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DE OPENING VAN HET CULTUREEL JAAR 2012
De zoogezegde virtueele opening
op den 7sten janurari 2012.
Op deezen heugelijken datum
wenschte de Stad alle vereenigingen en particulieren, welke hunne deelneming hadden toegezegd
aan de festiviteiten, bijeen te brengen voor wat zij eene virtueele
opening noemden van het jaar
2012.
Al deeze deelnemers, die door de
organisatoren aangeduid worden
als project eigenaars, werden eerst
vergast op eenen schoonen toespraak van den burgemeerster, den
Heer F. Stijnen. Daarna kwam
eenen luchthartige tweespraak tusschen den Heer Jef Van Eyck,
inmiddels bij onze leezers welbekend, en den toneelspeler en filmster Stany Crets.
Na de ceremoniële opening konden de genoodigden zich laven aan
verscheidene drankjes en nader
met elkaar kennismaken.
Spijtig dat het weder niet meeviel.
Den tijd van het jaar brengt zulks
natuurlijk mede en het inrichtende
comiteit had voorzienig gezorgd
voor tenten, daar de ruimte in den
watertooren zelf zeer beperkt is.
Tegen het vallen van den avond,
werd de feestelijke verlichting van
den watertooren ontstooken. Voor
de bewonderende blikken der verbaasde toeschouwers baadde den
tooren afwisselend in rood, geel,
blauw of mauve licht, het welk
zacht van de eene in de andere
coleur overging.
Maar de vernuftelingen van de
gloeilampenfabriek van den Heer
Anton Philips uit Eindhoven

hebben zichzelf overtroffen. In den
boovensten rand van het architecturaal kunstwerk werd met eenen
bijzonderen techniek, het draaien
van den phare eenere vuurtooren
nagebootst.
Een waarlijk feestelijken afsluiter
eenere plechtigen namiddag.



Eenen nieuwen rendez-vous
bij Würth

Na het eerste bezoek van de schilders
bij de ijzerwarenfabriek van Würth,
werden zij ten tweede male uitgenodigd hunne opwachting te maken in
den winkel waar zij den Panorama
van den Heer de Vries zullen
tentoonstellen.
De techniekers van de fabriek
“Verloore Mondagh”
hebben zich ondertusschen over het
Onder deezen volkschen naam vraagstuk van de ophanging van den
wordt in Turnhout ieder jaar de doek geboogen.
Kerst- en Nieuwjaarsperiode afge- Een definitieve oplossing is nog niet
sloten.
gevonden, maar men blijft zoeken.
Naast de kraamen van verscheidene vereenigingen en groepering- 
en, was ook de tent behouden
onder de welke de schaatser enkele
weken hunne kunsten hadden
kunnen beoefenen. Deeze deed nu
dienst als eet- en feesttent.
Vanuit deze welkome beschutting
werd voor den gewoone Turnhouter ook een deel van den sluier opgelicht aangaande de koomende
gebeurtenissen en Cultureele
activiteiten.
Daar werd onder andere melding
gemaakt van eenen geluidswolk Het schildersmeidje van den Heer
de Vries, op den vloer aan het
welke door de regionale afdeling
werk bij den onderkant van het
van het NIR vanuit eenen warmen
doek,
zoodat den Heer de Vries
luchtballon of montgolfière over
zelf zich niet tot zulken
de stad zoude worden uitgestrooid.
neederigen
arbeid moet verlaagen.
Ondertusschen zitten ook den
Heer de Vries en zijne hulp niet
werkeloos toe te zien.
Periodieke Gazette voor den
De uitputtenden strijd met de
Panoramabouwer
Heilig Hartkerk, de entrepots van
den houthandel en -zagerij
Prijs : onbetaalbaar
Foresco, de gieterij Atelfond liggen
nu achter hun.
Wordt uitsluitend verspreid in
Maar zullen zij op tijd klaar zijn
de stad Turnhout.
met hunnen titanenarbeid?

Moeilijkheden met de laterna
magica
Telkens wanneer den Heer de
Vries en zijne hulpje na het schilderen van een deel zijner Panorama aan het tekenen van het
volgende deel begonnen, moesten zij tot hunne niet geringe
frustratie vaststellen dat het
geprojecteerde beeld al spoedig
eene ongewenschte afwijking vertoonde.
Zooals wij eerder al meldden,
werden eerst de trillingen van
den houten vloer voor het verschijnsel verantwoordelijk gehouden.
Doch ook wanneer het schildersmeidje zich met de grootst
moogelijke behoedzaamheid in
het atelier bewoog, kon zij niet
verhinderen dat de afbeelding al
na korten tijd niet meer de reeds
geteekende deelen ooverlapte.
John Janssen, eenen vriend en
vroegere linksen collega van den
artist, dien zoowel met laternae
magicae als met ordinatoren vertrouwd is, kwam zijne opwachting maken om het vraagstuk te
onderzoeken. Al ras concludeerde den man dat niet de
trillingen, doch de hitte die door
het apparaat zelf wordt geproduceerd, aan den grond ligt van de
vervormingen. Hij liet in het
atelier van de schilders eene kleine hoeveelheid spieën in diverse
dikten achter, waarmede de la-terna kan worden bijgesteld en
verwacht daarvan een aanzienlijke verbeetering van de werkomstandigheeden voor den Heer de
Vries.

Schildersmeidje ziek of voorbedachte arbeiderslist?
Sinds zondag klinkt in het
bescheiden huisje van het schildersmeidje hardnekkig en rauw
gehoest.

Is het louter toeval dat zij zoogenaamd onwel wordt, juist
wanneer zij voor den langdurigen, saaien en moeilijken teekenarbeid staat?
Van den Heer de Vries weeten
wij welke ontstellend onverantwoordelijke voordeelen hij,
bovenop kost en inwoon, zijn
personeel toekent, zooals daar
zijn: rusttijden in den loop van
den dag, eene royale schaftpauze,
onbeperkte ziekendagen, het
recht om gelijk wanneer van het
gemak gebruik te maken en het
recht zijne gezinsleeden te frequenteren als ware zij hunne
gelijke.
Wij zouden niet verwonderd zijn
wanneer zoude blijken dat zijne
hulp van de onnoozele vrijgevigheid haaren meester misbruik zoude maken en op deeze
manier aan het werk zoude
probeeren te ontsnappen.
Helaas werden onze ergste vermoedens amper enkele daagen
later reeds bevestigd.
Den schilder is voor de listen
zijns personeelslid gezwicht en
gaf te kennen verteerd te worden
door schuldgevoel wanneer hij
zijn ondergeschikte alleen aan
den arbeid laat. Dientengevolge
heeft hij beslooten samen met
haar de volgende meters te willen
teekenen.
Is het een wonder dat in zulk een
klimaat horden arbeiders zich uit
alle steeden van het land vereenigen in eene staking die dreigt
het land maandag stil te leggen
en de zuurverdiende centen van
den wakkeren middenstander en
grooten ondernemer in het
gedrang brengt?
Heeft den Heer de Vries al eens
de gevolgen zijner verbijsterende
en geheel onchristelijke houding
in ooverweeging genoomen?
Waarom zouden ondergeschikten nog in eenen hemel in het
hiernamaalsch blijven gelooven,
wanneer zij deezen reeds in dit
leeven moogen ervaren?

Eindelijk het bewijs geleeverd
Sinds korten tijd bereiken ons
geruchten dat sommige, reeds
op jongen leeftijd verdorven
kinderen, niet meer in den
ooievaar gelooven en eerder
op een schroomelijk ongepaste
en van verregaande zeedeloosheid getuigende wijze kennis durfden neemen van het
Geheim hunner Conceptie.
Erger nog, op gevaar af hunne
gaave huid door puisten en
afzichtelijke zweeren te zien ingenoomen worden of , vreeselijker nog, met doofheid of
blindheid te worden geslagen,
rukken zij den knop hunner
onbevangenheid oopen en
verwelken nog eer zij tot
vollen bloei zijn gekoomen.
Aan deeze voor de maatschappij en de Kerk verlooren
jeugd, leeveren wij het onweerlegbare bewijs van het bestaan
van den ooievaar.
Doch, ziet hoe zij door de realiteit op hun plaats worden
gezet!
Deeze opname van eenen
ooievaar met eenen booreling
in den buidel, onscherp door
de beweegingen van den vogel,
werd getrokken boven de
gebouwen van houthandel
Foresco.
Totaal verrast door het beeld,
maar consequent in het
schilderen van wat zij zien,
konden de Heer de Vries en
zijn schildersmeidje niet anders dan het tafereel ook op
den doek oover te neemen.

