Publicaties over Hasselts erfgoed – uitgegeven door Erfgoedcel Hasselt (2005-2014)

Reeks: Warm aanbevolen (Tweejaarlijks project met en door Hasseltse wijken)
-

Warm aanbevolen – Godsheide en Malpertuus vroeger en nu
Warm aanbevolen – Sint-Lambrechts Herk vroeger en nu – niet meer beschikbaar
Warm aanbevolen – Kuringen, Sint-Jans-Heide, Schimpen, Tuilt, Stokrooie vroeger en nu
Warm aanbevolen – Kiewit & Banneux vroeger en nu
Warm aanbevolen – Wimmertingen vroeger en nu

Reeks: Kerken en kapellen (Inventarisatie van de kunst- en cultusobjecten in de Hasseltse parochies)
-

Kerken en kapellen - parochie Sint-Martinus Stevoort
Kerken en kapellen - parochie Sint-Martinus Hasselt
Kerken en kapellen - parochie Sint-Niklaas Wimmertingen
Kerken en kapellen - parochie Heilig Kruis Runkst
Kerken en kapellen - parochie Sint-Christoffel Runkst
Kerken en kapellen - parochie Sint-Catharina Hasselt
Kerken en kapellen - parochie Sint Hubertus Runkst
Kerken en kapellen – parochie Sint-Jansheide Kuringen
Kerken en kapellen – parochie Sint-Jozef Tuilt
Kerken en kapellen – parochie Sint-Gertrudis Kuringen
Kerken en kapellen – parochie Sint-Lambrechts-Herk
Sint-Quintinuskathedraal – parochie Sint-Quintinus en Onze-Lieve-Vrouw
Virga Jessebasiliek – parochie Sint-Quintinus en Onze-Lieve-Vrouw
Kerken en kapellen – parochie Rapertingen
Kerken en kapellen – parochie Godsheide
Kerken en kapellen – parochie Banneux
Kerken en kapellen – parochie Stokrooie
Kerken en kapellen – parochie Kiewit
Kerken en kapellen – parochie Kermt
Kerken en kapellen – parochie Spalbeek

Reeks: Monasterium Herkenrode (Publicaties met het onderzoek over de Abdijsite van Herkenrode)
-

Monasterium Herkenrode 1
Monasterium Herkenrode 2
Monasterium Herkenrode 3
Monasterium Herkenrode 4

Educatieve pakketten
-

Hendrik van Veldeke en de middeleeuwen

-

Hendrik van Veldeke en jeugdliteratuur
Hendrik van Veldeke – het graafschap Loon en de romaanse kunst
Hendrik van Veldeke en de Nederlandse letterkunde
Mirakels en spektakels – lager onderwijs
Mirakels en spektakels – secundair onderwijs

Publicaties door Heemkunde Limburg i.s.m. erfgoedcellen Hasselt, Mijn-Erfgoed en Haspengouw
-

-

Het dagelijkse leven. Geen alledaags verhaal. Gemene geschiedenis in Limburg 1900-1913 – niet
meer beschikbaar
Talrijke Limburgse verhalen over het dagelijkse leven in de periode 1900-1913 werden
samengebracht in het boek ‘Het dagelijkse leven. Geen alledaags verhaal. Gemene geschiedenis
in Limburg 1900-1913’.
Limburg Feest!
In Limburg Feest staat voor iedere Limburgse gemeente een typisch lokaal feest in de kijker. De
Limburgse heemkundige kringen schreven het verhaal achter de feesten, om het zo voor latere
generaties te bewaren.

Andere publicaties
-

-

-

-

-

-

De Sint-Gertrudiskerk in Kuringen
In 2009 rondde de kerkraad van de Sint-Gertrudiskerk een opmerkelijke restauratie van het
interieur en het exterieur van de kerk af. Achter de voorwerpen zijn boeiende verhalen te
vertellen, die rechtstreeks te maken hebben met de geschiedenis van de parochie.
Schedelrelieken van Herkenrode
In augustus 2010 werd de grootste schedelreliekenschat van België na conservatie terug naar de
Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt gebracht. Deze publicatie vertelt over het materiaaltechnisch en historisch onderzoek en over de conservatie van de schedelreliekenschat.
Kind van Herkenrode
Paula Mathilde Martens bracht haar jeugd door op de huidige abdijsite van Herkenrode. De
herinneringen die ze daaraan heeft, tekende ze op in een publicatie met fotomateriaal uit haar
eigen albums. In een tweede deel schetst ze het leven van 5 generaties van de familie Martens.
Wouters van Herkenrode
Marc Willems dook voor zijn publicatie in bevolkingsregisters en archieven, op zoek naar
gegevens van de familie Wouters. Het verhaal van Christiaan Wouters en zijn acht kinderen
vormt het uitgangspunt van het boek. Intussen heeft de grote familie zich verspreid tot in Canada
en Brazilië.
Waw… Hasselt keitof versierd!
Het Virga Jessecomité en de erfgoedcel werkten naar aanleiding van de Virga Jessefeesten een
wandeling door de versierde stad op kindermaat uit.
Rechtspraak achter schuine gevels
In 2013 werd het nieuwe gerechtsgebouwplechtig geopend. Naar aanleiding hiervan nam de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, Tony Heeren, het initiatief om een publicatie over
dit gebouw én over de geschiedenis van de rechtspraak in het arrondissement Hasselt te maken.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hasselt Extra Muros
De meeste onderzoeken naar de geschiedenis van Hasselt focussen op het gebied binnen de
stadsmuren. Deze nieuwe publicatie “Hasselt extra muros” brengt hier verandering in.
Wa speelde ze? 100 jaar cinema en feestzalen in Hasselt
Jean-Paul Lambrichts ging op zoek naar de wieg van de cinema in Hasselt en beschrijft de
cinema's en feestzalen die Hasselt sindsdien gekend heeft.
Wa speelde ze? – cinemawandeling Hasselt – niet meer beschikbaar
Een zoektocht langs vergeten oude cinemazalen in de Hasseltse binnenstad.
In het spoor van de bloedende hostie
Deze brochure geeft een kort historisch overzicht van de belangrijkste momenten uit de
geschiedenis van het Heilig Sacrament van Mirakel. Centraal in de brochure staat een fietsroute
uitgestippeld langs de plaatsen waar de beleving van het Heilig Sacrament van Mirakel centraal
staat.
Helikon: intens en divers – catalogus
Naar aanleiding van de dubbeltentoonstelling in 2009 gaf de Erfgoedcel Hasselt een catalogus
met onderzoeksresultaten van dr. Zsuzsanna Böröcz uit.
Kunstmap Paul Hermans
Kunstmap met 19 reproducties van werken van Paul Hermans en 1 ets.
Archievengids Hasselt
De Hasseltse openbare archieven hebben de handen in elkaar geslagen om gezamenlijk een gids
uit te geven, waarin ze hun archieven toelichten en praktische informatie voor de
archiefgebruiker meegeven.
De Koloniale Waren Janssens & Gilissen 1926-1977
In deze publicatie wordt de geschiedenis van de firma Koloniale Waren Janssens & Gilissen
verteld, op smaak gebracht met getuigenissen en anekdotes van oud-werknemers.
Honderd jaar Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kuringen 1908-2008
Naar aanleiding van het 100-jarige bestaan van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Kuringen
sloegen auteurs Jef Berx, Fernand Vervoort en Maurice Reymen de handen in elkaar voor een
publicatie.
De Groene Boulevard
Deze publicatie toont het resultaat van het erfgoedproject 'De Groene Boulevard'. De leerlingen
van het 4de jaar van het Koninklijk Atheneum Hasselt leerden tijdens dit project op een creatieve
manier omgaan met ons erfgoed en zo ons erfgoed te ontdekken, beleven en waarderen.
Dokter Louis Willems – Redder van runderen en mensen
Naar aanleiding van het honderdjarige overlijden van de Hasselaar Louis Willems, stelden prof.
dr. Patrick Reygel en journalist Raymond Rutten een publicatie samen die de wetenschapper
Willems de plaats geeft die hij verdient.
Een sprong voorwaarts. Hasselt tussen 1800 en 1900
In de 19de eeuw veranderde Hasselt voorgoed van karakter. De stad kreeg de titel van
provinciehoofdstad en dat werd op vele vlakken voelbaar voor de inwoners. Dries Lyna, Bart De
Keyser, Michel Ilsen en Bruno Indekeu maakten een stand van zaken op in een diepgaande
publicatie: wat weten we van die boeiende periode en waar moeten we verder naar op zoek?
Tommelen – Oorlogslittekens herbergen een schatrijke natuur
Tommelen is een plek waar erfgoed en natuur elkaar ontmoeten: hoewel de bombardementen
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op Tommelen in 1944 veel schade en leed met zich meebrachten, liggen ze toch aan basis van
uniek poelenlandschap in Europa. Uit dit rapport blijkt de waarde van dit natuurgebied.
Natuur in de stad
Wend je ogen af van de kleurrijke etalages en kijk met andere, groene ogen terwijl je op
speurtocht gaat door de stad.
Culinaire herinneringen aan Hasselt, de hoofdstad van de smaak
Als het over eten en drinken gaat heeft de Limburgse hoofdstad een rijke traditie in ere te
houden, om te beginnen met jenever en Hasseltse speculaas... Jacques Collen en Raymond
Rutten schreven over de Hasseltse culinaire gewoontes van vroeger en nu.
Hasselt en zijn soldaten
In 1956 trokken de militairen van het geliefde Elfde Linieregiment weg uit Hasselt. In 2006 was
dit 50 jaar geleden, een mooie gelegenheid om de geschiedenis van Hasselt als verblijfplaats van
soldaten te schetsen.
Landelijk vakwerk in Hasselt
Marc Laenen beschrijft de vakwerkbouw in de Hasseltse deelgemeenten. De publicatie is
tegelijkertijd een toeristische gids, die wandelaars en fietsers langs dit landelijke patrimonium
brengt.
Elisabeth van Spalbeek
Professor Dany Jaspers ging op zoek naar de betekenis van de 14de-eeuwse muurschilderingen in
de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel in Spalbeek.
De oude gevangenis van Hasselt
In 2004 verhuisden de gevangenen van de Martelarenlaan naar de nieuwe gevangenis aan de
Zwarte Brugstraat in Hasselt.
Orgels in Hasselt
In 2005 werd begonnen met het inventariseren van alle pijporgels op Hasselts grondgebied.
Erfgoedcel Hasselt kon daarvoor beroep doen op de orgelkenner Michel Lemmens.
Hasselt, een parel van historische vakwerkbouw
Marc Laenen beschrijft hoe de burgerlijke vakwerkbouw in Hasselt tot ontwikkeling kwam aan de
hand van enkele sprekende voorbeelden die vandaag nog in de stad te zien zijn.
Bezoek de oude gevangenis van Hasselt
Naar aanleiding van het SHOTS-weekend in Hasselt, waarin alle Hasseltse cultuurhuizen laten
proeven van een activiteit, gaf VRT-journaliste Karin De Greeve gratis rondleidingen in de oude
gevangenis van Hasselt.
Hasselt en zijn soldaten – tentoonstelling
In 2006 is het precies 50 jaar geleden dat het Elfde Linieregiment haar garnizoensstad Hasselt
verliet. Een goede gelegenheid om herinneringen op te halen aan het dagelijkse leven van de
soldaten in de stad en de contacten met de plaatselijke bevolking.
Spelling van ’t Hessels
Spelling van 't Hessels - De vereenvoudigde spelling-Staelens: Een handreiking voor wie in het
Hasselts dialect wil schrijven.
100 jaar vliegveld Aero Kiewit
Het vliegveld van Kiewit is het oudste van België. Naar aanleiding van de 100ste verjaardag stelde
journaliste Karin De Greeve een publicatie samen, waarin beknopt de belangrijkste momenten
uit een bewogen geschiedenis luchtig verteld worden.
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Valentinus. ’t Heilig Paterke – stripverhaal softcover
Het rot 't Dorp en de Minderbroeders vzw werkten aan een stripverhaal rond het leven van de
zaligverklaarde pater Valentinus, beter gekend als het "Heilig Paterke".
Valentinus. ’t Heilig Paterke – stripverhaal hardcover
Het rot 't Dorp en de Minderbroeders vzw werkten aan een stripverhaal rond het leven van de
zaligverklaarde pater Valentinus, beter gekend als het "Heilig Paterke".

