
haupt al minder vis op 

de markt gebracht.  

Het gebouw raakte ver-

waarloosd en omdat 

het toch geen functie 

meer had werd het ge-

sloopt. 

De grote hoge meerpa-

len duiden op het feit 

dat Hasselt ook door 

grote schepen werd 

aangedaan. 

Op de kaart is nog een 

deel van de stadsmuur 

te zien. In de Tweede 

Wereldoorlog is deze 

door de bezetters op-

geblazen. 

Aan de kade stond ook 

het ‘boothusssien’ . 

Hier zetelde de haven-

meester. 

De foto rechts onder 

laat een winters tafereel 

Deze foto is om en na-

bij de eeuwwisseling 

gemaakt. Op de voor-

grond staat de visafslag. 

Hier werd onder ande-

re door Urkers regel-

matig verse vis aange-

voerd. Hun schepen 

meerden aan de kade 

aan. Een stadsomroeper 

ging Hasselt in om het 

publiek er op te atten-

deren dat er weer een 

lading vis aangevoerd  

was. Het 

markante 

bouw-

werk 

moest 

uiteinde-

lijk sneu-

velen. Na 

de slui-

ting van 

de Zui-

derzee 

werd er 

über-
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I nhoud   

Hasselt met zicht op het 

deel dat ten noorden van 

de Nahuijsbrug lag. 



Het bovenstaand plaatje 

laat een laatste restant 

van voorbijgaande tijden 

zien.  

Hasselt heeft altijd al een 

sterke op - en overslag- 

functie bekleed. Op deze 

uit 1950 daterende kaart 

wordt dat nog eens be-

nadrukt. Een gemotori-

seerd schip is bezig te 

lossen. De lading wordt 

aan de overzijde van het 

Zwartewater gestort en 

tijdelijk opgeslagen. 

zien. De kade ligt vol 

met overwinterende 

schippers. Op de achter-

grond kijkt men aan te-

gen de Olde Podt. Toen 

nog niet geheel vol ge-

bouwd. Het voorste ge-

deelte was zo te zien 

nog zonder woningen.  

Bovenstaande foto is 

volgens de poststempel 

gemaakt voor 1948. De 

Van Nahuijsbrug is geo-

pend voor een voorbij 

varend zeilschip. Het is 

een tafereel passend in 

een afsluitende periode 

van de scheepvaart. De 

zeilvaart had zijn langste 

tijd gehad. De gemotori-

seerde scheepvaart had 

de toekomst. Parallel 

hieraan liep de economi-

sche ontwikkeling. De 

kleinschalige industrie 

maakte plaats voor 

grootschaliger bedrijvig-

heid. De rust die eerst 

als een deken over de 

stad had gelegen, werd 

daarbij afgeworpen. 

Nieuwe bedrijven verre-

zen aan de eens met riet 

gevulde oevers. Het er-

mee samenhangend ge-

luidsniveau verdreef de 

stilte. Het klapperen van 

de zeilen en het glijden 

van de boten door het 

water, maakte plaats 

voor geluid van aanzwel-

lende motoren. Het ver-

keer over de weg ver-

sterkte dat nog eens. 

Hasselt was aan het ont-

waken.  De idylle was op 

zijn retour; alleen nostal-

gie restte nog. 
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Zo zag Hasselt er eind 

negentiende tot aan het 

midden van de twintigste 

eeuw  uit 

Colofon 
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