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Inleiding 
 
De Hasseltse kermis bestaat al eeuwenlang en vond plaats op de eerste zondag na de 
feestdag van Sint-Lambertus. Eerst had de kermis vooral een economische functie als jaar-
markt, maar uiteraard werden ook allerlei kwakzalvers, artiesten, en kunstenaars aange-
trokken door de kermis. Geleidelijk aan kwamen er meer lokale handelaren die zich ook 
vestigden in de stad. De jaarmarkt verloor stilaan haar belangrijke economische functie, en 
het zwaartepunt verschoof naar de ontspannende functie. Er stonden uiteraard nog steeds 
handelskramen op de kermis, net als snoepkramen, maar ook allerlei attracties. In de twee-
de helft van de 19de eeuw kon je op de Hasseltse kermis genieten van theatervoorstellin-
gen, circussen en dierentuinen. Daarnaast waren er ook carrousels, diorama’s en panoram-
ma’s, de eerste cinema’s, labyrinten, molentjes, vlooiencircussen, waarzeggers* In de ja-
ren 1840-1860 kon je in Hasselt eveneens naar bijzondere mensen gaan kijken. Zo was er 
een reusachtig kind te zien, een albinovrouw met speciale gaven en een Indiaanse familie. 
Kortom, de kermis bracht de wereld naar de mensen. Naast de aanwezigheid van deze 
foorkramers, werd de kermissfeer in de stad ook in grote mate bepaald door de activiteiten 
die georganiseerd werden door de verenigingen. Ook het stadsbestuur droeg zijn steentje 
bij, enerzijds door de ondersteuning en coördinatie van het programma van de verenigin-
gen, anderzijds door zelf activiteiten te organiseren. In 1896 werd de kermis voor het eerst 
in zeventien jaar georganiseerd onder een katholiek bestuur. In deze KEIK onderzoeken we 
hoe het kermisprogramma er uitzag, wie er deelnam en wat de invloed van de politiek was. 
Verder kijken we ook naar de reactie van de liberale oppositie. 
 

Nieuwe meesters, nieuwe wetten.      
 
In november 1895 won de katholieke partij de verkiezingen en maakte zo een einde aan de 
liberale hegemonie die zeventien jaar had geduurd. De katholieke partij had beter geantici-
peerd op maatschappelijke vraagstukken die zich voordeden. Hun lijst bestond uit dertien 
kandidaten, waarvan er slechts vier in het verleden waren opgekomen.1 De kandidaten 
kwamen ook uit verschillende lagen van de bevolking. Zo stonden er een kunstschilder, 
landbouwer en hoefsmid op de lijst, naast een advocaat en een doctor in de politieke en 
sociale wetenschappen. De liberalen hielden vast aan hun traditionele kandidaten en kozen 
voor dertien leden uit de Hasseltse beau monde. De kiezers hadden voor het aanpakken 
van de werkloosheid en de economische crisis duidelijk meer vertrouwen in een lijst waarop 
ook mensen stonden die uit het ‘echte leven’ kwamen en kozen massaal voor de katholieke 
partij. Ferdinand Portmans volgde Ernest Goetsbloets op als burgemeester. Op 16 septem-
ber 1895 vond de eerste zitting van de nieuwe gemeenteraad plaats.2 Op het einde van de-
ze zitting werd een belangrijke stap gezet om korter bij de gewone Hasselaar te komen: 
raadslid Van Geel stelde voor om vanaf dat moment het Nederlands te hanteren als officiële 
taal voor de administratie. Het verslag van de volgende zitting was integraal in het Neder-
lands.  
 
Het was een eerste belangrijke verandering die het nieuwe bestuur doorvoerde, maar zeker 
niet de laatste. Een aantal van hun beslissingen had rechtstreekse gevolgen voor de kermis 
in Hasselt. In de zitting van 16 maart wordt een eerste keer over de begroting voor het jaar 
1896 gesproken.3 Raadslid Van Geel opperde daar het idee om tijdens de kermisfeesten 
een festival te organiseren. De Corswarem repliceerde daarop dat tijdens de kermis in Has-
selt ook de Sint-Lambertusfeesten in Luik werden gehouden, en dat het dus moeilijk zou 
worden. Er werd beslist dat Van Geel een goed voorstel moest voorbereiden tegen de vol-
gende bespreking van de begroting op 20 maart. Van Geel verklaarde tijdens die zitting om 
achter zijn idee te blijven staan, maar een concreet voorstel had hij niet. Het idee werd in 
mei nog eens van onder het stof gehaald door de Bellefroid, waarna de gemeenteraad uit-
eindelijk besloot dat er een festival zou worden gehouden zodra de stadsfinanciën dat toe-
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lieten, wat niet het geval was in 1896. Tijdens de vergadering van 20 maart had men im-
mers de begroting voor het jaar 1896 artikel per artikel overlopen.4 Djef Anten, lid van de 
commissie van de Gemeenteraad die zich bezighield met de rekening, verklaarde dat de 
stadskas er niet al te best aan toe was, en stelde voor om nieuwe belastingen te heffen. Zo 
werd een belasting ingevoerd met als titel ‘persoonlijke cotisatie’. Een tweede voorstel dat 
werd aangenomen, was het invoeren van een taks van 10 procent op betalende feesten. 
Deze taks was ten voordele van de Burelen van Weldadigheid. Hij werd geheven op de bru-
to opbrengsten van de inkomgelden die gevraagd werden bij concerten, danspartijen, to-
neelvertoningen, wedstrijden en alle feesten of vertoningen waar het volledige publiek, of 
een gedeelte daarvan, toegang moest betalen. Deze taks gold niet voor de tenten en kra-
men die op de kermis stonden (“op openbare plaatsen, wandelingen of wegen”) en ook in-
komgeld vroegen. Dat betekende echter niet dat de foorkramers buiten schot bleven. Het 
volgende voorstel dat werd aangenomen, was afkomstig van raadslid Jaminé en had be-
trekking op het vragen van standgeld voor de kramen en tenten die bij de kermisfeesten op 
de openbare plaatsen, wandelingen en wegen werden opgesteld.5 Het ging om de septem-
berkermis van Hasselt zelf en de Saint-Germainkermis, die plaats vond in de statiewijk 
(Runkst). De opbrengst van dat standgeld zou opnieuw geïnvesteerd worden in het organi-
seren van feestelijkheden. Dat betekent dat er een onderscheid werd gemaakt tussen 
marktkramers en foorkramers. Deze laatsten betaalden vroeger geen standgeld om naar 
Hasselt kermis af te zakken, de marktkramers waren al jarenlang onderworpen aan het be-
talen van standgeld voor de (jaar)markten. Dat bleek ook uit het huidige voorstel. De winke-
liers bleven onderhevig aan de bepalingen uit het reglement van 1878. De uitbaters van ge-
bakkramen of andere kramen met voedingswaren, vielen onder het nieuwe reglement. Het 
standgeld werd berekend per vierkante meter en werd eenmalig betaald voor de duur van 
de volledige kermis. Foorkramers die de septemberfoor aandeden, betaalden 2 fr. per vier-
kante meter voor een standplaats aan de Luikerpoort. Wie op een andere plaats in de stad 
een tent of kraam oprichtte, betaalde 0,30 fr. per vierkante meter. Het tarief voor de kermis 
van Saint-Germain was 0,20 fr. per vierkante meter. Het reglement stelde dat het gemeen-
tebestuur bepaalde plaatsen mocht gunnen aan de meestbiedende, met een minimum bo-
ven de gestelde prijs. Deze beslissing werd neergesabeld in de kranten van liberale signa-
tuur. Volgens hen kwamen veel minder foorkramers afgezakt naar Hasselt dan de vorige 
jaren, en dat was te wijten aan de beslissing van het katholieke bestuur om standgeld te 
vragen.6  
 
De kranten aan beide kanten van het poli-
tieke spectrum blonken in deze periode niet 
uit in objectieve verslaggeving, maar in dit 
geval lijkt het er wel op dat de kritiek terecht 
was. Tijdens de zitting van de gemeente-
raad van 26 oktober 1896, werd het regle-
ment afgeschaft. De commissie voor reken-
plichtigheid had bij monde van Djef Anten 
laten weten dat het standgeld niet had op-
geleverd wat men had verwacht. Als we de 
begroting van 1896 bekijken, had het stads-
bestuur gehoopt op 700 fr. aan nieuwe in-
komsten door de invoering van het stand-
recht.7 Dat de stad het reglement introk, lijkt 
er dus op te wijzen dat er daadwerkelijk 
minder kermisklanten deelnamen aan de Septemberkermis. Ook een strooibriefje dat werd 
opgesteld voor de kermis van 1897 wijst in die richting. De foorkramers werden er immers 
van op de hoogte gesteld dat: “de jaarlijksche kermis dezer stad den 19 dezer maand geo-
pend wordt en dat de plaatsen kosteloos zijn.”  
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Het gemeentebestuur had ook heel wat nieuwe ideeën voor de kermisfeesten. Tijdens de 
zitting van 25 juli 1896 nam Djef Anten het woord.8 Naar zijn mening waren er al jarenlang 
geen aantrekkelijke openbare feesten meer gegeven in de stad. Feesten die door de stad 
werden georganiseerd, betekenden voor de handel en de nijverheid ter plaatse altijd een 
bron van winst en welvaart. Hij stelde, in naam van het feestcomité, voor om naast de ge-
wone feesten, die georganiseerd werden door de maatschappijen, een aantal nieuwe fees-
telijkheden te organiseren:  
 
1. “een luisterrijk venetiaans feest  met buitengewone verlichting en vuurwerk, aan en op 

de kom van ’t kanaal. 
2. Groot steekspel of carrousel, met uitreiking van prijzen aan de behendigste ruiters en 

schoon paarden.  
3. Prachtig avondsfeest, -concert en lichtfonteinen 
4. Wedstrijd van étalagen (of uitwinkelen) 
5. Volksspelen 
6. Trekking en uitdeeling van premiën tusschen de deelnemers aan den vee-en varkens-

markt die kermisdinsdag zal plaatshebben 
7. Met behulp van ’t gemeentebestuur: duivenwedstrijden 
8. Wielrijdersfeesten door den Hasseltsche Véloce club; 
9. idem door de n Limburgschen Wielrijdersbond:  
10. Prijsuitreiking aan de overwinnaars van den wedstrijd uitgeschreven door de Land-

bouwcomite van Hasselt.” 
 
Het programma werd door de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen aanvaard. Uit 
de uitgeschreven voorbereiding van de speech van Anten, blijkt dat zijn woorden iets kleur-
rijker waren dan het droge verslag van de gemeenteraad laat vermoeden. Anten had het 
onder andere over: “7altijd dezelfde koude pap met dezelfde brokken in de zelfde schotel- 
wij zijn dat moede7”.9 
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Het organiseren van dergelijke nieuwe activiteiten vergde heel wat werk. Bovendien maak-
ten ook de gebruikelijke activiteiten, die door de verenigingen werden georganiseerd, deel 
uit van het kermisprogramma in 1896. Van de feesten van dit jaar is helaas geen grote affi-
che bewaard gebleven. We hebben wel strooibriefjes gevonden waarop het volledige pro-
gramma is terug te vinden.10 Laten we eens van dichtbij bekijken waarvan de Hasselaren 
zoal konden genieten tijdens de kermis. 
 

A. Prijskamp van orde en reinheid. 
 

Bij het bespreken van de begroting in 1896, kwamen Reinigheidspremiën aan de werkende 
klas ter sprake. In de begroting van 1896 werd daarvoor een bedrag van 300 fr. voorzien.11 
Deze premies waren ook in voorgaande jaren voorzien in de begroting, maar werden blijk-
baar al jaren niet meer uitgekeerd. Toch viel het belang van dergelijke premies nauwelijks 
te overschatten. Ook op het einde van de 19de eeuw stak cholera nog regelmatig de kop op 
in de Belgische steden. Het was (en is) een besmettelijke ziekte die hevige diarree en uit-
droging van de patiënt veroorzaakte. In één op de drie gevallen leidde de ziekte tot de 
dood. In 1892 en 1894 leidde de cholera-epidemie in ons land zelfs tot vragen over de ker-
mis in de Hasseltse gemeenteraad. In 1892 wierp de vraag zich op of het wel opportuun 
was om de kermis te laten doorgaan, aangezien cholera aan een opmars bezig was en de 
kermis toch heel wat vreemdelingen met zich meebracht.12 Op dat moment waren er enkele 
besmettingen in het Antwerpse, en door de afstand oordeelde het stadsbestuur dat het ge-
vaar voor besmettingen eerder laag was. In 1894 was de dreiging acuter: er waren enkele 
gevallen van cholera gemeld in de stad Tongeren. Aangezien de kermis daar plaats vond 
rond de tweede zaterdag van september en dus aansloot op Hasselt kermis, waren er heel 
wat foorkramers die van Tongeren doorreisden naar Hasselt. Het schepencollege had daar-
om inlichtingen ingewonnen bij het bestuur en het medisch comité van Tongeren. Dat comi-
té gaf aan dat het geen zin had om de toegang tot Hasselt Kermis te ontzeggen aan de fo-
rains die van Tongeren kwamen. De foorkramers waren dus welkom, mits het in acht ne-
men van een aantal maatregelen omtrent hygiëne.  
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 Op het einde van de 19de eeuw 
kwam men er stilaan achter dat er 
een oorzakelijk verband bestond tus-
sen een gebrekkige hygiëne en de 
kans op besmetting. Men wilde de 
inwoners sensibiliseren. In 1896 be-
sliste men dus om de premies op-
nieuw te gaan uitdelen. Dit zou ge-
beuren door het gemeentebestuur 
en niet door het Armenbureel, en de 
uitreiking zelf moest gepaard gaan 
met de nodige luister.14 Tijdens de 
zitting van 26 juli werd een regle-
ment goedgekeurd voor de prijs-
kamp. De gemeenteraad stelde een 
jury samen van zeven leden, die ge-
kozen werden uit de belangrijkste 
werkmansmaatschappijen van de 
stad. Inschrijven om deel te nemen 
kon tot 20 augustus, op eigen initia-
tief of op aanvraag van derden. De 
deelnemende gezinnen zouden be-
zocht worden door de jury, die bij de 
beoordeling verschillende elementen 
liet meespelen. Enerzijds was er ui-
teraard de stoffelijke staat van reinig-
heid, anderzijds waren er factoren 
die invloed hadden op de graad van 
properheid in huis. Het ging dan on-
der andere om het aantal kinderen 
dat deel uitmaakte van het gezin, of 
er nijverheidsgestichten in de buurt 
lagen en ook het gedrag van het gezin speelde een rol. De jury bracht vervolgens verslag 
uit aan het college van burgemeester en schepenen. Men maakte een rangschikking op van 
de meest verdienstelijke huisgezinnen en deed voorstellen met betrekking tot het aantal 
prijzen en het bedrag dat eraan gekoppeld werd. Er zouden minstens acht prijzen worden 
uitgedeeld, waarvan het bedrag en eventuele extra prijzen zouden vastgelegd worden door 
het college. De plechtige uitreiking van de prijzen zou plaatsvinden tijdens de kermis. Op 
deze manier kon men ook meer aandacht besteden aan deze activiteit en waren mensen 
waarschijnlijk sneller geneigd om deel te nemen. Niet alle juryleden die werden aangezocht, 
konden op de vraag ingaan. Daar waren verschillende redenen voor. Sommigen lieten ver-
stek gaan omdat ze te veel werk hadden. Een weigering kon echter ook een andere reden 
hebben. Zo liet de heer H. Oben weten dat hij eigenaar was van verschillende gebouwen in 
de stad. Heel wat van zijn huurders waren van plan om deel te nemen aan de prijskamp, 
wat zijn onpartijdigheid in het gedrang zou kunnen brengen. Bovendien had ook hij als lid 
van de Hasseltse spaarbond in zijn wijk, al te veel werk om zich vrij te kunnen maken voor 
dergelijke bezigheden.15 Om deelnemers te ronselen voor deze wedstrijd, werden er affi-
ches gedrukt. Op het einde van de 19de eeuw was er echter nog steeds heel wat analfabe-
tisme, zeker binnen de doelgroep voor deze wedstrijd. In 1897 werd gespecificeerd waar er 
reclame moest gemaakt worden voor de wedstrijd. De affiches werden opgehangen op ont-
moetingsplaatsen in de arbeiderswijken, en opgestuurd naar de belangrijkste kerken, maar 
ook na de mis van 8 uur op zondag moest reclame gemaakt worden voor de wedstrijd. Op 
die manier kon men gemakkelijk een grote groep mensen bereiken, zodat ook inwoners die 
niet konden lezen een gooi konden doen naar de prijzen.  
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Bij de prijskamp van 1896 werden er twintig premies toegekend, goed voor een som van 
240 fr. De hoofdprijs ging naar husvrouwe Vanden Bosch, die 30 fr. en een diploma ontving. 
Er waren drie dames die een premie van 20 fr. kregen, vier premies van 15 fr., vijf premies 
van 10 fr. en zes premies van 5 fr. De eerste acht dames wonnen naast de geldprijs ook 
een diploma. De twintigste premie ging naar huisvrouw Frans Medaer, en werd buiten de 
wedstrijd toegekend, omdat het gezin net verhuisd was. Ook zij kreeg 10 fr. De uitslag van 
de prijskamp verscheen ook in de krant.  
 

B. Venetiaans feest en vuurwerk.  
 

Een andere nieuwigheid was het Venetiaans feest dat de stad wilde inrichten op dinsdag 22 
september 1896 aan de Kanaalkom. Deze activiteit vond evenmin genade in de ogen van 
de liberale kranten. Het was immers al jarenlang de gewoonte dat vereniging Les Mélophi-
les (van liberale signatuur) op kermisdinsdag een concert met aansluitend bal gaf. “Dat ge-
zellige feest gelukte wonderlijk en men kon zeggen dat het de enige burgerbal was, die op-
rechten bijval genoot”, aldus De Demer, dat als kop voor zijn artikel koos voor “Eene deug-
nieterij”.16 De Demer zag hierin een manoeuvre van de katholieken om de liberale vereni-
gingen te fnuiken: “De klerikale gemeenteraad, die voorgenomen heeft, toen hij aan het roer 
kwam, al de maatschappijen te vernietigen, die aan de liberale partij verkleefd zijn, heeft in 
zijne onnoozelheid gemeend, eene oneindige schade aan de maatschappij de Mélophilen 
te veroorzaken, met op Dinsdag, 22 september, het Venetiaans feest op het kanaal te doen 
plaats grijpen en alzoo dezen kring te beletten, op dien dag zijn jaarlijksch feest te ge-
ven7.”  Het artikel gaat nog een hele tijd door in dezelfde teneur, en bevat ook een waar-
schuwing aan de gemeenteraad: “* dat, indien hij zoo voortgaat, hij niet behoeft te tellen 
op de medewerking der maatschappijen, die hij zoo tegenwerkt.” De activiteiten die Les 
Mélophiles gewoonlijk organiseerde, gingen wel door maar werden noodgedwongen naar 
de laatste dag van de kermis verplaatst, zondag 4 oktober (cfr. infra). 
 
Het is niet helemaal te achter-
halen wat dit feest precies 
inhield. Het werd in het pro-
gramma aangekondigd als 
“groot Venetiaans feest en 
verlichting op de kom van ’t 
kanaal om acht uur ’s 
avonds”. Het vuurwerk, dat 
om 21.00 werd afgestoken, 
werd gezien als afsluiter van 
het Venetiaans feest. Uit de 
toegangskaartjes die bewaard 
zijn gebleven en enkele kran-
tenartikels, leren we dat er 
een boottocht op het kanaal 
was met een stoomboot. De-
ze voer zonder onderbreking 
rond van 20.00 tot 21.00 uur. Een kaartje kostte 2 fr. en er waren slechts 150 plaatsen be-
schikbaar. Er waren ook voorbehouden plaatsen langs het kanaal, aan de kant van de 
Kempische steenweg. Deze kaartjes kosten 1 fr. per persoon. De toegangskaartjes werden 
verkocht op 21 en 22 september en waren te verkrijgen bij de politie. Tijdens het Veneti-
aans feest waren er optredens van de orkesten van de Cercle Royale de Sainte Cécile, de 
zangvereniging Le Cercle Mélodique, de maatschappij Zucht naar Vooruitgang en het Elfde 
Linie regiment. Minerva werd aangeschreven, maar reageerde niet en de Société Royale de 
Musique et Rhetorique wees de vraag af. Met deze kring was het stadsbestuur om een an-
dere reden in conflict gekomen, en daarom weigerde de vereniging nu haar medewerking. 
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Het valt niet uit te maken of er bij het Venetiaanse feest ook een verkleedpartij hoorde, of 
dat de term Venetiaans enkel sloeg op de vele verlichting en het vuurwerk. Evenmin is dui-
delijk of er buiten de stoomboot nog andere, al dan niet versierde bootjes op het kanaal te 
vinden waren. In Gent hoorde dat klaarblijkelijk wel bij een 19de eeuws Ventiaans feest. Het 
feest werd afgesloten met een spetterend vuurwerk. Hiervoor wilde de stad beroep doen op 
een professional met veel ervaring. Ze stuurde daarom een soort van bestek dat de voor-
waarden rond het vuurwerk bevatte naar een zevental bedrijven die gespecialiseerd waren 
in feestelijkheden en vuurwerk. Het ging om Maison Henri Caes in Brussel, Gustave Caae-
sn uit Sint-Jans-Molenbeek, Emile Ricard uit Brussel, Maison Victor de Bavay uit Brussel, 
Maison Vancleemput-Cap uit Jette, Eugene Hendrickx en cie. uit Antwerpen en M. Dresse 
uit Luik. Hieruit blijkt dat feesten en vuurwerk van dergelijke omvang duidelijk een vak apart 
waren, dat vooral in de grote steden werd beoefend. De meeste aannemers werkten ui-
teraard ook voor grotere steden. Het vuurwerk moest worden afgestoken aan de buitenkant 
van de Kanaalkom, op 22 september rond 22.00 en mocht 300 fr. kosten. Het bestuur was 
vooruitziend en hield zich het recht voor om bij slecht weer het feest naar een andere datum 
te verschuiven. De vuurwerkmaker kreeg 5 fr. per dag dat het vuurwerk werd uitgesteld. 
Wie de opdracht wilde binnenrijven, moest een gedetailleerd project indienen, met alle mo-
gelijke stukken die nodig waren. De stroomafnemers werden voorzien door de stad. De op-
dracht ging uiteindelijk naar Maison Henri Caes in Brussel en het bleef niet bij het voorziene 
vuurwerk. De rekening liep op tot 797,50 fr. Dat had deels te maken met het feit dat het hele 
feest een week verplaatst moest worden vanwege het slechte weer. Dat leverde de uitvoer-
der een extra som op van 35 fr. De belangrijkste reden was echter dat er naast het vuur-
werk, ook het Venetiaans feest was, waarbij de verlichting op en rond het water erg belang-
rijk was. Er werden onder andere 1000 Venetiaanse lantaarns besteld, in rood, groen, wit 
en driekleurige. Daarnaast werden er 400 ballons besteld, in dezelfde kleuren als de lan-
taarns, 1500 kaarsen die een brandtijd hadden van drie uur, 2 dozijn gemengd watervuur-
werk, 100 Romeinse kaarsen, Bengaals vuurwerk* Het moet een prachtig schouwspel ge-
weest zijn aan de Kanaalkom. Ook de krantencommentaren waren erg positief, zelfs de li-
berale. Al focusten zij vooral op het vuurwerk en minder op het Venetiaans feest in zijn ge-
heel. 
 

C. Groot rij-en ringsteekspel. 
 

Op Kermisdinsdag werd om 14.00 een rijen ring-
steekspel (ook wel carrousel genoemd) georgani-
seerd op de Wapenplaats. Er werden zes spelen 
georganiseerd en tenslotte een loterij voor de rui-
ters die geen enkele prijs hadden gewonnen. Er 
was in het totaal 260 fr. aan prijzengeld te winnen, 
en een aantal verrassingen. De spelen testten ver-
schillende aspecten van paard en ruiter: behendig-
heid (ringsteken in galop, eierspel), springen over 
hagen, grachten en hekken, hardrijden en uiteraard 
prijzen voor de mooiste paarden. Al bij al was dit 
hoogstwaarschijnlijk een vrij spectaculaire en 
mooie wedstrijd, waar veel volk op afkwam. Wie 
een voorbehouden plaats wilde bij de wedstrijd, 
moest 1 fr. betalen als hij een zitplaats wilde, en 
0,50 fr als hij genoegen nam met een staanplaats.  
 
Een typisch aspect van de kermis waren de op-
tochten. Ook bij deze activiteit hoorde een stoet. 
Mensen die naar de spelen wilden gaan kijken, gin-
gen niet in hun eentje naar de Wapenplaats, of 
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zelfs maar met een groepje vrienden. De geïnteresseerden verzamelden zich een half uur 
op voorhand op de Kuringersteenweg en trokken dan in stoet naar de Wapenplaats. In dit 
geval zal men ook ongelukken hebben willen voorkomen, door de plaats van de wedstrijd 
enkel voor te behouden voor de deelnemers. Toch is het afhalen in stoet of het verzamelen 
om in groep naar een bepaalde activiteit te gaan, een element dat vaak terug kwam bij de 
kermis. Bijna iedere vereniging die een activiteit organiseerde waarbij niet-Hasselaren be-
trokken waren, trok met deze mensen in optocht door de stad. Dat begon al bij het afhalen 
aan het station, waarna ze doorheen de hele stad flaneerden om uiteindelijk bij het lokaal 
van de organiserende vereniging te eindigen. Ook bij de opening van de kermis was er een 
parade, in de vorm van een fakkeltocht doorheen de stad.  
 

D. Wedstrijd van Etalages (of uitwinkelen) 
 

In 1896 werd ook een eerste poging gedaan om de plaatselijke handelaars wat meer bij het 
kermisgebeuren te betrekken. Een aantal onder hen gaf in het verleden immers meermaals 
te kennen schade te ondervinden van de vreemde handelaars die naar Hasselt afzakten ter 
gelegenheid van de kermis. Bovendien zorgde de wedstrijd ook voor leven in de winkelstra-
ten. De wedstrijd werd geopend op zondag 20 september en duurde twee dagen. De uitslag 
werd bekend gemaakt op zondag 27 september om 11 uur op het stadhuis. Er werden bij 
de eerste editie zeventien prijzen uitgereikt. De winnaars kregen een medaille en een diplo-
ma. Er werden vier eerste prijzen uitgedeeld, zes zilveren medailles en zeven bronzen me-
dailles. Of er buiten eer ook een geldprijs te winnen viel, is niet op te maken uit de archie-
ven, en wordt ook niet vermeld in de kranten die de uitslag afdrukten. Dat wil echter niet 
zeggen dat er geen geldprijs was, want bij de uitslag van het concours voor orde en rein-
heid werden ook geen geldprijzen vermeld, terwijl we uit het archief kunnen opmaken dat 
die er wel degelijk waren. 
Bij de winnaars uit 1896 waren handelaars die ons nog steeds vertrouwd in de oren klinken 
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zoals Haumont en Nolens. De jury liet zich ook heel lovend uit over de deelnemende han-
delaars, en vroeg het stadsbestuur om het aantal medailles op te trekken: ze wilden graag 
vier gouden en zeven bronzen medailles uitreiken. Toch was het feestcomité schijnbaar niet 
helemaal gelukkig met de gang van zaken bij het eerste concours. Misschien hadden ze op 
meer deelnemers gehoopt? In ieder geval: in 1897 werd er een rondvraag gedaan bij enke-
le andere steden om te informeren of zij ook een dergelijke prijskamp organiseerden en hoe 
het daar in zijn werk ging. Van de Maatschappij Brusselse attracties, kreeg het stadsbestuur 
een uitgebreide uitleg. Het concours liep er door zo wat de hele binnenstad en er werden 
dertig prijzen uitgereikt voor de mooiste etalages, waaraan een mooie geldprijs vast hing. 
De eerste prijs bedroeg 500 fr., een groot bedrag in die tijd. Vier handelaars wonnen 250 fr, 
vijftien 100 fr en tien 50 fr. Daarnaast werden er nog tien premies van 100 fr. uitgedeeld 
door lottrekking. Voor deze premies kwamen enkel de handelaars in aanmerking die hun 
rolluiken op zondag niet naar beneden lieten.17 Of het Hasseltse stadsbestuur iets met deze 
informatie heeft gedaan, is niet duidelijk. Ze voerde wel enkele veranderingen door ten op-
zichte van 1896. Zo begon de wedstrijd al op de openingsdag van de kermis, op zaterdag 
18 september om 20.00. De prijsuitreiking volgde al meteen de dag erna om 11.00. De 
wedstrijd werd dus aanzienlijk ingekort. Door de opening van de prijskamp te laten door-
gaan op hetzelfde tijdstip als de fakkelstoet door de stad, kreeg de eerste activiteit hoogst-
waarschijnlijk wat meer schwung. Er waren deelnemende handelaars uit verschillende bran-
ches. Zo namen er in 1897 een kledingwinkel, een schoenwinkel, een fotograaf en een 
drukker deel aan de wedstrijd. Ook in dit jaar vroeg de jury om het aantal medailles in ver-
meil en zilver te vermeerderen. Ze sprak op het einde van haar verslag de hoop uit dat alle 
handelaars van de stad zich ervan bewust zouden worden dat deze wedstrijd in het leven 
was geroepen om een volledig en schitterend beeld van de Hasseltse middenstand op te 
roepen. Ze voegde er wel aan toe dat velen onder hen dat al begrepen hadden. Vermoede-
lijk waren er dus toch te weinig deelnemers aan het concours naar de smaak van het be-
stuur, of waren er te veel handelaars die hun etalages slecht verzorgden. 
 

E. Wielrijdersfeesten 
 

Wielrennen is een sport die ook vandaag 
nog steeds razend populair is. Het feno-
meen van de kermiskoersen is nog steeds 
bekend. Deze kermiskoersen werden in 
Hasselt al georganiseerd in de 19de eeuw. 
De fiets is nu een populair vervoermiddel 
voor alle lagen van de bevolking, maar bij 
zijn ontstaan was het in eerste instantie 
een uitvinding voor de aristocratie. In de 
jaren 1860 kende hij een eerste golf van 
populariteit. Dat succes ebde echter gelei-
delijk weg en even leek het erop dat de 
fiets slechts een rage was geweest. In het 
begin van de jaren 1880 kende het feno-
meen echter een opleving. Er werden we-
reldwijd fietsclubs en nationale wielervere-
nigingen opgericht en ook de eerste wie-
lerkrantjes zagen het licht. Toch was fiet-
sen nog steeds niet evident. De wegen 
lager er vaak slecht bij, wat de kans op valpartijen aanzienlijk verhoogde. Bovendien waren 
rijwielen nog steeds vrij duur. In de wedstrijden die georganiseerd werden, waren er echter 
geldprijzen te winnen. Dat verhoogde de aantrekkingskracht op jonge mannen om te begin-
nen met wielrennen. In de jaren 1890 begon de prijs van een safety bike (een fiets die al 
erg geleek op de huidige modellen, met trappers en een ketting en een voorwiel dat slechts 
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een beetje groter was) gevoelig te dalen. Het was ook in deze periode dat het enthousias-
me voor het wielrennen een nieuwe piek kende. De fiets werd gebruikt om op pad te gaan, 
en wielerfeesten en - wedstrijden brachten heel wat volk op de been. Het is dan ook geen 
toeval dat in de jaren 1890 twee wielerclubs het levenslicht zagen in Hasselt. In 1892 werd 
de Véloce-club-Hasseltois opgericht, in 1895 de Limburgschen Wielrijdersbond. Deze beide 
verenigingen zetten zich in voor het wielrennen in Hasselt en nemen ook deel aan de ker-
misfeesten van de stad. Dat de fiets ook in Hasselt steeds populairder wordt, blijkt trouwens 
uit het feit dat er in 1896 voor het eerst een reglement op de wielrijders werd uitgevaar-
digd.18 De fietsers bleken iets te enthousiast in het beoefenen van hun hobby en dat zorgde 
voor problemen met de andere weggebruikers, in casu de voetgangers, paarden en paard 
en kar. 
 
In 1896 waren beide verenigingen van plan om activiteiten in te richten tijdens de kermis. 
Het stadsbestuur ontving een subsidieaanvraag van De Limburgsche Wielrijdersbond. Ze 
wees erop dat de Véloce-club-Hasseltois in 1895 een subsidie van 400 fr had gekregen en 
dat er zelfs een tijdelijke wielerbaan was aangelegd op de Wapenplaats (in 1895 had de 
Veloce-club internationale wedstrijden georganiseerd tijdens de kermis, die een groot suc-
ces waren geweest. Het idee om wielerkoersen te organiseren was dus geen nieuwe uitvin-
ding van het katholieke bestuur). De afspraak in 1895 was blijkbaar dat de 400 fr. subsidie 
uitsluitend naar de Véloce-club ging, en dat het in 1896 de beurt zou zijn aan de Limburg-
sche Wielrijdersbond. Ze vroeg dan ook minstens 400 fr. subsidie voor het organiseren van 
wielerprijskampen op de eerste zondag van de kermis, meerbepaald 20 september. De op-
brengst ervan zou verdeeld worden tussen de Burelen voor Weldadigheid en de Conferen-
tie van Sint-Vincentius. De stad kende de 350 fr. subsidie toe, op voorwaarde dat het totale 
prijzengeld minstens evenveel bedroeg als de toegekende toelage. De afspraken met de 
vereniging liepen niet van een leien dakje. Het eerste programma dat werd doorgestuurd 
naar het stadsbestuur, bevatte enkel een summiere omschrijving van de activiteiten en het 
te verdienen prijzengeld. Dat be-
droeg 392,5 fr., waarmee de vere-
niging ruim voldeed aan de vraag 
van het stadsbestuur. De wieler-
prijskampen bestonden uit een 
kampioenschap  over 20 km, een 
snelrit van 10 km, ganskappen, 
ringsteken, eierpletten en een bloe-
menfeest. Daarnaast werden er 
prijzen uitgereikt aan de wielerclub 
die met het meeste leden deelnam 
aan de stoet en aan de wielerclub 
die de grootste verplaatsing moest 
maken. De tweede versie van het 
programma, fraai gedrukt bij de 
Sin-Quintinusdrukkerij, kon op min-
der enthousiasme rekenen. Het 
kampioenschap waarvan sprake 
was in het eerste programma bleek 
enkel voor leden van de vereniging 
te zijn en er werd inkom gevraagd. 
Het stadsbestuur gaf aan dat er 
voor het kampioenschap geen sub-
sidie zou worden toegekend. Bo-
vendien mocht er geen inkomgeld 
gevraagd worden, aangezien de 
gemeenteraad had beslist dat alle 
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feesten die door de maatschappijen georganiseerd werden, publiek moesten zijn. Dat het 
prijzengeld van de nieuwe versie slechts 342,5 fr. bedroeg, zag het stadsbestuur blijkbaar 
door de vingers. Het is ook mogelijk dat de Limburgsche Wielrijdersbond er al van uit ging 
dat de subsidie zou verlaagd worden en dan maar eigenhandig het prijzengeld naar bene-
den haalde. Ze hadden ook enkele aanpassingen gedaan aan het programma. Zo was het 
ganskappen vervangen door een troostrit voor renners die nog geen prijs hadden gewon-
nen in 1896. De wedstrijd liep over 1609 m. Het bloemenfeest was geschrapt. De wedstrij-
den werden opgeluisterd door de fanfares van Zonhoven.  
 
Ook de Veloce-club Hasseltois had grootse plannen voor de kermis van 1896. De wedstrij-
den die zij wilden organiseren, zouden ongeveer 650 fr. kosten. Ze kozen voor een ambiti-
eus programma, dat zou doorgaan op 27 september. Om elf uur ging de dag van start met 
het onthaal van deelnemers aan het station. Daarna zou men in stoet afzakken naar het 
clublokaal, op de grote markt aan de beurs. Om 14 uur 30 zou dan een wegrit plaatsvinden 
van 18 km, op het parcours Hasselt-Stevoort-Alken-Hasselt. Aan deze koers mochten alle 
renners deelnemen die aangesloten waren bij de liga. Om 15 uur 30 was er een concours 
d’adresse, voor individuele coureurs. Dat was een wedstrijd waarbij de wielrijders onder de 
beau monde van Hasselt zich individueel met hun fiets toonden en op basis daarvan wer-
den beoordeeld door een jury. Tijdens deze wedstrijd zou er ook een concert worden ge-
houden. Verder werden een vaantjeswedstrijd, een wedstrijd voor fanfares te fiets, een 
ploegenkoers en een trompetwedstrijd voorzien. Er werden ook prijzen uitgereikt aan de 
club met het mooiste uniform, met de meeste aanwezige leden en aan de club die de groot-
ste afstand moest afleggen om in Hasselt te geraken. Om 18.00 uur zouden dan de prijzen 
uitgereikt worden en trok men in stoet naar het clublokaal. Onder de deelnemende clubs 
werd dan nog een premie van 25 fr. verloot. Aangezien de vereniging zelf niet over de mid-
delen beschikte om zo een ambitieus programma uit te voeren, hoopte ze op een flinke bij-
drage van de stad. In haar brief haalde ze aan dat de wielersport erg populair was in de 
stad en dat er heel wat niet-Hasselaren afzakten naar dergelijke activiteiten. De stad kende 
250 fr. subsidie toe. De Veloce-club, die zich de afspraak van het vorige jaar duidelijk niet 
herinnerde, toonde zich zeer teleurgesteld. Het soort van feesten dat zij wilden organiseren, 
zou zeker 800 fr. kosten. Zo wilde ze een concours houden voor fanfares te fiets. Als ze die 
naar Hasselt wilden krijgen, moesten ze aan die kring een subsidie van 400 à 500 fr. beta-
len om de verplaatsingskosten te betalen. Als de stad tegemoet zou komen aan hun vraag, 
zouden ze ’s morgens een stoet kunnen houden door de belangrijkste straten van Hasselt, 
met alle wielrenners. Om de druk wat verhogen, voegden ze eraan toe dat dergelijke vere-
nigingen druk gesolliciteerd werden en dat het uitblijven van een beslissing het steeds 
moeilijker zou maken om die verenigingen nog naar Hasselt te halen. Voor het geval de 
stad echt niet aan hun ‘legitieme vraag’ kon voldoen, deden ze een nieuw programmavoor-
stel, dat minder aantrekkelijk was dan het eerste, maar nog steeds veel wielertoeristen en 
renners zou aantrekken.  Het nieuwe programma begon om 15.00 uur met een wegrit Has-
selt-Sint-Truiden-Hasselt van 30 km. Om 14 uur 30 verzamelden de deelnemers aan de 
wedstrijd zich in het clublokaal aan de Grote markt, om dan met de fanfare op kop in stoet 
naar de vertrekplaats op de Sint-Truidersteenweg te gaan. Het concours d’adresse zou 
doorgaan op de Leopoldplaats om 16 uur 30. Tijdens de wedstrijden kon men genieten van 
een concert aan de kiosk op de Leopoldplaats, onder leiding van de heer Dewit. Volgens 
het kermisprogramma van dat jaar, begonnen de feesten om 14.00 uur. Mogelijk zijn er dus 
toch nog wijzigingen doorgevoerd.  
 
Het valt op dat beide verenigingen prijzen uitdeelden aan verenigingen die van ver moesten 
komen, of die met veel volk afzakten naar Hasselt, of veel leden hadden die deelnamen aan 
een bepaalde activiteit. Op die manier moedigden ze mensen aan om naar Hasselt te ko-
men. Niet alleen leverde dat veel volk op voor hun activiteiten, ze zorgden ook voor leven 
en mensen in de stad, wat op die manier weer positief was voor de handel en de kermisat-
tracties.  
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F. Duivenwedstrijd 
 

De stad wilde een grote wedstrijd voor duivenliefhebbers organiseren. Er waren in deze pe-
riode drie duivenmelkersverenigingen in Hasselt: Les jeunes amateurs, de Heilige Geest en 
de Welkom. Het was oorspronkelijk de bedoeling om gezamenlijk een prijskamp te organi-
seren. Er werd zelfs een referendum gehouden onder de leden van de drie verenigingen 
met de vraag of er best een lokale of provinciale prijskamp werd gehouden. De uitslag was 
overduidelijk in het voordeel van een provinciale prijskamp. Volgens Les jeunes amateurs 
was dat ook veel beter voor de stad. Er zouden meer deelnemers zijn, en de deelnemende 
duivenmelkers zouden drie keer naar de stad moeten komen: om de duiven te korven, om 
de prijsduiven voor te stellen en voor de prijsuitreiking. Het kwam echter niet tot een ge-
meenschappelijke wedstrijd. Er was immers heel wat te doen over de verdeling van de sub-
sidies voor de duivenverenigingen. Volgens Les jeunes amateurs werd het volledige bedrag 
van 150 fr. jaarlijks aan een enkele vereniging uitgedeeld, en was het in 1896 de beurt aan 
hun vereniging. Om die argumentatie te staven, voegde de secretaris een overzicht toe 
vanaf de jaren 1880 waaruit moest blijken hoe de verdeling in deze periode gebeurd was. 
Er zat zelfs een brief bij waarin verklaard werd dat deze cijfers klopten. Volgens de andere 
verenigingen was dat niet het geval. Zij pleitten voor een gelijkwaardige verdeling van de 
subsidies. Uiteindelijk werden de subsidies inderdaad verdeeld over de verenigingen. De 
Heilige geest en de Welkom organiseerden toch gezamenlijk een prijskamp, Les Jeunes 
Amateurs organiseerden hun wedstrijd apart. Beide wedstrijden gingen door op 20 septem-
ber.  
 

G. Het traditionele kermisprogramma van de verenigingen. 
 

Naast deze nieuwigheden of activiteiten waaraan het stadsbestuur veel aandacht besteed-
de, waren er natuurlijk ook nog de traditionele activiteiten die de verenigingen organiseer-
den. Het complete programma voor de kermis uitwerken, was geen sinecure. Om zicht te 
krijgen op de hoeveelheid activiteiten en eventuele overlappingen, stuurde het stadsbestuur 
een brief naar de verschillende verenigingen. In 1896 werd de brief in juli verstuurd, met de 
vraag om voor 31 juli te laten weten wat de maatschappijen wilden organiseren tijdens de 
kermisfeesten. Wie de deadline overschreed, liep het risico om zijn programma niet op de 
traditionele kermisaffiche aan te treffen. Zoals gewoonlijk reageerden heel wat verenigingen 
op de oproep van het stadsbestuur. Een aantal maatschappijen kreeg op jaarbasis een toe-
lage van de stad, die ook in de begroting werd ingeschreven. Zij gebruikten deze som onder 
andere om activiteiten te organiseren tijdens de kermis. Andere verenigingen koppelden 
aan hun antwoord aan de stad een vraag naar subsidies voor het organiseren van hun acti-
viteiten. Het programma dat werd samengesteld, was zeer gevarieerd en mikte op de diver-
se bevolkingsgroepen. Er waren voorstellingen in het Frans en Nederlands, diverse bals, 
muziek, sportwedstrijden*. 
 
De start van de kermis werd in 1896, net als de voorgaande jaren, aangekondigd met orgel-
muziek om 19.00 uur. Daarna was er een eveneens traditionele fakkeltocht op vrijdagavond 
van de harmonieën, die van 20.00-22.00 uur door de stad trok. Het stadsbestuur had oor-
spronkelijk het ambitieuze plan om negenentwintig verschillende verenigingen te laten mee-
lopen, niet enkel de harmonieën, maar moest dan blijkbaar toch vaststellen dat er te weinig 
geïnteresseerden waren. De kermis liep dat jaar van 19 september tot en met 4 oktober. Er 
waren tweeëntwintig verenigingen die deelnamen aan het officiële programma van de stad. 
Een aantal van hen organiseerde meer dan een activiteit. Ook de muziekkapel van het Elf-
de Linieregiment nam verschillende optredens voor haar rekening. Doordat zoveel vereni-
gingen deelnamen, was de hele stad vol leven en plezier. Niet alleen waren er heel wat ac-
tiviteiten waar men naartoe kon gaan, die activiteiten vonden vaak ook plaats in het lokaal 
van de vereniging, en die locaties waren verspreid over de hele stad. Daarnaast was ver-
lichting, net als de dag van vandaag, een belangrijk onderdeel van de kermis. Als er een 
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concert was op de kiosk, werd deze verlicht, en dat werd dan ook als activiteit vermeld. Bij 
het Venetiaans feest hoorde ook heel wat licht en sommige verenigingen gaven in hun brief 
aan de stad aan dat hun lokaal verlicht zou worden, maar deze activiteiten sneuvelden nog-
al eens bij de opmaak van het programma. Van een achttiental verenigingen is het ant-
woord aan de stad bewaard gebleven. We geven hier een kort overzicht van de alle activi-
teiten, met voor de verenigingen waarvan we het antwoord hebben, wat duiding. De vereni-
gingen zijn, in de mate van het mogelijke, gegroepeerd per genre. Van sommige verenigin-
gen hebben we niet kunnen achterhalen wat hun bezigheden waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strooibriefje programma 1896. 
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Muziek- en/ of toneelverenigingen 
 
De meeste van deze verenigingen organiseerden meer dan een activiteit. Vaak werkten ze 
ook samen om hun programma te realiseren, of stelden ze hun infrastructuur open voor an-
deren verenigingen, uiteraard van dezelfde politieke signatuur.  
 
Maatschappij De Ware Vrienden 
De Ware Vrienden, die jaarlijks een vaste subsidie van de stad kregen, organiseerde meer-
dere activiteiten. Zo waren er twee grote publieke toneelvoorstellingen, eentje op 21/09 en 
eentje op de laatste zondag. Op kermisdinsdag gaf de vereniging een groot bal. Dat bal 
werd op het programma uiteindelijk vervangen door een zangwedstrijd. 
 
Maatschappij Minerva 
Vereniging Minerva organiseerde drie verschillende activiteiten verspreid over de eerste 
twee kermisweken: de eerste zaterdag een groot bal, op Kermisdinsdag een publieke to-
neelvoorstelling in het Nederlands en op 28 september opnieuw een groot bal. 
 
Société Royale de Musique et Rhétorique 
De Société Royale de Musique et Rhetorique bracht een zeer uitgebreid en gevarieerd pro-
gramma, dat over de volledige duur van de kermis gespreid was. Ze gaf meteen te kennen 
deel te nemen aan de fakkeltocht, en organiseerde daarnaast nog vier andere activiteiten: 
een Franse dramavoorstelling met een wedstrijd voor externe artiesten, een publiek concert 
op de Leopoldplaats, een vocaal en instrumentaal concert en een harmonieconcert. 
 
Société Royale de Musique et de Rhétorique 
Les Mélophiles 
Les Mélophiles, dat zijn traditionele program-
ma op kermisdinsdag doorkruist zag door de 
plannen van het nieuwe stadsbestuur, diende 
in augustus een nieuw voorstel in. Op de 
tweede zondag van de kermis organiseerde ze 
een groot concert, dat gegeven werd door La 
société royale des Cristalleries du Val Saint-
Lambert. Op 27 september zou een instru-
mentaal concert plaatsvinden in de tuin van 
het lokaal van Les Mélophiles, maar uitge-
voerd door de Société Royale de Musique et 
Rhétorique. De eigen activiteiten, die voorzien 
waren voor kermisdinsdag, verschoven naar 
de laatste zondag, 4 oktober. Het ging om een 
groot vocaal en instrumentaal concert, gevolgd 
door een bal.  
 
 
 
 
 
Société Royale de Sainte Cécile 
Deze vereniging plande drie activiteiten en stelde haar lokaal ook ter beschikking voor één 
activiteit van Minerva. Zowel op de eerste als op de laatste zondag van de kermis voerde 
de maatschappij een toneelstuk op, respectievelijk in het Frans en het Nederlands. Op 21 
september organiseerde ze ook nog een concert voor snaarinstrumenten, gevolgd door een 
bal.  
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Zang-en toneelvereniging Zucht naar vooruitgang 
Zucht naar vooruitgang was van plan om drie activiteiten te organiseren ter gelegenheid 
van de kermis. Er zouden twee publieke bals gehouden worden, een op de eerste zondag 
en een op de laatste zondag van de kermis. Beide bals zouden doorgaan in de stadszaal. 
Op 21 september plande de vereniging een groot publiek concert op de Leopoldplaats. Uit-
eindelijk vond enkel het bal op de eerste zondag plaats. Het concert op 21 september werd 
afgelast omdat ze een generale repetitie wilden houden voor het Venetiaans feest en het 
bal op de laatste zondag heeft het programma zelfs niet gehaald. Heel wat verenigingen 
wilden die laatste zondag de kermis afsluiten met een bal, de meeste daarvan organiseer-
den ook al andere activiteiten. De eer om het laatste bal van de kermis te geven in de 
stadszaal, ging uiteindelijk naar vereniging De vriendenkring (cfr. infra). 
 
Vlaamse zangers 
De zangvereniging wilde graag een openbare wedstrijd inrichten voor het zingen van 
Vlaamse volksliederen in hun eigen lokaal. Ze vroegen de stad om 50 fr. subsidie, maar 
kregen slechts 30 fr. Dat ze daar niet blij mee waren, bleek uit hun repliek: ze klaagden dat 
ze maar evenveel kregen als van het vorige bestuur en dat het nieuwe bestuur had beloofd 
hen beter te behandelen. Ze vroegen dus een herziening maar vingen bot.  
 
Schietverenigingen 
 
Handboogschuttersverenigingen De Vrede, Sint-Sebastiaan en Sint-Paulus 
Zowel handboogschuttersvereniging De Vrede, als Sint-Sebastiaan en Sint-Paulus wilden 
een prijskamp organiseren. Uiteindelijk bundelen ze hun krachten en organiseerden samen 
één grote prijskamp op de eerste zondag van de kermis.  
 
Kruisboogschuttersvereniging Willem Tell 
Deze vereniging hield eveneens een prijskamp op 20 september.  
 
De Jongmanskamer 
Deze vereniging richtte een publiek bal in op kermisdinsdag in de stadszaal en organiseer-
de een prijskamp in haar eigen lokaal. 
 
Andere verenigingen 
 
Sint-Isidorus (landbouwersvereniging) 
Deze vereniging wilde een prijskamp ploegen organiseren, op 22 september aan de Luiker-
steenweg. Ze hoopte daarvoor de gebruikelijke subsidie te ontvangen, namelijk 60 fr.   
 
Sint-Theresia  
De maatschappij was wat laat met haar aanvraag, omdat ze vergeefs gewacht hadden op 
de jaarlijkse brief van de stad. Zij wilden graag volksspelen inrichten, en hoopte daarvoor op 
30 fr. subsidie vanwege de stad.  
 
Vriendenkring 
Deze vereniging wilde graag een bal organiseren op de tweede of derde zondag van de 
kermis. Uiteindelijk viel de keuze op de derde en laatste zondag van de foor, 4 oktober. De 
stadsfeestzaal was immers een zeer gegeerde zaal en verschillende verenigingen wilden 
een bal organiseren.  
 
Sint-Crispijn 
Sint-Crispijn was een vereniging van schoenmakers. Hun grootste zorg was de grootte van 
hun subsidie. In 1895 ontvingen ze 30 fr, wat volgens hen te weinig was. Zij wilden immers 
graag twee activiteiten organiseren: op de tweede zondag een bal in de stadszaal en daar-
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naast een prijskamp voor alle maatschappijen die Crispijn heten. Bij die prijskamp zouden 
dan prijzen worden uitgereikt voor de oudste en best vertegenwoordigde vereniging. Ze 
zouden in stoet door de stad trekken, hetgeen veel volk naar de stad zou brengen. Als de 
subsidie slechts  30 fr bedroeg, zouden ze enkel een bal organiseren. Op 12 september 
bevestigde de vereniging dat ze een bal en een prijskamp organiseren. Toch staat op het 
programma enkel het bal vermeld. 
 
La paume Hasseltoise. 
Deze kaatsvereniging organiseerde een balspel. 
 
Sociéte agricole de Limbourg, comice Hasselt 
De prijsuitreiking van de wedstrijd aardappelen telen van deze maatschappij vond op 4 ok-
tober plaats in stadhuis. 
 
Afgewezen aanvragen 
 
Niet alle aanvragen werden gehomologeerd. De Reddelbergsvrienden, een werkliedenvere-
niging, wilde graag een bal organiseren op 30 september. Deze aanvraag werd afgewezen. 
 

Conclusie 
 
Was de kermis van 1896 een an-
dere kermis dan die van de voor-
gaande jaren? Als we de vergelij-
king maken met het programma 
van 1895, zien we eigenlijk weinig 
verschillen. Er zijn uiteraard de 
activiteiten die de stad zelf heeft 
georganiseerd en dus nieuw zijn, 
maar het programma van de vere-
nigingen vertoonde weinig veran-
deringen. Dat heeft natuurlijk te 
maken met de bezigheden van 
elke vereniging, die voor de kermis 
activiteiten organiseerde in over-
eenstemming met haar normale 
werking. Velen beginnen hun ant-
woord aan de stad ook met de 
woorden dat ze hun jaarlijkse, ge-
bruikelijke of traditionele activiteit 
gaan organiseren. Daarnaast wer-
den enkele delen van het pro-
gramma die door Djef Anten wer-
den opgenoemd, ook al door het 
vorige bestuur gesteund of geor-
ganiseerd. Dingen zoals de dui-
venwedstrijden, volksspelen en 
wielerwedstrijden waren niet 
nieuw. Het nieuwe stadsbestuur 
deed duidelijk haar best om een 
frisse wind door het programma te laten waaien, en slaagde daar ook in met de eigen activi-
teiten, maar voor de rest bleef de kermis grotendeels trouw aan haar traditie.  
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Voetnoten 
 

1. DEKEYSER B., ILSEN, M., INDEKEU, B. en LYNA, D. Een sprong voorwaarts. Has-
selt tussen 1800-1900, p. 35-37. 

2. Registers der beraadslagingen van de gemeenteraad van Hasselt, nr. 29 (29/01/1892 -
23/10/1896), f°88r-v. 

3. Idem, f°98r. 
4. Idem, f°104-105. 
5. Idem, f°107v. 
6. La Campine, nr. 12 16/09/1896; nr. 13 24/09/1896; nr. 14 30/09/1896. 
7. 19de-eeuws archief Stad Hasselt, nr. 4137: begroting 1896. 
8. Registers der beraadslagingen van de gemeenteraad van Hasselt, nr. 29 (29/01/1892 -

23/12/1896), f°120v-121r. 
9. 19de-eeuws archief stad Hasselt, dossiers kermis, nr.3488 (samengevoegd), kermis 1896 en 

1897. 
10. Idem. 
11. Registers der beraadslagingen van de gemeenteraad van Hasselt, nr. 29 (29/01/1892 -

23/10/1896), f°14-v. 
12. Idem, f°88r-v. 
13. Idem, f°61r-v. 
14. Idem, f°104r. 
15. 19de-eeuws archief stad Hasselt, dossiers kermis, nr.3488 (samengevoegd), kermis 1896 en 

1897. 
16. De Demer, nr. 3 19/09/1896. 
17. 19de-eeuws archief stad Hasselt, dossiers kermis, nr.3488 (samengevoegd), kermis 1896 en 

1897. 
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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); 
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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 
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2012: 31. Alaaf! De heropleving van de carnavalstraditie in Hasselt met speciale aandacht voor de jaren 1950; 32. Dame met lorgnet, Godfried 
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