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EENEN BELANGRIJKEN JAAROVERGANG
Het is zoover!
Lang heeft den Heer de Vries naar
deeze belangrijke periode uitgekeken.
Het jaar onzes Heeren 2011 ligt
achter ons en is oovergegaan in het
lang verwachte 2012.
Dit jaar immers staat geheel in het
teeken van den achthonderdsten
verjaardag van de toekenning der
stadsrechten aan de geliefde stad
van den artist dien wij op zijnen
weg naar de verweezenlijking zijner
Titanenarbeid volgen.
Omdat Turnhout, naar aanleiding
daarvan, gedurende het gansche
loopende jaar den titel zal dragen
van Cultuurstad van Vlaanderen,
zal zij gedurende ongeveer twaalf
maanden Cultuur hoog in het
vaandel draagen.
Daartoe werd door het stadsbestuur een comiteit opgericht, met
als doel het bevorderen en eventueel ook financieel ondersteunen
van creatieve activiteiten welke in
het cader passen van deezen
heugelijken verjaardag en van de
evenementen welke ter viering
daarvan door verscheidene vereenigingen of particulieren zullen
worden opgezet.
Daarin mocht uiteraard niet den
Panorama de Vries ontbreeken, het
levenswerk onzeren kunstenaar.
Eenen stand van zaken.
Desgevraagd, liet den Heer Laurent
de Vries onzen reporter weten dat
hij en zijn schildersmeidje nu
doende zijn den dertienden en
veertienden loopenden meter van
den canvas te beschilderen.



Geografisch bevinden zij zich nu in
het cirkelsegment hetwelk begrensd
wordt door de kerk van het Heilig
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AAN AL ONZE LEEZERS
Het voorige deel, door den artist
“deel zes” genoemd, omvatte als
eenig Turnhoutsch monument den
Watertooren.
Uiteraard werd deezen geconterfeit
door den schilder zelve. Meer nog, 
om deezen kenmerkenden tooren
in het geheel beeter te laten uitkoomen, heeft den Heer de Vries
ervoor gekoozen eene vuurroode
coleur te gebruiken, welken keus
hij met volgende argumenten wist
te verdeedigen.
Volgens het comiteit ‘Turnhout
2012’ zal den Turnhoutschen Watertooren dit jaar immers een
baken vormen, als ware hij eenen
vuurtooren op den welken aller
DenTurnhoutschen watertooren
oogen zullen zijn gericht.
met een stuk van de Hofstraat,
D e e z e ve r w i j z i n g n a a r d e n
vuurtooren heeft onzen kunstschil- van de welke het stadsbestuur den
naam zou willen veranderd zien
der geïnspireerd bij de keus zijner
worden in
verf.
‘Renier
Snierdersstraat’
Onzen reporter heeft daar nota
van genoomen, doch maakte bij
zijnen terugkeer op de redactie de
Periodieke Gazette voor den
bedenking dat ook de politieke
Panoramabouwer
voorkeuren van den Heer de Vries
niet geheel vreemd zullen zijn
Prijs : onbetaalbaar
geweest aan deezen merkwaardigen
gedachtensprong naar eenen
Wordt uitsluitend verspreid in
rooden watertooren.
de stad Turnhout.

DEN TIJD DRINGT!
Hoewel den Heer de Vries zelve
en zijne meidje alles in het werk
stellen om den arbeid met den
noodigen spoed uit te voeren,
liep de onderneeming eenigen
achterstand op.
Het schildersmeidje, wier taak
het is de uuren op te schrijven
welke aan het teekenen en
schilderen van den Panorama
zijn besteed, deelde ons op vraag
van haaren meester volgende cijfers meede.
Gemiddeld wordt er, per deel
van ruim vier vierkante meters,
ongeveer honderdvijfentwintig
manuren gewerkt. Deeze honderdvijfentwintig manuren zouden wel moeten gepresteerd
worden in veertien dagen.
In de verdeeling van de uren
oover de verschillende dagen zit
den Achilleshiel van het project.
Daarom wordt er geprobeerd met
verdubbelden iever voort te
schilderen, ten einde den moogelijksch verlooren tijd in te halen.
Dat den schilder en zijne ondergeschikte nu het centrum van de
stad schilderen, remt hen echter
in de vaart hunner arbeid. Zelfs
den leek in deezen zal zich
kunnen inbeelden dat het schilderen van huizen en andere
voortbrengelen van het menselijke vernuft, moeilijker zijn en
langduriger werk vereischen dan
het weergeeven van boomen,
struikgewas en andere bosschages.
Zullen de schilders op tijd klaar
zijn? Wij vragen het ons beschroomd af.
Zou den Heer de Vries, zijne verwerpelijke zoogenaamde sociale
inborst ten spijt, er niet beeter
aan doen zijne werkkracht ook
nachtelijken arbeid te laten
verrichten, ter wille van het
grooter doel?
Het schildersmeidje zou dan
tenminste haar schandalig hooge
uurloon eenigszins waard zijn.


Zeedelijken Jaarovergang
Den Heer de Vries en zijne
eegade zouden den overgang
tusschen het oude en het nieuwe
jaar doorbrengen in het gezelschap van twee dames uit
hunnen vriendenkring.
In een etablissement gelegen in
de Warandestraat, zouden zij aan
eene goedgevulde en fraai gepresenteerde dis, genieten van heerlijke spijs en drank en vervolgens
de eerste minuten van 2012 arroseren met een laatste glas wijn
ten huize van den artist.
Groot waren onze vreugde en
opluchting dat zij hunne nieuwerwetsche ideeën niet zoover
hadden gedreeven dat zij daarbij
het schildersmeidje aan de tafel
hadden genood.
Na een gesprek met haaren meester had de ondergeschikte van
den Heer de Vries in hare
bescheiden wooning eenen smakelijken doch eenvoudigen maaltijd genuttigd, denwelken zij opgefrischt had met parelend
appelsap zonder alcool.
Het weeze eene les voor deeze
lieden welke, ingegeven door de
beste intenties, hun personeel
deezer dagen toestaan gemarineerde spijzen, of wijnen en
bieren te gebruiken.

derscheidt welke voor anderen
hetzij niet zichtbaar zijn, hetzij
slechts duidelijk worden wanneer
eerst hunne aandacht daarop
werd gevestigd.
In den loop van het gesprek herinnerde het meidje zich dat bij
een oog onderzoek in haren
jeugd, den onderzoeker eene
bijzonderheid had vastgesteld.
Bij de specifieke proef voor het
vaststellen van eene eventuele
kleurenblindheid, kwamen twee
resultaten uit den bus. Volgens
den eenen uitslag was zij niet en
volgens de anderen wel kleurenblind, in het segment waarin
zoogenaamde tritanopen een
beperking kennen, dat is te
zeggen, in de kleuren blauw tot
geel.
Den onderzoekenden doctoor
verzekerde het meidje dat dit
ongewoone verschijnsel niets verontrustend inhoudt, doch er
slechts op wees dat zij geboren
was met eene overgevoeligheid
voor kleurnuances. Omdat zij
niet anders kent, was zij deezen
merkwaardigen uitslag reeds lang
vergeeten, tot het voorval bij dit
onderhoud weer opgeroepen
werd.
Den heer de Vries doet er zijn
profijt mee.


Eene nuttige afwijking van het
gezichtsvermoogen
Tijdens een der technische
gesprekken welke den Panoramaschilder met zijn meidje voerde,
kwam eene eigenaardigheid aan
het licht, waarmede zij geboren
is.
Het was niet alleen den Heer de
Vries, doch ook anderen opgevallen dat het schildersmeidje,
hoewel draagster van eenen bril,
toch in veele gevallen details on-

Denk na de feestdagen
aan uwen lever
en uwe spijsverteering!
ADULTBUL
den sprankelende digestief
voor ooverbelaste ingewanden
Vraag het bij den apotheker

