
even 

stiekem 

de Heili-

ge Stede 

om daar 

in gebed 

te gaan. 

Hoewel 

dit in 

feite on-

gewenst 

was, 

kneep 

het 

stadsbe-

stuur 

een oogje toe. Voor 

Hasselt was de door-

gang van deze katholie-

ke Westfaalse seizoen-

arbeiders economisch 

gezien van te groot be-

lang om de hanneke-

maaiers  al te zeer voor 

hun hoofd te stoten. De 

stad ondervond bij het 

vervoer van deze 

vreemdelingen toch al 

Deze foto is ongeveer 

in 1930 gemaakt. De  

elektrische verlichting  

bij de boerderij links op 

de achtergrond wijst in 

die richting. In de jaren 

vijftig moest dit agra-

risch bedrijf plaats ma-

ken voor de Hervorm-

de School.  

Rechts op de foto is de 

winterdijk van het 

Zwartewater te zien. In 

het verlengde ervan ligt 

de Stenendijk, de oud-

ste nog bestaande ste-

nen waterkering van 

Nederland.  

Het pad waarop we 

uitkijken is de eeuwen-

oude weg die naar één 

van de toegangspoorten 

van Hasselt leidde. Rei-

zigers vanuit Zwolle 

kwamen hier binnen. 

Ook duizenden hanne-

kemaaiers die via de 

Vecht vanuit Duitsland 

als seizoensarbeiders 

naar Holland trokken, 

hebben van dit pad ge-

bruik gemaakt. Hun 

aantal werd in 1842 op 

meer dan 10.000 ge-

schat. Drie jaar later 

was dit aantal vanwege 

toen heersende aardap-

pelziekte geslonken tot 

6.000. Via de Enkpoort 

kwamen ze dan de stad 

binnen. Vandaar trok-

ken ze naar de Markt 

om daar in één van de 

logementen onderdak 

te zoeken. De Holland-

gänger gaven  tijdens 

hun verblijf in Hasselt 

gemiddeld 30 cent per 

persoon uit. Voor 1800 

bezochten ze dan nog 

F  o t o  e n  m e m o  

D e m olen  “D e  Zw a luw”  

  

I nhoud  van  d i t  

nu mm er :  

 Eén voor Hasselt ge-

zichtsbepalend bouw-

werk is de molen “De 

Zwaluw”. De molen 

zoals deze er nu staat 

dateert uit het midden 

van de negentiende 

eeuw.  

De Zwaluw met rechts de Hervormde School 



rimentele molens waarbij 

men probeerde elektrici-

teit door wind op te la-

ten wekken. Een experi-

ment overigens dat mis-

lukte.  

Na een tweetal restaura-

ties   - de eerste in 1964 

en de tweede in 1996  - 

kwam de molen in han-

den van de huidige eige-

naresse de “Stichting tot 

Behoud van de koren-

molen de Zwaluw”. 

 

 

zware con-

currentie van 

het meer 

stroomop-

waarts lig-

gende Zwol-

le.  

 

Al begin zes-

tiende eeuw 

stond op 

deze plek 

een koren-

molen. In het 

midden van 

die eeuw 

kwam deze in 

handen van 

de stad. Na 

de Munsterse 

Oorlog, toen 

de stad dringend om geld 

verlegen zat, werd hij 

wederom verkocht. De 

nieuwe eigenaar had 

daarbij niet teveel be-

taald, een halve eeuw 

later bleek de molen 

namelijk het dubbele 

waard te zijn.  

Een zware orkaan 

was er de oorzaak 

van dat in 1783 de 

molen instortte. De 

bouwval en het recht 

om op die plek een 

nieuwe molen te 

bouwen werden ver-

kocht aan de toenma-

lige patriot Willem 

Buisman en zijn com-

pagnon Gerrit Ridde-

rinkhof.  Zes jaar la-

ter werd de helft van 

de molen voor 3.700 

gulden van de hand 

gedaan.  

Niet alleen door 

wind is de molen geteis-

terd, ook door vuur. In 

1857 brandde hij com-

pleet af. Met de toenma-

lige gebrekkige blusmid-

delen had de plaatselijke 

brandweer niets kunnen 

uitrichten. Gelukkig was 

de eigenaar verzekerd en 

kon er snel tot herbouw 

overgegaan worden.  

In 1876 kwam de molen 

voor een bedrag van 

4.500 gulden in handen 

van de familie Van Mulli-

gen. De molenaar be-

woonde één van de twee 

huizen die voor de mo-

len staan.  

In 1955 werd de koren-

molen met een subsidie 

van 3.000 gulden en een 

investering van 10.000 

gulden van de IJsselcen-

trale omgebouwd tot  

een windmolen. Daar-

mee werd “De Zwaluw” 

één van de eerste expe-

F o t o  e n  m e m o  P a g i n a  2  

Zo zag Hasselt er eind 

negentiende tot aan het 

midden van de twintigste 

eeuw  uit 

Colofon 
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Foto waarschijnlijk daterend uit de tweede helft van de jaren veertig van 
de twintigste eeuw . De loodsen links op de achtergrond zijn van de Has-
selter Op  - en Overslag, of zoals men in Hasselt zegt de “kunstmesloze” 


