en ruimer op het Land van Loon afkwamen. Hoewel 
Hasselt het steeds moeilijker kreeg haar positie in het Land van Loon te handhaven, bleef 
het de belangrijkste stad in de ruime omgeving.  
 

* * * 
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Voetnoten 
 
1. De oorzaken voor het primitieve karakter van de stad Hasselt en de Loonse regio, zou 

nog een interessant onderwerp zijn voor een toekomstige studie en dit om onze regio 
beter te begrijpen en om linken te vinden met nabijgelegen steden en regio’s. De in-
vloed van Hasselt op interregionaal vlak is immers amper bestudeerd. 

2. Het belang van deze akte wordt door verschillende auteurs echter niet al te hoog ge-
acht. Het zou eerder een bevestiging zijn van privileges die de stad al eerder van de 
stad Luik had verkregen. 

3. GERITS, Historische steden, 113: “Wij geven aan Hasselt al onze grachten, grote en 
kleine, waardoor de stad bij wijze van versterking omgordeld is en wij willen dat ze 
genieten van deze grachten met gebouwen, de bezaaide en beplante grond, de wa-
ters en de rondgang”. De openliggende stukken grond binnen de stadsmuren, waar 
sprake van is,  blijven bestaan tot het einde van het ancien regime. 

4. Een idee van Guido Caluwaerts. 
5. MANTELIUS, Kroniek van Hasselt, 271. 
6. Tussen 1485 en 1490 zijn immers slechts de stadsrekeningen van 1486 en 1487 be-

waard. 
7. Van de natuurstenen, vindt men in de bronnen naast scheversteen (= leisteen voor de 

daken van de poorten)  vooral Mergelsteen uit Maastricht terug. Deze dure steen was 
immers een kwaliteitsvolle, sterke steen en tegelijk makkelijk bewerkbaar. De steen, 
die tevens vooral in Limburg voorkwam, werd vooral gebruikt als fundering of ter ver-
steviging van de poorten. 

8. De historicus beschikt over bijzonder weinig exacte data in de bronteksten. Enkel voor 
het transport voor kalk, bijna volledig gebruikt als grondstof voor cement, vindt men 
data terug. Dit leert ons dat Hasselt het overgrote merendeel van haar constructies 
bouwde in de maanden tussen april en oktober. 

9. In tegenstelling met de Hasseltse stadsrekenigen, staat in die van Leuven wel gede-
tailleerd het bouwproces van de vernieuwde stadsversterkingen uit de 14de eeuw be-
schreven (VAN UYTVEN, Stadsfinanciën en stadsekonomie van Leuven, 171). 

10. Dit onderhoud, uitgevoerd door de stadsmilitie, hield in dat men mossen uit de gracht 
verwijderde, de wand versterkte en de gracht, indien nodig, uitdiepte. 

11. Een weech is een wand van vlechtwerk van takken tussen naast elkaar geplante pa-
len. Deze constructie kon versterkt worden met rissen (=graszoden) of met kleine 
struiken. Een ander woord hiervoor, dat in de bronnen ook vaak terugkomt, is een sta-
ketsel. 

12. In Hasselt werd er gebruik gemaakt van de kleine roede, bestaande uit zestien voet. 
De in Hasselt gebruikte voet was die van Saint Hubert en hij bedroeg ongeveer 0,295 
meter. De huidige kleine ring, die ongeveer gelijkloopt met de gehele middeleeuwse 
omwalling, heeft een omtrek van ongeveer 2.750 meter. Meet men de afstand op de 
ringbaan waar men tussen 1494 en 1497 een bakstenen muur heeft gemetst, dan 
komt men ongeveer 1.800 meter uit. Dit betekent dat in 1497 ongeveer 65% van de 
stadsomtrek ommuurd was. 
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3. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN EN WERKEN 
 
Deze Kunst & Erfgoed in de Kijker is gebaseerd op mijn uitgebreidere masterproef. Voor 
een volledig overzicht van alle gebruikte bronnen en werken of voor extra informatie, mag u 
mij steeds contacteren via e-mail (geert.kooken@gmail.com). 
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Lefebvre (1886-1953); 119. Affiche “Langemansbier”, P. Bamps (1862-1932), M. Ceysens (1833-1927) en F. Roose (1843-1913); 120. 
Vloertegels van de Herkenrodeabdij, 2 tegelpanelen en majolicategels; 121.  kopergravure ‘Exlibris familie Weytens’; 122. Schilderij ‘Gordon-
Bennet’, 1924, Paul Hermans (1898-1972); 123. Henri Van Straten (1892-?), lino’s en litho’s; 124. Schilderijen ‘Geboortehuis’ & ‘Gezicht op 
Romboutstoren van Mechelen’, Guillaume Ballewijns (1875-1944); 125. Uithangteken ‘In Sint-Lambertus’, 1801;  
 
2004: 126. De kraag van de Hasseltse boogschutters; 127. Schilderij ‘Grote Capucienenstraat’, Clement Van Campenhout (1921-1997), 1961; 
128. Prent ‘Gezicht op de Boulevard met links de gevangenis’, Charles Jooseph Hoolans (1814-?); 129. Offerandeschotel met in reliëf 7 
(keizers)hoofden, 17e eeuw; 130. Affiche van het eerste Nederlands Eucharistisch Congres, Hasselt, 1904, Leo Jaminé (1854-1921); 131. Zes 
schilderijen uit de cyclus van het H. Sacrament van Mirakel bewaard in Herkenrode; 132. Alambiek afkomstig uit Staatlaboratorium in 
Guffenslaan in Hasselt, E. Adnet, Parijs; 133. Gedenkpenning “150 jaar Koninklijk Atheneum Hasselt”, Luc Verlee (°1939), 1994, 1994; 134. 
Schilderij ‘Hubert Leijnen (1909-1997), hoofdredacteur van HBvL van 1929 tot 1976’, Eugène Polus, 1951.  
 
2005: 135. Ontwerptekening voor tegelpaneel ‘Tuin met pauw en zwaan’, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954); 
136. Beeld van de Roode Roos; uitgave in beperkte oplage t.g.v. inhuldiging monument op de Schiervellaan Hasselt, Gerard Moonen (° 1953). 
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Overzicht Kunst en Erfgoed in de Kijker: 
(eveneens te verkrijgen aan de museumbalie) 
 
2005: 1. De archeologische vondsten van Herkenrode in Het Stadsmus. 
 
2006: 2. Jos Damiens wandschilderingen voor het gouvernement te Hasselt (1908-1910); 3. De Kiosk en het muziekleven in Hasselt in de 19e 
eeuw; 4. De kapel van Spalbeek, 5. De handboog: van verdedigingswapen tot Olympische discipline; 6. Menukaarten. 
 
2007: 7. Stad in groei. Hasselt in de 19e eeuw; 8. De oorsprong van onze kapellen; 9. Een Hasselts bedevaartvaantje uit de 17e eeuw; 10. 
Processievaandel van de Hasseltse Broederschap van het Heilig Sacrament. 
 
2008: 11. Ets ‘Het Offer’, Jan Toorop (1858-1928); 12. Vaas in lusterglazuur, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954); 
13. 2 zilveren kandelaars, resultaten van een onderzoek; 14. Handschrift van de Roode Roos 18de-19de eeuw; 15. Spaanse toreadors, 
Romeinse ruïnes en kamelen aan de oevers van de Zwarte Zee. De exotische reizen van een Hasseltse burger tijdens de Belle Epoque. 
 
2009: 16. Thomas Morren schildert de familie Van Elsrack.; 17. Een zeldzame skeletklok van Joannes Michael Gaspard Geraets (1791-1859); 
18. Geen KEIK verschenen!; 19.  Archeologische opgravingen van het bonnefantenklooster in Hasselt; 20. Pierre Cox (1915-1974) en het 
hellenisme.  
 
2010: 21. 1910: tsaar Ferdinand van Bulgarije vliegt boven Kiewit; 22. De zuidkant van de Grote Markt; 23. De Virga Jesse in Het Stadsmus: 
iconografie & cultusrelicten; 24. De Heecrabbers, kroniek van een kunstkring; 25. De collectie van Pasquasy, devotie– en doodsprentjes; 26. De 
kunst van het monumentale bouwen en het achteloos vernielen. 
 
2011: 27. Medailles, De Koloniale Dagen, 1952; 28. Hasselt aan zee. Een eeuw marineschilderkunst; 29. Tot hier en terug. Burentwisten tussen 
Hasselt en Zonhoven. 
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