HASSELT
Kermistradities p. 82 en 87
- plechtige opening van Hasselt kèrremes, tot pakweg een halve eeuw geleden met optochten van
muziekmaatschappijen en verenigingen allerhande door de binnenstad. Meerdere keren was er
zelfs sprake van fakkeltochten. Vanaf de jaren 60: enkel doorknippen van het lint en toespraken.
- tegen valavond: vuurwerk
- de vroegere deken van Hasselt, Lambert Vanherk, nodigde de foorkramers en Hasselaren uit,
daags voor Hasselt-kermis, voor een misviering in de kathedraal. Die werd afgesloten met
kermismuziek op het kerkorgel (!) en een rondgang.
- ontvangst in het stadhuis van de foornijveraars.
Familie Dirix: smoutebollen bij Meirisonne p. 196
Anna Dirix en haar tweelingzus waren kind aan huis bij Meirisonne. Dat was te danken aan de nauwe
band tussen de familie Meirisonne en de familie van haar man, Leopold Cosemans. Toen de familie
Meirisonne in 1946 - na de oorlog - de smoutebollenkraam opnieuw opbouwde in de Vennestraat,
bleken ze pal voor de deur van likeurhandel Cosemans te staan. De familie Meirisonne mocht bij hen
altijd aankloppen voor water en elektriciteit en zo ontstond een hechte, haast familiale band.
Als het dan september was in Hasselt, toog Anna steevast met haar familie op kermisdinsdag naar de
jaarmarkt. Telkens sloten ze hun bezoek af met een goeie portie smoutebollen bij Meirisonne.
Kermiskoers Runkst p. 208
Het orgelpunt van de koers in Runkst was een echte aankomst met sprint. Daarvoor had organisator
Louis Panis een lijn geschilderd ter hoogte van café Vox (aan het Sint-Hubertusplein). Voor de
winnaar was er aan de meet gegarandeerd een overvloedige bouqué boterbloemen, klaprozen en
paardenbloemen, vers geplukt in de wei achter de cinema.
Anekdote uit wijkkermissen Hasselt p. 208
De meeste wijkkermissen vielen tijdens de zomervakantie en de jongeren fietsten de forains als het
ware tegemoet. Men volgde de opbouw van het begin tot het einde. Meer nog, tieners staken maar
wat graag een handje toe in de hoop enkele ritkaartjes te krijgen. Vooral kaartjes voor de rupsmolen
of de botsautootjes waren erg gegeerd.
Patroonheilige Godsheide p. 216
Op zondag na 18 juli wordt de heilige Odilia vereerd in Godsheide. In een processie werd (en wordt
nog steeds) haar beeld door de straten gedragen. Nadien volgen de jaarmarkt en de kermis.
Kermisrevues p. 230
Tot de jaren 1950: (kermis)revues vooral van Jules Klock. Maar die schouwburgtraditie ging verloren.
Eind jaren 1970: opnieuw opvoering van revues in het nieuwe Cultureel Centrum. Bijvoorbeeld: “Doa
ziet wir kerremis enne loch” (op tekst van Jos Ghysen, liedjes van Louis Verbeeck, muziek van Miel
Cools en regie Willy Van Heesvelde)
Uit de krant: Revue-mensen op de zwier - Na een van de allerlaatste voorstellingen trokken de harde
werkers van de revue “Rappeleer d’joech nog” samen naar Hasselt-kermis om hun doorstane
plankenkoorts te vergeten met enkele smoutebollen, een ritje in de botsauto’s, een schrikwekkende
tocht in Entreprise. Met de revue-fanfare voorop en de valse politie-agent die en op straat en tussen
de botsauto’s het verkeer regelde beleefde de 60-koppige groep, begeleid door de direkteur van het
KC, Miel Cools, Jos Ghysen, Willy Van Heesvelde en dekorateur Boud Cielen enkele prachtige late
uurtjes.

Kunst en poëzie p. 232
Veel kunstenaars lieten zich inspireren door de kermis. Niet enkel gevestigde waarden zoals Paule
Nolens, Jacq Leduc, Gerard Verbeeck en anderen nestelden zich destijds onder het gebladerte van de
Boulevardbomen. Ook occasionele schilders in spe waagden zich aan een kleurrijk stilleven.
Leerlingen aan het Koninklijk Atheneum, toen nog als het ware gelegen op het kermisplein,
herinneren zich zeker nog de tekenlessen van Clement Van Campenhout (de Bokser)… op de
Boulevard. Tientallen schildersezels werden elk lesuur versleept en zolang de kermis er stond, kon je
aan de slag met je schetsen. Je leerde er in perspectief tekenen. Na afloop van de foor kon je in de
klas verder met het inkleuren van je werkje.
Dat de kermis ook een inspiratiebron was voor dichters, poëten en andere lyrici vinden we terug in
meerdere kermisliedjes en gedichten.
Hasseltsch kermislied, eerste strofe p. 233
Vandaag es ’t kermes aoved
En mergen es ’t kermes daag, daag, daag.
Da birke da gebreut ès
Da ich wel drenke maag, maag, maag.
Gedenkenis der Kermis p. 237
Er was ook een tijd waarin je voor dat poseren terecht kon op de kermis, in (hoe kan het ook anders)
het ‘Palais des Poses’. (…) De misplaatste bergen en niet definieerbare Romeinse zuilen van bij de
dorpsfotograaf moesten plaats maken voor de ‘Automobiel’. In hout weliswaar en meestal met een
stuurwiel groter dan de eigenlijke wielen. De gelukkige die dan voor de foto mocht rijden, hield de
volant dan ook krampachtig vast om niet los te laten tot het portret gemaakt was. (…) Later
schakelden de kermisfotografen over op de ietwat luchtigere varianten met cartoons.
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Uit Erfgoedplus:
Winand Klock, affiche met het programma van de
kermis te Hasselt, 1888, gedrukt.
Foto: Het Stadsmus, Hasselt
Titel
Winand Klock, affiche met het programma van de kermis te Hasselt, 1888, gedrukt.
affiches
1987.0004.00

Object

Inventarisnummer
Collectie

Collectie van Het Stadsmus, Hasselt
Beschrijving
Affiche met het programma van de kermis van 1888 te Hasselt. Tekst: "Ville de Hasselt / 1888
/Programme des fêtes qui auront lieu à l' occasion de la kermesse / commençant le dimanche 23
septembre et finissant le dimanche 7 octobre / Burgemeester en schepenen E. Goetsbloets
/Secretaris H. Van Neuss". Tweetalige tekst.
Materiaal
geheel: papier (vezelproduct)
Afmetingen
geheel hoogte: 296 cm
geheel breedte: 140 cm
Bewaringstoestand
slecht (14-12-2001)
geplooid en afbrokkelende randen
Vervaardiger
Klock, Winand
Productieplaats
Hasselt
Productiedatum
1888
Productienota
gedateerd
rechtsonder 'Hasselt, Drukkerij W. Klock'
Locatie
Stadsmus (Hasselt)

Anoniem, uithangteken Ster van De Roode Roos,
1627, koper.
Foto: Het Stadsmus, Hasselt
Titel
Anoniem, uithangteken Ster van De Roode Roos, 1627, koper.
emblemen (symbolen)
1991.0042.00

Object
Inventarisnummer
Collectie

Collectie van Het Stadsmus, Hasselt
Beschrijving
De Roode Roos het voorrecht had de vrijmarkt en de kermis te openen door het hangen van een
ster op de Grote Markt, aan een koord, gespannen tussen twee huizen. De Roode Roos krijgt
hiervoor een vat bier van de stad. Zolang de ster er prijkt, betalen handelaars van buiten de stad
geen standgeld. De zespuntige ster met centraal een roos bestaat uit met de hand verguld koper en
werd volgens de stadsrekeningen gemaakt in 1627. De roos is in het rood geverfd, de blaadjes in
het groen. De ster is omgeven door een krans van 21 doorboorde gaatjes. De middenste straal is
voorzien van een oog voor de bevestiging. Tevens straat het jaartal 1627 erop gegraveerd.
Materiaal
geheel: koper
Afmetingen
geheel diameter: 31 cm
Productiedatum
1627
Productienota
stadsrekening
Locatie
Stadsmus (Hasselt)
Documentatie
Ilsen, Michel, Kunst in de Kijker 92
De Vrienden van het Stadsmuseum Hasselt vzw, Hasseltse uithangborden en gevelstenen (29)
Rederijkers in Limburg

