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EENEN NIEUWEN KADER
Reeds zes loopende meters zijn er
van den Panorama geschilderd en
de werken vorderen naar redelijke
voldoening.
Doch in den loop van hunne
werkzaamheden, hadden zoowel
den Heer de Vries als zijn schildersmeidje moeten vaststellen dat het
teekenen en schilderen op eenen
zeer beweeglijken doek, het verder
opdrijven hunner vaart in den weg
stond.
Den Heer de Vries, wetenschappelijk aangelegd als hij is, somde
daarom nog eens de voordeelen op
welke volgens hem verbonden
zouden zijn aan het werken op
eenen harden ondergrond. Hem
kwam het voor dat deezen vooral
de snelheid bij het teekenen ten
goede zoude koomen.
Wederom werd beroep gedaan op
de diensten van den Heer Meeussen, dien, naast zijn werk als optieker en zijne talenten als photograaf, ook nog ongebruikelijk handig met gereedschap van allerlei
aard kan omgaan.
Aan den Heer de Vries en zijn
hulpje werden nauwkeurige aanwijzingen gegeeven in zaake het aan te
schaffen materiaal. Deze materialen bestonden uit watervast gelijmd houten plaatwerk in laagen,
hetwelk door bouwvakkers doorgaansch betonplex wordt genoemd
en hetwelk meestendeelsch wordt
benut voor het maken van bekistingen voor het gieten van gewapenden beton.
Daarnaast waren gewoone vuurenhouten latten van doen voor het in
malkaar timmeren van een raam-

werk waarop de plaaten moesten
worden geveezen.
In den loop van den namiddag
kwam den Heer Peter Meeussen
het kader in malkaar steeken en
aan den muur bevestigen.
In iets meer dan één uur had hij
deeze werkzaamheden tot een goed
einde gebracht.
Ook eenen man van alle markten
thuis, deezen schoonzoon, wanneer men bedenkt met welke
precisie instrumenten hij zijn
gebruikelijk beroep uitoefent.
Helaas, zooals in het artikel hierneevens beschreeven staat, was het
den artist zelve niet gegeeven
langer dan luttele minuten op deze
nieuwe opstelling te werken. Door
eene ongevaardlijke, doch zeer
hinderlijke ongesteldheid zijner
ingewanden, was hij verplicht dien
dag den rest van den teekenarbeid
aan het schildersmeidje oover te
laaten, dat hij, den Heere zij dank,
ondertusschen eene deegelijke
opleiding had kunnen geeven.
Het wicht kweet zich vrij reedelijk
van haar dubbele taak, die bestond
uit het teekenen van het volgende
pand eenerzijds en het verpleegen
haaren meester anderzijds.
Dientengevolge mag den leezer
deezes, gereedelijk aanneemen dat
den Panorama geen vertraging van
beteekenis zal oploopen.
Zooals in het verleden volgen wij
den vooruitgang van het kunstwerk
op den voet.


Artist door ongesteldheid geveld!
Op vrijdag veertien oktober kwam
den Panoramabouwer, zoals iederen
vrijdag, in de werkplaats van het
schildersmeidje aan, om aan den
arbeid te gaan. Doch vlak daarna
we rd d e n M e e ste r d o o r e e n
onver wachte ongesteldheid bevangen en moest in allerijl neder
gaan liggen en rust neemen. Reeds
op donderdagavond had zijne assistente waargenoomen dat haaren
baas niet in zijnen gewoonen doen
was. Den ganschen vrijdag werd den
Heer de Vries gedwongen rust te
neemen. Opgelucht verneemen wij
dat hij reeds hersteld zou zijn.

Een van de wooningen, geleegen
aan de Vaart, in de geburen van
de ANCO-torens en van de
Tichelarijstraat.
(fragment van het derde deel van
den Panorama de Vries)
Periodieke Gazette voor den
Panoramabouwer
Prijs : onbetaalbaar
Wordt uitsluitend verspreid in
de stad Turnhout.

EENEN BIJZONDEREN
KIJK OP
BATIMENTEN
Nu den Panorama in volle ontwikkeling is, komen de schilders
met hunne fragmenten dichter
bij den kern van de stad.
Maar reeds aan den rand
daarvan worden de gebouwen
talrijker.
Spijtig genoeg zijn deeze in de
verte op de photografie niet altijd
duidelijk genoeg waar te neemen
om ondubbelzinnig uit te maken
om welk batiment het gaat.
Hoewel zij ook slechts eene
vrouw is - zij het eene dame van
stand - heeft Mevrouw de Vries,
geboren Lydie Wils, eene speciale gaave ontwikkeld voor het
identificeeren van edificieën in
den achtergrond. Reedsch verscheidene maalen is zij van onschatbaare waarde gebleeken
voor de onderneeming, door
haare kennis van de stad en
haaren klaaren kijk op diverse
bouwsels.
Zo wist zij onlangs de kerk van
Oosthoven aan te wijzen, eevenals den Goormoolen en de kerk
van het Goddelijk Kind Jezus, alle geleegen in den wijk Oosthoven. Ook het Sint-Pietersinstituut wist zij trefzeeker te localiseren.
Niet alleen op de landkaart doet
zij dat, maar zij gaat weezenlijk
op verkenning uit. Zelfs als dame
schuwt zij het gebruiken van den
vélocipède niet, daarin aangemoedigd door haaren gemaal,
den welken niet aan zijn proefstuk toe is wanneer het om
libertijnsche fratschen en dubieuse invallen gaat. Waare zijne
eegade niet boven iedere verdenking verheeven, men zoude
schande spreeken over zulk een
onbescheiden en roekelooze han-

delwijze en de ongepaste, ja zelfs
provocerende kleedij, waarin zij
haar stalen ros berijdt. Men stelle
zich eene dame voor, gekleed in
eenen pantalon!
Zoover gaat zelfs zijn gebrek aan
zin voor de normen en waarden
naar dewelke dames zich in onze
contreien behooren te gedraagen
dat den Heer de Vries ook zijne
echtgenoote het bestuuren eener
automobiel heeft aangeleerd. Zij
doorkruischt nu de straten der
stad met eene snelheid, grooter
dan deze welke goed is voor de
gezondheid. Uit diverse onderzoeken is nochtans gebleeken dat
het zwakke gestel onzere dames
niet bestand is tegen snelheeden
van meer dan dertig kilometers
per uur.
Den Heer de Vries schijnt zich
niet bewust te zijn van het gevaar
aan hetwelk hij zijne leevensgezellin op deeze wijze blootstelt!
Wij vragen ons af of wij niet den
arm der wet moeten inschakelen
om een einde te maken aan
deeze laakbare praktijken.

Eene plaats op het Weereldwijde
Web!
Hoewel wij daar het fijne niet
geheel en gansch van verstaan,
schijnt het moogelijk te zijn, in
den ether verbindingen te bewerkstelligen tusschen ordinateurs.
Den Heer de Vries, denwelken is
uitgerust met zulk een ellentrieken machien, heeft daarom
het schildersmeidje opgedraagen
de belangrijkste weetenswaardigheden over zijnen Panorama
op een rij te zetten en te plaatsen
op een document dat met een
Engelschen term wordt

aangeduid als eenen ‘website‘,
spreek uit “websaait”.
Andere bezitters van eenen
ordinateur, zouden dan op hun
eigen machien en zonder eenige
tusschenkomst van apparaten als
den semafoon, den telefoon, den
telex, den telegraaf of zelfs de
korte golf radio, deezen website
kunnen bekijken en de texten
daarop leezen als lazen zij eenen
gewoonen brief of een ander beschreeven blad papier.
Dat een schildersmeidje dit op
eigen kracht zou kunnen leeren,
schijnt ons zeer onaanneemelijk.
Maar omdat zij voor deezen
Rooden Rakker werkt, zijn wij
eerder geneegen te gelooven dat
haaren meester zijne onderhoorige vertrouwd maakte met
deeze nieuwerwetsche apparaten.
Reedsch eerder hebben wij
geweezen op de gevaren van zulk
een gebrek aan respect voor de
natuurlijke orde in de maatschappij. Dit leidt tot onrust en
tot opstandigheid bij laagere
standen, welke zich dan verbeelden dat hunne eischen voor eene
gelijke behandeling eenigen
grond van rechtmatigheid bezitten.
Dat eenen toch met verstand begiftigden man als deezen kunstenaar, zich inlaat met dergelijke
absurde denkbeelden, geeft te
denken.
Het adres van den website van
den Heer de Vries luidt:
www.spandoek2012.be
Gevraagd naar de beteekenis van
zulk een adres waarin geenen
straatnaam voorkomt, zelfs
geenen postbusnummer, antwoordde den Heer de Vries dat
zulk eene plaatsaanduiding
geheel normaal is binnen het
Wereldwijde web waarop zijn
ordinateur zoogezegd is aangeslooten.

