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Men nadert het Centrum onzere Stad
Eene niet geringe uitdaging!
Zoo werd door den Heer de Vries
het vijfde deel zijner Panorama
omschreeven.
Bestond het landschap tot op heden voornamelijk uit eene mengeling van batimenten en boomen,
in het vijfde deel van den Panorama openbaart zich ten volle de stedelijke bedrijvigheid.
In eenen blik waant den toeschouwer zich midden in het Centrum
zijnere vertrouwde stad.
Rechts op het doek verschijnen de
Sint-Pieterskerk en de gevangenis.
Daar vóór, vanuit het standpunt
van den kijker, rijst het Cultureel
C e n t r u m d e r Wa r a n d e o p ,
waarvan goddank het aanstootgeevend beeld op den ingang niet
zichtbaar is.
Iets meer naar links ontwaart men
in de verte de gebouwen van de
Zusters van het Heilig Graf, waar
zooveele generaties juffrouwen
hunne opvoeding hebben genooten en hunne vrouwelijken
inslag hebben verfijnd onder de
strenge geestelijke leiding hunner
religieuse leeraressen.
Dichterbij herkent men zonder
moeite het K asteel met de
omliggende panden, het nieuwe
gebouw van de Warande, bijgenaamd ‘den Kuub‘.
Een der oudere gebouwen van de
fabriek van den Heer Antoine
Coppens staat haarscherp - bijkans
voor het grijpen zoogezegd onderaan op den voorgrond.
Van minder belang door haare
b e b o u w i n g m e t b e s ch e i d e n
wooningen, onderscheidt den

rasechte Turnhouter een deel van
de Veldekensstraat.
Helemaal links dan, bovenaan,
springt onmiddellijk in het oog
een gebouw dat van op den grond
aan het oog van den passant
onttrokken wordt door de voorliggende belendende panden van
de Christelijke Mutualiteiten en
het Christelijke Syndicaat in eenen
huizenbloc dien begrensd wordt
door de Begijnenstraat, de koning
Albertstraat, de Patersstraat en de
Korte Begijnenstraat. Midden in
deezen bloc staat eenen tooren
welken de diensten huisvest op de
welke men beroep kan doen
wanneer bijkoomende huishoudelijke dan wel verzorgende hulp
van doen is in geval van ziekte,
overlijden of in andere noodgevallen.
Bekeerd?
Doordat dit dichtbebouwde stadsquartier ontsierd wordt door
t a l r i j ke s m a l l e s t r a a t e n e n
wooningen voor arbeiders en
andere lieden welke voor hunnen
neederigen arbeid en geringen
inzet een veel te hoog loon krijgen
van hunne socialistisch
geïnspireerde bazen, stond den
Heer de Vries voor de zwaare taak
al deeze bescheiden stulpen op zijn
doek te conterfeiten.
Men vraagt zich af of deeze uitdaging deezen man dien zelf dweept
met zulke verderfelijke en teegen
de natuur der dingen ingaande
leerstellingen, na deezen arbeid zijnen verstoorden kijk op de
maatschappelijke orde niet zal
hebben bijgesteld.


Twee rollen aan malkander geplakt
Men zal zich herinneren dat den
Heer de Vries en het schildersmeidje beroep hebben gedaan op den
weetenschappelijken en praktischen
bijstand van Soudal, fabrikant van
lijmen en plaksels en dit jaar uitgeroepen tot onderneeming van het
Jaar.
Gewaapend met de opgedaane kennis en bijgestaan door hunnen vertrouwden leverancier van verven en
borstels, hebben den artist en zijne
meid de twee eerste rollen van tien
meeters aan malkander geplakt.
(meer daaroover op bladzijde 2)

Den groei van een der
gebouwen van den Heer
Antoine COPPENS
op het doek van
den Heer de Vries.

Periodieke Gazette voor den
Panoramabouwer
Prijs : onbetaalbaar
Wordt uitsluitend verspreid in
de stad Turnhout.

VIER PLAKKERS EN
EENEN DOEK
Noch den artist zelve, noch het
schildersmeidje hadden eenige
ervaring met het lijmen van
eenen zoo grooten doek.
Daarom werd de hulp ingeroepen van Lieve en Paul, hunnen
trouwe leeveranciers van verven,
kwasten en andere schildermaterialen.
Het schildersmeidje had reeds
eenen doek naar beneeden
gebracht en klaargelegd op een
oud laken dat zij daartoe had
uitgezocht. Samen met Paul
sleepte den Panoramabouwer
den reeds beschilderde rol eenen
dag later ook naar de voorbestemde plek in de huiskamer van
zijne ondergeschikte.
Daar werd allereerst nagegaan of
den doek aan beide kanten recht
was afgesneeden. Dat bleek het
geval te zijn. Doch door het
schilderen en het uitrekken van
de stof bij het aanspannen van
het linnen, kwamen de naaden
niet geheel overeen. De einden
van beide rollen werden daarom
overlappend op een plank gelegd
die door Paul nog in extremis is
gehaald, en door de twee lagen
canvas heen werd eene scherpe
sneede gemaakt.
Vervolgens werden de rollen met
den rechten kant op een breed
stuk crêpe plakband tegen
malkaar gedrukt en kon eindelijk
het plaksel worden aangebracht.
Van het daartoe geëigende toestel
dat door de lijmenfabriek van
Soudal medegeleeverd was, werd
den teut afgesneeden en het
plaksel werd in eenen langen
worst heen en weder over de
sneede uitgekneepen door den
Heer de Vries. Nog tijdens het
aanbrengen van de lijm kamden
de vrouwen, zooals vereist was,
de witte specie uiteen in eene
dunne laag met eene speciale
getande spatel. Op deeze laag

legden de vrouwen den katoenen
doek die door het schildersmeidje was voorbereid en drukten deezen eerst met de handen,
later met caoutchoucken rollen
tegen den achterkant van de
schildering.
Na deezen echten vrouwenarbeid
moest het werk twee etmalen
rusten vooraleer er weder op
geschilderd kon worden.
Tegen het einde van den tweeden
dag heeft het schildersmeidje van
de onderbreeking in den schilderarbeid gebruik gemaakt om
den doek haaksch op de twee
kookers te wikkelen, zoodat hij
niet schuin af- of oploopt en
moeilijkheeden veroorzaakt in
het verder verloop van de
onderneeming.

EINDELIJK EENEN WAND
GEVONDEN!
Langzaam maar zeeker vordert
het schilderen.
D o ch e e n i g z i ch t o p e e n
moogelijke tentoonstellingsruimte was er tot voor kort nog
steeds niet.
Tot verbazing van den Heer de
Vries werd hij plotseling benaderd door den Heer Nico Verhoeven, Cultuurbeleidscoördinator ter Stede, dien hem
meldde dat het Kunstforum van
de ijzerwarenfabriek Würth, contact wenschte met den schilder.
Op donderdag 24 November om
één uur na den middag zouden
den schilder en zijn hulpje,
tesamen met den Heer Verhoeven, hunne opwachting maken
bij den Heer van Etten, hoofd
van de fabriek, den Heer Arts en
Mevrouw Sauviller, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen
van het Kunstforum.
Helaas was den Heer Verhoeven
verhinderd, weegens ziekte.
Het onderhoud van den Heer de
Vries en zijn schildersmeidje,

dientengevolge zichzelve vertegenwoordigend zonder den
diplomatieken bijstand van den
Cultuurbeleidscoördinator,
verliep in de beste der verstandhoudigen.
Oovereengekoomen werd dat
den Panorama de Vries na zijne
voltooiing, in den winkel en den
cafetaria van het Kunstforum zou
hangen, teegen den enormen
glazen wand welken daar den
voorgeevel van vormt, en wel van
begin Juli tot einde December
2012.
Onnoodig te vermelden dat
zoowel den Heer de Vries zelve
als a fortiori het schildersmeidje,
zich met deeze ontwikkelingen
zeer vereerd voelen.

HOUTEN VLOEREN
SCHADELIJK?
Reedsch eeuwen kent den
mensch de heilzame eigenschappen van houten vloeren,
welke weliswaar meer onderhoud
vragen dan stenen of plavuizen
vloeren, doch ook veel warmer
aanvoelen en minder onderheevig zijn aan vocht.
Toch hebben zij ook hunne
nadelen. Door hunne verende
eigenschappen, doen zij de
laterna magica trillen door middel van dewelke den Heer de
Vries en zijn schildersmeidje de
photografiën ooverbrengen op
den canvas.
Daarom werd beslist dat het
schildermeidje omwille van haar
geringer lichaamsgewicht en
haaren voorzichtigen tred, de tekening alleen zal maken. Dezen
nederigen arbeid past eene
vrouw ook beter.
Dit ontlast boovendien den
artiest, welken nu zijne aandacht
ten volle zal kunnen wijden aan
het veel belangrijker schilderen.

