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De kunst van het bouwen

CINE PATHE
Ciné Pathé was onder gebracht in een nieuwbouw achter
het Hotel du Verre-à-Vin (huis Den Wijnromer, vermeld
sinds 1760). Van 1814 tot 1908 was het een vermaard
gasthof, uitgebaat door de familie Ory-Vandersmissen.
In 1911 werd het interieur van het hotel grondig verbouwd
door de toenmalige  Luxemburgse waard Arthur Ensch.
In zijn opdracht werd er – met het oog op filmvoorstellingen
- een Salle de Fêtes gebouwd op het achterliggende stuk
bouwgrond, met een doorsteek naar de Aldestraat. Het
hele complex kreeg de naam Hasselt Palace mee, maar
omdat de Franse filmmaatschappij Pathé een akkoord had
gesloten met Arthur Ensch werden de films aangekondigd
onder Ciné Pathé.
Begin jaren ’30 betrok de familie E. Gerard-Lambrechts
de gebouwen en baatte er een groothandel in textielwaren
uit.
In 1908 bouwde de  familie Ory langs de Kempische
steenweg een klein kasteeltje, maar werd onteigend voor
de aanleg van het Albertkanaal.

Pathé-restanten: Het woonhuis werd nagenoeg volledig vernield door een vliegende bom, november
1944. Enkele steunbalken en de erop rustende balkonverdieping in de showroom van de firma
Grutman en een omgebouwde kelderverdieping zijn de enige restanten.
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Er vlak  tegenover, op de hoek met de Sacristijsteeg,  lag De Swarte
Leeuw (vermeld sinds 1594) maar het huis werd eind 19e eeuw
vervangen door een eigentijdse nieuwbouw in opdracht van de
familie Louis Lambrechts. Een gevelschrift Le Lion d’Or moest
enige herinnering oproepen.

Restanten: niets, alles werd verwoest bij bominslag november
1944.

De kunst van het ‘steentjes leggen’

In 1920 arriveert in Hasselt, samen met tientallen andere Italiaanse families, het gezin Del Savio.
Vader Antonio gaat op zoek naar een goed betaalde job in de Belgische mijnen maar is eigenlijk
mozaïeklegger van beroep. De jonge en ondernemende immigrant stelt vast dat de kunst van het
mozaïek leggen in onze contreien niet ingeburgerd is en in de plaats van naar Zwartberg, Waterschei
of Blegny-Trembleur te trekken, vestigt hij zich in Hasselt. In 1925 vestigt hij zich definitief in de
Breestraat waar hij een woning met in annex een atelier laat bouwen.
In het Hasselt Palace legde Antonio een mozaïek in de inkomhal . Ook de vloer van de ‘entrée’ van
de Cameo kreeg bij de verbouwingen in 1938 Antonio’s signatuur mee.
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CINE ROYALTY
Louis Lemaire ‘speelde cinema’  in een zaaltje gelegen tussen het huis De Handboge Camer in de
Lombaardstraat 4 (sedert de 16e eeuw eigendom van de stad) en het huis Rhetorika, in de Aldestraat
9 gelegen. Tot de eerste wereldoorlog was hier het  lokaal van de Koninklijke Maatschappij Muziek
ende Rhetorika gevestigd.

Royalty-restanten: Het zaaltje is deels verbouwd, deels verdwenen en de gevel van het huis aan de
Lombardstraat 4 werd enkele decennia geleden vernieuwd. In het pand aan de  Aldestraat  9 herinnert
enkel nog een (nieuwe) trap aan de vroegere opstap naar de balkonverdieping.
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De kunst van het projectontwikkelen

CINE EDEN PALACE
Huis Den Valck (vermeld sinds het
einde van de 14e eeuw), gelegen aan
de  Maastrichterstraat 1, was
decennialang een gasthof met 16
kamers en een rist stallingen waar
plaats was voor 40 paarden. Er vlak
tegenover (het vroegere Hotel De 3
Pistolen) lag de eigenlijke herberg
Den Valck..
Als in 1888 de zaal Ware Vrienden
wordt geopend is het pand aan de
Maastrichterstraat 1 verbouwd tot
koffiehuis (ter vervanging van de foyer
Café Royal van de Schouwburg
Minerva aan de Kapelstraat 36 – 42).
Oorspronkelijk gaf het poortgebouw
toegang tot de paardenstallingen van het in de Nieuwstraat (thans Koning Albertstraat) gelegen
Gravenhuis. Het Gravenhuis moest begin jaren ’60 plaats maken voor het warenhuis ‘à l’Innovation’.

Eden-restanten: enkel de gevel van het poortgebouw aan de Grote Markt.

De kunst van het tekenen zonder pc

CINE RADIO PALACE / CINE CAMEO
Ciné Cameo brengt ons bij het verhaal van de Calicots. In vroegere cinematijden werden, vooral in
de grotere steden, filmaffiches in een uitvergrote versie getekend (en geschilderd) op canvas dan
wel op hout. Ze sierden de inkomhal van de bioscopen zolang de betreffende film liep, maar werden
(helaas)  na afloop weggehaald en wit geschilderd om plaats te maken voor een volgende prent.
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Niettegenstaande deze calicots  boven de ingangen van
de zalen hier niet bestonden, hoogstens enkele
pancartes net iets groter dan de meegeleverde affiches,
hadden we de kunst  van het  (vliegensvlug in opdracht)
schilderen wel degelijk in huis, en wel in de personen
van Edgard Darimont  en Henri Hemeryck.

Edgard Darimont  (1909-1980) had  aan de Oude
Kuringerbaan een  atelier waar hij regelmatig
publiciteitstekeningen voor de Hasseltse cinema’s
maar ook  voor de jeneverstokers (Fryns, Smeets,
Notermans, Looienga, …) maakte.
Ook neringdoeners (zoals winkeliers toen werden
genoemd) die, als zelfstandigen of bedrijfsleiders,
deelnamen aan de publiciteitsstoeten die de
carnavalcavalcades voorafgingen , klopten bij hem aan.
Edgard Darimont (Gàà.r  voor de vrienden) schilderde
zelfs voor de Zoo van Antwerpen (1931-1935) en de
Tiergarten Carl Hagenbeck . Dat gebeurde in de jaren
’20 nadat Edgard naar Hamburg was afgezakt en er
lessen volgde aan de Academie. Gàà.r stamde uit een
artistieke familie en zijn oom Urbain haalde zelfs de
affiches van Circus Demuynck (cirk Demunk voor de
Hasselaar) waar ook  zijn dochter optrad. Urbain maakte

als slangenmens furore onder de artiestennaam (the) Mondari (heeft U ‘em?) en dochterlief toerde
mee, in het gezelschap van nog twee charmeurs, als the 3 Rodney’s… Als de dochter trotse
moeder wordt van twee volwassen zonen toert de kleine familie, geassisteerd door enkele andere
artiesten, door het land als the Frediani’s. The 3 Rodney’s waren overigens speciaal naar Hasselt
afgezakt om de aller-allerlaatste voorstelling van Circus Demuynck kracht en spektakel bij te zetten.
Na een barslecht seizoen en met  een steeds
groter wordende televisieconcurrentie, besluit
Gentenaar Gustaaf Demuynck in 1962 de tent
te sluiten en de boeken neer te leggen.
Uitgerekend tijdens de Hasseltse
septemberkermis liet Gustaaf zijn schitterende
paarden een allerlaatste keer opdraven voor zijn
wijd en zijd gekende, erg gewaardeerde en in
Monaco bekroonde dressuurnummers!

Nog even terug naar Urbain Darimont, slangenmens-steltenloper en de broer van… Door een
samenloop van omstandigheden  (op de verkeerde plaats op het verkeerde moment, zoals dat
heet)  verloor Urbain het leven tijdens een bombardement in Lokeren, uitgerekend op de eerste dag
van de tweede wereldoorlog. Het noodlot bleef de arme man en zijn familie achtervolgen want drie
dagen later kwam ook de begrafenisstoet in een bombardement terecht.

Cameo-restanten: enkel de voorgevel, recent gerenoveerd.
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De kunst van het verbergen

ELDERS IN DE STAD
Van de overige bioscoop- en filmzalen rest ons
nagenoeg niets meer behalve van de reeds in 1888
gesloten schouwburg Minerva in de Kapelstraat.
Van de in 1876 tot toneelzaal omgebouwde
Augustijnenkerk staan nog steeds 3 buitenmuren
overeind.
Enkel de gevel langs de Kapelstraat werd, na een
reeks gedeeltelijke verbouwingen zoals het
aanbrengen van balkons, poorten, vitrines, enz.
uiteindelijk na de tweede wereldoorlog volledig
afgebroken.
Een wandeling naar de achterkant van de oude
post aan de Havermarkt geeft een kijk op de
restanten van de eens zo statige Augustijnenkerk, inclusief de voormalige priorij.

De kunst van het vernielen

PLAZA
Volledig met de grond gelijk gemaakt voor nieuwbouw, thans de winkel AS Adventure.
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CASINO
Er is enkel een stukje tuin overgebleven.

CARITAS
Vernietigd tijdens de Paasbombardementen van 1944. Kreeg een nieuwe vestigingsplaats aan de
Kanaalkom als het Volkstehuis Onze-Lieve-Vrouw der Armen.

RERUM NOVARUM
Onder de slopershamer verdwenen bij de sanering van het Beekkwartier, eind jaren ’60.

C.M.K.
Volledig met de grond gelijk gemaakt voor nieuwbouw.
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AUDITORIUM BEGIJNHOF
Intact gebleven, thans Z33.

De kunst van het overleven

TRIOSCOOP
Na enkele verbouwingen en uitbreidingen toch volledig opgenomen in de recente nieuwbouw voor
Mediamarkt en andere winkels (contouren bleven ongeveer behouden).

* * *
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Foto’s van de opening van de tentoonstelling op 4 februari 2011
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