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I INLEIDING 
  
Dit boek is ànders dan de andere.  
Het is geschreven van binnenuit – van uit het gevoel : er moet toch eens één Wetteraar eindelijk zijn bek opendoen en 
die man, Arsène Goedertier, in verdediging nemen.  
Hij verdient het toch niet om de geschiedenis in te gaan als een ordinaire dief, een lijkenschenner of een idiote dwaas, 
die zomaar ging jongleren met een meesterwerk, dat hem zo nauw aan het hart lag. 
  
Er was méér aan de hand !!!  
  
Hij verdient op zijn minst de eeuwige rust in vrede en dat is : het openlijk bekend maken van de RESTITUTIE. De 
Rechtvaardige Rechters zijn al lang terug – van voor 1945 – Laat ze terugkomen in rechtvaardigheid en 
waarheid. 
  
Is dat teveel gevraagd ?  
  
“…Alles is niet op te lossen met alléén rechtvaardigheid…”  
maar, is het wel DE MANTEL DER LIEFDE, waarmee alles in de doofpot wordt gestopt,  waarvoor uiteindelijk  mensen 
worden vermoord en bedreigd en het onrecht verder kan duren  ??? 
  
Ik wil van Arsène Goedertier zéker geen heilige maken. Hij wist wat er aan de hand was. Hij onderhandelde op het 
einde van zijn leven met –wie HIJ dacht – de bisschop van Gent, maar in feite met Procureur De Heem, over  
“commissieloon” voor de teruggave van de Rechtvaardige Rechters. Het was deze laatste die de bisschop belette zijn 
gegeven woord te houden en te betalen …Voor Arsène was het de bisschop, die het gegeven woord brak. Dit moet 
voor hem,  bij alle frustraties van voordien, een enorme klap zijn geweest.  
Johannes de Doper werd ondertussen als bewijs en een soort zoenoffer gratis terugbezorgd in het Noordstation te 
Brussel, door de man met het puntbaardje, van wie ik ondertussen bijna met zekerheid kan stellen dat hij Jozef Lievens 
was. 
Deze Jozef Lievens –mogen wij aannemen -  is de énige die ooit bekende, aan een blinde afkomstig van Schellebelle,  
dat hij de dief was van het Lam Gods en dat de zaak op punt stond om een oplossing te krijgen … 
Hij werd kort na de dood van Arsène Goedertier dood aangetroffen in de villa waar hij woonde –tussen Schellebelle en 
Wetteren – met een ei in zijn linkerhand, de telefoon van de haak en de muren bespat met bloed.  
Als doodsoorzaak werd “maagbloeding “ opgegeven ….  
Het is dus niet onwaarschijnlijk dat de man het zwijgen werd opgelegd.  
  
En wat met Arsène Goedertier ??? 
In ieder geval : in het uur van zijn dood wees hij een priester af met de woorden :”mijn geweten is gerust”.  
            
                  Ofwel was hij dus de dief niet ; 
                  Ofwel was hij gerust in de RESTITUTIE door wat hij aan advokaat De Vos toevertrouwde in het 
                  aanschijn van de dood.  
  
Hij bekende dus NIET de diefstal. Hij zei :”ik ben de énige ter wereld die weet waar de Rechtvaardige Rechters zich 
bevinden “ en hij verwees naar zijn bureau en een omslag, die zich daar bevond ….Dit, en de gevonden brieven en 
tekeningen zijn de énige zekerheden die Arsène meegaf bij zijn dood. Waren het  de tekeningen en de brieven alleen, 
die werden gevonden ??? Men zal het nooit meer weten, maar men wou de eerste tijd toch geen pottenkijkers bij de 
zaak … Omwille van Mr. Arsène ??? 
Arsène Goedertier wilde in ieder geval de restitutie bij zijn dood. Dat was zelfs zijn énige bekommernis  ! 
Die Rechtvaardige Rechters zijn teruggevonden. Daarvan ben ik overtuigd.  
Waarom probeert men iedereen, die daarover wil getuigen, de mond te snoeren en het zwijgen op te leggen ? Waarom 
laat men ieder keer opnieuw ieder spoor verdwijnen ? Waarom hebben méér dan 100 specialisten de nochtans zéér 
bewogen geschiedenis van Het Lam Gods volledig doodgezwegen in de “Kroniek van België” ?? 
Doet men dat alles voor Arsène Goedertier- een simpele wisselagent uit Wetteren-, waarop men, nu al 
méér dan zestig jaar, aan lijkenpikkerij doet   ???  
  
Ben ik bang ? Ik weet het niet …maar ik kan niet blijven zwijgen en medeplichtig zijn. 
  
De manier waarop twee geuniformeerde mannen bij mij binnenvielen  op 28.7.1999, de deur van mijn flat bijna 
inbonzend en blokkerend met een bed op wielen, voorzien van riemen, was als een regelrechte overval voor het halen 
van een gevaarlijke gangster of –gek. Zij verklaarden mij dat zij van de 100 van Gent  waren en mij kwamen halen – 
voor wat ??? Ik had ze niet gevraagd … 
Ik kan mij met de beste wil van de wereld niet inbeelden dat men op die manier om 13u25 een patiënte moest komen 
ophalen in kamer 310 van de Emmanuelkliniek,  die men nota bene om 8u10 daar naartoe had gevoerd voor een 
onderzoek en dat de brandweer van Wetteren het Emmanuelziekenhuis kon verwarren met mijn Service-flat (dat was 



de uitleg die ik achteraf te horen kreeg van de Directeur van het rusthuis. Aan mij? Géén uitleg – geen excuus. Eén 
van de mannen zei in de gang aan een GSM :” ze hebben dus duidelijk iemand een loer willen draaien” en wèg waren 
ze, mèt bed, mijn deur wagenwijd open latend …).  
Een grap ? Dàn in ieder geval een erg gevaarlijke en misplaatste voor een gehandicapte vrouw –normaal zonder 
verweer – maar toen gelukkig niet alleen thuis. Ik heb dus getuigen, maar wat baat dat. De waarheid hierover 
is toch nooit te achterhalen – dus …. Ik “leef nog” en ik ben “nog niet seniel”.  
  
ZAL IK MIJN BOEK KUNNEN UITGEVEN ?  
Ik heb het in ieder geval geschreven – van uit de optiek van een Wetteraar. Van kindsbeen af verbonden met alle 
organisaties, met alle gebouwen, met de héle leef- en denkwereld van Arsène Goedertier. Ik ben er emotioneel bij 
betrokken heb ik door al die jaren gemerkt – met duizenden vezels verbonden ermee. Mensen en dingen zijn opnieuw 
beginnen leven. Ik noem ze in mijn story. Zij figureren alleen als spelers en pionnen in een spel, waarvan totnogtoe 
niemand de naam kent, tenzij MACHT ? 
Dit wil echter niet zeggen dat ik ze ook zomaar verbind met de diefstal  of de daders. Ik schets de situatie, zoals ze was 
en is. Wat ik opschreef heb ik steeds op waarheid onderzocht in alle geschriften  die ik kon vinden.  
Ik laat het aan de loop der geschiedenis over of sommige feiten aan mekaar kunnen gelinkt zijn.Ik merkte ze op en ik 
geef ze weer. Voor de concrete conclusies, die IK trek sta ik volledig in. Zal tijd de rest uitwijzen ??  
  
Het spreekt vanzelf dat ik voor het bewijzen van mijn theorie moest kunnen beroep doen op gegevens in 
het gerechterlijk dossier  en dààrvoor moest ik wel putten uit  de boeken van Cels en Mortier-Kerckhaert 
natuurlijk, MAAR …..ik dacht dat dàt gegevens zijn verkregen uit hoofde van het beroep, die 
daarenboven herhaaldelijk werden gepubliceerd – met alle respect voor het immense speurwerk door de 
Heer Mortier verricht.  
  
Mijn eigen story begint echter dààr,  waar de anderen zwijgen of moesten zwijgen. 
  
De doden hebben ook hun rechten ….die wil ik verdedigen … door te getuigen in hun naam – omwille van 
de waarden die ik meekreeg uit die tijd en  ondanks die tijd.  
  
Vergeten wij ook niet dat Arsène Goedertier, net voor zijn dood, op een politieke vergadering ongeveer 
dezelfde toespraak hield waarvoor laatst o.a. Tom Lanoye algemeen bejubeld werd. De man was eigenlijk 
zijn tijd ver vooruit alles wel beschouwd. Hij had zo zijn eigen visie op Recht en Rechtvaardigheid … wat 
daarom de overtreding van de wet niet rechtvaardigt natuurlijk.  
  
Per slot van rekening gebeurde in Wetteren, samen met Mr. Arsène,  op dat ogenblik hetzelfde wat Daens 
deed in Aalst en wat ook Mr. Cardijn predikte.  
  
Ook dàt aspect, die sociale strijd, maakt in feite ergens deel uit van mijn verhaal  …. 
   
                                                                                                   Maria De Roo 
                                                                                                   Wetteraar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE DIEFSTAL  
(Bronnen : Het boek van Cels, Dossier Lams Gods Mortier –Kerckhaert en verschillende krantenknipsels) en eigen 
samenvatting -als geheugensteun voor oude getrouwen en als info voor nieuwe belangstellenden. 
  

In de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 april 1934 werden twee panelen 
van Het Lam Gods gestolen uit de St. Baafskathedraal te Gent : dat van St.Jan 
De Doper en dat van de Rechtvaardige Rechters.  
Dit was een (wereld)schokkend feit, temeer in die bewogen jaren dertig : de 
Europese crisisjaren bij uitstek.  
Duitsland en Italië bevonden zich in het Rechtse kamp.  
Tussen 1931 en 1934 werden liefst maar 39 politieke aanslagen gepleegd en 
tussen oktober 1932 en juni 1934 kende België vier regeringen met tussendoor 
nog een kabinetswijziging.  
In februari 1934 verongelukte ook Koning Albert I.  
Onder het volk was er grote beroering en maren over “verschijningen” 

brachten een grote massa op de been, ook te Wetteren.  
  
De kunstroof in St. Baafs had het effect van een bom.  
De panelen waren ongeveer anderhalve meter hoog en een halve meter breed en een halve centimeter dik. 
Om het buigen tegen te gaan waren de panelen aan de achterzijde versterkt met paneerstroken in het museum van 
Berlijn, want oorspronkelijk maakten beide schilderijen deel uit van één en dezelfde plank, waarop aan de voorzijde de 
Rechtvaardige (eigenlijk de Gerechtigde) Rechters waren geschilderd en op de keerzijde St. Jan de Doper.  
In de jaren 1800 was deze plank nl. in de dikte doorgezaagd in het museum van Berlijn, op bevel van Keizer  
Willem II, zodat ze afzonderlijk zouden kunnen tentoongesteld worden.  
  
Die morgen dus, woensdag 11 april 1934, waren die panelen weg !!!. De politie begon 
dus te zoeken – op een voor ons nu ergerlijke en amateuristische wijze en met 
ontzettende onnauwkeurigheid. Zo werd er bv. aan Schotland Yard slechts de diefstal 
van één paneel gemeld, met vermelding van de twee afbeeldingen …  
Ook de samenwerking tussen Bisdom, gerecht en magistratuur liet veel te wensen 
over …. De indruk wordt gewekt dat men bewust één en ander wou mislopen.  
In ieder geval draagt de overheid in deze zaak een zeer zware verantwoordelijkheid – 
om over “medeplichtigheid” maar niet te spreken – aan het uitblijven van een 
oplossing.  
Wegens de grote mediabelangstelling, kwamen ook ontelbare “valse” sporen binnen 
en werd er zodoende ook veel kostbare tijd verloren.  
De éérste grote verdachte was Duitsland – logisch eigenlijk, vermits het nog maar 
recent – na de eerste wereldoorlog –door het Verdrag van Versailles werd verplicht om Het Lam Gods terug te geven 
aan België.  
  
De belangstellinng vanwege de Duitsers voor het “Genter Altar” is blijvend en zéker. Dat bleek ook tijdens de tweede 
wereldoorlog.  
  
Drie weken na de diefstal, op 1 mei 1934, was er tussen de vele brieven die het Bisdom bereikten, ook een   
lichtgroene, doodgewone enveloppe. Daarin zat een brief waaruit bleek dat het dit keer serieus was, vermits er voor de 
eerste keer sprake was over de twee panelen, voorstellend de grisaille van St. Jan en de Rechtvaardige Rechters.  
De omslag was gericht aan Monseigneur Coppieters, bisschop van Gent en ondertekend D.U.A.. 
De brief was getypt en schrijfmachines waren in die tijd nog eerder zeldzaam – zelfs het gerecht had er geen – en toch 
verzuimde men daaromtrent opzoekingen te doen.  
  
De briefschrijver  DUA stelde dat hij in het bezit was van de twee panelen en stelde voor dat hij, teneinde de 
echtheid van zijn beweringen te bewijzen, “St.Jan” zou teruggeven, maar in ruil daarvoor eiste hij voor de 
Rechtvaardige Rechters één miljoen frank losgeld. Hij vroeg antwoord via de advertentiekolommen van de krant 
“La Dernière Heure”.  
  
In een tweede schrijven verstrekte D.U.A. meer details en herhaalde hij zijn voorstel.  
Via een advertentie in La Dernière Heure op 25.5.34 ging de overheid – maar in de optiek van DUA was dit de bisschop, 
vermits Procureur De Heem de briefwisseling voerde in naam de bisschop – in op de voorstellen tot restitutie van St. 
Jan.  
  
In de derde brief van DUA op 29.5.34, stak een depotbiljet van het bagagekantoor van het Brusselse Noordstation. 
Daar vond men het ongeschonden paneel van St. Jan De Doper  
Het eerste paneel is terug  !!!  
  



Nu  beginnen de schriftelijke onderhandelingen voor de teruggave van de Rechtvaardige Rechters.  
D.U.A. wijkt niet af van zijn eisen en hij vraagt herhaaldelijk de belofte van de bisschop dat “ niets zal worden 
ondernomen om de identiteit op te sporen” van de persoon belast met de levering van het losgeld  en de Rechtvaardige 
Rechters .  
  
Op 1 juni 34 komt een vierde brief, waarin de onbekende de opdracht geeft het losgeld te betalen aan E.H. 
Pastoor Meulepas van St. Laurentius in Antwerpen. Bij dit schrijven is een stuk krantenpapier gevoegd. 
De pastoor mag het geld slechts overhandigen aan hem of haar, die zich met het bijpassend stuk krant 
zal aanbieden.  

  
Het losgeld van 1 miljoen moet betaald worden in grote bankbiljetten (hij geeft 
precies aan hoeveel van elk).  
Hier moet de onbekende zich dus op een of andere manier, rechtstreeks of door middel van een 
tussenpersoon bloot geven.  
Het gerecht speelt het klaar om  hier totaal geen poging te doen om de persoon te vatten of zelfs 
om ook maar  een glimp op te vangen van deze persoon. Akkoord, dit was afgesproken met 
D.U.A., maar ook het losgeld was toegezegd …en hier speelt men dan wèl grof spel en houdt men 
zich niet aan de afspraak.  
Op 14 juni, de dag nadat (in de optiek van DUA maar  in werkelijkheid Procureur De 
Heem) DE BISSCHOP zijn woord en akkoord had gegeven met de voorwaarden van 
DUA via de krant, kwam een taxichauffeur zich bij Pastoor Meulepas aanbieden.  
Daarvoor had  DUA twee keer met de pastoor gebeld om zijn komst te melden.  
De taxichauffeur belde aan, gaf het stukje krantenpapier dat overeenstemde met dat van DUA en 
incasseerde het pakje met het losgeld.  
Algemeen wordt aangenomen dat D.U.A. in de taxi zat, die wat verder in de straat stond 
geparkeerd. De meid van de pastoor  verklaarde later dat ze de zon had zien schitteren in de bril 

van een persoon in de taxi.  
Later is gebleken dat D.U.A. zich had ingedekt voor het geval dat men hem daar zou hebben gesnapt. Hij 
droeg namelijk een brief bij zich – aan zijn echte naam gericht – waarin hem, als fatsoenlijk man 
gevraagd werd “een pakje op te halen”, waarmee de eer van een voorname familie moest worden gered.  
(de fameuze A.M.D.G.-brief  - omdat hij zo ondertekend was - gevonden in de zak van A.Goedertier na 
zijn dood).  
Deze spitsvondigheid was echter niet aan het Gerecht besteed, want men deed geen (althans geen rechtstreekse) 
poging om de man te vatten.  
  
D.U.A. werd op die 14e juni geen miljonnair, zoals verhoopt.  
In zijn optiek was het dus de bisschop die het gegeven woord brak !!! 
  
In het pakje zat amper 25.000 frank met de belofte dat hij nog 225.000 frank zou krijgen BIJ DE 
TERUGGAVE VAN DE RECHTVAARDIGE RECHTERS  en wel uitdrukkelijk : bij de overhandiging van het 
paneel. Deze voorwaarde was dus sowieso niet te verwezenlijken … 
  
In AL zijn volgende brieven probeerde D.U.A. dit wanhopig aan het verstand van de bisschop te brengen. Hij schreef 
zelfs dat dit ook materieel niet mogelijk was, vermits de R.R. zich bevonden op een plaats waar noch ik, noch iemand 
anders ze kan wegnemen zonder de publieke aandacht te trekken ( in tegenstelling tot wat soms wordt beweerd dus 
ook niet de bisschop).  
Hij halveerde het gevraagde bedrag op 5 juli zelfs tot 500.000 frank (een haalbaar bedrag, zodat gebrek 
aan geld niet meer kon ingeroepen worden) en 400.00 frank betaalbaar na een jaar.  
  
Op deze brief kreeg hij zelfs geen antwoord en wanhopig probeerde hij het nogmaals met de verklaring dat :  
“indien er op 28.7.34 geen oplossing was, dat dan de Rechtvaardige Rechters voor altijd verdwenen 
zouden zijn en niemand van ons ze ooit nog zou kunnen zien of aanraken “ 
  
Helaas !!!, door de grote stommiteiten van  HET GERECHT, bleef de terugkomst van de Rechtvaardige Rechters uit – 
niettegenstaande MGR. COPPIETERS het losgeld, dat hem trouwens ter beschikking werd gesteld, wou 
overhandigen . 
De stelling van Minister Janson en Procureur De Heem, beiden vrijmetselaars, was : men onderhandelt niet met 
gangsters, we zijn hier niet in Amerika. …. 
Was het hier de vrijmetselarij die de terugkomst in St. Baafs wou beletten ?? 
  
DE BEKENTENIS EN DE DOOD VAN ARSENE GOEDERTIER 
  
In totaal werden  dertien brieven verstuurd aan het bisdom, waarvan de laatste op 1.10.34.  
  



Op zondag 25 november 1934 houdt wisselagent Arsène Goedertier uit 
Wetteren in Dendermonde een politieke redevoering, waarin hij gloedvol pleit 
voor oprichting van een soort vierde stand (hogere burgerij en intellectuelen, die 
hun gaven en  talenten ten dienste zouden stellen van de minder-begoeden). Er 
volgt een debat. Goedertier gaat naar een paar vrienden toe die hem feliciteren 
met zijn spreekbeurt. Plots wordt hij onwel. Dokter De Cock staat hem bij, geeft 
hem een inspuiting en voert hem, op zijn verzoek, naar zijn zwager, juwelier Van 
Den Durpel op de Vlasmarkt in Dendermonde.  
Daar weigert hij de bijstand van een priester. Hij beweert dat hij een gerust 
geweten heeft en dat hij het met Georges, Advokaat De Vos, ook kan doen. 
Aan deze advokaat De Vos zou Arsène Goedertier met horten en stoten hebben 
gezegd : “ Ik alleen weet waar het Lam Gods zich bevindt … in mijn bureau … 
schuifken ….kast…omslag mutualiteit …”. Daarop geeft hij de geest.  
  
Of Goedertier alléén maar dàt heeft gezegd weet niemand, tenzij de advokaat, 
die alleen maar deze woorden citeerde.  
  
In het sterfhuis waren, behalve advokaat De Vos en de schoonfamilie, nog 

aanwezig :  
-Pater Libertus Bornouw, van de abdij van Dendermonde, die door de stervende echter werd afgewezen ; 
-Dokter De Cock, die hem bij de discussie na zijn spreekbeurt had tegengesproken en die hem de laatste zorgen 
  verstrekte .  
  
Advokaat De Vos gaf een ontredderde indruk toen hij uit de sterfkamer kwam, volgens de aanwezigen. Hij heeft, 
volgens getuigen aan Koehn tijdens de oorlog verklaarden, gezegd dat Arsène hem over Het Lam Gods had gesproken 
bij zijn sterven. Men dacht dat Arsène ijlde … 
  
Advokaat De Vos rijdt naar Wetteren, waar Arsène woonde. Onderweg passeert hij de weduwe en de zoon en hij stopt 
en  keert met hen terug naar Dendermonde, naar het sterfhuis.  
  
Dezelfde avond wordt het lijk overgebracht naar de woning van Arsène te Wetteren (wat wettelijk niet mocht).  
In de nacht volgend op het overlijden verbrandt weduwe Goedertier volgens haar zeggen onbelangrijke papieren … 
Advokaat De vos gaat met zijn wetenschap niet naar de politie. Hij brengt wèl een bezoek aan de weduwe, maar zou 
nog vier dagen hebben gewacht (?) – tot de dag nà de begrafenis – om de vrouw op de hoogte te brengen van de 
verklaringen van haar man in het uur van zijn dood.  
Samen vinden zij dan in een lade van het bureau van Goedertier een envelop, waarop met inkt de vermelding “comiteit-
mutualiteit”. In die envelop bevinden zich alle doorslagen van de door D.U.A. aan de bisschop geschreven verzonden 
brieven, plus een veertiende,niet verzonden,  onvoltooide en met de hand geschreven brief.  
Men vindt ook nog de brief A.M.D.G. die hij aan zichzelf had geadresseerd en die hij waarschijnlijk bij zich droeg bij het 
afhalen van het geld bij Pastoor Meulepas. In zijn portefeuille vond men ook een depotbewijs, dat zou leiden naar de 
schrijfmachine waarmee Goedertier zijn afpersingsbrieven schreef.  Ook werden in o.a. een notaboekje allerhande 
tekeningen en berekeningen gevonden, die later stof zouden worden voor héél wat gissingen over de eventuele 
bergplaats …  
Advokaat De Vos gaat met deze bewijzen niet naar de politie als dusdanig. Hij gaat ermee naar Jozef Van Ginderachter, 
voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Dendermonde.  
Deze gaat er op zijn beurt mee naar de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Gent, ridder de Haerne. De ridder 
verwittigt de procureur-generaal ridder van Elewyck, die uiteindelijk de Procureur des  Koning De Heem, onder wiens 
bevoegdheid het onderzoek ressorteerde, bij de zaak betrekt.  
  
“Zo krijgen wij”, schrijven Mortier-Kerckhaert, “een college van vier hoge magistraten, die uit hoofde van hun beroep, 
samen met advokaat De Vos, tot geheimhouding verplicht zijn “. 
  
Deze vier magistraten beslissen dan de zaak volledig geheim te houden en de leiding van het onderzoek in handen te 
leggen  van Jozef Van Ginderachter.  
  
Men moet zich daarbij wel vragen stellen : was zoveel geheimhouding normaal omwille van een gewone wisselagent in 
Wetteren ?  Of ontdekte advokaat De Vos méér bij Goedertier en moest ervoor gezorgd worden om belangrijke 
“medeplichtige(n)” het hand boven het hoofd te houden ??  
  
Deze geheimhouding werd zo strikt gerespecteerd, dat het dossier van de zaak slechts later – en dan nog maar 
gedeeltelijk – ter inzage werd medegedeeld aan de gerechtelijke politie, waarbij het dan nog om de minst belangrijke 
stukken  ging. Wat meer is, dit strafrechterlijke bundel  berustte tot 1941 nooit op het Justitiepaleis te Gent, maar werd 
zorgvuldig in de woning van Procureur De Heem bewaard.  (…)  



Zelfs de gerechtelijke politie wordt gedurende minstens één  maand onwetend gelaten van de onthulling van Goedertier 
(…) 
  
Waarom werd Van Ginderachter, die niets met de zaak te maken had en niet op de hoogte was van het tot dan toe 
verrichte onderzoek, belast met de verdere behandeling ? Waarom werd niet de voorkeur gegeven  aan Procureur De 
Heem, die wèl was ingewerkt, èn de man  die in de plaats van de bisschop de onderhandelingen had gevoerd met D.U.A. 
? En waarom liet deze laatste zich trouwens heel de zaak uit handen nemen op het ogenblik  dat de eventuele oplossing 
in zicht lag ? en waarom claimde De Heem het dossier bij hem thuis na de klassering van de zaak ? Waarom werd het 
Bisdom, dat betrokken partij was, zo laat op de hoogte gebracht van de betrokkenheid van Arsène Goedertier ? Allemaal 
vragen waarop geen antwoord te geven is …. Waarom of voor wie ??? 
  
De naaste betrokkenen bij de dood van Arsène, werden door het gerecht nooit ondervraagd : Advokaat De Vos, Dr. De 
Cock, Van den Durpel, Pater Bornauw …. 
  
Mevrouw Goedertier werd door de Procureur des Konings en commissaris Luysterborgh officieel ondervraagd op … 1 juli 
1935, zeven maanden na de dood van haar man. Mevrouw Goedertier bleef tot haar dood toe beweren dat haar man de 
kastanjes uit het vuur had gehaald voor een vooraanstaande familie, maar gaf hierover nooit uitleg. Zij hield steeds de 
feitelijke onschuld van haar man vol en aan de bisschop, die haar voorstelde te “biechten” antwoordde zij dat ze meer 
vertrouwen had in de “verjaring” dan in het woord van de bisschop.  
  
Alle getuigen werden veel te laat of helemaal niet ondervraagd door het Gerecht.  
  
De familie Goedertier zelf was zeer vertoornd over de verwarde manier van onderzoek en stelde zelf een prive-onderzoek 
in. De zaak had een bijzonder dramatische bijsmaak, want de énige zoon, Adhémar, zwak van gestel en zenuwen als hij 
was, was niet opgewassen tegen de beschuldigingen en de spot en de hoon van o.a. de schoolmakkers : ze noemden 
hem spottend “Het Lammeken Gods” en de zoon van de dief.  
Tot in de dood toe lag het kind te ijlen over politie en dieven.  
Mevrouw Goedertier, die omwille van haar zoon, zinnens was een proces wegens eerroof in te spannen, werd door diens 
dood zo ontmoedigd, dat zij alle verweer-acties  stopzette.  
  
HITLER WOU HET VOLLEDIGE RETABEL VAN HET LAM GODS  
Het Duitse onderzoek door Oberleutnant Koehn  tijdens WO II.  

  
Gedurende de oorlog hebben de Nazi’s de hele tijd gezocht – heel intens – en daar was ik zelf getuige 
van, in 1942, op het kerkhof van Wetteren. Het op een amateuristische manier gevoerde Belgisch 
onderzoek werd op een deskundige manier overgenomen door de 49-jarige Kriegsverwaltungsrat Henry 
Koehn. Over de ware bedoelingen van deze  speurtocht van de Nazi’s wordt het volgende gezegd in 
Mortier-Kerckhaert : “Naar verluidt bestond de specifieke opdracht van Koehn erin het nog ontbrekende 
paneel van het veelluik van Het Lam Gods op te sporen. De bedoeling van dit opzet was dit enig 
kunstwerk in 1943, tijdstip waarop Adolf Hitler tien jaar aan de macht zou zijn, aan de Führer aan te 
bieden als geschenk van het Vlaamse volk. Gewezen Duitse officieren, die met Koehn samenwerkten op 

de Kunstschutz-Abteillung in de Wetstraat te Brussel, verzekerden dat Koehn deze opdracht rechtstreeks van Goering en 
Himmler had gekregen.  
  
Koehn ging grondig tewerk bij zijn onderzoek. Hij doorzocht  herhaalde malen de St.Baafskathedraal, de St. Gertrudiskerk 
te Wetteren, de tekenacademie, het Werkmanshuis, de woning van Arsène Goedertier en alles wat maar enigszins met 
Goedertier te maken had.  
  



 



  
De uiteindelijke overlijdensakte opgemaakt in Dendermonde op 26.11.1934 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III CHRONOLOGISCHE SAMENVATTING VAN MIJN ZOEKTOCHT 
  
A. DE AANLEIDING : 
  
Het begon totaal onverwacht op een avond in april 1992.  
Er is weer niets op TV – zo meen ik althans- en ik begin dus te zappen. Op Nederland wordt het programma K.R.O.-
Reporter aangekondigd precies op dat moment – en tot mijn grote verassing komt als onderwerp “Het Mysterie van het 
Lam Gods”. Hoe bestaat het !! Gelukkig zit er een blanco casette in de video – dus opnemen maar, voor alle zekerheid, 
met in mijn achterhoofd de vraag : wat gaan de Hollanders dààr van bakken ??  
  
Mr. Mortier komt herhaaldelijk naar voor, met zijn versie natuurlijk. Hij laat op een bepaald ogenblik tekeningen zien, 
gevonden bij Arsène Goedertier na zijn dood. Hij heeft het daarbij ook over een planken vloer en daarbij denk ik : 
verrek, de stallingen van de Volksmacht ??  
  
Men ziet ook oogarts Van De Velde opduiken, de huidige eigenaar van het huis van Arsène Goedertier, die er nb. wordt 
afgeschilderd als een bemoeizieke buur, die verhindert dat de commissaris daar ongehinderd kan filmen …  
De oogarts trekt daar de aandacht op een zéér oude grafzerk -  op een merkwaardige wijze in twee helften opgedeeld 
als twee gangen markerend : “Sépulture Wauters, zegt Van De Velde en nog iets, maar dat ben ik vergeten … en de 
andere helft, die vond ik hier achter …(- met een wc-pot erboven ).  
Ik kan denken hoe hij ermee naar Wetteren gekomen is …” maar men snijdt hem het woord af, of er is geknipt. 
Ergens gaat er op dat moment bij mij een belletje rinkelen.  
  
De muziekman Jo komt,met een kopie van Het Lam Gods en met het verhaal over de twee St. Jannen, de Vrijmetselarij 
en de Alchemie – als bewijs dat er iets speciaals aan de hand is met dit schilderij.  
  
Dan komt Patrick Bernauw aan bod met het verhaal van Hitler en de groep Hahnenerbe, zijn droom over het groot-
Europese Rijk, met de hele symboliek van de Graal en de legende over de eenwording van Europa, die ook nog eens 
wordt uitgelegd door de Franse wetenschapper St.  Hilaire …. En dàn komt het helemaal  : onder de klanken van 
Wagners muziek komt plots  Oberleutnant Henry Koehn mijn huiskamer binnen !!! 
  
DIE MAN KEN IK !!!  Ik heb hem gezien tijdens de oorlog – in Wetteren, graven openbrekend !!! 
  
Er wordt gezegd dat hij zowat de hele oorlog heeft gezocht naar de Rechtvaardige Rechters – in opdracht van Hitler. 
  
Dààrover kan ik getuigen denk ik. Daarover moet ik getuigen want ik ben de énige levende die dat nog kan doen …Ik 
zag de man tijdens de oorlog (1942), samen met twee Duitse soldaten en de grafmaker, door ons Tirène genaamd, aan 
het werk bij het openen en doorzoeken van de grafkelders van de families GOEDERTIER, links ervan VILAIN XIIII en 
rechts ervan D’HOOGHE  
Er werd ook een kist opengemaakt.  
  
Deze gebeurtenis staat in mijn geest gegrift. Ik was toen 12 of 13 jaar en ik besefte héél goed wat er gebeurde, 
vermits ik te goed wist wie daar begraven lagen – althans wat Goedertier en Pol D’Hooghe betrof.  
Voor de grafkelder van Vilain XIIII was ik tot dan toe eigenlijk altijd alleen geïntrigeerd geweest door het beeld van een 
engel of zoiets, dat daarop stond. 
  
Ook een “BEELD” van toen staat als een ets in mijn geheugen gegrift. Het is het moment vlak voor de zerken weer 
werden gesloten. Merkwaardig genoeg is het alsof de tijd voor mij toen even stil stond.  
Ik zie die 4 mensen  staan -in hun precieze houding en met de hele entourage. Koehn staat met een stokje onder de 
arm of zoiets aan de rand van de wegel, de drie anderen in gebogen houding : een soldaat met de rug naar mij 
toegekeerd, de andere in profiel en de grafmaker met het gezicht naar mij toegewend en met de twee handen naar de 
kist toe. De kist stond dwars over de zerken heen – open.  
Het was het moment dat Koehn zich van de zerken teruggetrokken had en aan de kant ging staan. 
Waarom heeft precies dat beeld zich in mijn geheugen vastgelegd ? Ik weet het niet, maar ik zou het zo kunnen 
tekenen, als ik daartoe in staat was, want er zou een soort weerstand zijn – èrgens is die er altijd  geweest en toch 
moet ik er mee verder …  
  
Ze hebben ook achter de zerken gezocht, tussen de zerken en de muren. Ik denk niet dat ze iets hebben meegenomen, 
dat heb ik in ieder geval niet gezien.  
  
In zijn boek “Dossier Lam Gods” geeft Mr. Mortier mijn getuigenis niet volledig en correct weer.  Hij noemt o.a.  de 
twee andere zerken niet bij naam, die eveneens werden geopend. Die zijn in mijn verhaal nochtans ook van belang. 
Het vormt in mijn herinnering één geheel en daar zijn redenen voor.  
  



De geopende grafzerken lagen helemaal aan het einde van de eerste gang links –helemaal aan het einde ervan, tegen 
de muur. Die van de familie van Arsène Goedertier was de middenste van de drie. 
  
Einde 1950 werd het nieuwe kerkhof geopend. Mijn vader was een van de eersten die er werden begraven.  
Ik ben er pas in 1996 achter gekomen dat de grafkelder (en dus ook niet de lichamen) van de familie Arsène Goedertier 
niet werd overgebracht naar het nieuwe kerkhof, wèl deze van de ouders van José Goedertier, de neef van Arsène. Het 
was deze zerk die werd getoond in de reportage van de BBC. 
  
Maar nu terug naar mijn verhaal.  
In mijn angst  had ik mij achter een van de hoge grafzerken in de buurt verborgen, want ik was toch nieuwsgierig 
genoeg om alles te willen zien wat er gebeurde.  
Toen alles weer dicht was en ik zeker was dat de Duitsers weg waren, wou ik het kerkhof verlaten, maar alles was 
afgesloten en al mijn pogingen om over de muur, het hek of de hulsthaag met pinnekensdraad  aan de ingang te 
geraken mislukten jammerlijk, zodat ik in alle staten van angst uiteindelijk om hulp begon te roepen om mij van het 
kerkhof te bevrijden. 
Voor mij leken het uren voor iemand mij hoorde en de grafmaker wou gaan halen.  
De grafmaker opende uiteindelijk het hek – allesbehalve in zijn schik – Hij wachtte tot de man die hem ging halen weg 
was en zei : 
“smerige snotneus, wat zit gij hier te doen ?” Ik met een benepen stemmetje : “ik hoorde Duits praten en ik heb mij uit 
schrik weggestopt achter een grafzerk” 
“Hebt gij gezien wat ze gedaan hebben ?  
“Ja Mijnheer Tirène”. 
“Op uw knieën en zweer dat gij daar nooit met niemand, maar dan ook met niemand hoort ge, - ook niet met uw 
ouders – zult over spreken. Ze zullen ons  komen halen en we gaan alletwee dood “.  
  
Aan die belofte heb ik mij al die tijd gehouden, tot lang na de oorlog.  
Ik werd wat mensenschuw. Mijn belofte aan mijn grootvader bij zijn dood om bij mijn grootmoeder te wonen, zodat ze 
niet alleen zou zijn en de belofte aan de grafmaker  hebben een einde gemaakt aan het “onbezorgd” kind zijn.  
Ik had serieus moeten liegen ook over mijn late thuiskomst, mijn gekneusde botten en vuile kleren. Ook dàt zat mij 
lang niet lekker- zo vlak na mijn Plechtige Communie – want de pastoor was ook “ iemand”, dus kon ik het ook aan 
hem niet kwijt … 
  
Vermits ik de énige nog levende getuige ben van die zoektocht op het kerkhof en ik door die TV-uitzending pas tenvolle 
het belang ervan besefte, vond ik het dan ook mijn morele plicht om daarover te getuigen.  
Ere-hoofdcommissaris Mortier vond ik daartoe de meest aangewezen persoon en dus nam ik met hem telefonisch 
contact op.  
  
Op 1.5.1992 maakte ik mijn getuigenis hierover ook schriftelijk -en naar mijn gevoel onder ede- over.  
Aanvankelijk wou ik alleen deze getuigenis kwijt na al die jaren, maar tijdens het telefonisch contact en ook door die 
uitzending, kwamen zoveel zaken in mijn herinnering boven, die te merkwaardig waren om  louter toeval te zijn, zodat 
ik ze op juistheid wou onderzoeken …  
  

ZO BEGON HET : mijn eigen wel zéér merkwaardige speurtocht 
naar de Rechtvaardige Rechters … 
  
Ik bracht over alles zeer zorgvuldig verslag uit aan de Heer Mortier, in de hoop bij te dragen tot de oplossing en de 
terugkomst van de Rechtvaardige Rechters. Ik had A gezegd en moest naar mijn gevoel dan ook b zeggen en desnoods 
het hele alfabet door. Vanaf april 1994 nam ik ook contact op met Mr. De Bode, J.P. Coppens van “Panorama” en vanaf 
2.8.1994 gaf ik ook alles door aan Het Parket –Mr. Statius.  
  
Ik ben overtuigd dat alleen een Wetteraar, van kinds af aan betrokken bij de hele leefwereld uit die tijd, de samenhang 
en het verband kan zien tussen heel wat feiten en gebeurtenissen. 
Alleen een Wetteraar kan de dingen benaderen “van binnen uit”.  
  
Mijn verhaal berust op controleerbare gegevens en feiten. Alles werd op waarheid onderzocht. 
  
Ik beoog alleen de TERUGKOMST – ttz. DE OFFICIELE RESTITUTIE van de Rechtvaardige Rechters – zoals 
door Asène Goedertier gewenst in het uur van zijn dood.  
  
Indien de Rechtvaardige Rechters zouden gezocht en gevonden worden in de kathedraal- alsof ze daar door de dief 
zouden verborgen zijn op het ogenblik van de diefstal – dan zou dat een grove onwaarheid zijn en een 
onrechtvaardigheid, die nooit meer te herstellen is.  
  



Ik wou door mijn zwijgen niet medeplichtig zijn aan deze onrechtvaardigheid.  
  
De doden hebben ook hun rechten. “mogen zij rusten in vrede”.  
  
DAAROM MIJN BOEK – ALS GETUIGENIS …..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III CHRONOLOGISCHE SAMENVATTING VAN MIJN ZOEKTOCHT 
  
B. HET OVERMAKEN ERVAN AAN HET PARKET –  VERANTWOORDING EN BEWIJZEN   
  
1. OMTRENT DE BERGPLAATS  (DEEL I) 
  
- 1.5.1992 – overmaken van mijn getuigenis over het openen van de grafkelders en de kist, samen met 
documenten om mijn vermoedens betreffende de Volksmacht te staven.  
- 11.5.1992 – Antwoord van Mr. Mortier, met dank voor mijn info en getuigenis.  
  
                                                                                                                        Wetteren, 1 mei 1992 
  
                                                                                                                        Aan de Heer Karel MORTIER  
                                                                                                                        Ere-Hoofdcommissaris Gent  
                                                                                                                        Coupure 432  
                                                                                                                        9000 GENT  
  
Betreft : telefoongesprekken met Maria De Roo- geboren 16.8.1929 – Victor Van Sandelaan 10 9230 WETTEREN naar 
aanleiding van de uitzending “REPORTER” door de K.R.O.-televisie in april ll. Over “Het Mysterie van het Lam Gods”  
  
Mijnheer,  
  
Naar aanleiding van hogergenoemde telefoongesprekken, zend ik U in bijlage de fotocoy’s die ik U beloofde.  
Ik bevestig hierbij tevens onder ede dat ik op het kerkhof van Wetteren, tijdens de bezetting 1940-1944 –volgens mij  
in 1943 wschl. de maand mei of juni (tijdens het schooljaar) op een namiddag ooggetuige was van het feit dat een 
Duitse officier, met twee soldaten en de toenmalige grafmaker (met bijnaam Tirène gekend) de grafkelders hebben 
doorzocht van de naast elkaar gelegen families GOEDERTIER EN D’HOOGHE en ook nog een derde grafkelder, waarvan 
ik de naam niet meer wist, maar die U zelf omschreef als die van Vilain XIIII (vanwege het beeld van een engel erop).  
Zij hebben deze kelders grondig doorzocht en ook aan de achterkant, tussen de muur en de zerken. Ik heb tevens 
gezien dat ze ook één van de kisten hebben geopend en doorzocht. Deze kist stond geopend vooraan, dwars over de 
zerken heen.  
Ik heb dit alles gezien van achter een grafzerk, waar ik mij had verstopt uit angst voor de Duitsers. Deze grafkelders 
bevonden zich helemaal aan het einde van de eerste gang links bij het binnenkomen op het kerkhof – tegen de muur.  
  
Ik heb aan de grafmaker, toen hij mij uiteindelijk van het inmiddels afgesloten kerkhof bevrijdde, plechtig moeten 
beloven dat ik daarover met niemand - maar dan ook met niemand –zou spreken, op gevaar van zijn en mijn leven, zo 
zei hij.  
  
Ik bevestig U tevens op mijn eer dat alle door mij aangehaalde feiten waar en waarachtig zijn, uit eigen zien en horen, 
en U in volle vertrouwen werden medegedeeld.  
  
Ik voelde mij moreel verplicht om – na ze al die jaren wschl. verdrongen te hebben – mijn getuigenis af te leggen voor 
het geval ze eventueel in de toekomst van belang zou kunnen zijn, ook na mijn dood.  
Er zijn er al teveel vertrokken naar de eeuwigheid zonder dat (straks misschien allemaal).  
  
                                                                                                          Met bijzondere hoogachting, 
  
  
                                                                                                          Maria DE ROO  
Bijlagen : 3  
De foto’s van dit archief werden door de makers van het boek verzameld bij alle inwoners van Wetteren. Waarschijnlijk 
bevindt zich nog interessant materiaal in het Heemkundig Museum- Gemeentehuis Wetteren, o.a. opgericht mede door 
Dr. Wauters, veearts. Toegang en inzage kan U eventueel worden verleend door de Heer Joris Clinckspoor – 
Schooldreef Wetteren. (ondertussen overleden).  
  



 
  
  



 
  
-1.5.1992 – 15.4.1994 -  Ik speel sporadisch heel wat informatie door aan Mr. Mortier.  
Herinneringen die bovenkomen door het lezen van,en (of) die ik op waarheid onderzoek  door opzoekingen in :  
Het boek van Cels ; 
De geschiedenis van Wetteren – Jan Broeckaert en De Potter ; 
Wetteren, kroniek van een gemeente – R. Uyttendaele ; 
Het fotoboek van Wetteren enz…  
  
Zo kom ik o.a. op Maria Van Severen, kroongetuige in het boek Cels, en mijn merkwaardige vragen daaromtrent bij een 
optreden van helderziende Peter Hurkos kort na de oorlog ; 
Alex Puissant en de familie Puissant-d’Agimont te Wetteren ;  
“De Volksmacht” die door de persoon, belast met het helpen bij opsporingen door de politie, angstvallig verzwegen 
werd, terwijl Arsène Goedertier, evenals hijzelf, nochtans medestichter ervan was ; 
De onderaardse gang door mij gezien bij de verbouwingen van “De Volksmacht”, het aansturen op faillissement in de 
jaren 50  en de fameuze brand van “Het Werkmanshuis” op een ogenblik dat blussen totaal onmogelijk was omdat het 
water van de brandslangen onmiddellijk ijs werd enz … Toeval of  ??? 
  
De indeling van de stallingen van “De Volksmacht” en het palen met een hekje achteraan aan de St. Gertrudiskerk, die 
evenals de Volksmacht in die tijd rechtstreeks in verbinding  stond met de Scheldekade .  
Het feit dat alle mogelijke ondergrondse verbindingen vertrekkend van aan de Scheldekade momenteel worden 
ingenomen door de bouwfirma De Witte en dat tijdens de oorlog het huis van A.G. werd bewoond door architect De 



Witte, die na de oorlog moest gedwongen worden om het huis te ontruimen voor de familie D’Hooghe, die het huis 
aankochten van de weduwe Goedertier  en dus rechtmatige eigenaars waren ;  
  
De symboliek van de grafzerk Wauters in wat de achterkeuken was van Arsène Goedertier. Deze grafzerk werd getoond 
in de uitzending van KRO-Reporter in 1992 en kon daar zeker niet vanzelf en op deze manier zijn gekomen, vermits hij 
dateerde van uit de jaren 1800 … ; 
  
De Wetterse politiek en de sociale organisaties en personen die daarbij een rol speelden samen met en eventueel tegen 
A.G. – achtergronden die alleen door de Wetteraars gekend zijn ; enz… enz…  
  
Ik illustreerde alles zoveel mogelijk ook met foto’s en uittreksels uit de verschillende hierboven aangehaalde boeken en 
tijdschriften als bewijsvoering..  
  
Namen in mijn verhaal, die steeds terugkwamen en de merkwaardige samenhang met gebeurtenissen ;  
De huizen van A.G. en hun latere eigenaars ;  
De villa Lievens ;  
De dood van Jeanne Goedertier-Leirens en het verhaal over “de erfenis” in Vilain van maart 1993 enz… enz…  
  
Aanvankelijk dacht ik vooral aan “De Volksmacht” als mogelijke bergplaats, maar dan ontdekte ik de foto van de St. 
Gertrudiskerk, palend aan de Scheldekade, met de daarbij wel bijzondere tekst  : “dat in de jaren dertig ten behoeve 
van de “Graanmolens Buysse” er zelfs een ondergrondse graanaanzuiginstallatie werd aangelegd van aan de 
Scheldekade “  
Van toen af begon ik ook in die richting te speuren en toen !!! 
  
-          7.4.1994 – uitzending “Panorama”  - “Agnus Dei”.  
  
Het was vooral het in laatste instantie ingelast onderzoek in de St. Gertrudiskerk te Wetteren dat van uitzonderlijk 
belang was voor mijn onderzoek  :  
-          de kist van Mr. De Bode ;  
-          de cijfers hoog in de toren van de kerk ;  
-          en  vooral  de, cijfers gefilmd in de kelder van de St. Gertrudiskerk.  
  
Op het moment dat de opnamen in de St. Gertrudiskerk gebeurden was “De Volksmacht”, gelegen naast de kerk, 
verkocht. Iets dat nooit iemand vroeger voor mogelijk zou hebben gehouden … Nu, er waren reeds langer  
moeilijkheden. In de jaren 50 was er – daarvan ben ik overtuigd – van buiten uit geprobeerd om die Volksmacht (een 
coöperatieve van Het Werkmanshuis) failliet te krijgen, maar dat werd toen op het laatste nippertje verhinderd door het 
uitschrijven van een lening … Er werd, en ook dààr ben ik nu  van overtuigd, in het geheim gezocht naar de 
Rechtvaardige Rechters. Op een bepaald moment was een van de ondergrondse gangen blootgelegd heb ik met eigen 
ogen vastgesteld, maar ik dierf er niet verder in toen uit schrik voor instorting en toen was dit eerlijk gezegd helemaal 
niet mijn bekommernis …           
  
Op het ogenblik  van de opnamen  door  BRT-Panorama in de St. Gertrudiskerk, nl  april 1994, stond er  een container 
aan  “De Volksmacht”  en de verbouwingswerken ervan waren gestart … Komt daarbij dat op T.V. bijna dagelijks  de 
uitzending van Panorama :“Agnus Dei” werd aangekondigd en dat door Mr. Mortier “onthullingen” werden beloofd 
naar aanleiding van het verschijnen van zijn laatste boek.  
De opnamen in de St.Gertrudiskerk werden slechts in laatste instantie ingelast- ze waren zeker niet gepland  ! 
Zij gebeurden op aandringen van De Heer De Bode en Jean-Pierre Coppens van Panorama, samen met Guido Van De 
Voorde van Het Kunstpatrimonium.  
Of het er mee samenhangt ?  Wie kan het bewijzen.?. Een fervente fan van die Rechtvaardige Rechters, die heel haar 
leven beweerde te weten waar ze staken en die van uit haar appartement uitzicht had op zowel de St. Gertrudiskerk als 
de achterkant van “De Volksmacht” overleed  ’s anderendaags …   
Ook ik was op dàt ogenblik nog overtuigd dat de eventuele bergplaats van de Rechtvaardige Rechters wel eens in “De 
Volksmacht” zou kunnen zijn - gezien de tekeningen die door Mr. Mortier werden getoond op het dokzaal van St. Baafs 
in de uitzending van KRO-Reporter uit 1992. 
Volgens mij konden die eventueel overeenkomen met de stallingen van die Volksmacht en een planken vloer in het café 
…  
Ik had tot dan toe echter vergeefs geprobeerd om aan het boek van Mr. Mortier uit 1968 te komen -en dus ook aan de 
tekeningen van A.G., gepubliceerd in dit boek, teneinde ze te vergelijken.  Ik kon mij immers niet voldoende 
verplaatsen ingevolge mijn opgelopen accident ….  
Ik keek met belangstelling naar de uitzending van Panorama  en was vooral geïntrigeerd door de 
opnamen in de St. Gertrudiskerk te Wetteren.  
  
- 15.4.1994 – Ik neem telefonisch contact op met Mr. De Bode  naar aanleiding van die kist, die  



hij toonde bij de opnamen  in hogergenoemde kerk, vooral omdat die twee gangen mij intrigeerden in de kist, die hij 
samenstelde op basis van de tekeningen van A.G., gevonden na zijn dood. 
Ik had op dat ogenblik  nl. ook reeds contact opgenomen met R.R. – ex-bediende van de “Graanmolens Buysse” in 
verband met de foto van de St. Gertrudiskerk, waarbij de verwijzing stond naar een  ondergrondse 
graanaanzuiginstallatie, die in de jaren dertig werd aangelegd. Deze man had mij gezegd dat die 
graanaanzuiginstallatie o.a. bestond  uit twee naast mekaar lopende buizen, die met mekaar in verbinding stonden 
maar afzonderlijk konden ingesteld worden om de toevoer van het graan te regelen.  
Die buizen hadden een diameter van +- 1,05 m. en vertrokken van aan de Scheldekade naar de Molens.  
Zij kwamen boven de grond  in de wasserij van het graan en niet in de silo’s  - ongeveer, zei de man, waar 
nu de uitleendienst is van de mutualiteit “De Eendracht” ( waar Arsène Goedertier de voorzitter van was) 
en dus rechtover de feestzaal -en op dezelfde hoogte - van “Het Werkmanshuis. –Ondertussen zijn al deze 
gebouwen  reeds afgebroken…!!! 
Het schuin aanbrengen van het paneel  door Mr. De Bode in één van die  twee gangen intrigeerde mij . Zo kon het 
graan eventueel ongehinderd passeren dacht ik.  
Ik vraag aan Mr. De Bode  – na mijn motivatie – de afmetingen en de samenstelling van zijn kist  en tevens een copy 
van de tekeningen van Arsène Goedertier, gevonden na zijn dood (gepubliceerd in het boek Mortier-Kerckhaert uit 
1968.  
In ruil hiervoor zend ik hem de  gevraagde foto’s van de oude kerk van Wetteren en de Markt uit die tijd, alsook de 
foto’s door mij reeds overgemaakt aan Mr. Mortier.  
  
-          22.4.1994 – Ik ontdek het boek van Patrick Bernauw, lees het en kom daarbij ook tot 
merkwaardige                                     
vaststellingen o.a. betreffende Dr. De Cock, die aan het sterfbed was van A.G.. Die was, volgens ik wist, NIET van 
Aalst, zoals beweerd in dit boek, maar wèl  van Wetteren – en zijn naaste buur in de tijd - vriend en tegenstrever in de 
politiek van Wetteren. 
Het frappeert mij dat die man, die hem bij zijn redevoering tegensprak, hem de laatste zorgen toediende . Ik vraag mij 
samen met Bernouw af waar hij zo vlug die inspuiting vandaan haalde en ook vooral waarom hij hem naar het huis van 
zijn schoonbroer voerde en niet naar de kliniek. De man was immers geen gewone huisarts, maar chirurg. Toegegeven, 
hij was ijdel genoeg om overal zijn dokterstas mee naartoe te nemen want wij noemden de man “mijnheer den dokteur 
mijn broere”, maar hij reed wschl. met Mr. Arsène mee en met diens wagen – en naar een politieke meeting ….. 
  
-          25.4.1994 – Ik krijg van Mr. De Bode de gevraagde copy’s van de tekeningen uit het boek Mortier-  
 Kerckhaert + zijn eigen ontwerp van de kist en tot mijn grote opwinding merk ik dat (zoals ik aanvankelijk dacht) niet 
de stallingen van de Volksmacht, in aanmerking komen als bergplaats, vermits de gegevens niet kloppen met de 
realiteit,, MAAR DAT DE GEGEVENS OVER DE GRAANAANZUIGINSTALLATIE 
DAARENTEGEN WEL VOLLEDIG KLOPPEN !!! 
  
3,20m x 2 = 2 buizen van ongeveer 1,05m diameter !  
Op de tekening staat ook geen vaas of een urne, zoals gezegd, want er is geen spoor van een bodem getekend.  
Daarenboven staat er ook NIET “contour supérieur” zoals door alle specialisten beweerd, maar WEL : “contour 
SAPEUR ofwel VAPEUR “ !!! Voor het woord supérieur zijn letters tekort en er staat ook geen accent …  
De aanduidingen op de tekening hebben dus duidelijk betrekking op stoom of loopgraven, of 
ondermijningen. 
  
Op de volgende tekening ziet men een installatie van wat heel gemakkelijk  twee ronde ketels kunnen zijn, 
waarvan één op een soort draaischijf. ( zwierder-wasserij van het graan ?) 
Deze afbeeldingen komen heel dicht in de buurt van mijn eigen waarnemingen gedaan bij bedrijfsbezoeken aan 
wasserijen en ververijen in de tijd. … 
  
Deze tekeningen geven mij zo een  danige schok dat ik onmiddellijk Mr. Mortier opbel om hem op de hoogte te brengen 
van mijn vaststellingen  : dat ik dus bewijzen gevonden heb voor de bergplaats en  mijn stellingname  inzake de molens 
Buysse,  met de samenhang ervan.  
  
Mr. Mortier wimpelt mijn informatie echter zo nonchalant af, ondanks het feit dat er reeds zoveel andere nonsens naar 
voor zijn gebracht –o.a. door hemzelf, zoals bv. een gevonden zegel en een blz. uit een missaal waarop de woorden 
Agnus Dei, die daar dan blijkbaar al die jaren op hem lagen te wachten …en dàt dan als bewijs voor het verbergen 
eventueel op het doksaal van St. Baafs …- dat ik van de weeromstuit direct ook Mr. De Bode op de hoogte breng van 
mijn vondst.  
  
Ik vind dat er al héél wat stommere zaken zijn onderzocht, maar Mr. Mortier wil blijkbaar niet meer afwijken van de 
door hem vooropgestelde bergplaats  in de kathedraal zelf op het ogenblik van de diefstal. 
Ik laat hem weten dat ik mijn bevindingen te ernstig vind om ze zomaar naast zich neer te leggen – zeker in het licht 
van alle andere reeds vastgestelde en aan hem doorgegeven zaken  - en dat ik derhalve ook Mr. De Bode heb ingelicht. 
  



-3.5.1994 – Om mijn beweringen omtrent de mogelijke bergplaats nogmaals te staven ga ik, moeizaam als ik kan 
gaan, toch een fotoreportage maken, ter illustratie, met nogmaals de uitleg erop hoe ik mij de zaken herinner uit de tijd 
van de diefstal. Ik maak al deze foto’s over aan Mr. Mortier en aan Mr. De Bode. 
  
-10.5.1994 – Ik bemachtig na veel moeite in de bibliotheek eindelijk  (op 6.5.94) het boek van Mortier-Kerckhaert uit 
1968  en bij de lezing ervan schrijf ik spontaan al mijn bemerkingen, eventueel weerleggingen en herinneringen uit de 
tijd van toen en commentaar  erop. Ik weerleg ook verschillende zaken in dit boek, zoals o.a. het feit als zou het 
wasdoek,  waarin st.Jan verpakt was, niet groot genoeg  zijn geweest om de twee panelen in te pakken. Ik bewijs hen 
dat er zelfs  voldoende overslag van ca 33 cm was en dat het wasdoek niet veel groter mocht zijn wou het geen 
problemen geven bij het inpakken. 
Ik zend de 9 blz. commentaar op dit boek op naar Mr. Mortier en Mr. De Bode (van dan af betrek ik ook steeds Mr. De 
Bode in mijn verhaal). Ik illustreer en motiveer al mijn opmerkingen o.a. met gegevens uit het boek “kroniek van een 
gemeente” van R. Uyttendaele over o.a. de politieke situatie en alle gegevens die mijn verhalen hierover bevestigen  en 
die de bergplaats rechtvaardigen.  
Ik kom daarbij ook toevallig uit op de verklaring voor de door Goedertier gebruikte afkortingen in de 
briefwisseling van DUA :  
D.U.A. = Duchâteau – Arsène  en A.N.S = Arsène- Nestor (Buysse).  
Ik ontdek tevens  aan de hand van een vergroting van een foto in Vilain (maandblad van Wetteren) dat de cijfers, 
gefilmd in de kelder van de St. Gertrudiskerk door Panorama, zéker van de hand zijn van Arsène Goedertier – 
vergeleken met de cijfers op de tekeningen gevonden na zijn dood  - en dus niet alleen gebaseerd op de overleveringen 
van de kerkzangers  uit die tijd …. Alleen wist ik op dat ogenblik nog niet de betekenis ervan. Dit kwam pas een maand 
later !  
  
-20.5.1994 –Ik ontvang van Mr. Mortier een brief met de melding dat hij mijn informatie  over de mogelijke 
bergplaats in de ondergrondse graanaanzuiginstallatie, voor alle zekerheid, heeft overgemaakt aan de in dienst zijnde 
commissaris voor gerechtelijke opdrachten, belast met het onderzoek.  
Zo ver zijn we dus en ik begin mij derhalve voor te bereiden op mijn confrontatie met het Gerecht.  
  
De Bergplaats was dus : de ondergrondse graanaanzuiginstallatie voor de Molens Buysse- ten einde raad gekozen – 
radeloos als het ware ….      
  

 



 
    



 
  



 



 
  



  

 
  



Zoals blijkt uit voorgaande foto’s, kon zowat iedereen die graanaanzuiginstallatie bereiken van aan de Scheldekade en 
ook in de Molens Buysse hadden heel wat andere personen dan Mr. Arsène toegang en zelfs als die graanaanzuigbuizen 
onder zijn huis doorliepen, dan was dat nog geen bewijs dat hijzelf ze daar  eventueel verborg … 
  
Vergeten wij echter vooral niet dat Arsène die bergplaats slechts teneinde raad koos - uit noodzaak - en slechts 
ten vroegste na 28 juli 1934 (cfr. Zijn briefwisseling waarin hij aangaf dat, indien er geen oplossing kwam voor deze 
datum, de Rechtvaardige Rechters voor altijd zouden verdwenen zijn en niemand van ons ze ooit nog zou kunnen zien 
of aanraken …. 
  
HET LIJKT MIJ NODIG OM HIER NU MIJN MOTIVATIE WEER TE GEVEN VOOR DIE BERGPLAATS – EEN 
MAAND VOOR IK DE BETEKENIS VAN DE CIJFERS IN DE ST.GERTRUDISKERK HAD GEVONDEN - (deze 
info was op dat ogenblik reeds overgemaakt aan de Heren Mortier, De Bode, Jean-Pierre Coppens van 
Panorama en Guido Van De Voorde van het Kunstpatrimonium) : 
  
Het was vooral de ligging ervan  
  
1.        Mogelijks van in zijn tuin of zijn huis te bereiken. Er werd in de reportage van REPORTER-K.R.O in 1992 een zéér 
merkwaardige grafzerk getoond, liggend in wat eens de achterkeuken van Arsène was : Sépulture WAUTERS en nog 
iets dat ik vergeten ben, zei, niet een lastige buur zoals in de reportage werd gezegd, maar wel de huidige eigenaar van 
het huis van A.G. Deze grafzerk was merkwaardig genoeg in twee helften aangebracht : !------! 
                                                                                                                        !------!   ! -------! 
                                                                                                                                      !--------! 
In de geschiedenis van Jan Broeckaert vind ik dat Dr. Wauters in de jaren 1800 de historie van het Wetterse bier “De 
Uitzet” schreef en dat hij bij zijn dood opdracht gaf voor een jaarlijkse bedeling van brood aan de armen. 
Wij hebben hier dus mogelijks twee belangrijke symbolen, door Arsène aangebracht, nl. bier, brouwerijen en graan 
(Molens Buysse). Brouwerijen waren. in Wetteren  o.a. Liebaert, Leirens, de Gebrs. Buysse enz…; 
  
2.        Mogelijks van in “het Werkmanshuis” te bereiken : het café, de bibliotheek of de Mutualiteit “De Eendracht” 
(onderkelderd en gelegen naast de wasserij van het graan) ; 
  
3.        Het bestaan – met eigen ogen gezien – van een onderaardse gang in de “Volksmacht”. Er zijn trouwens serieuze 
vermoedens dat er ook een onderaardse gang doorliep onder het huis (of de huizen) van Arsène door, vertrekkend van 
aan de St.Gertrudiskerk tot aan het College . Ook in een annonce voor de verkoop van het huis Goedertier in 1988 
wordt hierop gezinspeeld … Er liepen trouwens minstens ook twee onderaardse gangen van aan de Scheldekaai  
eventueel over de Markt en naar de Molenstraat toe. Ook vanuit een schuilkelder in de tuin van het huis NR. 19 waar 
Arsène vroeger woonde naast het  College : de vroegere villa Julia van de Gebrs Buysse,  vertrok zo een gang – zo 
vertelden later de kinderen van de door de Duitsers in 1944 vermoorde en weggevoerde weerstander Notaris 
Blanchaert, die er woonde na Arsène ; 
  
4.        Arsène kon niet meer aan de Rechtvaardige Rechters aan toen ze eenmaal door hem werden aangebracht in de 
definitieve bergplaats. Geen mens ter wereld zou ze ooit nog kunnen zien of aanraken na 28 juli 1934 ; 
  
5.        Vergeten wij vooral niet de situatie in Wetteren voor en op het ogenblik van de diefstal.  
Er was een dualiteit  : een haat-liefde-verhouding  tussen enerzijds Arsène  en Monseigneur Coppieters en anderzijds 
ook tussen Arsène en Jozef, Pierre, Marie Duchâteau.  
In 1927 werd zijn oude speelmakker Coppieters bisschop van Gent en Duchâteau werd eveneens in dàt jaar 
burgemeester van Wetteren. De laatste werd door de Cercle Catholique aangesproken om burgemeester Leirens op te 
volgen, terwijl Arsène, die nochtans ooit de boezemvriend was van de secretaris van de Cercle te Gent, wegens zijn 
vermeende communistische sympathieën  werd genegeerd. 
        In feite moest Libbrecht burgemeester Leirens opvolgen, maar die kende te weinig Nederlands om hem met  
       goed fatsoen zomaar naar voor te schuiven. 
       Vermits Duchâteau gehuwd was met de kleindochter van Nestor Buysse en de familie Buysse één van de 
       meest liberale in Wetteren, was men er van overtuigd dat de man zou weigeren om zich op de katholieke 
       lijst te laten zetten. Hij aanvaardde echter. Hij werd op de vijfde plaats gezet, maar de mannen van het  
       “Werkmanshuis” – toen nog niet met een eigen kieslijst – wilden de burgerij een hak zetten en hielpen  
       Duchâteau verkiezen als burgemeester, zeker mede onder impuls van Mr. Arsène  
  
De overgrote meerderheid van hen bleef Duchâteau  ook later steunen – omwille van de eenheid van de katholieke 
partij en zéker niet omwille van de bisschop, die zich vooral in 1933 kwam moeien (bij monde van de kannunnik).  
  
In 1933 was de katholieke partij in 3 verdeeld :  
1.        De mannen van de Cercle Catholique ;  
2.        De conservatieve burgerij  
3.        Een deel van de mannen van het “Werkmanshuis”, maar dan onder de noemer van de coöperatieve “De     



       Volksmacht” want daar had de bisschop het niet voor het zeggen, zoals in “Het Werkmanshuis”. 
  
Het ging er zéér hevig aan toe … Een van de pamfletten gaf o.a. aan dat de kattejongskens hun oogjes waren 
opengegaan. Als kind leek mij dat een plezierig idee en ik begreep maar niet waarom de grote mensen daar zo  kwaad 
om waren . Arsène koos, zoals de meesten van  het Werkmanshuis – tegen wil en dank – ook Duchâteau, omdat  : 
“men het kind niet met het badwater kon weggieten “… Princiepes gingen toen nog boven persoonlijke belangen, 
ondanks alles,  en Duchâteau bleef  zo een wat neutrale figuur.  
  
Dàt was de sfeer te Wetteren, waarin Arsène leefde op het ogenblik van de diefstal.  
Tot overmaat van ramp  werd in 1933 toen ook de geliefde “langen onderpastoor Delfosse” van Het Werkmanshuis – 
de rechterarm van Arsène – door de bisschop overgeplaatst naar St. Niklaas : strafmaatregel !  
  
De Werkmanshuizers en nog vele andere Wetteraars waren furieus . Ik dacht al die jaren dat hij in 1933 vanuit 
Wetteren naar St. Niklaas werd verbannen, maar het was nog véél straffer  ontdekte ik in 1996, bij mijn verhuis naar 
de Serviceflats op zijn teruggevonden doodsprentje : Mgr. Coppieters ontnam reeds in 1930 aan Arsène Goedertier en 
de mensen van het Werkmanshuis hun “rechterarm” en weldoener  om hem “onderpastoor” te maken in St. 
Baafs, jawel ! en in 1933 verbande de bisschop hem dan naar St. Niklaas.  
Moeilijk te verteren voor de Wetteraars, ook voor de onderpastoor en zéker voor Mr. Arsène, die hem voor de zoveelste 
keer in de zak gezet voelde door de bisschop, die eens zijn speelkameraad was. 
  
Ik was op de begrafenis van  E.H. Deken Delfosse en zijn geestelijk testament werd er voorgelezen … 
Het hart van E.H. Delfosse bleef altijd bij de Wetteraars …. Hij ging niet vrijwillig weg uit Wetteren, DAT IS ZEKER !!  
In feite gebeurde er in Wetteren in die tijd  hetzelfde als wat Daens in Aalst deed en wat Mr. Cardijn ging bepleiten bij 
de Paus …Mr. Delfosse verbannen uit Wetteren  was olie op de golven gieten. Het was niet aan de bisschop te danken 
dat de katholieke partij een nipte meerderheid behield in Wetteren …integendeel !!!  
Arsène Goedertier had dus zeker geen redenen om de bisschop diep in zijn hart te dragen … Niettegenstaande dat 
bleef men loyaal  - juist daarom : hij was geen heilige, maar men doet de man volgens mij onrecht.  
  
Nog iets, toen in 1928 kroonprins Leopold naar de buskruitfabriek COOPPAL (PRB) kwam ter gelegenheid van het grote 
jubelfeest, stonden Monseigneur Coppieters en Burgemeester Duchâteau vooraan, terwijl hij, Mr. Arsène, die nochtans 
een plan op zak had om voor te leggen aan Koning Albert voor het oplossen van de werkloosheid, zelfs niet op het 
feest werd uitgenodigd. … 
  
De politieke ster van Duchâteau, die aanvankelijk als een soort koekoeksjong in de katholieke partij werd 
binnengehaald, rees snel. Hij was reeds plaatsvervangend volksvertegenwoordiger en later volksvertegenwoordiger.  
Hij was een populair en door vriend en vijand gerespecteerd burgemeester.  
Daarenboven was hij ook op financieel vlak de meerdere van Arsène Goedertier : zaakvoerder van de Molens Buysse, 
commissaris van de Bankunie te Gent en commissaris van de Alliance hypothecaire de Belgique.  
Hij was ook ex-officier, terwijl Arsène medisch ongeschikt werd bevonden toen hij zich als vrijwilliger  aanmeldde bij de 
Burgerwacht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III CHRONOLOGISCHE SAMENVATTING VAN MIJN ZOEKTOCHT 
  
B. HET OVERMAKEN ERVAN AAN HET PARKET –  VERANTWOORDING EN BEWIJZEN   
  
1. OMTRENT DE BERGPLAATS  (DEEL II) 
  
Goedertier was in wezen een kunstenaar, geen zakenman.  
Hij zag zichzelf als wereldverbeteraar, tot grote dingen in staat. Het was alleen aan de rechtlijnigheid van zijn vader te 
danken ( en onrechtstreeks ook aan de bisschop) dat hij het “slechts” tot koster-orgelist had gebracht.  
Hij worstelde wanhopig om daar boven uit te groeien tot op het niveau dat hem, in zijn optiek, toekwam.  
Hij strooide in volle crisistijd – 1933 –voor die tijd enorme bedragen uit : bv. 600.000 fr aan een advokaat, die banden 
had met V.N.V., 350.000 fr aan een Bruggeling en 300.000 fr aan zijn huisarts, liberaal en vrijmetselaar  
Alles samen méér dan het gevraagde commissieloon voor de Rechtvaardige Rechters .  
         
Dat hij betrokken raakte bij Het Lam Gods en de Rechtvaardige Rechters is wschl. meer te wijten aan zijn ijdelheid en 
aan ZIJN SPECIALE NORM VOOR RECHTVAARDIGHEID, dan aan winstbejag.  
Het is mijn overtuiging dat hij het paneel van de Rechtvaardige Rechters, waarvan hij zielsveel hield, ten koste van alles 
– desnoods zijn eigen leven – wou redden voor St. Baafs, waar het hoorde. 
Dat heeft hij op het laatste vooral wanhopig geprobeerd  aan het verstand  van de bisschop te brengen..  
Hij heeft –ten onrechte – vertrouwd op wat hij dacht “het woord van de bisschop” dat hij uitdrukkelijk 
vroeg,  voor hij handelde. De Heem heeft het woord van de bisschop gegeven en heeft het deze laatste 
onmogelijk gemaakt om dat gegeven woord te houden …. (het zijn dus de vrijmetselaars Procureur De Heem 
en Minister Janson die de terugkomst in St. Baafs van de Rechtvaardige Rechters hebben verhinderd – bewust of 
onbewust – onder het voorwendsel :”we zijn hier niet in Amerika, wij onderhandelen niet met gangsters ….”  
  
Goedertier vocht voor een verloren zaak. Het uiteindelijk verbergen in de definitieve bergplaats was een 
wanhoopsdaad. Hij verweet aan de bisschop dat hij het hem – door het laten teruggeven van St. Jan, omdat hij 
vertrouwde op zijn woord -–onmogelijk had gemaakt om nog te onderhandelen met “andere groepen” (mogelijks 
V.N.V. Hitler of de Vrijmetselarij). Dat was juist, maar hij maakte het door zijn wanhoopsdaad ook voor zichzelf 
onmogelijk om de Rechtvaardige Rechters over te leveren aan die groepen. Hij wist volgens mij dat hij zich daarmee in 
levensgevaar bracht. Ook dàt zou men kunnen uitmaken uit zijn laatste wanhopig gestelde brieven. 
  
Niet te verwonderen dat Mevrouw Goedertier “ziek werd” vanaf  15 of 20 juli 1934 tot einde september 1934. Zij 
verklaarde aan Koehn dat zij een afzonderlijke kamer betrok en dat zij haar kamer niet had verlaten tijdens deze 
periode … Dat zij helemaal van niets wist is praktisch niet aan te nemen en haar verklaring dat zij enkel wat 
onbelangrijke papieren verbrandde in de nacht, volgend op de dood van haar man, is weinig waarschijnlijk . DAT ZIJ 
NIET WIST WAAR HET PANEEL VERBORGEN WAS IS ZEKER.  
Arsène in ieder geval wist dat hij door het verbergen in deze weinig waarschijnlijke bergplaats iets onherroepelijks had 
gedaan. Hij kon er zèlf ook niet meer aan zei hij – NA 28.7 !!!  
Men gaf Arsène slechts op 22.7.34 antwoord op het voorstel tot halvering van het losgeld  dat hij deed op 5.7.  
Op 5.7.34 en op 9.7 werd zijn enige zoon Adhémar door de bisschop gevormd in de St. Gertrudiskerk te 
Wetteren.  Arsène had dan op zijn minst een gesprek met de bisschop kan men aannemen en de bisschop kan zelfs 
op het feest zijn geweest … 
Ik kan mij dus best voorstellen dat de bisschop weende toen hij hoorde van de betrokkenheid van Arsène Goedertier … 
  
Welke uitweg had Arsène Goedertier op dat ogenblik nog anders dan het laten verdwijnen van het paneel ?  
Hij verloor dan wel het geld ….”maar er zijn ergere dingen” schrijft hij. Indien er werkelijk “andere groepen” waren, dan 
zouden  die zich niet eeuwig aan het lijntje laten houden hebben.  
Zijn geweten kon dus in zekere zin wel gerust zijn.  
Indien de Rechters eventueel zouden teruggevonden worden op het terrein van zijn “rivaal”, zou dit zeker voor 
opschudding hebben gezorgd – en Arsène zal zeker gegrinnikt hebben bij dat idee – maar geen zinnig mens zou ooit 
hebben geloofd dat Duchâteau verantwoordelijk zou zijn geweest voor de diefstal.  
Duchâteau was een groot burgemeester en ik blijf hem dankbaar zolang ik leef omdat hij o.a. bij de bevrijding zijn 
leven waagde voor de Wetteraars.  
  
Ik denk trouwens, meer nog ik ben er van overtuigd, dat Arsène nog wel een plan klaar had voor “bij leven en welzijn”. 
Dat bewijzen volgens mij trouwens die cijfers in de kelder van de St. Gertrudiskerk, die werden gefilmd door Panorama 
in 1994, (maar die momenteel reeds volledig onleesbaar werden gemaakt …)  
  
Hij wou zeker de redder spelen, niet de dief  !!! 
Was hij trouwens de hoofdrolspeler ? Ik betwijfel dat … of en in hoe verre is hij als pion gebruikt en met welke 
motieven of beloften ???  
  



Al die stress is Arsène noodlottig geworden. Zijn hart begaf het ? op 25.11.1934, na zijn politieke toespraak te 
Dendermonde, waarin hij “het hen weer eens goed had gezegd” …. 
Dokter De Cock, die hem tijdens zijn toespraak had tegengesproken, gaf hem de laatste zorgen. Hij is nooit 
ondervraagd, tenzij door Koehn tijdens de oorlog.  
De Wetteraars noemden de man “mijnheer den dokteur mijn broere”. Hij was de buur, maar ook politieke tegenstander 
van Arsène. Hij omschreef hem tegen Koehn als een zeveraar.  
    
Dr. De Cock was geen gewone huisarts, maar een chirurg, die in de kliniek van Wetteren het met iedereen aan de stok 
had, vooral met hoofdchirurg Dr. De Caestecker. Later kreeg hij ook zware problemen in de kliniek te Aalst. Naar het 
schijnt zouden er zelfs ex-patienten zijn opgegraven voor onderzoek  ??? 
De man lag begraven in de hof van zijn villa. Hij was gehuwd met een Amerikaanse. Bij haar dood ( 1992 of 1993) 
werd de villa verkocht. De nieuwe eigenaars wilden van het lijk af en zo werd hij verast na de verkoop. (info 1996).  
  
In het licht van de dood wees Arsène de biecht af : zijn geweten was gerust … Vergiffenis van diefstal was nochtans 
slechts mogelijk gekoppeld aan de restitutie.  
Ofwel was hij dus de dief niet, ofwel was hij gerust in die restitutie door zijn verklaringen aan advokaat De Vos, in wie 
hij zijn vertrouwen stelde in het uur van de dood.  
  
Ik ben, zoals uit voorgaande uiteenzetting blijkt,  in heel mijn zoektocht uitgegaan van de werkelijke situatie op het 
ogenblik van de diefstal - niet van gissingen .  
  
Om het visueel ook beter aanschouwelijk te maken ging ik een fotoreportage maken op 3.5.1994, met veel moeite - en 
net op tijd, want momenteel schiet er van àl dat bewijsmateriaal  niets meer over. Alles is reeds met de grond gelijk 
gemaakt  voor nieuwe bureau’s voor  de mutualiteit De Eendracht o.a. en een gemeentelijke feestzaal. Ondertussen zijn 
de verbouwingen gestart en – o ironie- door een zekere firma Dero….  
Ik heb bij de genomen foto’s uitleg gegeven over hoe ik het mij herinnerde uit de tijd van Arsène …  
  
Later maakte ik ook foto’s van de afbraak. …Alles  werd ook altijd overgemaakt aan het Parket en het is niet waar dat 
er helemààl geen  gevolg werd  gegeven- al werden geen graafwerken uitgevoerd  … Bij de verbouwingswerken in het 
huis van Arsène Goedertier werden door het Parket o.a.  foto’s ter plaatse gemaakt. Het was echter niet mogelijk om 
daar met een bulldoser  te werken, maar men wou toch blijkbaar zekerheid . Ook bij het starten van de 
rioleringswerken voor het nieuwe O.C.M.W. –complex : administratief centrum en serviceflats werden de werken een 
paar weken stilgelegd, omdat men inderdaad op die graanaanzuigbuizen gestoten was …Ook hier was Het Parket 
aanwezig.  
Mijn gegevens zijn juist gebleken – alleen zijn de Rechtvaardige Rechters er niet meer en dààr wordt dan niets gedaan 
(alhoewel, men zal mij daarover niets vertellen weet ik) . De opdracht voor het door mij gevraagde onderzoek wordt 
niet gegeven door de Procureur des Konings. Het Bisdom zwijgt en Het Kunstpatrimonium moet eerst een schriftelijke 
aanvraag hebben van de Minister van de Vlaamse Gemeenschap … om iets te ondernemen. M.a.w. : men doet er het 
zwijgen toe en laat ondertussen alle bewijsmateriaal verdwijnen …. 
Laten we echter niet vooruitlopen op de  feiten en ons voorlopig beperken tot de bewijzen en het fotomateriaal omtrent 
de bergplaats.  
  
Ik wil toch nog even aanstippen dat er merkwaardig genoeg nog  in de jaren dertig  – na de diefstal – een paar foto’s  
(ook luchtfoto’s) werden gemaakt van de molens en Het Werkmanshuis … Ze staan in het fotoarchief van Wetteren. 
Door wie ze werden gemaakt en door wie ze ter beschikking werden gesteld van de uitgevers heb ik niet kunnen 
achterhalen … 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



Waarom beweert Mr. Mortier de laatste jaren zo halsstarrig dat de dief de Rechtvaardige Rechters meer dan 
waarschijnlijk verborg in de kathedraal op het ogenblik van de diefstal ?  
Dit is toch volslagen onzin. Het staat als een paal boven water dat Arsène Goedertier alléén wist waar de Rechtvaardige 
Rechters verborgen zaten. Dat is het énige waarvan men met zekerheid weet dat hij het gezegd heeft  voor zijn dood. 
Alléén kan iemand die panelen niet hebben gestolen zegt iedereen. Hoe zou Arsène dan, als hij alleen wist  waar de 
Rechtvaardige Rechters verborgen zaten, ze dan alleen en in het donker hebben kunnen verbergen in de kathedraal  ? 
De man was nota bene zelfs nachtblind volgens  getuigen en dan heeft hij ook nog geen enkel spoor daarbij 
achtergelaten, tenzij eventueel een zegel op de trappen naar het dokzaal en een blad uit een missaal met daarop 
“Agnus Dei”. Dat kan toch niet, in een kathedraal waar toch niet iedere dag al het stof wordt weggenomen ? Daar laat 
men toch àndere sporen achter bij het eventueel verplaatsen van iets of opbreken van bv. een stuk planken vloer ….. 
  
Mr. Mortier was ooit een andere mening toegedaan -daaromtrent heb ik een interview met Johan Anthierens in mijn 
bezit, verschenen voor de publicatie van zijn boek uit 1968 en een video van een reportage van Omer Grawet VRT uit 
die zelfde periode -  en sindsdien is er zeker geen geldige reden voor zijn stellingname van nu bij mijn weten, 
integendeel ! – toch niet voor wat de bergplaats betreft …. 
  
De inhoud ook van de brieven  ! 
D.U.A. beweerde dat hij beschikte over de twee panelen. Dat beweerde hij trouwens in meer dan een brief .  
  
Hij verwijt de bisschop dat hij zijn vertrouwen beschaamd heeft en dat hij hem beter de St. Jan had laten behouden, 
zodat hij nog zou kunnen onderhandelen met “andere groepen”. Hij spreekt hier wel degelijk over personen en 
NIET over natuurelementen, zoals wordt beweerd.  
Natuurelementen wachten niet op de dood van iemand om in actie te komen  m.i.….  
Hoe kon D.U.A. in ’s hemelsnaam trouwens  nog gaan onderhandelen met andere groepen, als hij de Rechtvaardige 
Rechters had achtergelaten in de kathedraal ? Moest hij ze dan opnieuw gaan stelen ?  
  
Hij alleen wist waar ze verborgen waren. Hij alleen kon het dus ook zeggen – en dat heeft hij per slot van rekening 
ook gedaan : in zijn tekeningen en in de cijfers door Panorama gefilmd in de kelder van de St. 
Gertrudiskerk, zoals we zullen merken …  
  
Het is merkwaardig hoe de inhoud van de brieven van D.U.A. altijd opnieuw  geweld wordt aangedaan. Hij schreef 
slecht Frans ja, maar hij schreef toch geen Chinees ?  Met al die commentaar daartussen en rond  wordt er verwarring 
gesticht . Dat merkt men maar al te goed als men alléén de brieven leest en daaraan alleen de vaststaande feiten 
koppelt .  
  
-22.5.1994 –Men bezorgt mij artikelen uit “Het Zondagsblad”, waarin o.a. ook wordt beweerd dat de Rechtvaardige 
Rechters zouden terug zijn. Er wordt ook geschreven over de laboratorische onderzoeken van Het Lam Gods door Prof. 
Coremans en het feit dat het gedicht van Vanderveken, die de kopie maakte, op bevel van Coremans zou weggewerkt 
zijn in 1950.  
Het  waarom hiervan intrigeerde mij reeds lang, want welk recht had prof. Coremans in ’s hemelsnaam om dat te 
doen  op een kopie die nog steeds de volledige eigendom was van Vanderveken, vermits deze slechts ten vroegste in 
1959 werd betaald door de autoriteiten.  
  
Op dit punt kom ik later terug … 
  
Ik ga derhalve op zoek in mijn bronnen naar een eventueel bewijs voor het terugvinden van de Rechtvaardige Rechters 
en ik ontdek in de Kroniek van Wetteren (Uyttendaele) dat het perfect mogelijk was dat burgemeester Duchâteau de 
Rechters teruggevonden had – ten laatste bij de ontmanteling van de molens Buysse in 1949, maar wschl. vroeger.  
  
Ik begin ook opnieuw te speuren in het boek Mortier-Kerckhaert uit 1968, maar daarin vind ik op dat ogenblik geen 
enkel bewijs daarvoor.  
Toch ontdek ik nog andere waardevolle zaken, vooral in de Duitse teksten over het onderzoek van Koehn, maar 
daarover later …  
Al de zaken die ik vind stuur ik ook trouw op naar de heren Mortier en De Bode, vooral dan ook de info over de Molens 
Buysse en de mogelijkheid van het terugvinden in de bergplaats   



  

 
  



 
  



 
  



 
  
  
  
 
 
 



Op 2.8.1994 –komt Mr. Statius, officier-commissaris voor gerechtelijke opdrachten bij het Parket van de Procureur des 
Konings te Gent bij mij thuis.  
Ons onderhoud duurt van 9u10 tot 12u10.  
Ik overhandig hem een kopie van héél mijn dossier – alles wat ik reeds gevonden en medegedeeld had aan Mr. Mortier 
in eerste instantie en later ook aan Mr. De Bode (en aan Mr. Van de Voorde voor een deel) . ALLES zonder enige 
terughouding. 
  
De Heer Statius neemt de zaak zeer ernstig en vraagt mij hem verder op de hoogte te houden van al mijn bevindingen. 
Ik mag gedurende al die tijd ten allen tijde contact opnemen met hem en dat doe ik dan ook trouw, telkens ik iets 
nieuws te vertellen heb tot en met mei 2001 (zijn pensioen).  
Op het moment dat ik Mr. Mortier heb meegedeeld dat ik van oordeel ben dat ik mijn verhaal  openbaar moet brengen, 
omdat ik door te zwijgen niet medeplichtig wil zijn aan onrechtvaardigheid, vraag ik aan Mr. Statius toelating om de 
media in te lichten. Hij spoort mij daartoe zelfs aan en ik mag ook zijn naam opgeven als referentie als het nodig is.  
 ( - indien de R.R. zouden gezocht en gevonden worden in de kathedraal  “alsof ze daar door de dief 
werden weggestopt op het ogenblik van de diefstal “ zou dit volgens mij inderdaad een grove historische 
onrechtvaardigheid zijn ) .  
  
November 1994  - een maand om nooit meer te vergeten !!!  
Een droom ging werkelijkheid worden. Wij leerden met ons St. Gregoriuskoor het REQUIM van Mozart aan.  Ik volgde 
tot op het laatste ogenblik vol enthousiasme alle repetities, maar als puntje bij paaltje kwam waren er absoluut geen 
zitplaatsen mogelijk voor de leden van het koor.  
Daar ging dus mijn droom, want ik kon onmogelijk, gezien mijn handicap, heel die uitvoering blijven rechtstaan.  
Waar ik normaal hemel en aarde zou hebben verzet om er toch te kunnen bijhoren, deed ik hiertoe geen enkele moeite 
meer. Ik  had het eigenaardige gevoel dat ik niet meer moest aandringen, want dat er mij  in die massa en de drukte 
van de uitvoering  misschien wel iets zou kunnen gebeuren …  
  
10.11.1994 – Noël Kerckhaert – mede-auteur met Mortier  van het boek “Dossier Lam Gods” is overleden ! 
                       Let op de datum … 
  
Maandag 14.11.1994  - Mozart’s Requiem wordt ook integraal uitgevoerd in de St. Gertrudiskerk te Wetteren  met 
symfonisch orkest, solisten en 3 koren, waaronder ook ons eigen St. Gregoriuskoor. Ik geniet samen met de meer dan 
duizend toehoorders. Een stampvolle St. Gertrudiskerk, zoals ik ze nog nooit heb gezien, de mensen zelfs op de grond 
zittend. 
  
Donderdag 17.11.1994 – Noël Kerckhaert wordt begraven. 
Om 20u. voordracht van Mr. Mortier voor het Willemsfonds in de zaal “Korenbloem” in de Molenstraat, waar de Molens 
Buysse waren  gevestigd – ongeveer recht over de plaats die door mij als de ultieme bergplaats van de Rechtvaardige 
Rechters wordt aangeduid.  
  
Vrijdag 18.11.1994 – repetitie in de St. Gertrudiskerk voor de uitvoering van de “Deutsche Messe” van Schubert, 
samen met de harmonie “De Eendracht” 
Deze keer zijn er wel zitplaatsen voor het koor voorzien en ik ben dus weer in de running.  
Na de repetitie wordt er nagekaart en er wordt ook gesproken over de voordracht van Mr. Mortier de dag voordien en 
over zijn stellingname dat de Rechtvaardige Rechters nog steeds niet gevonden zijn en wschl. weggestopt in de 
kathedraal op het ogenblik van de diefstal.  
Tot mijn grote verbazing merkt een ex-leraar van de Wetterse Tekenacademie op dat José Goedertier, 
neef van Arsène Goedertier, tegen hem persoonlijk nochtans  gezegd heeft dat hij, samen met prof. 
Coremans en de Egyptoloog Capart voor de originele Rechters had gestaan te Brussel en dat Coremans 
hem had verzekerd :”ge moog gerust zijn, de ECHTE ZIJN HIER, wat peinst ge daarvan,” Goedertier zou dan 
gezegd hebben “ ja, wat moet ik daarvan peinzen, ik heb er niet noodzakelijk de behoefte aan om de naam Goedertier 
weer in de openbaarheid te brengen …Capart overleed in 1947, dus het moet wel in 1945 zijn geweest.  
  
Zaterdag 19.11.1994  - Ik deel in de voormiddag aan Mr. Mortier mee wat ik gehoord heb van de ex-tekenleraar, 
vermits dit mij natuurlijk uitermate belangrijk leek om mijn eigen beweringen en de mogelijkheid, die ik reeds vond in 
krantenartikels en de geschiedenis van Wetteren over het feit dat de Rechtvaardige Rechters reeds terecht waren en 
teruggevonden door burgemeester Duchâteau,  te staven.                          45   
  
17u50 – Om 18 u. gaan we de “Deutsche Messe” van Schubert uitvoeren met het St.Gregoriuskoor, samen met de 
harmonie “De Eendracht. Daartoe is een podium opgericht in het Hoogkoor van de St. Gertrudiskerk.  
Dit keer zijn er wel zitplaatsen voor het koor voorzien, dus ik kan meezingen en daar verheug ik me op.  
Ik neem plaats tussen de alten, op het éérste trapken van het podium, ongeveer 15 cm hoog, hang mijn mantel op de 
leuning van mijn stoel, draai mij om om te gaan zitten en hops ! : daar ga ik ! op een volslagen ongelooflijke manier 
slip ik van dat trapken en val voorover  ….  
  



Ik val !!!  -  in het hoge koor van de St. Gertrudiskerk, waar Arsène Goedertier koster was en spelletjes 
speelde met de kerkzangers ;  
-  tussen de muzikanten van de harmonie “De Eendracht” waarvan Arsène, samen met mijn grootvader 
en E.H.Delfosse o.a., de stichter was ;  
-  voor de aanvang van de Deutsche Messe van Schubert.  
  
RESULTAAT : Rechter heup en enkel gebroken ! en dàt bovenop mijn in 1988 opgelopen accident (vluchtmisdrijf) 
waaraan ik een totaal verbrijzelde rechterknie en südeck in mijn eveneens gebroken voet aan over hield … 
Weer vier maanden kliniek met vele maanden revalidatie. Het komt nooit meer goed, maar ik ga (met veel moeite en 
steun van kruk en loopwagentje).  
  
Het merkwaardige toeval weer is dat ik op een avond in de kliniek – een paar weken later – opnieuw het boek Mysterie 
van Het Lam Gods ter hand neem om de tijd te doden en, vermits dat ding nogal zwaar is en ik totaal onbeweeglijk in 
het gips, moet ik mij hoofdzakelijk beperken tot plaatjes kijken.  
  
Ik bemerk tot mijn grote verbijstering – en ik krijg er wèl een héél raar gevoel bij –de foto die werd genomen door 
Panorama hoog boven in de toren van de St. Gertrudiskerk.  
Ik wist wel dat ze daar een inscriptie hadden gefilmd, maar dàt ! :  

 
DNHS 
19.11.84  
Rechtvaardige  
rechter 
terugbezorgen !!          Mijn spectaculaire val in de kerk was dus exact 10 jaar later !! 19.11.94.  
  
Ik moet zeggen dat, gezien de situatie waarin ik mij bevond, ik wel al plezieriger ontdekkingen heb gedaan …  
  
Dit heeft absoluut niets te maken met bijgeloof, maar mijn hele story zit vol van die onwaarschijnlijke en 
onverklaarbare toevalligheden. Soms krijg ik de indruk dat ik op bepaalde momenten een serieus zetje krijg van 
hogerhand – of wat is het ??? Het is soms alsof het de kraaien moeten uitbrengen.  
In april 95 zap ik weer eens naar de K.R.O. en zie bij toeval diezelfde letters : DNHS gegrift staan in de ondergrondse 
grotten van de Graalburcht Mont Ségur.  
Volgens Patrick Bernauw zijn deze letters ergens verbonden met Het Lam Gods-schilderij en zouden zij een soort 
bezweringsformule zijn van de Katharen.  
  
Eerlijk gezegd zou ik alles wat er reeds is gebeurd NOOIT voor mogelijk hebben gehouden ….. maar … ondertussen 
verschiet ik in niets meer ….                        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
III CHRONOLOGISCHE SAMENVATTING VAN MIJN ZOEKTOCHT 
  
C. DE RECHTVAARDIGE RECHTERS ZIJN TERUGGEVONDEN  IN WETTEREN EN TERUGGEGEVEN AAN DE 
AUTORITEITEN – zéker voor 1945!!! 
  
(DEEL I) 
  
Rechtvaardiging en bewijzen   
  
Er zijn in de loop der jaren heel wat personen geweest die beweerden dat de Rechtvaardige Rechters 
reeds werden teruggevonden, maar merkwaardigerwijze trokken zij  naderhand hun verklaringen 
hierover weer in, ofwel zijn zij reeds overleden en kunnen zij ze dus niet meer bevestigen  :  
  
1.       José Goedertier, neef van Arsène Goedertier, die praktisch nooit sprak over de diefstal van de Rechtvaardige 
Rechters, zou zomaar niet die verklaring hebben afgelegd tegen een ex-leraar van de Wetterse tekenacademie, 
waarvan hij directeur was na het overlijden van Arsène Goedertier.Hij wist waarover hij sprak en hij was zeker niet de 
eerste de beste … Hij heeft toen verklaard dat hij, samen met prof. Coremans en de Egyptoloog Capart  voor de 
originele Rechtvaardige Rechters heeft gestaan en dat Coremans hem uitdrukkelijk had gezegd : “ge moogt gerust zijn, 
de èchte zijn hier.”  
Diezelfde José Goedertier heeft trouwens  ook  op een bepaald ogenblik aan een tweede ex-leraar en vriend eens 
gezegd : “stap in, ik moet u iets laten zien”. Hij is toen met hem naar Gent gereden  naar de St. Baafskathedraal tot 
voor het Retabel van Het Lam Gods en heeft  hem gezegd : “kijken moet ge doen!” zonder verdere uitleg. Ze zijn 
stilzwijgend voor het Retabel blijven staan, tot wanneer de ex-leraar hem zei :”kapitein, dat is geen kopie, dat zijn de 
èchte.” Daarop heeft José Goedertier gezegd “ha, ge ziet het toch ! Dàt moest ik u horen zeggen –en nu zijn we weg! 
En we zwijgen er verder over.” 
  
2.       In april 1994 krijg ik, behalve de reportage door Panorama gemaakt, ook een artikelenreeks onder ogen in     
       “Het Zondagsblad”, getekend Hendrik Van Gendt.  In deel 5 en slot van de hogergenoemde artikelenreeks     
       van Het Zondagsblad, lees ik o.a. het volgende :  
       “Restaurateur  Jef Vanderveken begon aan een kopie in 1939 en de kopie was klaar in 1941.  
  
In 1974 kwam weer sensatie in de jongste geschiedenis van het retabel, toen twee Gentse kunstschilders, Jos Trotteyn 
en wijlen Hugo De Putter met hun mening naar buiten traden dat de kopie geen kopie is, maar het echte paneel. Jos 
Trotteyn is op het gebied van schildertechniek en restauratie een autoriteit. Hij heeft reeds enkele schilderijen in de 
kathedraal gerestaureerd en hield lange tijd toezicht op de staat van de schilderijen (ook het Lam Gods) die er worden 
bewaard. Een deskundige die weet waarover hij het heeft. Beiden waren van oordeel dat het onmogelijk was dat de 
kopie echt een kopie en niet het origineel was.  
Trotteyn : “ik bekijk elk jaar met de loep de toestand van de verflaag. Daarbij is me opgevallen dat het craquellé, de 
haarbarstjes van de zogenaamde kopie, zo goed op die van de originele delen gelijken. Verder de kleur : de verf die 
Vanderveken gebruikte was natuurlijk helemaal anders dan die welke Van Eyck gebruikte. Normaal moet er in de loop 
van jaren een verdonkering plaatshebben en dat is in die kopie niet het geval. En tenslotte is het zo knap geschilderd, 
op sommige plekken met zo’n élan, dat ge niet kunt aanvaarden dat het namaak is.” 
Tot zover Trotteyn.  
Later trokken de twee hun woorden in, maar toen ik - na mijn eigen vaststellingen  ( zie datum 26.6.1995) 
telefonisch contact opnam met de Heer Trotteyn, om hem te zeggen dat hij volgens mij gelijk had met zijn beweringen 
in de tijd en dat de échte Rechtvaardige Rechters inderdaad in het retabel hadden gezeten bevestigde de Heer Trotteyn 
dat hij indertijd zijn beweringen niet had staande gehouden MAAR  -niet omdat hij ongelijk had gehad, maar om 
“van allen ambras af te zijn ….”. 
  
3.       Het is een feit dat Jef Vanderveken - op welk paneel ?  - zijn fameus gedicht aanbracht in oktober 1945 (dus na 
het overhandigen door de geallieerden van het in de zoutmijnen gevonden Lam-Gods-retabel).           
       Dat Coremans bij  de restauratie in 50-51 dat gedicht  - op bevel- liet overschilderen en dat hij over de       
       behandeling –de “restauratie” van Het Lam Gods - een boek schreef, met daarin  een verslag over onder     
       andere het onderzoek nopens de houtsoort waarop de Van Eycks hun retabel schilderden …” Waaruit blijkt   
       dat de in Duitsland (in 1820) van elkaar gescheiden panelen dezelfde jaarringen vertonen, wat –aldus de    
       tekst – ook het geval is bij de “Rechtvaardige Rechters” en “St. Jan Baptist”.  
  
Dit boek is merkwaardig genoeg ondertussen verdwenen uit het uitleencircuit van alle bibliotheken – ook uit de centrale 
Albert I bibliotheek !!! (nb : na het ontstaan van het nieuwe forum –dus na 4.10 onderzoek in St.Gertrudis- is dit boek 
opnieuw opgedoken in een paar bibliotheken wonder genoeg). 
  
Vraag is voor mij : a) waarom gaf Coremans het bevel tot overschilderen van het gedicht van           



                                     Vanderveken en met welk recht ?  
  
                                 b) waarom werd steeds ook het paneel van de Rechtvaardige Rechters doorgelicht  
als  
                                      alleen de kopie van Vanderveken er was –zoals ze beweren ? (in 45, in 50 en zoals  
                                      recent bleek ook in 38 reeds ? ) 
  



 
  
 
 
 



Ik stel dus :dat wschl. burgemeester Duchâteau de Rechtvaardige Rechters heeft gevonden, ofwel alleen, ofwel met 
mensen van de mutualiteit De Eendracht, ofwel op aanduiden van advokaat De Vos door middel van eventuele 
informatie gevonden na de dood van Arsène Goedertier.  
Er is zelfs ergens sprake van een eventuele brief met de hele toedracht van de zaak, maar niemand geeft toe dat die is 
gevonden !  
Het is in ieder geval een feit dat men geen pottenkijkers wou bij het éérste onderzoek dat bij de weduwe van Arsène 
Goedertier werd verricht. Men hield het bij een  “clubje ” en zelfs Procureur De Heem, en het Bisdom werden er buiten 
gehouden, terwijl die nochtans met de zaak bezig waren … Vraag is natuurlijk waarom ???  
  
Eérste mogelijkheid dus  kort na de dood van Arsène ;  
  
2. Mogelijks tijdens de oorlog en dàn wschl. in 1942 – in ieder geval voor 1945 !!  
  
Duchâteau  was sedert  1927 burgemeester van Wetteren, zeker mede door de steun van de mannen van Het 
Werkmanshuis en Arsène Goedertier.  
Hij was de echtgenoot van de kleindochter van Nestor Buysse en was als zodoende beheerder van de Molens Buysse.  
Tijdens de oorlog werden de activiteiten van de Molens stopgezet. Hij was lid van de weerstand en er was een cel 
opgericht in Het Werkmanshuis.  
In begin  1943 dook Duchâteau onder bij zijn zuster te Brussel en hij kwam in Wetteren terug op de dag van de 
Bevrijding.  
  
Als leider van de weerstand riep hij “de mannen, die dit wilden” op -van op de pui van het “Stadhuis”-  om wapens te 
gaan halen in Het Werkmanshuis.  
  
Toen een achtergebleven kolonne Duitsers van Overschelde uit het centrum van Wetteren begon te beschieten  en 
daarbij veel slachtoffers vielen – merkwaardigerwijze meest in de buurt van de Molens en de Dr. De Bruyckerstraat  en 
de Wegvoeringstraat (dus eigenlijk voorbij de St.Gertrudiskerk en de Markt) - trad hij op als gijzelaar. 
Samen met schepen Van de Meerssche heeft hij onderhandeld met de Duitsers en heeft hij die Duitse kolonne 
dwarsdoor Wetteren geleid, tot op het grondgebied van Schellebelle – op gevaar van zijn leven !  
  
Ik heb hem gezien, voorop marcherend, met de revolver in de rug – behalve het gekletter van de laarzen – in doodse 
stilte.  
  
HIJ WAAGDE ZIJN LEVEN VOOR DE WETTERAARS !!! 
  
Hij was een groot burgemeester, door vriend en vijand gewaardeerd en gerespecteerd.  
Hij had zéker niets te maken met de diefstal van de Rechtvaardige Rechters.en  
ik zal hem dankbaar zijn en waarderen zolang ik leef !!! 
  

BEWIJZEN VOOR DEZE THEORIE ?  
  
Jawèl ! volgens mij.  
  
Bij het terugvinden van de Rechtvaardige Rechters zou Duchâteau zeker niet nagelaten hebben om José Goedertier 
hierover in te lichten, de neef van Arsène, directeur van de Wetterse Tekenacademie en ondervoorzitter van de 
Belgische bond voor Beroepskunstenaars.  
Welnu, wij weten reeds dat José Goedertier in 1945, samen met prof. Coremans van Het Kunstpatrimonium en de 
Egyptoloog Capart voor de originele Rechtvaardige Rechters heeft gestaan. Dat was dus na het overhandigen van het 
in de zoutmijnen gevonden retabel van Het Lam Gods aan de Prins Regent  (in sept.45) 
En na het doorlichten, bij de tentoonstelling ervan in oktober 1945.  
José Goedertier heeft dus niet aangedrongen op dat ogenblik voor de bekendmaking, vermits hij volgens zijn eigen 
verklaring aan Coremans zou hebben gezegd  : “ja, wat moet ik daarvan peinzen, ik heb er niet direct de behoefte aan 
om de naam Goedertier weer in de openbaarheid te brengen …” Dit is als het ware een verdekte toestemming om er 
over te zwijgen … 
  
Tijdens de oorlog kon men de terugkomst van de Rechtvaardige Rechters zéker niet bekend maken, want Hitler zocht 
er naar door middel van Oberleutnant Koehn.  
  
In 1945 ?? Na de overhandiging door de geallieerden van het in de zoutmijnen teruggevonden retabel, toen het land 
zowat op het springen stond en met de aanslepende koningskwestie ???  Er waren verschillende redenen m.i. om te 
zwijgen en … 
José Goedertier stemde er mee in om te zwijgen. Had hij er eveneens belang bij ?? 
  



Vanderveken, die de kopie maakte vanaf 1939 tot 1941 (– nb. volgens zijn zeggen tegen de zin in van de autoriteiten, 
die hem dat ten stelligste afgeraden hadden, volgens hem om dat ze dachten dat hij er onbekwaam voor was –) die 
had eigenlijk geen been om op te staan. Men kon hem beschuldigen van collaboratie o.a. en men had hem in dienst 
genomen van de Belgische Staat om hem onschadelijk te maken  i.v.m. zijn stunt : het maken van een “oude Meester”, 
waarmee hij de hele kunstwereld belachelijk maakte, prof. Hulin de Loo op kop.  
Hij moest wel zwijgen, maar hij schilderde op de achterkant van EEN paneel van de Rechtvaardige Rechters zijn sterk 
protest :  uit liefde  
                   als plicht  
                   verrricht  
                   en om te wreken  
                   voor streken 
                   niet geweken  
                                            Jef Vanderveken  
                                            Oktober 1945             
  
en hij begon van toen af een verschrikkelijke ruzie vooral met het Bisdom en met alle autoriteiten … Het zou nog tot 
ten vroegste 1959 duren voor men hem iets uitbetaalde voor dat paneel, dat men zogezegd tot op heden nog altijd 
gebruikt … Maar daarover later.  
  
Duchâteau zou zeker ook de secretaris van de christene mutualiteit “De Eendracht”, waarvan Arsène voorzitter was, op 
de hoogte hebben gesteld, vermits die, evenals José Goedertier, betrokken partij was en de berg- en vindplaats vlak 
naast die mutualiteit … 
Duchâteau was een dankbaar man, daarover kan ik getuigen, en volgens mij ook een integer man.  
Hij weigerde op 29.11.1951 een viering in de gemeenteraad, maar hij aanvaardde wel een huldiging in een 
academische zitting  in de gemeenteraad van 27.1.1952.  
Tijdens deze zitting  bracht de secretaris van de mutualiteit “De Eendracht”, in zijn hoedanigheid van schepen (van Het 
Werkmanshuis), in een merkwaardige en originele rede en op treffende manier hulde aan zijn burgemeester. 
  
Duchâteau was, behalve beheerder van de Molens Buysse, ook commissaris van de Gentse Bankunie en ook van de 
Alliance Hypothecaire de Belgique. Het nummer van de Gentse Bankunie was één van de drie nummers, die de dag na 
de dood van Arsène Goedertier werden opgebeld door de weduwe. Om de als schoonzuster beschouwde Maria Joliet in 
te lichten, die er als bediende werkte ? of om Duchâteau in te lichten ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III CHRONOLOGISCHE SAMENVATTING VAN MIJN ZOEKTOCHT 
  
C. DE RECHTVAARDIGE RECHTERS ZIJN TERUGGEVONDEN  IN WETTEREN EN TERUGGEGEVEN AAN DE 
AUTORITEITEN – zéker voor 1945!!! 
  
(DEEL II) 
  
Na het verdwijnen van de Molens Buysse, in 1949 volledig, was hij de belangrijkste aandeelhouder 
geworden van de N.V. SANDERS – farmaceutische produkten, waarvan hij tevens voorzitter was.  
Dat laatste geeft ons meteen ook  het belangrijkste bewijs, dat ik eveneens door een stom toeval, heb 
gevonden.  
Het betreft : de blz. 467 t/m 470   AANBOD AAN DE REGERING  in het boek “Dossier Lam Gods” van 
Mortier-Kerckhaert   EN de blz. 165 in hetzelfde boek !!! 
  
24.2.1995 – Ik ben weer thuis na mijn stomme val in de St.Gertrudiskerk te Wetteren op  19.11.1994, maar nog 
weinig mobiel . Het boek van Mortier-Kerckhaert ligt héél dicht bij mij, want ik kan het zèlf niet vertransporteren. 
 Teneinde het opnieuw te kunnen  lezen en de leesbaarheid te bevorderen, was ik  begonnen met bij de verwijzingen 
naar de voetnoten (en ook andersom) de blz. te noteren, waar ik, zowel de teksten van de betreffende voetnoten als 
de blz. waar de voetnoten naar verwezen, terug kon vinden – om zowel het lezen ervan als de verstaanbaarheid te 
bevorderen. Dit was voor mij een hele klus - gezien mijn handicap.  
  
Ik moest nog enkele blz. doen en dàn kon ik voor mijn part opnieuw beginnen lezen.  Ik kreeg bezoek  en het 
onwaarschijnlijke gebeurt weer ! Een klein meisje van 2 jaar grijpt dat boek beet en probeert het te versjouwen. Er valt 
een blad uit met de blz. waar ik gebleven was voor de voetnoten . Men legt het boek, samen met de uitgevallen 
bladwijzer terug naast mij op het tafeltje                                                          
  
Na het verdwijnen van mijn bezoek breng ik de bladwijzer weer op de juist aangeduide plaats en dààr is het  : 
AANBOD AAN DE REGERING. Dit is nieuw ! dat stond niet in het vorige boek. En ik begin vol spanning te 
lezen.  
Mijns inziens verwijst dit aanbod naar onze oud-burgemeester Duchâteau, die op het einde van zijn leven 
dus nog steeds met het niet bekendmaken van de restitutie in zijn maag zat.  
  
Hier volgt de samenvatting (maar ik laat ze wèl volgen door de volledige versie, weergegeven in het boek 
Mortier-Kerckhaert “Dossier Lams Gods” teneinde de vergelijking mogelijk te maken … 
  
SAMENVATTING :  
  
Het aanbod aan de regering werd aan de regering gedaan  in juli 1967.  
Mr. Mortier werd door de minister hierover ingelicht op 26.9.1967 – dat is 2 maanden nadat het aanbod werd 
gedaan aan de regering en 17 dagen na de plotse dood van José Goedertier te Wetteren op 9.9.1967.  
Mr. Mortier distantieert zich van dit aanbod, t.t.z. van iedere onwettige activiteit  …  
Hij stampt daarmee duchtig tegen de schenen van Staatsminister Theo Lefèvre, die Mortier, na aandringen eindelijk 
een onderhoud geeft, maar weigert de identiteit van zijn tussenpersoon te geven en na een tijd laat hij zelfs weten dat 
de zaak mag worden vergeten … 
Mr. Mortier dringt aan en bekomt eindelijk de initialen van die man : V.P. – op 10.10.1968 – dat is 2 dagen na de 
dood van Duchâteau te Brugge overleden op 8.10.1968.  
Ondertussen is er echter reeds méér dan een jaar verstreken en is de man, die de info over de 
Rechtvaardige Rechters kon bevestigen, overleden.  
  
De man, voor wie Lefèvre bemiddelde was een sympathieke Bruggeling, staatsambtenaar, inspecteur van 
de apotheken...  
Gaat zo iemand de Staat willen oplichten, met behulp van een Staatsminister en dan nog met een 
officiele aanvraag ???  
Trouwens, welke onwettige activiteit zou hier hebben plaatsgevonden ?  Die premie wàs beloofd, wel 
niet in het boek Mortier-Kerckhaert, maar in die van Cels, maar wat belang had dat in ’s hemelsnaam ? 
Trouwens, de minister zei toch aan Mortier dat die premie slechts een “schijnmanoeuver” was wschl.. – 
EN DE PREMIE MOEST TOCH MAAR WORDEN BETAALD ALS DE ECHTE RECHTVAARDIGE RECHTERS 
BOVEN WATER KWAMEN …  
  
In december 1968 vind Mr. Mortier eindelijk de volledige identiteit van de Bruggeling, maar dan is de 
persoon die over de info beschikte reeds dood vanaf 8.10. De man vraagt dan ipv 500.000 fr een miljoen 
en het Parket besluit dan maar dat de man een oplichter is … Als klap op de vuurpijl heb ik eigenlijk pas 
onlangs beseft dat Mr.Mortier, (belast met het onderzoek) in feite gedurende al die tijd bezig was met het schrijven en 
de uitgave van zijn boek, gepubliceerd in 1968. 



  
Duchâteau was, na de Molens Buysse, zaakvoerder van de fa. SANDERS farmaceutica. Hij overleed te 
Brugge. De tussenpersoon was een Bruggeling, staatsambtenaar, inspecteur van de apotheken … 
  
Op blz. 165  van het boek Mortier-Kerckhaert vinden wij volgende tekst :  
Dat het triumviraat Van Ginderachter (onderzoeksrechter van Dendermonde, betrokken bij het éérste 
onderzoek na het overlijden van A.G.,, Schramme en THEOLOOG SANDERS VAN DE ABDIJ VAN 
DENDERMONDE voor heel wat klanten zorgden door hun sociale activiteiten voor Advokaat De Vos,die 
aan het sterfbed was van Arsène Goedertier.  
Als Mr. Mortier dan naar de abdij van Dendermonde trok om de abt te ondervragen in verband met wat 
Lefèvre zei bij de Israelische ambassadeur, dan moest hij niet de abt gehad hebben, maar theoloog 
Sanders om eventueel de verlangde info te krijgen …  
  
Verder blijkt ook nog dat Theo Lefèvre de zaak stopzette omdat hem werd verteld dat de R.R. terug 
waren in 1942. …en het bisdom de zaak onder controle had.  
  
Mij werd later een info verstrekt over een paneel  dat door iemand werd gezien in een gebouw in 1942 … 
Bij een architect te Gent. Hier wordt later (chronologisch) op teruggekomen …  
  



 



  

 
  



Uit DOSSIER LAM GODS - Mortier-Kerckhaert 1994 - blz.- 467- 469 en blz. 165 
AANBOD VAN DE REGERING 
  
Zo werden wij op 26 september 1967 ingelicht dat,,de regering een aanbod tot restitutie van de RR. had ontvangen, 
mits een tussenkomst (vergoeding) van 500.000 frank''. De toenmalige minister van Nederlandse Cultuur en Europese 
Zaken wenste ons hierover te spreken. (Opgelet! Dit is 2 maanden nadat dit aanbod aan de regering werd 
gedaan en 17 dagen na de plotselinge dood van José Gœdertier te Wetteren op 9.9.1967 -nota 
van Maria de Roo) 
  
Op 4 oktober 1967 hadden wij met hem in zijn kabinet een eerste onderhoud. Van een persoon, die hem goed 
bekend was, had de regering inderdaad het aanbod gekregen. De aanbieder was slechts tussenpersoon. 
Wij vroegen een controlemiddel, meer bepaald dat de tussenpersoon een foto zou bezorgen van de achterzijde 
van het aangeboden paneel. Tevens moest hij opgeven hoeveel horizontale en verticale latten op de 
achterzijde aanwezig waren, de juiste afmetingen van die latten, de juiste breedte en lengte, tot op de 
mm. 
Wij wilden inderdaad vermijden dat een kopie zou aangeboden worden. Alleen de toestand van de achterzijde kon 
zekerheid geven. 
Een volgend onderhoud met de minister had plaats op 3 november 1967. Hij deelde ons mee DAT HET AANBOD 
WERD GEDAAN IN JULI 1967 en hij vermoedde dat de vraag om 500.000 fr slechts 
een,,schijnmanoeuvre’’ was. 
De minister deelde ons schriftelijk mee dat de gevraagde controlemiddelen door de tussenpersoon niet bezorgd konden 
worden. Deze eiste wel een vaste belofte wat betrof de gevraagde som. Daarna zou hij de man aanduiden 
die wist waar het schilderij zich bevond. Indien het ging om het bewuste paneel meest daarna het geld 
overhandigd worden ; indien niet moest niets worden betaald. 
  
Intussen achterhaalden wij dat minister van staat Theo Lefèvre in september 1967, tijdens een receptie aan 
de ambassadeur van Israël had medegedeeld dat het gestolen paneel zich in een abdij in het 
Vlaamse.land bevond. 
  
Na een nieuw onderhoud op 21 december 1967, deelde de minister ons mee dat de tussenpersoon wel degelijk 
minister van staat Lefèvre was. Die had gevraagd de verlangde beloning te betalen, naar analogie met wat hij, Lfèvre 
als premier had meegemaakt. Toen had de diefstal plaats van de negerkoppen van Rubens. Het parket- generaal in 
Brussel was bereid aan de onbekende afperser het geëiste losgeld te verstrekken mert fondsen bezorgd door de 
regering. Lefèvre dacht dat ongeveer op dezelfde wijze kon gehandeld worden. Aan de minister. 
stuurden wij daarna een memorandum waarin gesteld werd dat het hoofdmotief van onze opzœkingen was en bleef de 
ongeschonden teruggave van het kunstwerk, waarbij wij ons uitdrukkelijk distancieerden. van elke niet met de wet 
strokende activiteit. 
  
Na herhaald aandringen kregen wij uiteindelijk op 13 februari 1968 de verzekering dat minister van staat 
Lefèvre met ons contact zou opnemen. Slechts toen wij hem op 4 maart 1968 schriftelijk daaraan 
herinnerden kregen wij telefonisch antwoord dat ons een onderhoud op 8 maart 1968 in zijn woning in Gent 
werd toegestaan. Vrij vlug deelde hij me dat die zaak vergeten mocht worden. Het zat nl. zo, zegde hij, dat 
een persoon die ons boek (uitgegeven in 1966) had gelezen, aan de hand van de daarin verschenen tekeningen van 
Goedertier, berekeningen had gemaakt. Daaruit bleek dat het paneel zich in de kathedraal bevond. Die persoon 
wenste, alvorens die plaats aan te wijzen, zekerheid te hebben dat de,,in het boek uitgeloofde premie van 500.000 fr 
gegeven zou worden''. De minister noemde dit een normale eis. De naam van die persoon die de plaats kende, 
wenste hij niet mee te delen.  
Wij lieten opmerken dat wij nooit 500.000 frank hadden beloofd noch dat dit in ons boek hadden vermeld. Wellicht 
verwarde men met de uitgave van een ander boek, over hetzelfde onderwerp, maar van een andere auteur. 
Daarin was er wèl sprake van een beloning van 500.000 frank. In dat boek kwamen echter géén tekeningen voor!  
Gelet op wat wij hadden vernomen over het gesprek (cfr. Van Lefêvre) met de ambassadeur van Israël 
gingen wij op 25 april 1968 naar de St Pieter- en Paulusabdi in Dendermonde. 
Tegenover die benedictijnerabdij lag de vroegere juwelierswinkel van Vanden Durpel, waar geelster was overleden. 
Pater Bornauw was destijds monnik in de abdij. De abt deelde ons mede dat minister van staat Lefèvre al contact 
opgenomen had met het verzoek, ons het idee dat het paneel mogelijk in een abdij was verborgen ''uit het hoofd te 
praten''. De abt ontkende dat het paneel in zijn klooster beruste of in de abdij in Affligem (13 -bIz519). 
  
Bij het bisdom Gent bleek dat Lefèvre in december 1967 had gevraagd welke voorwaarden men stelde om het paneel 
terug te krijgen. Hij had tot antwoord gekregen dat het Kapittel ter zake niet kon tussenkomen. 
  
Na aandringen kregen wij op 10 oktober 1968 (nota Maria De Roo: 2 dagen na de dood van Duchâteau te 
Brugge) opnieuw een gesprek met minister Lefèvre op zijn kabinet in Brussel. Nadat hij opnieuw had gesteld dat hij 
slechts,,tussenpersoon’’ was geweest, deelde hij ons mee dat een zekere V.P., een rijksambtenaar die in het 
Brugse woonde, de man was die het geld vroeg. 



Na wat opzœkingen konden wij de juiste identiteit en het adres van die man achterhalen. Wij hadden met hem een 
gesprek in december 1968. (dus méér dan een jaar na het aanbod en na de dood van Duchâteau). Het 
bleek dat hij nu 1 miljoen frank vroeg vooraleer hij enige toelichting over de bergplaats wilde 
verstrekken. 
Aangezien wij zulke toezegging niet konden geven stapte hij op en hebben wij naderhand niets meer van 
hem vernomen. 
  
Ongeveer vijf jaar later, op 14 juni 1973, verscheen van de hand van Marnix Gysen in het tijdschrift Kunst en Cultuur 
een artikel met titel :staatsminister Teo Lefèvrè en de Rechtvaardige Rechters......... 
  
Het artikel bracht over hogergenoemde feiten volgende versie:  
Al enkele jaren wordt door geloofswaardige mensen verteld dat staatsminister Theo Lefèvre, destijds voorgesteld heeft 
het paneel terug te berzorgen tegen betaling van 1 miljoen frank. Die som moest ten goede komen aan een katholiek 
politiek man. Daarover ondervraagt (sic) schreef de minister mij volgende brief die een legende uit de wereld helpt.: 
  
,,Het zal mij eeuwig spijten dat ik op een gegeven ogenblik in de zaak van de Rechtvaardige Rechters ben 
tussengekomen. Wat een last heeft me dat niet bezorgd!  
Op zekere dag kreeg ik het bezoek van een Bruggeling, een sympathiek man, een inspecteur van de apotheken. Die 
man beweerde, op grond van de studie van papieren van Goedertier, te hebben ontdekt waar het panœl verbolgen 
was, in de kathedraal zelf. Hij vroeg evenwel dat de premie van 1 miljoen die destijds door Mevr. Van Bueren werd 
beloofd, hem zou worden uitgekeerd. 
Ik ben een vriend van Mgr. De Kesel. lk kende Mevrouw Van Bueren zeer gœd. Met de instemming van de inspecteur 
vroeg ik dan dat het bedrag op mijn postrekening zou worden gestort. Indien het paneel werd ontdekt, zou ik die som 
aan de inspecteur overmaken, zoniet zou ik ze aan Mevr. Van Bueren terugstorten. 
Mgr. De Kesellèn Mevr. Van Bueren waren skeptisch. Ze zijn op mijn voorstel,,niet’’ ingegaan. Ondertussen had ik 
vernomen dat het fameuze paneel inderdaad in de kathedraal verborgen was geweest, maar tijdens de oorlog door 
Mgr. Van den Gheyn was verwijderd geworden. Mijn informateur vergiste zich dus. Ik heb niet meer aangedrongen. 
  
(Het moet zijn Mevrouw David van Buuren (niet van Buerem zoals Lefëvre schreef). 
  
Guido van de Voorde (die het Lam Gods doorlichtte) schreef ook over hogerstaande artikel van Marnix Gysen. 
...Wat er na 1942 is gebeurd is een raadsel...( hij laat onderzoek verrichten opa. in het huis van de Zusters Coupé)…  
  
x Gysen  situeerde de hele zaak meer binnen de strijd teven Kerk en Vrijzinnigheid. 
  
Lefëvre schrijft hem (Gysen) dat iemand uit zijn kennissenkring wist waar het paneel zich bevond, maar die persoon 
woù die informatie màar.kwijt tegen betaling van 1 miljoen Belgische frank. Lefèvrè was bereid op dit voorstel in te 
gaan, tot hij van een goeie vriend, Mgr. De Kesel, vernam dat het paneel door zijn voorganger Mger. Van 
de Gheyn in 1942 uit de kathedraal was verwijderd. Aangezien het bisdom de toestand onder controle 
had, was voor Lefèvre de zaak dan ook afgehandeld. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV WAAROM EN HOE VERANDERT EEN EREHOOFDCOMMISSARIS ZO GRONDIG VAN MENING? 
  
Sinds 1992 hoor ik de commissaris steeds verkondigen dat de dief waarschijnlijk het gestolen paneel 
verborg in de kathedraal zelf...  
Werd er ook op de commissaris druk uitgeoefend???  
  
Ik wil hier van ganser harte hulde brengen aan de Heren Mortier en Kerckhaert voor het immense speurwerk door hen 
verricht.  
Hun boeken zijn de meest complete documentatie en zowat,,de bijbel’’ voor alle verdere speurders - ook voor mij. 
  
De Heer Mortier leek mij derhalve de meest aangewezen persoon om mijn getuigenis en bevindingen toe te 
vertrouwen.  
  
Ik kan het echter niet eens zijn met zijn stellingname en toen hij in zijn laatst verschenen boek bij deze stelling bleef, 
had ik de keuze:  
  
Er het zwijgen toe doen en medeplichtig zijn aan wat -voor mij- onrechtvaardig lijkt;  
Of spreken en getuigen over wat ik heb ontdekt.  
  
Ik koos voor het laatste. Ik  vroeg en kreeg daartoe de toestemming van Het Parket… maar ik moest al rap 
ondervinden dat de media weinig toegankelijk waren voor mijn pogingen daartoe -zelfs al waren de onthullingen 
serieus en gefundeerd…  
  
In ieder geval mag mijn story NIET NATIONAAL gaan en wordt ze beperkt tot uiterst regionaal nieuws -zelfs niet tot 
in Gent mag het... alleen Dendermonde en Wetteren-Lochristie… en dan nog niet het derde part van hetgeen ik te 
zeggen heb…  
  
Ondanks alles voel ik mij moreel verplicht te spreken, uit respect voor de doden. Zij hebben ook rechten.  
  
Indien de Rechters in de kathedraal -wat men mijns inziens heeft geprobeerd-  (of ergens anders) zouden worden 
gevonden ALSOF ZE DAAR DOOR DE DIEF WERDEN WEGGESTOPT OP HET OGENBLIK VAN DE DIEFSTAL, dan zou dat 
een grove historische onrechtvaardigheid  zijn -in de eerste plaats tegenover Arsène Goedertier, vermits hij verklaarde 
dat hij alléén de bergplaats kende.  
  
DE DOOFPOT IN BELGIE BESTAAT!!!! Dat heb ik al die jaren reeds ondervonden  
-en dat ga ik ook bewijzen… si on me laisse faire… 
  



 
  



 
 



V DE DOOFPOT BESTAAT!!!  
Verder chronologisch vervolg van mijn speurtocht 
  
A. ONTDEKKING VAN DE KLEURENFOTO VAN DE ORIGINELE RECHTVAARDIGE RECHTERS 
  
Op 21.6.1995 bezoek ik met de tekenacademie het Museum van Schone Kunsten te Gent en wij komen uiteindelijk, 
na het bezoek aan de Oude Meesters, ook uit in de tentoonstelling van het imaginair fotomuseum van al de werken 
van de Gebroeders Van Eyck van de Heer A. Dierick.  
  
Ik kan er het laatste beschikbare fotoboek kopen van de Heer Dierick -men neemt het voor mij uit het etalagekastje. 
Ik neem telefonisch contact op met de Heer Dierick, en zo ontdek ik: 
  
1.- Welke enorme verschillen er zijn -ook in de afbeelding- tussen de originele R.R. van Van Eyck en de kopie van 
Vanderveken.  
Voor iemand, die in het bezit is van de twee afbeeldingen, is er dus gewoon geen vergissing of twijfel mogelijk 
(normaal) tussen het origineel en de kopie. Daarbij stel ik mij dus de vraag waarom al dat gepalaber nodig was over 
welles-nietes, terwijl met de vergelijking van de twéé afbeeldingen vergissing totaal is uitgesloten.  
Het was dus niet alleen aan het hout, de dikte en het uitzicht van de plank te merken dit verschil, maar ook in de 
afbeelding zèlf.  
Dáárvoor was er dus helemáál geen radiologisch onderzoek nodig in 1945 én in 1950 - tenminste als er niets gebeurd 
was.  
  
2.- In het boek,,Dossier Lam Gods’’ ontdekte ik daarenboven een kleurenfoto van de originele Rechtvaardige 
Rechters, daar waar de man, die jarenlang Het Lam Gods fotografeerde mij zei dat hij met veel geluk aan een zwart-
wit foto was geraakt van een Duitse professor en dat hij die dan ook had afgedrukt voor zijn tentoonstelling, op 
speciaal papier, om zoveel mogelijk de fotos uit die tijd te benaderen, zoals hij het ook had gedaan voor de 
kleurenfoto’s. 
  
3.-  De,,bron’’ die vermeld wordt voor die kleurenfoto in het boek,,Dossier Lam Gods’’ op blz. 4, nl. 
M.J.Friedländer Altniederländische Malerei IS NIET JUIST! Dit werd voor mij opgezocht in de Albert I 
bibliotheek te Brussel.  
  
Er werd hier volgens mij bewust een valse bron opgegeven voor die kleurenfoto. Volgens Mr. Mortier heeft hij zich 
vergist, maar deze foto staat niet alléén in het boek, hij staat ook op de cover en werd gebruikt als 
propagandamateriaal -ook internationaal-  voor de tentoonstelling van ?De Stoutmoedige Diefte.  
  
Dat is dan wél een kapitale vergissing!  Ik heb de indruk dat door het ter beschikking stellen van die foto de 
terugkomst van die Rechtvaardige Rechters voor de zoveelste maal onmogelijk werd gemaakt, omdat -maar hier loop 
ik weer eventjes vooruit op mijn verhaal- er bij het tevoorschijn komen ervan sowieso een uitleg zal moeten gegeven 
worden… En DAT WIL MEN BLIJKBAAR NIET? TEN ALLEN PRIJZE !!! 
  
MET DE KOPIE VAN VANDERVEKEN IS GEKNOEID! 
  
Gewapend met de afbeeldingen van,,de originelen’’ en van de kopie ben ik op 26.6.1995  naar de 
kathedraal geweest. De kopie zat er toen héél duidelijk in. Met deze kopie is echter geknoeid  - EN: de 
glazen beveiliging was duidelijk geopend want, waar Mr. Dierick mij zei dat er zelfs geen 
sigarettenblaadje te krijgen was tussen de kopie en de origineel bewaarde kaders, kon men er op dat 
ogenblik onderaan rechts zeker een hele vinger tussensteken. 
  
Een schilderij verplaatst zich niet vanzelf in dat kader en kan er dus ook niet vanzelf weer volledig goed 
in gekomen zijn, zoals ze er in stak bij de tentoonstelling… 
  
Het is inderdaad zo dat het schilderij op zijn minst goed in de omlijsting zat al de vorige keren dat ik het mocht 
aanschouwen. Dat was de laatste keer in 1988 -een paar maanden voor mijn accident, samen met ons koor en gasten 
van een Duits koor uit Brakel. Toen stak er een ander paneel in: het originele! De gids repte toen trouwens 
met geen woord over de diefstal van de Rechtvaardige Rechters. Dit is mij toen sterk opgevallen en ik 
heb héél lang en van zo dicht mogelijk de ganse tijd op het paneel staan zoeken o.a. naar het portret 
van de koning -één van de Rechters- toen niet gezien !!! 
  
Op de kopie duidelijk wèl. Het is een schande op welke manier men die kopie van Vanderveken heeft toegetakeld. Dat 
kan onmogelijk door hemzelf zijn gebeurd. Er was een vuile bruine strook geschilderd  aan de rand, die vooral opvalt 
bovenaan het groen van de bomen. Precies lijk een boer die zijn schuurdeur geverfd heeft. Dit kan onmogelijk door 
Vanderveken gedaan zijn -geen enkele schilder zou zijn werk zo toetakelen.  
  



Men kan mij ook niet wijsmaken dat dit komt door het krimpen van het hout en dat er dan een witte rand 
tevoorschijn komt. Dan zou volgens mij de verf gekrompen zijn en niet het hout. in ieder geval, het was zeker niet 
met liefde behandeld ! 
  
Ook de belichting van het retabel klopte op dat ogenblik niet. Het licht kon zelfs niet aangestoken worden achteraan, 
zodat het onmogelijk was om zelfs maar de grisaille van St. Jan goed te zien, laat staan de andere schilderijen 
bovenaan aan de achterkant. Er klopte duidelijk iets niet op het moment van ons bezoek en er was nochtans een 
groep Duitse toeristen en ook een groep Japanners, behalve wij twee?00en een Japanse dame heeft de ganse tijd de 
Rechtvaardige Rechters staan filmen, wat normaal toch nooit mag ?  
  
Ik heb deze vaststellingen dan ook overgemaakt aan Het Parket, zoals alles wat ik ontdekte totnogtoe. 
  
Ik wil mij eerst en vooral ook verontschuldigen voor de allesbehalve literaire kwaliteiten van mijn briefwisseling  Ze is 
echter authentiek en meestal onder enorme stress en spanning geschreven, soms midden in de nacht. 
Ze zijn, zoals ze zijn - en de vorm is trouwens ook  minder belangrijk dan de inhoud hier ter zake. Trouwens, ze 
moeten authentiek blijven, niet ? Dus, sorry voor het af en toe wel slordig Nederlands ? 
Dit was op het ogenblik dat ik mijn brieven schreef niet zo erg. 
Ik had mij nooit kunnen voorstellen dat het eventueel nodig zou zijn om ze in de publiciteit te brengen. 
Misschien had ik sommige zaken dan ook nooit geschreven ?. 
  
  



  



  

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

 
  



 



VI  CONTACTEN MET DE PERS, DE MEDIA EN HET BISDOM 
Of : hoe mij op flagrante wijze het spreken wordt belet ?. 
   
(DEEL I) 
  
De media worden georkestreerd en gedirigeerd van hogerhand   
Het  deksel van de DOOFPOT wordt slechts opgelicht,  
  
                                    Hij wordt GRABBELTON 
                                                     wanneer 
                                                     voor wat  
                                                     en zolang 'men' wil.. 
  
                                    Voor de rest gaat en blijft hij onverbiddelijk dicht !!! 
  
Ik wil getuigen.  
Ik wil waarheid en gerechtigheid : de 'RESTITUTIE' door de doden gewild maar... 
  
het is een gevecht tegen windmolens... 
  
NA AL DE VOORGAANDE ONTDEKKINGEN, BEGINT HET MIJ TOCH  TE GORTIG TE WORDEN !   
Ik vrees nl. dat men inderdaad de Rechtvaardige Rechters in de kathedraal gaat vinden ?alsof ze daar door de dief 
werden weggestopt op het ogenblik van de diefstal. 
  
DAT ZOU EEN ONRECHT ZIJN, DAT NOOIT MEER GOED TE MAKEN IS..  
Langer zwijgen wordt dus medeplichtigheid van mijn kant  - EN DAT WIL IK IN GEEN GEVAL -dus : 
DE MEDIA INLICHTEN LIJKT MIJ DE ENIGE MOGELIJKHEID OM DAT TE VERHINDEREN, 
  
Want, zelfs indien dat het enige alternatief zou zijn om de Rechtvaardige Rechters te laten uitkomen, dan zou het naar 
mijn gevoel fundamenteel onjuist zijn - tegenover voornamelijk Arsene Goedertier, die dan voor altijd zou worden 
gebrandmerkt als 'de dief'. 
  
DE ENIGE JUISTE BESLISSING KAN VOLGENS MIJ ALLEEN HET BEKEND MAKEN VAN 'DE RESTITUTIE' 
ZIJN  - niet een toevallig terugvinden alsof ze door de dief in de kathedraal  werden verborgen op het 
ogenblik van de diefstal. 
  
Trouwens, door het ter beschikking stellen van de kleurenfoto van de -originele Rechtvaardige Rechters- 
en de publicatie hiervan in het boek Dossier Lam Gods (met foutieve bronvermelding) zal sowieso toch 
enige uitleg moeten gegeven worden aan 'speurders' bij het eventueel uitkomen van Het Paneel.. zoals 
later uit mijn verhaal zal blijken. 
  
Ik vraag en ik krijg toelating van Mr. Statius van Het Parket  om de media in te lichten en ik word hiertoe zelfs 
aangemoedigd, want.."hoe meer mensen hiervan op de hoogte zijn, hoe beter.." 
  
Ik schrijf dus een brief naar alle dag- en weekbladen - op 25 oktober 1995 met verzoek om een 
interview. 
Ik geef een bondige samenvatting van de feiten uit mijn verhaal en ik vraag een ERNSTIGE BENADERING van het 
onderwerp, vermits ik in geen geval sensatie of enig geldelijk voordeel zoek.  
Het gaat mij om RECHTVAARDIGHEID !  
  
WAT EEN NAIEVE DWAAS WAS IK TOEN NOG !!! 
Denken dat de media en de journalisten een objectieve en onpartijdige rol vervullen in de maatschappij  - 
Ik weet ondertussen wel beter... Met alle respect voor hen die het proberen hoor... Het moet zo iets zijn 
als koorddansen boven een steile afgrond... 
  
Maar wist ik toen veel  ! 
Wat later doorkruiste heel die onverkwikkelijke zaak Dutroux mijn hele opzet  en.. ik begon - verontrust- héél scherp te 
letten op alle berichtgevingen en de manier waarop sommige belangrijke zaken in een volgende nieuwsuitzending 
werden weggelaten, of aangepast, zelfs meer dan eens, om in het 'kraam' te passen ? Ik begon zelfs op band op te 
nemen als bewijs ?ook voor mezelf. Niet te geloven !!! 
  
DE DOOFPOT WERKT !!!  als ik  ondertussen  van iets zeker ben, dan is het daarover. Hij is zelfs af en toe 
een grabbelton ?.  



Moest iemand mij dat enkele jaren terug hebben verteld, ik zou hem of haar gek hebben verklaard, want ik geloofde 
heilig in 'De Persvrijheid'. Toen nog wel.  
Lieve hemel, wat een schertsvertoning !!! 
  
Om kort te zijn : Van slechts één dagblad,nl 'Het Volk', kwam een reporter : Manu De Tremerie, de 
volgende dag reeds, en hij was duidelijk enorm geïnteresseerd. Er ging de volgende dagen een fotoreporter 
komen... Er zou echter nog méér dan een maand verlopen voor de eerste letter van dit interview werd 
gepubliceerd en dan nog niet de helft van mijn verhaal... Het vervolg van dat artikel, dat nochtans klaar lag op de 
Redactie ( dit werd mij verteld door iemand op de Redactie ) werd nooit gepubliceerd. Nochtans  was het onderwerp 
actueel in verband met de tentoonstelling 'De Stoutmoedige Diefte' die toen in Gent liep en waarvoor trouwens ook 
reclame werd gemaakt aansluitend bij dit artikel. 
Mijn verhaal wordt ontegensprekelijk geboycot in de pers. Het mag slechts verdraaid en zeer beperkt aan 
bod komen EN ZEKER NOOIT NATIONAAL- alleen regionaal- en dan nog alleen  in Wetteren-Lochristi Ik 
heb de indruk dat er zelfs een internationaal taboe rond hangt...        
Op 11.11.1995  zend ik een nieuwe brief ( een verontwaardigde nu) naar dag- en weekbladen, samen met de 
aanklacht tegenover de uitgevers van de ?Kroniek van Belgi? die ik inmiddels ook aan Het Parket had overgemaakt.  
Ik maakte mijn gegevens ook aan Het Bisdom en Het Kapittel van St. Baafs over.  
  
Ik was er inmiddels echter wel van overtuigd geraakt dat ik het nooit zou halen, want ondertussen was ik 
tussengekomen  in het programma "Zaki" met een  getuigenis over mijn ervaring met hypnose, in verband met de 
verdwijning van Ann en Eefje. Tijdens mijn getuigenis hierover viel mij plots te binnen dat één van de jongens in dat 
programma tevens ook geprogrammeerd werd door de hypnotiseur voor een handeling de week nadien. Ik vond 
aarzelend dat ik dit niet kon zeggen voor heel kijkend Vlaanderen, omdat dat eventueel een regelrechte beschuldiging 
zou inhouden voor de hypnotiseur in kwestie en daarom zweeg ik hierover tijdens mijn tussenkomst, maar ik nam 
nadien zekerheidshalve nog contact op met Zaki voor het mededelen van deze info. 
  
Tijdens dit telefoongesprek kwam ik  toevallig uit op mijn ervaringen in verband met het doodzwijgen van  mijn historie 
over de Rechtvaardige Rechters en Zaki vroeg mij of hij mijn info mocht overmaken aan zijn collega's van Telefacts en 
Dossier. Het was JA van mijn kant - maar - er mocht niets mee gedaan worden.  
Ook Panorama - aan de basis  van mijn ontdekkingen - had alle info gekregen vanzelfsprekend, maar mochten er niets 
mee aanvangen.. Thomas Ruigrok van Avro-Netwerk boog er zich over - tevergeefs. Ook de BBC was geïnteresseerd 
toen ik ze - heel toevallig - ontmoette tijdens het filmen in de tekenacademie - maar Minette Walters beperkte zich 
ertoe Mr. Mortier ongelijk te geven in zijn beweringen - Ze hadden toen ook streng verbod gekregen om te filmen op 
het dokzaal van de St.Baafskathedraal en er werd tijdens de hele opnametijd  op toegekeken dat dit inderdaad niet 
gebeurde. 
Er werd toen  door de BBC ook aangeboden om de kathedraal 'for free' -dus gratis - te laten doorlichten - aanvankelijk 
met de apparatuur van Bennet - zaak Dutroux - en uiteindelijk werd een onafhankelijke en neutrale Duitse firma 
voorgesteld .Er kwam geen toelating daarvoor en nauwelijks reactie... Nochtans kwam zeer recent in de krant dat Mr. 
Mortier het onlangs - 2001- heeft klaar gespeeld  om de regio van het dokzaal te laten doorlichten op kosten van de 
Vlaamse Gemeenschap aan 100.000 fr per dag gedurende vijf dagen - met als enig resultaat dat hij nu tenminste 
zeker is dat het daar niet verborgen is...Dat terwijl die som zou volstaan hebben om het Paneel terug te 
krijgen :  in 1934, in 1938, in 1967.. Straffe kost !!! 
  
Trouwens, wat voor zin heeft nu een kleurenfotokopie van het Retabel van Het Lam Gods (- gemaakt 
door Agfa-Gevaert, van wie trouwens ook reeds die fameuze kleurenkopie van de originele 
Rechtvaardige Rechters afkomstig was - uit de jaren dertig in het boek Dossier Lams Gods)  ???  
en dan nog in de Vijdtkapel, zodat het bekijken van het originele retabel niet eens meer nodig is voor de 
goegemeente ? ( bericht dd. 13.9.2001 in Het Laatste Nieuws - heiligschennend titelend : nu twee 
Lammeren Gods) 
  
Voor welke onnozelaars houdt men ons eigenlijk  ?  
  
DE GEMEENSCHAP HEEFT RECHT OP HET ONGESCHONDEN EN ECHTE RETABEL !!!  
Wanneer gaat men daar eindelijk eens rekening mee houden  ? Waar zitten de behouders van ons 
Kultuurpatrimonium eigenlijk  ??? 
  
 Het door mij gevraagde onderzoek vraagt heel wat minder inspanning en kosten, misschien helemaal geen,  maar 
noch Het Parket, noch Het Kunstpatrimonium, noch het Bisdom willen blijkbaar klaarheid of antwoorden,   terwijl het 
feit dat ?eventueel? een Amerikaan en niet de dief een kras maakte op de achterkant van St.  Jan De Doper blijkbaar 
op hetzelfde moment frontpaginanieuws was, evenals de kwakkel dat het weggestopt is in de graftombe van Albert I 
door Arsene Goedertier, bij de diefstal dan. Dat laatste is zelfs internationaal nieuws ? sensatiezucht ??? ? 
Geldgewin ???    Vooral DOOFPOT !!! 
  



Het minste dat men bij dit alles kan vaststellen is het ?verschil? in behandeling en het  doodzwijgen van bewijzen 
om reeds veel vroegere beweringen over het teruggevonden paneel te bevestigen ?.  En waarschijnlijk op bevel van 
hogerhand. 
  
Radio 1 - "Piazza" komt op een dag  (niet op mijn verzoek) mijn hele verhaal inblikken... EN INPIKKEN. Alleen de versie 
van Mr. Mortier komt aan bod  - relaas late... 
  
Ik probeer al lang niet meer om zelf in de media te komen, maar af en toe kom ik,ongewild,  toch nog eens in het 
plaatselijk nieuws...heel wantrouwig geworden   - alleen, ik ben  het aan mijn maat Arsene verplicht om het niet 
helemaal op te geven - ondanks alles  
  



 
  



 



 



  

 



  

 



  

 
 
 
 
 
 



 
  



 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI  CONTACTEN MET DE PERS, DE MEDIA EN HET BISDOM 
Of : hoe mij op flagrante wijze het spreken wordt belet ?. 
  
(DEEL II) 
   
Op 7.12.1995 werd ik opgebeld door Mr. Platel van Het Belang van Limburg om te zeggen dat een van zijn reporters 
uit de regio Gent contact had opgenomen met de Heer Statius van Het Parket en dat die hem had verzekerd dat mijn 
info ernstig was. Hij vroeg mij of ik akkoord was dat deze reporter bij mij zou komen voor een interview in de loop van 
de volgende week. Ik gaf natuurlijk mijn akkoord en ik zond in afwachting reeds een samenvatting van mijn verhaal op, 
teneinde het wat gemakkelijker te maken en om het ook buiten de regio Gent te krijgen. 
  
Enkele dagen later belde de heer Platel mij echter op om te zeggen dat er voorlopig niets kon gedaan worden met mijn 
verhaal. Sorry, mevrouw, en dat was het dan weer.  
  
Ik zei aan Mr. Platel dat ik wel gevallen was, maar dat ik  hoopte dat ik 'niet op mijn hoofd gevallen was'. Integendeel, 
zei de man, maar we kunnen op dit ogenblik niets doen. Ik had eigenlijk niet veel anders verwacht eerlijk gezegd.  
  
Ik was geschokt door deze gang van zaken en ik niet alleen, geloof mij.  
  
Ik zat daarenboven behoorlijk in mijn maag met de manier waarop Mr. Mortier bij het verschijnen van zijn laatste boek 
op alle persconferenties als de ultieme beloofde onthulling de naam van de familie Van Cauwelaert in diskrediet bracht 
? en dat terwijl hij nochtans, zelfs bij futiliteiten, alleen initialen gaf in zijn boek.  
Dit zat mij enorm dwars. De aangehaalde bewijzen vond ik bijzonder pover en zonder enige grond. Alsof Arsene 
Goedertier met een miljoen of 500.000 frank een bank zou kunnen redden hebben op dat ogenblik, terwijl hij voor het 
redden van een paar personen in dezelfde periode reeds bedragen van zeshonderd-, vijfhonderd- en 
driehonderdduizend franken uitdeelde, die hij nooit terugzag..   
En dat hij daarvoor dan nog eens de halsbrekende toer van een spectaculaire diefstal  moest uithalen, met alle 
kopbrekens en risico's vandien,  is al helemaal absurd.  
Een minister zal heus wel andere middelen hebben om aan geld te geraken dan beroep te doen op een simpele 
wisselagent van Wetteren  - en hem daarenboven dan nog zo gek krijgen om  de St. Jan en de Rechtvaardige Rechters 
te stelen. - JAWEL !!! 
Het moet worden gezegd dat dan wel een zeer efficient plan was om rap aan het nodige geld te komen  voor het 
redden van een bank.   
  
Intussen werd dit indianenverhaal natuurlijk wel frontpaginanieuws  en het duikt tot mijn verontwaardiging nog steeds 
op bij gelegenheid.   
  
Nu ja, ik heb er tegen gereageerd.  
Ik vind het nog steeds ongehoord.  
  



 
  



  

 
  

 



 

 
  



 



 



 



  

 

 



 



 



 



  

 
  
  
  
  



 
  



 



 
 

 
VII  VANAF 2 FEBRUARI 1996 
  
1. ENKELE GETUIGENISSEN EN VASTSTELLINGEN 
  
2.2.1996 - Jubelfeest K.B.G. in het parochiaal centrum.  
Ik kom heel toevallig terecht naast een mevrouw, die mij het volgende zegt  :  
“Gij zijt geïnteresseerd in Het Lam Gods, maar maak u geen illusies, er zal niets gebeuren om het op te helderen. 
Mijn man is de énige die gestraft is inzake de diefstal. Hij was politieagent in Gent op dat ogenblik en deed de 
nachtronde. Het ging over het al dan niet gesloten zijn van de deuren van de kathedraal. Hij werd een maand 
geschorst en kreeg dan ook een maand geen wedde, wat héél zwaar was in die tijd.”  
  
Ik vind de naam van de man terug in het boek “dossier Lam Gods” van Mortier-Kerckhaert, met de route van zijn 
patrouille en de diensturen.  
Haar verhaal klopt dus.  
  
Zij vertelt mij verder ook dat Max Buysse (van de Molens Buysse) werd doodgeschoten en door wie - Dr. D.B. – Hij 
werd nooit gestraft. Er werd een vraagteken geplaatst : moord of zelfmoord ? 
Maar dat was de reden waarom Arsène Goedertier hem 300.000 fr gaf wschl. en waarom de weduwe van Mr. Arsène  
dit bedrag niet kon terug eisen na zijn dood (… in strijd  met de wet en de goede zeden).  
Dokter Lootvoet bleef daardoor ook waarnemend directeur van de kliniek i.p.v. betrokkene  o.a..  
  
De dame vertelt mij ook nog 
- dat de zuster van Jeanne Leirens (echtgenote José Goedertier, neef van Arsène) het Gentse Reyvissepark        
  schonk aan Het Bisdom, in ruil voor missen ;  
- dat de Duitsers in 1944 het Gouvernementsgebouw van Gent in brand hebben gestoken en dat er blijkbaar geen   
  ernstige pogingen werden ondernomen om het te redden, want dat de druk op de brandslangen zo zwak was, dat  
  men ze spottend vergeleek met “manneke pis” ;  
- dat in dezelfde tijd  ook het achterste kasteel van de Kerckhove-d’ Eksaarde te Gransvelde-Wetteren    
  werd in brand  gestoken door de Duitsers. Trouwens in 1944 werden door de Duitsers ook de archieven van       
  het Justitiepaleis in brand gestoken. 
  
Verder kom ik ook nog te weten dat José Goedertier, bij zijn huwelijk met Jeanne Leirens, een zaadhandel had op de 
hoek van de Markt en de Florimond Leirensstraat. 
  
5.3.1996 - Ik was in het bezit gekomen van een artikel uit Le Cahier des Arts  en mede daardoor vielen mij de schellen 
van de ogen in verband met de zaak Coremans-Vanderveken.  
Ik maak de hele geschiedenis over aan Het Parket op 5.3.1996, met de vraag naar onderzoek in de kathedraal 
om uit te vinden op welk paneel Vanderveken zijn fameus gedicht schilderde in 1945 - volgens mij op het 
originele paneel …. Geschiedenis volgt in volgend hoofdstuk …. 
De Procureur des Konings moet echter opdracht geven voor dit onderzoek - en dàt is het probleem.  
Nochtans is dit onderzoek perfect mogelijk - en zonder veel moeite en kosten …. 
  
Maandag 25.3.1996 - Ik ga een pint drinken met Honoré De Mey, naar aanleiding  van de huldetentoonstelling voor 
hem opgericht na zijn oppensioenstelling als leraar van de Gemeentelijke Tekenacademie te Wetteren.  
  
Hij vertelt mij dat Madame Jeanne, echtgenote van José Goedertier hem het portret wou schenken dat haar echtgenoot 
van hem maakte, als vriend-leerling van José.  
Zij beloofde hem dat portret naar aanleiding van een huldetentoonstelling voor José Goedertier op het Gemeentehuis.   
Het werd hem overhandigd door Yvan Verstraeten, op verzoek van Madame, nog voor haar dood. 
  
Hij vertelt mij ook nog iets anders :  een nieuwe belangrijke getuigenis.  
  
In de jaren vijftig zei José Goedertier tegen hem op een dag : “De Mey, stap in, ik moet u iets laten zien “  
Hij reed met hem, zonder enige uitleg te geven, naar Gent, naar de St. Baafskathedraal, naar “Het Lam Gods” in de 
Vydkapel.  
Hij zei hem : “kijken moet ge doen ! “ Ze stonden een hele tijd te kijken, heel dichtbij, want er was toen nog geen 
scherm voor “ zonder een woord “. Tot Honoré De Mey zei : “Kapitein, dat is geen kopie, dat zijn de échte” 
Daarop zei José Goedertier : “Ha, ge ziet het toch ook. Dàt moest ik u horen zeggen, en nu zijn we weg.” 
  
Ook deze belangrijke getuigenis maakte ik over aan Het Parket.  
  



Donderdagmiddag 28.3.1996 - Ik word door een man opgebeld, die zegt : “ ‘t is hier Herman, ik heb u eindelijk 
teruggevonden “ Hij beweert dat hij mij een veertigtal jaren geleden heeft gekend en dat hij vroeger in Teralfene 
woonde. 
Ik heb niet de minste herinnering aan die man, al is het natuurlijk nooit uitgesloten dat ik die ooit heb ontmoet, maar 
dàn in ieder geval niet in zo’n verhouding om de behoefte te hebben mij na al die jaren terug op te sporen. Ik stel hem 
daarop de vraag of hij misschien mijn foto of naam ergens in de krant heeft gezien. Hij ontkent dat en zegt dat hij mijn 
naam heeft teruggevonden op een omslag in een dichtbundel - alleen de naam en Wetteren, zonder adres .  
Hij vraagt mij waarom ik in de krant zou hebben gestaan. Als ik hem zeg in verband met Het Lam Gods en de 
Rechtvaardige Rechters doet hij aanvankelijk alsof hij daar niets over weet. Daarna geeft hij toe dat hij het wel ooit 
eens heeft gezien in St.Baafs, lang geleden en dat hij weet dat er ooit panelen gestolen zijn. 
  
En dan volgt een hoogst merkwaardige informatie :  
  
Als gij op zoek zijt naar gestolen schilderijen, dan weet ik wel een plaats waar regelmatig zeer oude en waardevolle 
schilderijen terecht kwamen zo een dertig jaar geleden.  
In Ternat was er een grote transportfirma Altrans. De baas was een zekere Jozef De Pessemier of Possemier.  
Ik heb daar toen zeer oude en waardevolle schilderijen gezien, waaronder een grote, die uit een kerk  zou kunnen 
geweest zijn.  
Deze schilderijen kwamen volgens De Pessemier van de Prins de M.  
  
Er was een rechter of een deurwaarder, precies weet ik het niet, zei hij. Hij was in ieder geval verbonden aan het 
Parket van Dendermonde. Deze man was gespecialiseerd in het verkwanselen van zeer oude en waardevolle 
schilderijen  -bv uit grote erfenissen. Hij wist de weg om ze te laten verdwijnen in een “zwart circuit”.   
  
Mijn informant geeft mij zijn naam, telefoonnr. van zijn werk en zijn adres. Hij vraagt mij echter om zijn identiteit niet 
prijs te geven in dat verband. Hij zegt dat hij in het Brusselse bedrijvig is in de politiek, noemt ook de naam van de 
gemeente en dat hij werkt als ambtenaar. Hij noemt ook de naam van het Ministerie.  
  
Vrijdag 29.3.1996 - De man belt mij terug op, alsof wij de beste vrienden zijn, die mekaar na zoveel jaren eindelijk 
hebben teruggevonden.  
Hij zegt mij dat hij nog eens in zijn archieven heeft gekeken en dat hij de naam heeft gevonden van de man van het 
Parket. Hij zou waarschijnlijk reeds overleden zijn en op dit ogenblik eind van de 70-80 jaar oud zijn.  
Hij geeft naam en adres : H…. Jan, Zandberg Gent.  
  
Mijn informant en De Pessemier zouden samen in een biljartclub zijn geweest en zouden  wel eens doorgezakt zijn 
achteraf. De Pessemier zou de man van het gerecht hebben leren kennen in het prostitutie-milieu …. 
  
Wat ik over deze info moet denken weet ik niet. Ik geef ze wèl telefonisch door aan Mr. Statius en ook voor de 
veiligheid aan Jean-Pierre Coppens van Panorama, die een kopie van mijn boek kreeg.  
Van de man zelf kan ik mij niets meer herinneren. 
Ik heb hem nooit meer opgebeld en hij zelf heeft daarna ook nooit meer iets van hem laten horen.  
  
In heel mijn story geeft die informatie mij wèl de nodige stof om over na te denken achteraf ….Ik vind ze op zijn minst 
zeer merkwaardig  en volgens mij niet zomaar toevallig gegeven .  
  
11.9.1996 - Dat ongelooflijke toeval slaat weer toe. Ik doe mee aan de tentoonstelling ter gelegenheid van Wetteren-
kermis. Daar komt op 9.9 een vrouw naar mij toe die mij vertelt dat ze, bij de begrafenis van een oude tante, een 
gesprek had met een familielid, een zekere Frans BAETEN, die iets kwijt wil in verband met Het Lam Gods en de 
Rechtvaardige Rechters. Hij heeft daartoe reeds contact opgenomen met Jan Hoet en Mr. Mortier, maar hij heeft 
totnogtoe niemand gezien daaromtrent, alhoewel Mr.Mortier hem dat had beloofd.  
  
De vrouw vraagt mij om de man eens op te bellen. Hij is op het ogenblik 87 jaar oud en woonachtig te Knokke-Heist 
(Duinbergen).  
Ik bel de man op op 11.9.1996.  
  
Hij vertelt mij dat hij tijdens de oorlog in 1940 als soldaat-wachtmeester-telefonist  een korte tijd was ingekwartierd bij 
architect CLOQUET te Gent, Kortrijksesteenweg (dicht tegen de Sterre). Het was een gesloten huis met twee trapkens, 
vertelt hij. Hij sliep daar in de kelder op een soort kist. 
Op een dag kwam de “ordonnance”van de zoon van architect Cloquet voor zijn luitenant om “verschoon”.  
Frans Baeten is dan met hem meegegaan naar boven en daarbij zijn ze bij toeval ook in een grote plaats binnen 
geweest waar zich schilderijen bevonden, o.a. een met de afbeelding van God  ? met een lammeken in zijn arm en dan 
ook nog een paneel, dat wat verscholen stond, ongeveer zo hoog als ikzelf,zei Baeten, en ik ben 1,70 m. Er was 
alleszins een wit paard op te zien.  
Ik was ooit eens met de school gaan kijken naar Het Lam Gods te Gent en dat had toen veel indruk op ons gemaakt. 



 Ik ben echter niet van dichtbij gaan kijken  naar dit schilderij dat half verscholen stond, want op dat moment was ik 
meer geïnteresseerd aan een groot tableau dat daar hing, met foto’s van al de huizen, die door architect Cloquet 
werden gebouwd of verbouwd. Een van die foto’s was “De Kleine Winst” te Wetteren, waar ik toen recht-tegenover 
woonde in de Van Cromphoutstraat, ook wel de Benedenstraat genoemd. Ik was gehuwd met Clara Macharis en kende 
de eigenaar van het huis : Joz. Spruyt (de man die het gerecht hielp zoeken naar de Rechtvaardige Rechters). Ook was 
er een foto van de Kliniek van Wetteren. 
  
Het was vooral dat laatste gegeven dat mij later niet meer losgelaten heeft in verband met het schilderij met de 
paarden, dat daar stond. Het is niet uitgesloten dat het ofwel het echt, ofwel de kopie was van de Rechtvaardige 
Rechters. “De Kleine Winst” was nl. de zaak van Jozef Spruyt en zijn zuster Elza.  
Jozef Spruyt was een van de beste vrienden van Arsène Goedertier en Arsène gekend hebbende, zal hij zeker ook 
geïnteresseerd geweest zijn in de bouw van “De Kleine Winst”, vermits ook de kliniek van Wetteren door de  
Architect werd gebouwd en Arsène ook daar in het bestuur zat.  Arsène moet dus ook architect Cloquet hebben 
gekend. 
  
Ik verbleef echter in Kongo van 1947 tot 1960 en het is pas door de reclame voor Mr.Mortier zijn boek dat ik uiteindelijk 
contact heb genomen met deze laatste om hem te vertellen wat ik  tijdens de oorlog had gezien. 
Hij ging eens bij mij komen, maar dat is  totnogtoe niet gebeurd. Ik had eerst Jan Hoet  hierover ingelicht, maar die 
bleek weinig belangstelling te hebben.  
Het kan natuurlijk ook eventueel een kopie geweest zijn van de Rechtvaardige Rechters, zoals Mr.Mortier zei, maar ge 
weet maar nooit …  
Ik wil daarover getuigen voor mijn dood en ge moogt mijn verhaal dus zeker overmaken aan Het Parket.  
Ik heb dit dus gedaan en Mr. Statius beaamde dat het huis van architect Cloquet er inderdaad zo uitzag als de man het 
beschreef.  
  
Het is vooral ook dat verhaal over “De Kleine Winst”, Joz. Spruyt en de Kliniek van Wetteren dat mij hierin aanspreekt 
omdat het ook aansluit bij mijn verhaal en de Wetterse context ervan.  
  
30.11.1996 - Door het feit dat de verhuizers met mijn dressoir niet binnen geraken in mijn Serviceflat, ben ik 
genoodzaakt alle schuiven van die kast te ledigen en ik vind iets, waarvan ik het bestaan niet wist : een klein papieren 
zakje, waarop mijn moeder zaliger “doodsbeeldjes”  geschreven had. Ik vind daarin inderdaad doodsprentjes - van de 
familie, maar ook van goede vrienden en  bekenden.  
Ze zitten in een volgorde, die mij frappeert en zeer eigenaardig is.  
  
Eerst steekt het prentje van mijn grootvader langs moeders kant. Ik ontdek daarop dat zijn sterfdatum - die ik niet 
meer juist wist bij de contactname met Mr.Mortier - 8.1.1942 was. Het was dus in 1942  dat de zoektocht van 
Koehn op het kerkhof van Wetteren gebeurde, niet in 1943.   
Daarop volgen twee doodsprentjes van Mijnheer Delfosse (Deken Delfosse op dat ogenblik, maar in de tijd 
onderpastoor en de rechterarm van Het Werkmanshuis en Arsène Goedertier).  
Het doodsprentje van zijn begraving te Ronse, waar ik met mijn moeder aanwezig was, en dat van de uitvaartdienst te 
Wetteren.  
  
Door mijn herinnering aan de woede van de Wetteraars en zeker die van Het Werkmanshuis over de overplaatsing van 
de geliefde “langen onderpastoor” naar St. Niklaas, was ik er van overtuigd dat hij door de bisschop vanuit Wetteren 
naar St.Niklaas werd verbannen. Het was echter nog veel straffer ontdekte ik :  
Op 30.9.1930 werd Mr. Delfosse door de bisschop verplaatst vanuit Wetteren als onderpastoor in St.Baafs.  
Reeds op 24.8.1933 - in volle kiesstrijd te Wetteren, toen de katholieke partij er met drie lijsten naar de kiezer ging - 
werd de onderpastoor door bisschop Coppieters, de gewezen schoolkameraad van Mr.Arsène, verbannen naar St. 
Niklaas.De man werd er o.a. directeur van een nonnenklooster . (in zekere zin onschadelijk gemaakt dus).  Dit was 
zeker een kaakslag voor Arsène en de Wetteraars  en eigenlijk ook voor de onderpastoor zelf denk ik. In ieder geval, 
zijn hart is altijd bij de Wetteraars gebleven. Dat bleek uit zijn geestelijk testament dat bij zijn begrafenis werd 
voorgelezen.  
  
Het is een feit dat de houding van Mgr. Coppieters toen zò onrechtvaardig overkwam voor de - gelukkig voor de 
bisschop - nochtans overtuigde katholieken. 
 “De kattejonskens hun oogjes waren inderdaad oppen gegaan”.  
Maar, hoor ik hen nog steeds zeggen: ” wij mogen het kind niet weggieten met het badwater “ 
Sindsdien ontstond er een soort haat-liefdeverhouding tussen de Wetteraars en Mgr. Coppieters. Hij kwam in 
hoogsteigen persoon steeds de communikanten vormen en men gaf steeds ere aan wie ere toekwam en bleef loyaal, 
maar …. de tegenkanting tegen Het Werkmanshuis en Wetteren bleef onderhuids verder smeulen heb ik de indruk. 
  



 



  

 
  
8.10.1998 - In opdracht van de Tekenacademie van Wetteren “ de videoklas “ wordt mij door Mevrouw L. Van Der 
Stuyft een gefilmd interview afgenomen, in voorbereiding van de op te zetten tentoonstelling : “De Rechtvaardige 
Rechters terug “ een ludieke interpretatie”  in de periode van 6 tot en met 20.3.1999. 
Op 8.2.1999 (na de dood van mijn broeder) wordt mij door de Tekenacademie gevraagd om diezelfde dag mee te 
gaan om nog enkele aanvullende videobeelden te maken op de plaatsen, door mij genoemd in voonoemd interview.  
Er werd gefilmd door de Directeur van de tekenacademie en de leraar van de videoklas, zodat we, samen met Mevr. 
Van Der Stuyft met vier waren bij de opnames. Ik heb dus meer dan een getuige.  
  
De éérste plaats die we aandoen is de kelder van de St.Gertrudiskerk, waar de cijfers werden gefilmd door Panorama. 
Waar deze cijfers in april 1994 zeer duidelijk leesbaar waren (ook zo op de foto in het boek van Mortier-Kerckhaert) 
stellen wij vast dat deze cijfers nu totaal onleesbaar zijn gemaakt. “De tand des tijds”, zegt Mr. De Deken, 
maar dàn heeft hij op die korte tijd -en in versneld tempo- gedaan wat hem tijdens de voorbije 60 jaar onmogelijk was. 
Trouwens, ik heb de tand des tijds nog nooit weten werken met witte vloeistof  
  
Ook hierover heb ik het Parket ingelicht. Ik voelde mij er helemaal niet goed bij moet ik zeggen. Nu werd ik niet alleen 
op een speciale wijze persoonlijk geconfronteerd met de inscriptie boven in de toren, door mijn fameuze val in het hoge 
koor exact 10 jaar later dan deze dààr vermeld met de eis voor de terugkomst van de Rechtvaardige Rechters, maar 
ook nog eens met die cijfers in de kelder, die er zéker door Arsène werden aangebracht - en niet zonder 
bedoeling zou ik zo zeggen. 
Mr. De Deken beweert nog altijd dat er niets aan gebeurd is, maar wat ik gezien heb, heb ik gezien ! 
  
De tien minuten doorlopende video-uitzending van dit interview op de tentoonstelling werd trouwens ook meer dan 
eens gesaboteerd, door o.a. het veranderen van het videokanaal … “Men” was er blijkbaar niet zo gelukkig mee, al was 
de samenvatting nochtans tamelijk braaf gehouden  en de ontdekking in de kelder zeker niet te zien.  
  
Dinsdag 30 maart 1999 - Na de bekeringsdienst, om 20u30 komt een vrouw bij mij in de St.Gertrudiskerk en zegt 
dat zij mij iets moet vragen over Het Lam Gods. Of het verhaal dat zij de week tevoren hoorde bij kennissen te Ieper, 
West-Vlaanderen, zou kunnen waar zijn  ?  
  
De vader van deze mensen was een blinde, afkomstig van Schellebelle. Hij is reeds overleden, maar hij vertelde altijd 
aan zijn kinderen dat hij in zijn jonge jaren bevriend was geraakt met een man, die aan geen kanten deugde en die 
woonde in een villa tussen Wetteren en Schellebelle. Die man zou aan de blinde op een keer hebben gezegd : dat hij 
de dief was van Het lam Gods. De twee panelen zouden aanvankelijk bestemd geweest zijn voor Amerika, maar als 
puntje bij paaltje kwam konden ze er gene weg mee. Daarom, zei hij, hadden ze dan maar dienen bisschop 
ingeschakeld en de zaak stond op punt om een oplossing te krijgen … 
  



Om de blinde te overtuigen dat hij de waarheid sprak, had hij hem laten voelen aan een plank, die ingepakt stond in de 
living.  
  
Zou dit verhaal kunnen kloppen ?  vroeg de vrouw mij.Ik zei haar dat dit zéker mogelijk was en dat ik dit dus ook aan 
Het Parket moest mededelen. De vrouw vroeg mij echter de identiteit van die man niet te verklappen, zonder dat ze 
eerst de toestemming had van de familie. Zij moest in augustus naar een eeuwfeeest gaan van de  
echtgenote van die blinde en zou het dan vragen.  
Ik heb totnogtoe nog geen toestemming gekregen om de naam van die blinde te noemen. 
Eén van die vele verhalen, die waar zijn, maar nooit werden verteld. Mensen hebben en hadden angst om betrokken te 
worden  - nog steeds een heet hangijzer …. 
  
Wij kunnen bijna met zekerheid stellen dat de man in de villa, die de diefstal bekende aan de blinde, Jozef Lievens was, 
de man met het puntbaardje die het paneel van St.Jan de Doper naar het Noord-station te Brussel bracht. Het was 
wschl. dàt paneel dat Lievens de blinde liet betasten als bewijs dat hij de waarheid sprak.  
Lievens werd op 5 maart 1935, dus een paar maanden na de dood van Arsène Goedertier, dood aangetroffen in zijn 
woning, naast de telefoon (van de haak), met een ei in zijn linkerhand en de muren bespat met bloed. Als 
doodsoorzaak werd “maagbloeding” opgegeven. 
Het is zeker niet onmogelijk dat de man “het zwijgen werd opgelegd” … 
Zijn zerk en dus ook zijn stoffelijke resten werden niet overgebracht naar het nieuwe kerkhof van Wetteren, maar de 
zerk was spoorloos toen reporters met de grafmaker er gingen naar zoeken en nochtans stond de grafmaker op de foto 
precies op de plaats waar hij was : een wit-marmeren zerk - modern,zoals ze nu zijn- met in grote zwarte letters alleen 
de naam : Jozef Lievens. Ik zie hem nog heel duidelijk voor me. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII  VANAF 2 FEBRUARI 1996 
  
2. DE ZAAK COREMANS- VAN DER VEKEN 
(DEEL I) 
aanvraag om onderzoek aan het Parket hieromtrent  
  
Concreet aangevraagd onderzoek :  

        Op welk paneel van de Rechtvaardige Rechters schilderde  
           Vanderveken zijn fameus gedicht in oktober 1945  ?? 
  
  
            Ik heb geprobeerd alle puzzelstukjes op hun plaats te leggen in deze              
            'affaire'.  
  
            Om het totaalbeeld te krijgen moest ik dus ook alle in het boek             
            'Dossier Lam Gods' overal verspreide stukjes als het ware uitknippen            
            uit dit boek,  om ze in de juiste context te plaatsen en zo een juist inzicht      
            te verkrijgen. 
            Zij zijn dus als bijlage van mijn vraag aan Het Parket noodzakelijk om  
            dit onderzoek te rechtvaardigen en worden alleen daaromom in dit boek          
            weergegeven .  
    
            Ik kom echter tot een totaal andere conclusie dan Mr. Mortier.  

  
        Sorry, Mr. Mortier. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wetteren, 5 maart 1996 
                                                                                                                        
  
                                                                                                                      Aan de Heer Jean STATIUS  
                                                                                                                      Officier-commissaris voor  
                                                                                                                      Gerechtelijke opdrachten  
                                                                                                                       bij het Parket van de  
                                                                                                                       Procureur des Konings  
  
                                                                                                                       Pacificatielaan 35  
                                                                                                                       9000 GENT 
  
Betreft : Lam Gods - paneel Rechtvaardige Rechters  
  
Mijnheer,  
  
Bij mijn laatste opzoekingen in verband met hogergenoemd onderwerp, ben ik tot de overtuiging gekomen dat 
Vanderveken in 1945 wellicht aanpassingen deed aan het inmiddels teruggevonden paneel van de originele 
Rechtvaardige Rechters en dat hij zijn fameus gedicht dus schilderde OP HET ORIGINELE PANEEL- 
in oktober 1945.  
Dit zou mede de wel zéér merkwaardige tekst verklaren en ook de reden waarom P. Coremans deze tekst liet 
overschilderen tijdens de restauratie in 1950 en voor de tentoonstelling  nadien in 1951. 
  
Een onderzoek hieromtrent is perfect en concreet mogelijk. Immers, ik vermoed dat men het toch wel niet zou hebben 
aangedurfd om rondom het originele paneel die vuile bruine boord te schilderen - als dat ooit gebeurt, of gebeurde, 
wee de dader ! 
  
Dus het volstaat om te onderzoeken of de tekst van het gedicht van J. Vanderveken geschilderd is op dit aan de randen 
bijgeschilderde paneel.  
  
Het is mij trouwens ook opgevallen dat - in de tentoonstelling over “de stoutmoedige diefte”- bij de radiografische plaat 
van de doorlichting van dit paneel,  de glazen die deze waardevolle radiografie bedekten ongelukkigerwijze juist 
tegen mekaar lagen op de cruciale plaats, nl.de hoed van de rechter zodat dit deel niet duidelijk zichtbaar was.  
  
Op welk paneel is het gedicht van Vanderveken geschilderd ?  
  
Ik hoop op een onderzoek terzake( in eerste instantie in de kathedraal zelf, vermits dit reeds met het blote oog 
zichtbaar moet zijn ). 
  
Met de meeste hoogachting, 
  
  
  
                                                                                                                 Maria De Roo 
           
          9230 WETTEREN 
 
Bijlagen: 6 blz. Coremans – Vanderveken “dossier Lam Gods” 

De Franse tekst en de vrije vertaling hiervan uit Cahier des Arts – artikel uit Le Phare uit1958 (= een     
afrekening met Coremans) 

Let a.u.b. op de merkwaardige samenloop van data vàn de verschillende feiten in heel deze story. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uit 'Dossier Lam Gods' - Mortier-Kerckhaert 1994  - Vanderveken-Coremans : 
  
“ Op 10 mei 1940, om 9u45, verliet het veelluik van Het Lam Gods de kathedraal, samen met 61 eveneens ingepakte 
schilderijen uit de Gentse musea. Op 17 mei vertrokken ze naar Pau, geladen op drie vrachtwagens … men kwam na 
veel tijdverlies in Pau  aan op 26 mei. Daar werden de kunstwerken zorgvuldig bewaard door Jean Molle-Rives, 
conservator van het nationaal museum in het kasteel Henri IV.  
Op 2 december 1941 vertrok een Belgische delegatie naar Pau om zich te vergewissen van de toestand van de 
kunstwerken. Bij haar bevond zich Vanderveken, die al in 1936, bij besprekingen over een restauratie van de panelen, 
voortreffelijk werk had geleverd. De delegatie werd in Parijs aangevuld met twee Duitse “Museumfachleute” (Dr. 
Kuetgens en Dr. Mobius).  
Op 5 december 1941 kwam het gezelschap aan in Pau, waar zich ook E. Michel bevond, afgevaardigde van Het Louvre.  
Het veelluik, uiteraard zonder de Rechtvaardige Rechters, werd in zeer goede staat aangetroffen.  
  
Weer naar Duitsland.  
Op 2 augustus 1942 ontving de conservator in Pau een telegram van de Vichy-regering, meer bepaald van Abel Bonard, 
minister van onderwijs, waarin hem werd opgedragen de Van Eyckpanelen ter beschikking te stellen van prof. Ernst 
Büchner. Die Duitser, “General-Director der Bayrischen gemäldesammlungen” (Alte pinakotheek - München), kwam op 
3 augustus de tien kisten met de 17 triptiekpanelen ophalen en bracht ze op 4 augustus naar Duitsland. Te noteren valt 
dat de stad Pau zich op dat ogenblik nog in het niet-bezette deel van Frankrijk bevond.  
In antwoord op de protesten deelde de Duitse overheid mee dat :  
-         de panelen zich in Pau niet in veiligheid bevonden bij eventuele geallieerde bombardementen ;  
-         het verdrag van Versailles virtueel was opgeheven en Duitsland zich bijgevolg niet meer gebonden achtte. (zie                              
blz.28)  
  
“ …  Het 3e Amerikaanse leger bracht in mei 1945 de panelen van het veelluik in veiligheid … ze werden over 
München naar België vervoerd. Op 3 september  1945 werden ze, tijdens een plechtigheid op het Koninklijk Paleis 
in Brussel aan de Prins-regent overhandigd.  
Gedurende drie weken werden de kunstwerken tentoongesteld  in het Brusselse Museum voor Oude Kunst. 
  
Tijdens de maand oktober werden ze onderzocht in het laboratorium van het eeuwfeestmuseum door experts 
onder leiding van prof. Coremans.  
Uiteindelijk werd het hele veelluik, behalve het gestolen paneel  van de Rechtvaardige Rechters, op 6 
november 1945 in de St.Baafskathedraal teruggeplaatst … - Blz.30 D.LG. 
  
Eigen opmerking en vragen:  
1. - WAAROM WAS IN OKTOBER 1945 OOK EVENTUEEL DE KOPIE VAN VANDERVEKEN DAAR BIJ DE TERUGKOMST 
VAN HET “LAM GODS” ?  
2. - WAAROM WACHTTE VANDERVEKEN TOT OKT.45 MET HET AANBRENGEN VAN ZIJN FAMEUS GEDICHT ?  
3. - WAAROM WERD, ALS ALLEEN DE KOPIE VAN VANDERVEKEN DAAR WAS, DEZE DAN OOK RADIOLOGISCH 
ONDERZOCHT ? Het kleinste kind kon toch normaal met het blote oog het verschil zien tussen de originele en de kopie 
- zowel wat de afbeelding betreft als het uitzicht van het paneel  !!! 
4. - MET WELK RECHT BEVAL COREMANS HET OVERSCHILDEREN MET ZWARTE VERF IN 1950    
  
“…. Tijdens een onderhoud dat Monseigneur Coppieters, op 27 juni 1940, zes jaar na de feiten, met 
Kriegsverwaltungsraad Henry Koehn had, vertelde hij dat hij aan de toenmalige minister Janson had voorgesteld de 
500.00 frank te betalen met het geld van het bisdom. De minister had daarop geantwoord : “on ne traite pas avec des 
gangsters. Nous ne sommes pas en Amérique.”  
  
Jaren later, in 1959, heeft men met subsidies van de Stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de Belgische 
Staat,225.000 frank  uitgekeerd voor een kopie, die door kunstschilder J. Vanderveken werd vervaardigd en die nu in 
de polyptiek hangt op de plaats van het verdwenen paneel. (blz. 128 - D.L.G.) 
  
Volgens Mr. Mortier begon Vanderveken een briefwisseling  in 1945 met o.a. kan. Van d. Gheyn over o.a. de betaling 
(bewaard in het Rijksarchief - als ze niet al verdwenen is).  
De kopie van het schilderij zou afgewerkt geweest zijn in  1943. 
Op wat heeft hij zich dan gesteund voor de verdere afwerking vanaf 10.5.1940 tot 1943 ?  
Voor de periode van 1939 tot 1940 werkte hij immers in de kathedraal zelf, op basis van een kopie van Coxie en 
voortdurend vergelijkend over en weer naar de Vijdkapel voor de kleuren enz... 
Hij had gevraagd om zijn kopie te mogen meesturen naar Pau, samen met het retabel, maar dat werd hem geweigerd.  
Werden de originele R.R. misschien als camouflagetechniek bij hem ondergebracht bij de eventuele terugvinding in 
1942 ? Vermits hij officieel toch bezig was met het maken van een kopie, was dat eventueel een goede 
veiligheidsmaatregel …  



Trok Vanderveken in december 1942 bewust de aandacht van de Duitsers dáárom misschien naar zich toe met zijn 
fameuze brief (waarvoor hij na de oorlog werd verdacht)  i.v.m. Het Lam Gods en Van Eyck ? of was het inderdaad wat 
het lijkt : een grof in het gevlei willen komen ??  
In ieder geval trok Koehn op onderzoek bij Vanderveken en hij gaf hem uitvoerig  uitleg over de wijze waarop  Van 
Eyck werkte (samenstelling van de verf bv.) en dat o.a. Van Eyck zelf ook nooit de hoed van die ene rechter over het 
gezicht van de andere zou hebben geschilderd. 
Ik heb de indruk dat Vanderveken de originele R.R. restaureerde naar zijn kopie… zoals Van Eyck ze 
volgens hem oorspronkelijk had geschilderd … 
  
“Dossier Lam Gods, blz. 455” : …Niettegenstaande alle tegenkantingen  tussen Vanderveken en de kerkfabriek van 
St.Baafs werd op 7 juni 1959  (dus na 14 jaar palaberen) een voorlopige overeenkomst gesloten.  
Een aankoopsom van 225.000 frank werd bepaald. 
Een K.B. van 1 februari 1962  bezegelde dit akkoord.  
De Belgische Staat droeg hierbij 90.000 fr bij, het ST.Baafskapittel 75.000 fr., de Provincie Oost-
Vlaanderen en de Stad Gent elk 30.000 fr. = samen 225.000 fr.  
… Hoe men tot dit bedrag kwam is ons niet bekend. Had het soms te maken met het al aan Goedertier gegeven bedrag 
van 25.000 fr. (cfr. Bij het afhalen van het losgeld bij Meulepas) zodat de waarde van de kopie dus op 250.000 fr. werd 
geschat  ? “ (7) … blz. 518 - Dossier L.G.: geen van de vier betalende partijen hebben enige terugvordering ingesteld 
tegen de erfgenamen Goedertier).” … 
  
-NB. Men heeft dus aan Vanderveken in 1959 of in 1962 ? de som uitbetaald die door de bisschop (in feite door het 
Gerecht) aan DUA was toegezegd in de brief, gevoegd bij het losgeld van 25.000FR en afgehaald bij Meulepas, nl nog 
225.000 fr bij het overhandigen van het originele paneel … 
Dit voorstel - zo stond in de brief - was te nemen of te laten !! 
Eigenlijk heeft men aan Vanderveken dus het losgeld overhandigd, dat men wou betalen na de 
overhandiging van het originele paneel !!!! Dus eigenlijk kreeg Vanderveken, na 14 of 17 jaar gepalaber en ruzie 
en geschrijf het losgeld dat was beloofd in de brief van 1934 aan D.U.A. (het bedrag verminderd met de 25.000 fr 
reeds uitbetaald aan D.U.A. als bijlage van die brief) …. Dat is toch op zijn minst merkwaardig ??? 
  
Verder lezen we op blz.455 van het boek Dossier L.G. nog :..”Toch worden nog steeds beweringen of vermoedens geuit 
dat het originele paneel van de Rechtvaardige Rechters al lang op zijn plaats in de polyptiek hangt, maar dan 
overschilderd door Vanderveken “  
Hoe is het in Gods naam mogelijk dat, achter al deze vaststellingen, de heren Mortier en Kerckhaert, bij het verschijnen 
van hun laatste boek zich zo blijven vastklemmen aan het verbergen in de kathedraal op het ogenblik van de diefstal. 
Daar moet men zich op zijn minst toch vragen bij stellen … Het staat in hun boek. Al de puzzelstukjes zijn er bijna, 
maar men heeft er blijkbaar nooit een geheel van gemaakt-of kunnen, of willen van maken…  
Er is dus inderdaad een grote kans - zo niet de zekerheid - dat Vanderveken - verplicht of vrijwillig  iets 
te doen (te verrrichten) aan het originele paneel “om te wreken, voor streken, niet geweken - Jef 
Vanderveken - oktober 1945. Hij wachtte dus tot oktober 1945 voor het aanbrengen van dit fameus en 
mysterieus gedicht, dus na dat het teruggevonden Retabel van Het Lam Gods door de geallieerden werd 
teruggegeven aan de Prins Regent en dus precies in de maand dat het retabel - en ook de R.R.- werd 
doorgelicht in het labo van het eeuwfeestmuseum, onder leiding van prof.Coremans …. Waarom en met 
welk recht liet Coremans dit gedicht dan overschilderen met zwarte verf bij de volgende doorlichting en 
restauratie van het Retabel - in 1950 ?? - en met welk recht, indien het de kopie was ???  
De integrale tekst van het gedicht van Vanderveken luidt dus :  
  
                  "uit liefde  
                   als plicht 
                   verrricht (sic) - die sic door Mr. Mortier toegevoegd = zo staat het er woordelijk  
                   en om te wreken 
                   voor streken  
                   niet geweken  
                   Jef Vanderveken 
                   Oktober 1945"  
  
Sic = aldus, zo staat het er woordelijk 
      = merkwaardig genoeg ook : transit gloria mundi = zo gaat de wereldse grootheid teniet …  
  
Volgens mij heeft Vanderveken bewust verricht met 3 R geschreven !!! = Restauratie 
                                                                                                              Rechtvaardige 
                                                                                                               Rechters 
Capart is overleden in juni 1947, dus dan moet het wel in 1945 geweest zijn dat José Goedertier, samen met de 
Egyptoloog Capart en Prof. Coremans voor de originele rechtvaardige rechters heeft gestaan.  



Coremans heeft toen aan José Goedertier (neef van Arsène Goedertier, directeur van de Wetterse Tekenacademie en 
ondervoorzitter van de Belgische Bond voor Beroepskunstenaars) gezegd :” …ge moogt gerust zijn, de échte zijn hier ! 
Wat peinst ge daarover ?...” José Goedertier heeft daarop gezegd : “.. ja, wat moet ik hierover peinzen … ik heb er in 
ieder geval niet de behoefte aan dat de naam Goedertier weer in de publiciteit komt … “ (José Goedertier heeft dat 
verteld aan G.D.S. oud-leraar van de Tekenacademie) 
Een heel merkwaardig antwoord toch van José dat als het ware een akkoord inhoudt om iets te verzwijgen en in de 
doofpot te stoppen. Natuurlijk is het juist dat op dat ogenblik het land zowat op het springen stond door de 
Koningskwestie en dat men bezwaarlijk vlak voor of tijdens de oorlog de terugkomst van de R.R.  kon bekend maken, 
vermits Hitler er naar zocht.  
  
Waarom men nu nog zwijgt : dát is de vraag ?, want ondertussen zijn er wel al enkele serieuze pogingen geweest om 
de Rechtvaardige Rechters “officieel” te laten terugkomen -cfr. 1938 - 1967 - 1994-95 enz… 
  
Op iedere afbeelding van Vanderveken met het schilderij zit de man trouwens bezig met restauratie en niet met het 
schilderen ervan - want hij zit telkens  voor een volledig afgewerkt schilderij en duidelijk bezig met “restauratie” van 
een onderdeel … 
Het is dus ZEKER niet onmogelijk dat Vanderveken zijn fameus gedicht aanbracht op het originele paneel, nadat hij het 
restaureerde en aanpaste aan de manier waarop - in zijn optiek - Van Eyck het ooit had geschilderd : dus zoals hij het 
ook schilderde op zijn kopie ( met uitzondering dan van het gezicht van onze koning op zijn kopie..).Als hij dit tijdens 
de oorlog moest camoufleren voor de Duitsers, dan heeft hij wschl. de paneerstroken eraf gehaald en het verstevigd 
met een eikenhouten plank, waarop hij dan zijn fameus gedicht aanbracht in 1945.  
Waarom wachtte hij trouwens met het schilderen van dit gedicht tot 1945, als het paneel jaren voordien reeds was 
voltooid  ?   
  
DAT IS DE ENIGE AANVAARDBARE REDEN waarom Coremans het bevel kon geven tot overschilderen in 1950. Als het 
op de kopie van Vanderveken stond, dan had Coremans daartoe op dat ogenblik geen enkel recht, want dan was dàt de 
eigendom van Vanderveken … en dus zou ik zeggen :”poten af !!!” 
  
En dan gaan we nog maar eens terug naar het boek van Mortier-Kerckhaert Dossier Lam Gods.  
Op blz. 453 staat :  
“…een radiëthesist, a.v. uit H., die destijds succes had geboekt door de plaats aan te wijzen waar twee verdwenen 
meisjes vertoefden, beweerde met grote stelligheid dat de kopie van de R.R., geschilderd door Vanderveken, géén 
kopie was maar het originele paneel, zij het overschilderd.  
Hij had dat uitgemaakt door zijn wichelroede “af te stemmen” op de foto van het oorspronkelijke schilderij. Hij gaf 
verscheidene demonstraties om het bewijs van zijn stelling te leveren. 
Daar ook anderen hetzelfde beweerden, raadpleegden wij het standaardwerk van prof. Coremans “L’ Agneau mystique 
au laboratoire”. in dat boek  wordt ook de studie beschreven die gemaakt werd van de door Van Eyck gebruikte 
houtsoort. De jaarringen in het hout waren eveneens aan een radiologisch onderzoek onderworpen. Op grond van een 
wetenschappelijk betoog en vergelijkend fotomateriaal werd geconstateerd dat de jaarringen van de bij elkaar 
horende delen van de zijpanelen, die in Duitsland waren gehalveerd, identiek zijn. De voor- en de 
achterzijde van elk zijpaneel waren dus oorspronkelijk op één plank geschilderd (5) 
 
Röntgenopname in 1945 met de tekst van Vanderveken, dus vóór het overschilderen van de tekst in 1950 op last van 
Coremans. 
Zie doorlopende bontrand over het gezicht van de andere rechter, dus volgens mij het gedicht geschilderd ophet 
originele paneel… 
 

    



(5) - blz. 518  : “ … On constate que les lignes, formé par les anneaux de croissance se correspondent : le panneau XIX 
a donc toujours été le verso du XII …” ( P. Coremans : l’ Agneau Mystique au laboratoire - Radiographie des fibres du 
bois, p. ) 
Mortier : 
Totaal verrast lazen wij dan : “ … Il est de même pour les planches VII (de Rechtvaardige Rechters) et XVIII (St.Jan de 
Doper) … “  
Aangezien bedoeld wetenschappelijk onderzoek verricht was in 1951 en men dan slechts over de kopie van 
Vanderveken kon beschikken, lag de verrassende conclusie voor de hand : de kopie was inderdaad geschilderd op het 
origineel ! 
Een ogenblik dachten wij aan een ongelooflijke misleiding. Daarom begaven wij ons naar  Het Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium in Brussel, waar de originele documenten, waaronder de foto’s van bedoeld onderzoek, bewaard 
worden.  
Aan de hand daarvan konden wij met zekerheid het volgende achterhalen : 
  
-         het verloop van de jaarringen in het hout waarop Vanderveken zijn kopie schilderde en die waarop St. Jan  
       de Doper voorkomt is anders. Op het St. Jansluik werd het hout haaks op de jaarringen gezaagd ; de nerven   
       lopen parallel. Op de kopie van de Rechtvaardige Rechters liggen de jaarringen ovaal rond een spint ;  
  
-         de kopie is wel degelijk gekopieerd, d.w.z. men kan duidelijk het herhaaldelijk hernemen van de penselen zien, 
waar op de andere (originele) panelen de vlotte en vaste hand van de meester is waar te nemen; 
  
-          onder de kopie bevindt zich geen ander schilderij (6) blz. 518.  
  
Hans Beeckman (UG) die een doctoraal proefschrift maakte over de jaarringanalyse en de wiskundige verwerking van 
de gegevens ervan, wees op een bijzondere toepassing van deze statistische modellen. Zo kon achterhaald worden dat 
Het Lam Gods was geschilderd op eikehout, gekapt op het einde van de 14e eeuw. Vanderveken daarentegen had zijn 
kopie gemaakt op een 200 jaar oude kastplank.  
  
Mijn eigen opmerkingen  : Ondertussen is het boek l’ Agneau Mystique au Laboratoire volledig 
verdwenen uit het omloopcircuit van de bibliotheken - en ook uit de Albert I bibliotheek !!!. Ook het 
Kunstpatrimonium heeft mij dit bevestigd : niet meer te verkrijgen.  
Op mijn vraag om kopieëren werd nooit ingegaan. (ondertussen is het boek weer opgedoken in 2 
bibliotheken sinds 4.10.2002 – ingevolge mijn opmerkingen daarover? zie Forum van na die datum ….) 
Daarenboven heeft men aan Mr. Mortier op zijn vraag naar het onderzoek van de “kopie” inderdaad 
correcte info gegeven, maar …. Er waren toen wel degelijk twee panelen !!!: het origineel en de kopie  en 
Mr. Mortier werd dus met het kluitje van “de kopie” in het  riet gestuurd …. 
  
Blz. 281 en 281 : 
KOPIE 
  
In het vooruitzicht van een controlebezoek aan de kunstwerken die zich in Pau bevonden, begaf Koehn zich op 29 
augustus (41) naar de woning van Vanderveken in Brussel. Die vertelde dat hij op eigen initiatief besloten had een 
kopie te maken van het verdwenen paneel. Hij was daaraan begonnen in september 1939. Zowel Van Puyvelde, 
directeur van het Museum voor Schone Kunsten in Brussel, als prof. Hulin de Loo, de Gentse kunstkenner en kanunnik 
Van den Gheyn hadden hem dat afgeraden. Zij lieten mij verstaan, zegde Vanderveken, dat ik daartoe toch niet in staat 
was. (29) Hij had het inzicht om in de Vijdkapel, met het paneel van de Ridders als voorbeeld, de bedoelde kopie te 
maken. Het “verzet” dat hij ondervond zette hem juist aan toch zijn idee door te voeren. Daar hij niet in de Vijdkapel 
mocht werken, deed hij dat in de sacristie van de kathedraal. Als voorbeeld gebruikte hij de kopie van Coxie uit het 
museum in Brussel.  
Hij liep over en weer tussen de sacristie en de Vijdkapel om een of andere kleurschakering te zien en zich die in te 
prenten. Daartoe gebruikte hij een houten lat waarop hij de bedoelde kleur aanbracht en dan vergeleek met wat hij zag 
op de originele panelen. Hij gaf aan Koehn als voorbeeld, de kleur en de stand van de paardepoten. 
  
Ingevolge de grote koude in de kathedraal moest hij, begin 1940, gedurende ca. drie maanden het werk stopzetten 
wegens een bronchitis. Nadat hij genezen was zette hij zijn schilderwerk in de kathedraal voort tot mei 1940, toen de 
panelen  naar Frankrijk werden overgebracht. Hij vroeg om ook zijn kopie mee te sturen, maar dat werd geweigerd. Hij 
bracht zijn werk dan maar naar zijn woning, waar Koehn het zag. (in 1941 ?) 
  
Ik vraag mij af waarom hij vroeg om ook zijn kopie te mogen meesturen, als ze toen nog niet af was. 
Waarom moest nu een kopie in veiligheid worden gebracht, die toch zijn eigendom was …? 
  
Blz. 231 en 232 dossier Lam Gods : “ … Vanderveken had de plank, waarop de kopie van de Rechtvaardige Rechters 
geschilderd werd, uit een ongeveer 200 jaar oude kast gehaald. Die plank had hij viermaal met witte grondverf bedekt. 



Koehn schreef ook een heel relaas over de verftechniek die Van Eyck volgens Vanderveken had gebruikt en die hij 
grotendeels nabootste (30 - blz. 502 : procédé’s en verschillen).  
  
“ … Wat hij hem niet vertelde was dat hij de originele kaders, waarin de Van Eyckpanelen staken en die in de Vijdkapel 
waren achtergebleven, intussen in veiligheid had gebracht.  
In het licht van wat hij verhaalde over de omstandigheden waarin de kopie was geschilderd, is het beter te begrijpen 
waarom hij, in sierlijke letters het onderstaande vers (zie echter hiervoor) aanbracht op de keerzijde van zijn kopie. (ik 
heb zo mijn eigen versie over het “waarom”…)  
Die tekst werd in 1950 op last van prof. Coremans overschilderd.  
Mijn- en dé HAMVRAAG IS HIER NOG EENS WAAROM ? Dit vers betekende toch iets voor Vanderveken, anders brengt 
ge dat niet aan - en daarenboven was het paneel (de kopie althans, als ze dat was) toch de volledige eigendom van 
Vanderveken . Ik zou wel eens willen weten of gelijk welke schilder zo maar akkoord zou gaan met 
soortgelijke handelswijze. Met welk recht gebeurde dit ? Dat doet men normaal toch niet ! Daarenboven 
zit Vanderveken in het fragment, getoond in de “Kroniek van de eeuw” dd. 10.4.’99 te schilderen aan de 
kopie in hemdsmouwen, voor een chauffage met strijkijzer erop !!!!  
  
We hebben  de getuigenis van José Goedertier, die, behoudens dat hij de neef was van Mr. Arsène en directeur van de 
gemeentelijke tekenacademie, ook de ondervoorzitter was van de Belgische Bond voor Beroepskunstenaars. Hij was 
trouwens ook bevriend met Louis Henno, die de voorzitter was van deze Belgische Bond voor Beroepskunstenaars - niet 
de eerste de beste dus …:(José Goedertier verklaarde aan een ex-leraar van de tekenacademie dat hij 
samen met Coremans en de Egyptoloog Capart voor de originele R.R. had gestaan en dat Coremans hem 
had verzekerd :”Ge moogt gerust zijn, de échte zijn hier.”  
We hebben ook de verklaringen in dat verband van Max Winders. Die zou in november 1967 aan MonseigneurDe Kesel 
hebben verteld dat het paneel in 1941, tijdens de opsporingen in de kathedraal, uit de crypte weggehaald werd buiten 
weten van de Duitsers. Hij (Winders) had het paneel gezien. Hij zou door de Koning aangezocht zijn het te voorschijn te 
brengen. Er mocht echter niemand in opspraak gebracht worden. Volgens het artikel van Marnix Gysen had de minister 
laten weten dat de verklaringen van Winders niet met de werkelijkheid overeenstemden.  
  
In het boek van Cels (vierde druk, op blz. 119) staat : “ ….Op de vraag : hebt u het paneel met eigen ogen gezien en 
bevindt het zich nog in goede staat ? antwoordde Winders bevestigend. Volledigheidhalve dient hier ook te worden 
onderstreept dat Winders nadien ontkende deze woorden ooit te hebben uitgesproken “ Wij voegen er echter aan toe  
dat in het dossier van het Bisdom Gent een brief steekt van 10 juli 1984 waarin de heer A.V. uit Brasschaat meedeelt 
dat de zoon van Winders hem heeft verklaard : “Mon père les a vue de ses propre yeux. Il me l’ a dit lui même.” cfr. 
Blz. 473 boek Dossier Lam Gods … 
  
Ik wil ook nog opmerken dat in dat verband er ook nog het aanbod aan de regering was in 1967 door de 
minister aan de Heer Mortier meegedeeld, en waarover reeds vroeger sprake was in dit verhaal … 
  
Op blz. 474 Dossier Lam Gods vinden wij ook nog :  
“ …Bij het raadplegen, begin 1960, van het gerechterlijk dossier troffen wij een getuigenis aan als zou de toenmalige 
directeur van Het Louvre in Parijs, op een avondmaal in Gent hebben gezegd dat hij het bewuste paneel aan een 
expertise had onderworpen. Verder was hierop niet ingegaan … “ 
“ …Het leek ons de moeite waard hem inlichtingen te vragen over het verhaal van Winders. Toen hij (Huyghe) op 10 
november 1965 in Gent  op de Recollettenlei, een lezing kwam houden, spraken wij hem aan. Hij beweerde dat zijn 
woorden van destijds verkeerd waren geïnterpreteerd. Hij sprak zelfs van een misverstand … “ (hij verwees wel naar 
het dossier Winders).  
“ … Volledigheidshalve vermelden we dat we, bij een nieuw nazicht van het gerechterlijk en het daarbij aansluitende 
administratief dossier, de verklaring gedaan “op een avondmaal te Gent” NIET MEER KONDEN AANTREFFEN “.  
  
Begin 1974  beweerden Jos Trottyn en Hugo De Putter, twee schilders uit Gent en kenners -Trottyn inspecteerde de 
kunstwerken in de kathedraal regelmatig en restaureerde er verschillende - dat de kopie van Vanderveken geen kopie 
was, maar het èchte paneel, dat dus was teruggevonden. 
  
Aan hun beweringen werd in de pers heel wat weerklank gegeven.  
Trottyn herriep enkele dagen later zijn uitspraak. (14) 
  
Mr. Trottyn- reeds hoog bejaard ondertussen - heeft aan mij (De Roo) telefonisch gezegd dat hij indertijd inderdaad 
zijn woorden herriep, maar : “ … niet omdat ik ongelijk had, maar om van allen ambras af te zijn “(1995). 
  
Tot daar wat ik heb gevonden over de historie Coremans-Vanderveken.  
Die is op zijn minst eigenaardig, duister op vele plaatsen en dus zéker een nader en concreet onderzoek waard, temeer 
omdat prof. Coremans - bij nader inzicht- niet zo onkreukbaar en onfeilbaar bleek als eerst tegenover mij werd beweerd 
(cfr. Het hiernavolgende Artikel uit “Le Cahier des Arts” en “Le Phare” - auteurs Jean Decoen en Louis Henno.  
  



Henno was goed bevriend met José Goedertier  en kwam er regelmatig aan huis …!!! 
  
Het volgend artikel is een afrekening met Coremans heb ik de indruk. Het is zéker niet door zijn beste vrienden 
geschreven ! 
Het hielp mij in ieder geval bij het maken van mijn conclusie.  
  
Er is trouwens ook nog het feit dat ondertussen het boek, dat Coremans schreef na het laboratoriumonderzoek en de 
restauratie in 1950 : “L’Agneau Mystique aux Laboratoire” verdwenen is uit het uitleencircuit van de bibliotheken en dat 
het zich ook niet meer bevindt in het Albert I museum te Brussel … 
  
Ik herhaal dus nog eens mijn vraag :  
  
OP WELK PANEEL VAN DE RECHTVAARDIGE RECHTERS SCHILDERDE VANDERVEKEN ZIJN FAMEUS EN DUBBELZINNIG 
GEDICHT ??? 
  



 



  

 
  



 
  



De foto's, hierboven afgebeeld en gepubliceerd op internet door het  Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 
zijn op zijn minst merkwaardig te noemen wegens de ontelbare kleine verschillen in de afbeeldingen tussen de twee 
foto’s, nl. die in 1945 genomen en die genomen in 1966.   
Zij bevestigen mede mijn vermoeden in verband met de rol van Vanderveken in 1945. 
Daarenboven doet het op 10.4.1999 door de VRT uitgezonden fragment in de “Kroniek van de eeuw” bijkomende 
vragen rijzen. 
Men spreekt in dit fragment over een “restauratie” in 1939 en men ziet sleuren met de panelen van Adam en Eva en 
Judocus Vyd en zijn vrouw o.a. en Philippot, schoonzoon van Vanderveken, doet met een apparaat onderzoek op het 
paneel van Judocus.  
Dan ineens ziet men ook Vanderveken zitten, bezig met het schilderen aan de Rechtvaardige Rechters - in 
hemdsmouwen en voor een chauffage met een ouwerwets ijzeren strijkijzer erop.  
Hij zit dus niet in de kathedraal te schilderen, waar hij een longontsteking opdeed. Hij zit daarenboven de laatste laag 
te leggen  als het ware aan het paneel van de Rechtvaardige Rechters, want de afbeelding staat er al volledig op.  
Er wordt ook een barst getoond in een van de panelen, zodat het hier wel degelijk onderzoek en restauratie betreft  
volgens mij. De verschillende panelen worden  op het eind ingepakt in kisten, met daarop de bestemming “Sint Baafs”.  
  
Het merkwaardige is nu dat C.v.W., hoofd van de televisie tot april 2003, niet ingaat op een vraag van iemand om een 
kopie te bekomen van dit fragment.(Hij had nl. bij toeval, door een verkeerde handeling,zijn opgenomen video 
uitgewist vandaar de vraag om een kopie ).  Zij ontkent in haar brief daarenboven dat in het uitgezonden fragment 
sprake is van “restauratie” en zij legt er de nadruk op dat in héél dat fragment alleen maar Vanderveken te zien is, 
bezig met het maken van de kopie van de Rechtvaardige Rechters - en dat er daar geen twijfel mag over bestaan.  
Welnu, ik heb de bewijzen wat er werkelijk gezegd wordt en te zien is in dat fragment - en dat is op zijn minst stof 
genoeg tot heel wat bijkomende vragen. 
  
Hogergenoemd fragment komt nl. uit een film van Cauvin uit 1945, waarin  o.a. het terugvinden van en de terugreis 
van Het Lam Gods naar België wordt getoond en de aankomst in het museum. Uit deze film komen dus ook de beelden 
uit de “Kroniek van de eeuw” uitgezonden op 10.4.1999, inclusief de in hemdsmouwen schilderende  Vanderveken, 
gezeten voor een chauffage met strijkijzer erop .  
Jammer genoeg ontbreekt hier gesproken commentaar bij.  
  
Het is alleszins juist dat er iets niet klopt bij de in zijn hemdsmouwen schilderende Vanderveken (in 1945 ? ).  
  
In een documentaire van Omer Grawet uit 1968, horen en zien wij Vanderveken op zijn ziekbed, enkele weken voor zijn 
dood, verklaren  : “ … ik begon mijn kopie in het museum, maar na een paar weken  kreeg ik toelating om te schilderen 
in de sacristij van St. Baafs. Ik ben gestopt in 1940, toen de eerste bommen vielen op Brussel. Toen hebben ze het Lam 
Gods weggevoerd naar Frankrijk, behalve mijn kopie (in DLG staat dat het meezenden van zijn kopie hem werd 
geweigerd ). 
  
Op zijn minst een zeer merkwaardige geschiedenis alles bijeen genomen !!!  
  
Daarenboven horen en zien wij in diezelfde documentaire van Omer Grawet in 1968, dus bij het uitgeven van hun  
boek, zowel Mr. Mortier als Mr. Kerckhaert verklaren dat de Rechtvaardige Rechters  in 1942 vlak voor de neus van 
Koehn werden in veiligheid gebracht uit de kathedraal. (cfr. Ook het interview afgenomen van Mr. Mortier door Johan 
Anthierens in dezelfde periode, waarin Mr. Mortier zegt dat de Rechtvaardige Rechters mogelijks voor een expertise in 
het buitenland zijn geweest ) 
  
Vanwaar dus die ommezwaai over het verbergen van de Rechtvaardige Rechters in de kathedraal op het ogenblik van 
de diefstal bij het verschijnen van hun boek in 1994 ??  
  
Ik vroeg en vraag dus mijns inziens niet ten onrechte onderzoek over de kwestie Coremans-Vanderveken. 
  



 



  
Dat Vanderveken niet zomaar een gedicht schilderde op het paneel van de Rechtvaardige Rechters, ontdekte ik op de 
tentoonstelling over Vanderveken "Fake-Not Fake in het Groeninghemuseum te Brugge vanaf 26 november 2004 tot 28 
februari 2005 ;  
  
Uit de twee volgende documenten, die tentoongesteld waren in een vitrinekastje, blijkt overduidelijk dat Vanderveken 
het gedicht, dat hij uiteindelijk aanbracht op het paneel, met zéér veel zorg heeft voorbereid. Hij heeft dus wel degelijk 
"iets verrricht" in oktober 1945.  
  

 
  
  



 
  
Daarenboven vinden we verder -in de cataloog voor deze tentoonstelling - op blz. 154 volgende foto, met daarop 
Vanderveken, die voor zijn schoonzoon Philipot de bontrand aanwijst van de hoed van de ene rechter die verdergaat 
over het gezicht van de volgende rechter.  
Dus duidlijk op het origineel paneel, vermits die doorlopende bontrand het op het eerste zicht meest opmerkelijke 
verschil is tussen het origineel paneel en de kopie van Vanderveken ; 
  



 
  
Daarenboven werd er in lang vervlogen dagen ook onderstaande foto van een XR geplaatst op het SpeuRRforum door 
IcaRRus, waarop die doorlopende bontrand ook te zien is en daar bovenop ook nog de tekst van het gedicht van 
Vanderveken erop geplaatst in oktober 1945. Op het rechtse beeld hetzelfde paneel nadat het gedicht in 1950 op bevel 
van Prof. Coremans werd overschilderd met de bedoeling van het te verwijderen.  
 
Ik laat het oordeel aan de lezer, maar mijns inziens gaat het hier wel degelijk om aanvullend bewijsmateriaal van het 
feit dat Vanderveken zijn fameus gedicht heeft geschilderd op het origineel paneel van de Rechtvaardige Rechters.  
Immers, als hij het op zijn kopie had geschilderd moest hij of niemand anders zich zoveel zorgen maken over de tekst 
ervan.  
Hierna de foto van de betreffende XR. Links voor de verwijdering van het gedicht, rechts na de verwijdering van het 
gedicht. 
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Hier volgt een “vrije” vertaling van dit artikel in het Nederlands :  
  
Uit : Le Cahier des Arts  
Vermeer de Delft une affaire scandaleuse de vraix et de faux tableaux 1958   auteurs:Jean Decoen  
                                                                                                                                               Louis Henno 
  
M. Coremans heeft geen geluk.  
  
Op 25 november 1951 publiceerde het weekblad “Le Phare-Dimanche” van Brussel op de eerste blz. een drie kolommen 
omvattend artikel, getiteld : De waarheid over Het Lam Gods,dat een magistraal afbrekende kritiek is over het 
laboratorium, geleid door Mr. Coremans, en ook over de chef himself.  
Men heeft inderdaad, in het Paleis van Schone Kunsten te Brussel het fameuze retabel van Hubert en Jan Van Eyck 
geëxposeerd, de schat van de Gentse St.Baafskathedraal, na een “restauratie” toegeschreven aan het restauratiegenie 
van Mr. Coremans, en Le Phare verklaart aan de Belgen : “uw meesterwerk bevindt zich in goede staat, zoals het zich 
overigens in goede staat bevond vóór de barnum-tam-tam, gemaakt rond een vermeend restauratiewonder.”  
“Zeker, zei Le Phare, de zaak van Het Lam Gods werd getoond met meesterlijke hand en men ziet de schaduw van de 
“ingenieur-scheikunde en Landbouwwetenschappen” (zijn officiele titel) zich overal profileren. 
  
Hij is tijdens de oorlog opgenomen als scheikundige in het Musée du Cinquantenaire. Hij bekwam, onmiddellijk na de 
bevrijding, vanwege een almachtige secretaris-generaal bij het Ministerie van Nationale Opvoeding- zijn politieke en 
taalkundige vriend - promotie op promotie :  
-         chef van het Laboratorium du Cinquantenaire ; 
-         afgevaardigd-conservator van de Cinquantenaire ; 
-         directeur van het Centraal Laboratorium van alle musea van de Belgische Staat ;  
-         afgevaardigde van de Staat bij de laboratoria van de musea van Engeland en de Verenigde Staten ;  
-         afgevaardigde van de Staat bij de diensten van de UNESCO ;  
 -         en tenslotte, daarenboven, belast met leergangen aan de Gentse universiteit, hetgeen hem toelaat zich vandaag  

“professor” te noemen !” 
  
Deze openbaring over de vreemde carrière van Mr. Coremans verklaart zijn brutale en grove vergissingen, zijn 
tekortschieten vanaf het ogenblik dat het gaat om artistieke realiteiten, en het zand dat hij in de ogen strooit van de 
professoren van vreemde musea. 
  
Het avontuur van Het Lam Gods is ten andere vol van verbazende geheimen, die Le Phare openbaart : 
“Al de schreeuwerige reclame die actueel werd gemaakt rond Het Lam Gods, zegt de krant, is georkestreerd door onze 
scheikundige als een kwalijke (een verderfelijke) publiciteit.  
“Hij is begonnen met over Het Lam Gods een groot werk te publiceren, rijkelijk geïllustreerd met foto’s uitgevoerd door 
de dienst van de Cinquantenaire op kosten van de Staat en uitgegeven dankzij de subsidies van het Gouvernement. 
(Wanneer dus zal een parlementair het Parlement eens ondervragen over deze publicatie en over de concurrentie die zo 
door de Staat wordt gedaan aan de uitgevers die patent betalen ?)  
Le Phare vervolgt, altijd sprekend over de scheikundige :  
“Dan is hij er in geslaagd om de Minister van Nationale Opvoeding om de tuin te leiden, alsook de kerkelijke 
autoriteiten, om hen de dringende noodzakelijkheid te doen toegeven van een “herstelling” van Het Lam Gods.  
“Dit retabel was geenszins in de desastreuze staat, zoals men zei …. Al wie, in België de oude schilderijen kennen - en 
ze zijn talrijk - wisten sinds lang dat twee plaatsen van het centrale paneel bedekt waren met retouches, en dat op 
zekere plaatsen het vernis dof was geworden.  
“Gelijk welke goede restaurateur had het polyptiek op punt kunnen stellen - niet voor de som van 800.000 fr die deze 
operatie vandaag heeft gekost, zonder dan nog te spreken van de bijkomende voordelen en de verplaatsingskosten van 
de ambtenaren - maar voor enkele 10.000 franken.”  
Wat dit laatste punt betreft, wanneer, op 6 januari 1952, de “ Libre Belgique “ het probleem hernam, verklaarde deze 
serieuze krant dat een technieker, die jarenlange ervaring heeft met restauraties, heeft gezegd dat een goede 
restauratie had kunnen gedaan worden voor ten hoogste 15.000 fr.”  
Deze geldkwestie is echter niet de meest belangrijke, want Le Phare stelt vervolgens een probleem :  
“welke behandeling heeft de “wetenschapsman” het retabel doen ondergaan ? “ 
“Wij zullen het nooit exact weten.” Dat is het geheim van de restaurateur-scheikundige.  
Deze laatste heeft aan het publiek gezegd wat hij er aan kwijt wou.  
  
Hij heeft nog eens, op kosten van de Staat, een klein boekje gepubliceercd, dat te koop was in het Paleis voor Schone 
Kunsten, en getiteld : “ Traitement de l’Agneau Mystique  Guide du Visiteur “. Hij heeft, in de zaal naast deze waar het 
meesterwerk werd gepresenteerd, een tentoonstelling ingericht van de “documenten” die het titanenwerk verklaarden 
dat hij had volbracht.  
“Zulke expositie is wel een teken des tijds.” 
“Eertijds heeft men in België veel belangrijke schilderijen gerestaureerd en gereinigd. Na het werk, hebben de 
verantwoordelijke personen braafjes de werken op hun plaats gehangen en het publiek kon oordelen. Men heeft het 



gedaan in de National Gallery van Londen, zonder de minste mise en scène, en de Engelsen hebben hun mening vrij 
uitgebracht, niet zonder gestrengheid - woede soms.  
“Aan dit traditioneel procédé kon de grote man zich niet onderwerpen. Hij heeft het nodig om te verblinden. Alles wat 
hij doet is Herculeswerk en verdient een apotheose.  
“Het moment is gekomen, komt het ons voor, om te protesteren tegen de manier waarop men het publiek bedriegt, 
met grote doorsneden van laboratoriumfotografies, persconferenties en lezingen voor gidsen.” 
En Le Phare vroeg : “wat heeft men alles bijeen gezien in deze documentaire tentoonstelling ? Wat kan men lezen op 
de uitleg, uitgedeeld in het Paleis voor Schone Kunsten ?  
“Een enorme bluf en een staal van onwaarheden. “ 
Spreken wij niet zozeer van historische onwaarheden over het tableau en zijn uitvoerders, zoals deze : “de documenten 
uit het archief en de literaire bronnen die het leven van Hubert Van Eyck behandelen bieden geen enkele 
wetenschappelijke waarborg.” 
 Laten wij ons tevreden stellen met protesteren tegen de bluf.  
De documentaire tentoonstelling presenteert ons fotografische vergrotingen van het werk, waaruit men ? zaak kan 
bevestigen, dat is : dat het werk van de Van Eyck’s werkelijk wonderbaarlijk is en dat het, in alle proporties bestand is 
tegen vergrotingen.  
Er waren ook drie radiografische platen, die de schade aantoonden die door de brand van 1822 kan veroorzaakt zijn . 
“Maar wat men daarentegen niet zag, waren de foto’s genomen tijdens de restauratie en het proces dat werd gevolgd 
door de restaurateur om te opereren op de delen die hadden geleden.  
Want in heel deze lawine van bewonderenswaardige fotografieën geeft men geen enkele aanwijzing over het 
uitgevoerde werk, de gerestaureerde delen, de staat van het “oeuvre” voor en na de reiniging en de restauratie.”  
  
Als wildvreemde waarnemers, zijn wij verplicht te zeggen dat het procédé zéér gevaarlijk is : de restaurateur doet de 
bezoeker verstomd staan met zijn foto’s, en enkel een stielman, indien hij zich tijd geeft om het opeenvolgen van de 
foto’s te analiseren, stelt vast dat het de meest belangrijke zijn die ontbreken … 
  
Erkennen wij dat alles zeer goed is opgezet om het publiek een indrukwekkend en in het oog springend beeld op te 
dringen. 
Een eerste paneel brengt de fotografieën in beeld van de boodschappende engel en het hoofd van deze engel, zonder 
enige indicatie van wat het publiek daarin moet observeren, doch enkel de aanduidingen : foto’s gemaakt met daglicht, 
foto’s gemaakt met x-stralen ; foto’s gemaakt met infra-rood-stralen ; foto’s gemaakt met ultravioletstralen ; foto’s met 
fluorescerend licht.  
Op de foto’s, genomen met daglicht, kan een oplettend toeschouwer zien dat het uitgedroogde vernis zich losmaakte 
op het gezicht van de engel. Er is zelfs geen vergroting nodig om dit te zien, het blote oog volstond.  
Wat was de remedie ? Het  vernis verwijderen en er een nieuwe laag vernis opbrengen. Dit heel simpel procédé is alle 
dagen gebruikt in ateliers die niet geloven dat zij zich de titel van “laboratorium” moeten geven.  
“Het verklarende boek leert ons dat genoemd vernis zijn transparantie verloor (wat waar is) ; dat deze ziekte “de 
schimmel” noemt (wat niet juist is) ; dat het zich losmaakt op bepaalde delen (wat juist is), deeltjes van de kleur 
meeslepend (wat fout is).”  
  
In de expositie in kwestie, vervolgt “Le Phare”, ontmoette men tot driemaal toe de grote fotografie van een microscoop. 
Niets verbluft de burger zozeer dan het zien van dit mysterieus instrument, openbaring van de wereld van de 
“wetenschap”.  
Op het tweede paneel, majestueus ondertiteld : “Le Traitement”, kon men een groot portret bewonderen van de 
“operateur” aan het werk, omringd door diverse foto’s zijn gereedschap voorstellend, zijn watten, zijn projecteurs, 5 
langwerpige pincetten uitgestald op een wit papier en - natuurlijk - de onvermijdelijke microscoop.  
  
Wat men niet gefotografeerd heeft noch omschreven, zijn de ingrediënten die moesten gebruikt worden, de dissolvants 
met dewelke men het vernis wegnam en de overschildering, de kleur die men in het nieuwe vernis heeft gedaan,de 
gebruikte kleuren.  
Nogmaals, geen enkele fotografie duidt aan wat men heeft gevonden toen de overschilderingen moesten worden 
weggenomen. Dit is toch merkwaardig. Het zijn nochtans deze indicaties die interessant zouden geweest zijn en 
waarlijk wetenschappelijk.  
Op andere panelen zag men fotografies, genomen onder een horizontaal licht (rasant). Door zulke foto’s schijnen de 
reliefs helder en de dieptes of holten donkerder. Het effect is formidabel. Het is alsof het schilderij opzwelt (opgeblazen 
wordt) en op het punt staat om schitterend uiteen te barsten.  
Zo is het gemakkelijk om de verbeelding van de leken te treffen. Men plaatst daarnaast een foto van hetzelfde deel, 
verlicht langs voor (de face) en de transformatie is wonderbaarlijk.  
Of nog, men toont zij aan zij donkere foto’s en klare foto’s van hetzelfde fragment, en men schrijft (gelijk op de 
prospectus van de lotions voor haarmiddelen) “voor “ - “na”.  
Dit paneel draagt de suggestieve leugen : “oplichten en herstel van het vernis.” 
“Het resultaat dat werd bekomen bij het paneel van de H. Maagd is zonder enige twijfel spectaculair” schrijft onze 
scheikundige in zijn brochure. Het gaat over een groot paneel van de tentoonstelling, twee foto’s dragend van de H. 
Maagd, de ene somber, de andere helder - zonder verklarende uitleg.  



Het publiek gelooft dat dàt het effect is van het herstel en dat het waar is dat men op het kleed van de H. Maagd een 
zeer mooi blauw heeft ontdekt, dat nu, sedert een jaar, heel de wereld erop kan zien” 
“En, vervolgt Le Phare, daar waar het zand in de ogen zich nog het meest manifesteert, is in twee gekleurde panelen, 
waarop men een doorsnede in dwarslijn toont ; onderaan hetgeen de scheikundige noemt de voorbereiding ; bovenaan 
wat hij noemt picturale couches en waar hij 3 couches vindt van verschillende kleurdelen, vervolgens overschilderd, 
vervolgens het vernis. Alleen zijn het geen vergrotingen van de microscopische doorsneden (coupes), maar wel een 
aquareltekening die hij ons doet aanvaarden zonder enig bewijs van exactheid.”  
  
Men heeft daar, tenslotte, een samenvatting van de procédés van Mr. Coremans in de zaak Vermeer - Van Meegeren.  
  
“Een laatste paneel geeft, zegt Le Phare, de resultaten onder de titel : Het Retabel en de Kunstgeschiedenis. Het zijn 
enkele foto’s die, ofwel niets bewijzen (aanduiden), ofwel het tegendeel bewijzen (aanduiden) van wat de inscripties 
bevestigen.”  
Want, zo erg is de afwezigheid van elke kritische geest van maniakken van de fotografie, dat zij dit mechanisch procédé 
te pas en ten onpas gebruiken om het te laten zeggen wat zij willen - bewijzen die het nochtans niet kàn leveren. 
  
Le Phare vervolgt met precieze vragen te stellen over de volgorde van de restauratie en over de ondervinding die men 
opdeed bij het doordrenken van de voorkant en de achterkant van de polyptiek met bijenwas  ?  
Was men er zeker van dat, in de loop der tijden, dit procédé geen onherstelbare en spijtige schade zou berokkenen aan 
Het Lam Gods ?  
  
Mr. Coremans gaf hierop geen antwoord. 
Hij had zijn expositie gehad. Men had van hem gesproken en van zijn laboratorium.Dit was in zijn ogen bevredigend. 
Wat overkomt de meesterwerken die onderworpen werden aan procédé’s die niets hebben bewezen en op welk punt 
kan men een scheikundige erop aanspreken (raken) ?  
  
Boven dit artikel lezen we ook een stuk van een voorgaand artikel over de affaire Vermeer-Van Meegeren  - ook weinig 
vleiend voor Mr. Coremans :  “… En de spottende berichten  geen knip voor de neus waard” … blijven regenen over het 
hoofd van de onbevreesde, onverschrokken Mr. Coremans... 
De conclusies van de twee scheikundigen kunnen als volgt worden samengevat : “ de geavanceerde thesissen in het 
rapport van de experten, geïnspireerd door Mr. Coremans zijn voor het merendeel berustend op een dwaling of 
overdreven, ofwel niet in overeenstemming met gekende scheikundige feiten. Vandaar komt men tot de conclusie dat 
dit rapport wetenschappelijk waardeloos is... 
Dit is de conclusie die de objectieve en onpartijdige waarnemer moet nemen  : de gezegden van Mr. Coremans in deze 
zaak zijn geen woorden van evangelie... 
  
 
 
 



 



 
 
 

 
COREMANS - emotionele confrontatie met een vervalser - KNACK 25.7.2001 
In Knack dd. 25.7.2001 verscheen een artikel : “Emotionele confrontatie met een vervalser”.  
Het gaat over de al of niet vermeende vervalsingen door de Deventer Han Van Meegeren gemaakt en toegeschreven aan 
de grootmeester Vermeer, inzonderheid “De Emmaüsgangers” en “Het Laatste Avondmaal”.  
  
Ook in deze zaak speelde P. Coremans een belangrijke en betwiste rol.  
Het waren vooral de vrienden van José Goedertier Jan Decoen en Louis Henno die de onderzoeksmethodes van 
Coremans betwistten.  
  
Het valt mij  (De Roo) op dat het ook hier hersenbloedingen en hartaanvallen regent - op het gepaste moment …  



Nadien : de grote stilte … 
  
Het was de Joodse verzetsman Jozef Piller, die de leiding had van het Bureau voor Bestrijding van Vermogensvlucht, die 
Han Van Meegeren op 29 mei 1945 liet opbrengen op verdenking van collaboratie, door het versluizen van “grote 
meesterwerken” aan Göring. 
Van Meegeren bekende dan maar de “vervalsingen”… 
  
“... Door voor de ogen van Jozef Piller en een aantal journalisten een nieuwe Vermeer te schilderen, ontliep Van 
Meegeren de aanklacht wegens collaboratie, maar het Nederlandse Gerecht betichtte hem prompt opnieuw, nu van 
fraude en oplichting. 
Het proces tegen Van Meegeren, dat op 29 oktober 1947 begon in Amsterdam, verliep onder massale internationale 
belangstelling. Experts, verzamelaars, getuigen allerhande defileerden voor de rechtbank.  
Onder hen de Belg Paul Coremans, hoofd van het Koninklijk Instituut voor  het Kunstpatrimonium, die de nieuwste 
chemische methodes had aangewend om de verschillende werken, waarvan Van Meegeren beweerde ze te hebben 
geschilderd, te analyseren. Zijn bevindingen, neergezet in zijn verlag “Van Meegeren’s faked Vermeer’s and De Hoogh’s”, 
duldden geen tegenspraak : alle schilderijen waren vals, ook de Emmaüsgangers en Het Laatste Avondmaal, waarvan 
enkele zelfverklaarde cognoscenti tegen beter weten in bleven volhouden dat het om echte Vermeer’s ging.  
Op 12 november werd Van Meegeren schuldig bevonden. Twee weken later werd hij in het ziekenhuis opgenomen met 
een verwoestende hersentrombose. Op 29 december overleed hij na een zware hartaanval.  
Maar bij enkelen, zoals de Belgische kunstenaar en connoisseur Jan Decoen, bleef de twijfel knagen. Zij betwistten de 
onderzoeksmethoden  van Paul Coremans.  
Van Beuningen (de eigenaar van de schilderijen) die zich aanvankelijk had neergelegd bij de vaststelling dat zijn 
Vermeer’s vals waren, ging opnieuw twijfelen. In mei 1952 diende hij een klacht in tegen Paul Coremans en eiste daarbij 
een schadevergoeding van  100.000 frank.  
De debatten voor de Brusselse Rechtbank begonnen in januari 1953. De zaak werd in een eerste fase uitgesteld. Maar op 
29 mei 1955, nog voor de hervatting van de debatten, overleed Van Beuningen. Niettemin ging het proces voort. 
Uiteindelijk verloren de erven van Van Beuningen het pleit. Coremans kreeg een forse schadevergoeding.  
Toch bleef de agitatie tegen Coremans aanhouden. Die weigerde te reageren tegen de aanklachten en verdachtmakingen 
van Jan Decoen en zijn medestanders onder wie Louis Henno, directeur van Les Cahiers d’Art.  
Uiteindelijk trachtten drie politici, de ministers van State Camille Huysmans en Robert Gillon en senator Pierre Nothomb 
de zaak aan te kaarten bij minister Victor Larock van Nationale Opvoeding en Cultuur. Die stelde voor een erejury samen 
te roepen die de zaak definitief zou beslechten. Die jury zou in de loop van 1964 drie keer vergaderen. Een vierde 
bijeenkomst, voorzien op 14 juni 1965, werd afgelast, want twee dagen eerder, op 12 juni, overleed Paul Coremans. De 
jury zou haar bevindingen nooit bekendmaken.  
Vandaag is iedereen ervan overtuigd dat Paul Coremans gelijk had en dat zowel De Emmaüsgangers als Het Laatste 
Avondmaal vervalsingen zijn van de hand van Han Van Meegeren.  
In 1966, amper een jaar na de dood van Coremans, liep in het Mauritiushuis de grote julileumtentoonstelling “In het licht 
van Vermeer”. De catalogus repte met geen woord over De Emmaüsgangers noch over Het Laatste Avondmaal.       
   Rik van Cauwelaert “. in Knack  
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Afbraakwerken aan Het Werkmanshuis - Mut. de Eendracht 
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Oktober 2002 - Onderzoek in de St. Gertrudiskerk Wetteren 
  
Van eind 2001 tot 4 oktober 2002 hield Gaston De Roek, samen met zijn zoon Willy, de ganse wereld in 
zijn ban met een web-site : Host4all, waarin hij optrad als Arsene Goedertier en als zodanig antwoord gaf 
op hem gestelde vragen in zijn wederwoord.  
Er waren ook het Forum en de Chat eraan verbonden.  
  
Dit was voor mij de gedroomde gelegenheid om mijn zienswijze over de zaak internationaal en ongecensureerd kenbaar 
te maken, vermits ik totnogtoe in de publicatie ervan geboycot werd door de nationale media .  
Mijn verhaal mocht blijkbaar niet gepubliceerd worden buiten de regio en de meeste zaken ervan werden gewoon 
genegeerd.  
  
Ik trad op die web-site op als Vilain, maar mijn identiteit kon niet lang geheim blijven door de aard van mijn 
boodschap . 
  
Op het laatst hield ik mij gedeisd en gaf mijn volledige steun aan Gaston, niet dat ik hem geloofde dat de 
Rechtvaardige Rechters sinds 1934 nog steeds op dezelfde plaats zaten, maar ik zou voor geen geld ter wereld iets 
hebben gedaan wat de eventuele terugkomst ervan zou kunnen in de weg staan ….  
  
Ik verkondigde, en ik meende het ook, dat ik de gelukkigste mens ter wereld zou zijn geweest als die Rechtvaardige 
Rechters zouden tevoorschijn zijn gekomen op 4 oktober.  
  
Op 4 oktober werd ik in de namiddag opgebeld door Rudy Pieters vanuit Valencia, met de mededeling dat Het Parket 
een zoektocht hield in de kerk van Wetteren.  
Iemand van de web-site, AmhjG, bood aan via de chat om mij er te brengen.  
  
Ik kwam juist gepast toe voor de persconferentie van de twee Procureurs en ik mocht van Het Parket “als enige “ mee 
naar binnen, samen met de verzamelde pers. Mijn begeleider lieten ze uiteindelijk ook toe, omdat ik mij niet alleen kon 
behelpen in de kerk met mijn loopwagentje.  
  
De twee procureurs zeiden dat er inderdaad een ruimte was gevonden achter het altaar, die als bergplaats kon hebben 
gediend voor het paneel. Alle maten klopten, niet alleen van de ruimte voor het paneel, maar ook de 1,83 m en 1,59 m 
door Gaston opgegeven tijdens de animatie de avonden voordien ….  
Het paneel zèlf was jammer genoeg niet gevonden zeiden zij.  
Zij hadden, al was het alleen maar om de massale media-aandacht, niet anders gekund dan overgaan tot onderzoek en 
er waren ook gegronde redenen voor, zodat Gaston De Roeck niets ten laste kon worden gelegd.  
  
Ik heb dan - voor de verzamelde pers - een oproep gedaan tot de beide procureurs voor verder onderzoek. Ik hoop van 
ganser harte dat ze daartoe ooit ook opdracht zullen geven …  
  
Hoe dan ook, de zaak is niet afgedaan voor de harde kern van de web-site. Het onderzoek wordt verder gezet en alle 
theorieën kritisch onder de loep genomen.  
  
De strijd om de Rechtvaardige Rechters gaat dus door, zij het niet meer zo massaal.  
  
Gedurende het ganse voorbije jaar is de aandacht van de wereld op deze mysterieuze zaak gevestigd en de 
belangstelling voor het kunstwerk is opnieuw opgelaaid.  
De zaak leeft dus nog steeds en dat alleen al is de grote verdienste van deze spectaculaire en nog nooit geziene 
speurtocht via Internet.  
  
Dus bedankt Gaston! 
  



  
  



Op 10.2.2003 werd door Rudy Pieters, samen met een groepje speurders, een aanvullend onderzoek gedaan in de St. 
Getrudiskerk te Wetteren.  
Hierna volgen enkele foto’s die illustreren op welke wijze de cijfers, gefilmd door Panorama in 1994 in de kelder van de 
St. Gertrudiskerk tot tweemaal, driemaal toe onleesbaar werden gemaakt.  
Een eerste maal tussen 1994 en 1998 (zie foto uit 98 gemaakt met de tekenacademie) en een tweede maal en nu 
grondig tussen 98 en 2003. (zie foto februari 2003).  
Daarenboven werd op het dokzaal in een kast waar vroeger de partituren werden in bewaard, recht tegenover het 
orgel, een foto genomen, waarop de naam van mijn Peter en grootvader van vaderskant staat, nl Adolf DE ROO. Het is 
mij een volslagen raadsel hoe deze naam daar is gekomen, want de man had volgens mij, niets te zien met de kerk als 
zodanig. 
Als klap op de vuurpijl werden daarenboven nog vier briefjes van De RVA gefilmd, hangend aan de kruisbalken hoog in 
de nok van het dak van de kerk … 
Het staat als volgt in het verslag van het onderzoek genoteerd : De gewelven : “De foto’s hieronder zijn afkomstig 
van op de gewelven van de hoofdbeuk, vlak onder het eigenlijke dak ….De briefjes die je aan enkele van de 
steunbalken ziet hangen zijn van de RVA afkomstig  …”  Dit is al helemààl niet meer te verklaren. IK hing ze er zeker 
niet, maar ik heb wel 41,5 jaar gewerkt in de RVA, later VDAB.  
Ik was zeker ook niet verantwoordelijk voor het griffen van de naam van mijn peter-grootvader in die 
kast aan het orgel.  
Volslagen onbegrijpelijk dus !!!!  Het lijkt wel een boodschap of waarschuwing aan mijn adres … 
  

 
  



 
  

 



  

 
  



 
 
VII  VANAF 2 FEBRUARI 1996 
  
2. DE ZAAK COREMANS- VAN DER VEKEN 
Contacten met Het Koninklijk Instituut voor Het Kunstpatrimonium 
overmaken van mijn VOLLEDIG dossier aan Het Kunstpatrimonium 
  
                                   aanvraag van copy's als bewijs voor de juistheid van mijn vaststellingen 
                                   en.... : "om iets te ondernemen, daartoe heb ik eerst een schriftelijke 
                                   aanvraag nodig van de Minister van de Vlaamse Gemeenschap".  
  
                                   Telefonisch : Mevr. Masschelein-Kleiner, 
                                                        Directeur 
  
                                   Daarna doodse stilte - geen gevolg aan mijn vraag  om copy's 
  



 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wetteren, 17 mei 1998  
  
  
                                                                                                            Aan Mevrouw MASSCHELEIN-KLEINER  
                                                                                                            Directeur van het Koninklijk Instituut voor  
                                                                                                            Het Kunstpatrimonium  
  
                                                                                                            Jubelpark 1  
                                                                                                            1000 BRUSSEL  
  
  
  
Mevrouw de Directeur,  
  
  
Het verheugde mij dat U, in ons telefonisch onderhoud, de bereidheid van uw instituut tot wetenschappelijk onderzoek 
naar de Rechtvaardige Rechters van Van Eyck hebt uitgedrukt bij een eventuele “officiële” aanvraag daartoe.  
  
Ik hoop dat het “ooit” eens zo ver komt, ondanks alles.  
Steeds, als ik er aan denk het maar op te geven, gebeurt er weer iets onverwachts - zoals uw verschijnen nu in “Ter 
Zake”.  
Ik twijfel niet aan de bereidheid tot onderzoek vanwege Mr. Statius, officier voor gerechtelijke opdrachten  bij het 
Parket van de Procureur des Konings te Gent. Ik geloof ook dat ik hem meer dan voldoende elementen heb bezorgd 
voor een zeer concreet onderzoek.  
  
Ook hij moet daartoe echter opdracht krijgen van hogerhand - en dààr wringt het schoentje (al ben ik wel akkoord dat, 
in het licht van alle recente gebeurtenissen, dit onderzoek niet prioritair is ).  
Ik heb begrip voor de situatie, maar ik vond het mijn plicht om te getuigen - éérst tegen Mr. Mortier. Ik heb dit eerlijk 
en open en zonder enige reserve geprobeerd - niet voor mijzelf - vanaf 1992 tot aan zijn tentoonstelling over de 
Stoutmoedige Diefte te Gent.  
  
Aanvankelijk gelovend dat de Rechters nog niet terecht waren, ben ik op zoek gegaan in mijn geheugen en in de 
geschiedenis en het fotoalbum van Wetteren.  
Ik ben van kindsbeen af opgegroeid in de leefwereld, die ook deze was van Arsène Goedertier en was kind ten huize in 
àlle organisaties en gebouwen waarvan hij ooit voorzitter was. Zo kon ik voortgaan op herinneringen en feiten en kon ik 
verbanden leggen, die alleen een Wetteraar kan zien en weten. Mensen en dingen zijn opnieuw gaan leven en Mr. 
Arsène is als het ware mijn bondgenoot geworden in dit onderzoek. 
Ik ben op een hoogst merkwaardige manier op bepaalde zaken uitgekomen. Alles wat ik ontdekte is steeds op waarheid 
onderzocht in geschriften en met levende getuigen.  
Alle stukken van de puzzel passen in mekaar. Mr. Arsène himself gaf mij zelfs gelijk na zijn dood, door het ontdekken 
van de betekenis van de cijfers in de St. Gertrudiskerk, die er door hem werden aangebracht.  
Ze verwijzen - met een driehoek, zoals zijn gewoonte was - naar de bergplaats, die een maand voordien door mij was 
gevonden en die, in eerste instantie door Mr. Mortier, werd overgemaakt aan Het Parket. 
  
Direct na de fameuze uitzending van “Panorama” in 1994 nam ik ook contact op met Mr. De Bode in verband met de 
kist, door hem gemaakt op basis van de tekeningen van Arsène Goedertier. Hij stuurde mij een kopie op van die 
tekeningen, uit het boek van Mr. Mortier uit 1968. Het boek zelf had ik toen nog niet bemachtigd. Ik had alleen het 
boek van Cels, waaruit ik voor Mr. Mortier een paar feiten aanduidde, verband houdend met mijn herinneringen. Toen 
hoorde ik ook de verklaringen van de ex-bediende van de graanmolens Buysse (R.R. - merkwaardige initialen van die 
man).  
Die verklaringen, gecombineerd  met de tekeningen van A.G. en de foto van de St.Gertrudiskerk met verwijzing naar de 
ondergrondse graanaanzuiginstallatie uit de jaren dertig, leverden mij het bewijs op voor de bergplaats van de R.R..  
Ondertussen vond ik ook een mogelijke betekenis van de initialen DUA en ANS, verklaard vanuit de politieke en 
emotionele achtergronden van Mr. Arsène op het ogenblik van de diefstal.  
Al deze gegevens werden door latere gebeurtenissen nog in waarde versterkt en bevestigd. 
  
Ik vind het zéér jammer dat Mr. Mortier, bij de publicatie van zijn laatste boek, koos voor de stelling dat de dief de R.R. 
verborg in de kathedraal op het ogenblik van de diefstal.  
Hij moet toch weten dat dit volslagen onmogelijk is !  
Vermits ALLEEN Arsène Goedertier de bergplaats kende (dat en de gevonden DUA-briefwisseling is zowat de énige 
zekerheid), zou Goedertier voor altijd als de dief bestempeld worden, indien de RR in de kathedraal zouden 
teruggevonden worden alsof ze daar verborgen werden het ogenblik van de diefstal.  
  
Welnu, Arsène Goedertier was geen dwaas en zéker geen ordinaire dief volgens mij.  



Als hij er bij betrokken is, en dat is zo, dan is daar zeker ook ZIJN gevoel voor rechtvaardigheid bij betrokken, waarmee 
ik voor een groot deel sympathiseer, al is de diefstal daarmee niet goedgekeurd. Ik ben er van overtuigd dat Goedertier 
wanhopig probeerde de Rechtvaardige Rechters terug te krijgen in de kathedraal waar zij behoren.  
De doden en inzonderheid Arsène, wilden RESTITUTIE in het uur van de dood.  
Die RESTITUTIE MOET OFFICIEEL WORDEN GEMAAKT !  
  
Ik wil niet medeplichtig zijn aan onrecht. daarom moest ik wel proberen te spreken. Dat heb ik ook aan Mr. Mortier 
gezegd. Ik wil geen afbreuk doen aan zijn verdiensten en ik wou zéker niet in de schijnwerpers komen. Ik was eerlijk 
gezegd geschokt door de “onthullingen” aan de pers gedaan bij de publicatie van zijn jongste boek.  
Behalve dat de Rechters werden gevonden in de door mij gevonden bergplaats en de mogelijke betekenis van de 
initialen DUA en ANS staat zowat alles in dit boek Dossier Lam Gods. Men moet alleen de stukjes van de puzzel op de 
juiste plaats krijgen en zo het juiste beeld weergeven en  
DAT heeft Mr. Arsène voor mij gedaan, geloof ik, en alle Wetteraars hierboven met hem !! 
  
Mijn poging tot “spreken” werd totnogtoe op een ongelooflijke manier gedwarsboomd : na mijn eigen contactname met 
de media, alleen “Het Volk” - regionaal en nog niet voor de helft - en na een spreekbeurt te Wetteren (bij toeval en dit 
keer zeker niet op mijn vraag-) - ook weer regionaal en door Mr. Mortier bestempeld als larie en apekool en fantasie, 
terwijl alles wat ik zeg nochtans heel goed controleerbaar en juist is.  
BRT 2 regionaal gaf mij gedurende 2 minuten de gelegenheid om life - en dus niet gecensureerd - in de ether te 
komen, waardoor ik de kans kreeg om direct een oproep tot onderzoek te doen aan Het Parket, Mr. Statius.  
Radio 1 – “Piazza” benaderde mij recent en nam gedurende drie uren mijn hele story op. Men vroeg mij daarbij 
uitdrukkelijk om het héle verhaal te vertellen, ook al was het te omvangrijk voor de uitzending.  
Ik gaf het verhaal zoals gevraagd, met de overtuiging dat dan tenminste toch het meest essentiele zou worden 
uitgezonden. Tot mijn stomme verbazing echter kwam toen alleen Mr. Mortier aan het woord  in de betreffende 
uitzending. De uitleg hiervoor was dat mijn verhaal een “voetnoot” was uit het boek van Mortier-Kerckhaert, terwijl het 
er integendeel nochtans lijnrecht tegenover staat …  
En zo gaat het maar verder… 
Mgr. Luysterman, de bisschop, zei in zijn homilie, nadat ik hem een paar vragen voorlegde en hem mijn bevindingen in 
de kathedraal overmaakte, die door mij werden overgemaakt aan Het Parket :  
“…Er zijn mensen die denken dat alles op te lossen is met rechtvaardigheid, maar rechtvaardigheid alléén kan niet alles 
oplossen …” En toen begon hij over de liefde in de wereld en de gezinnen … 
Nu, ik wil dit grif aannemen, want ook ik kan niet alles wat ik weet aan papier toevertrouwen, maar of het nu wel 
degelijk “de mantel der liefde “ is waarmee alles wordt toegedekt in dit land, durf ik toch sterk te betwijfelen … 
In ieder geval begon ik mij “ergens onder weg” rekenschap te geven van het feit dat mijn verhaal wel “erg hete 
pootjes” heeft.  
Omdat ik dat besefte en ook besefte dat ik Mr. Van De Voorde met mijn info wel eens in een moeilijk parket kon 
brengen, stopte ik met verdere informatie aan deze laatste. Ik wou hem er niet mee belasten …  
  
Ik realiseer mij echter ook dat de oplossing van het raadsel alleen mogelijk is door uw Instituut - welliswaar misschien 
inderdaad op officiele vraag.  
  
Nu, mijn “story” hoort in ieder geval ook bij uw diensten thuis - en niet alleen bij Het Parket - want alléén 
wetenschappelijk onderzoek kan mijn verhaal bevestigen of ontkrachten.  
Daarom ben ik zo vrij U een samenvatting van deze “story” op te sturen.  
  
Met alle respect voor de redenen om te zwijgen hierover, vraag ik alleen de bekendmaking van “DE RESTITUTIE” en 
wat er met de originele R.R. is gebeurd, om wèlke reden dan ook.  
  
Ik verwijs daarvoor ook naar het fameuze gedicht van Vanderveken :  
  
  “Uit liefde  
  als plicht verrricht (sic)                                            rrr   zo staat het er  
  en om te wreken                                                     of : zo gaat wereldse grootheid ten onder … 
  voor streken  
  niet geweken  
                Jef Vanderveken 
                Oktober 1945 “                                        Er zal toch hoe dan ook énige uitleg moeten worden  
                                                                          gegeven bij de terugkomst van de èchte R.R. …. 
                                                                               mede dank zij die fameuze kleurenfoto …  
  
Indien U het hele verhaal wil inkijken, sta ik graag ter beschikking. In bijlage  de samenvatting van heel mijn verhaal. 
  
Met de meeste hoogachting,                          
  



  
                                                                                     Maria De Roo  
                                                                                     9230 WETTEREN  
  
Bijlagen : de samenvatting van mijn verhaal 2 blz. “toelichting”  
  
1. Er is nog véél meer bewijsmateriaal dan vervat in deze samenvatting, rechtstreeks en onrechtstreeks, om mijn 
verhaal te staven. Ook zaken die ik nooit aan papier zal toevertrouwen ! 
Ik wachtte op Mr. Statius van Het Parket voor het verzenden van mijn story, maar die is momenteel nog steeds niet 
bereikbaar.  
Vermits echter reeds meerdere personen kennis namen van dit verhaal, zoals ik het voor U samenvatte, zie ik er geen 
bezwaar in om het U over te maken.  
Radio 1 “Piazza” beschikt zelfs over een bandopname van 3 uren, die ze weigeren terug te geven … Nochtans, ik had 
het nooit in volle vertrouwen gegeven, had ik geweten dat er toch niets aan bod van  mocht komen in de uitzending.  
Het zou moeten een les zijn …  
  
U zal het mij dan ook niet kwalijk nemen dat ik U, zonder medeweten van Mr. Statius, niet in het bezit kan stellen van 
àlle détails voor het concreet aan Het Parket aangevraagd onderzoek.  
Mijn verhaal hoort echter thuis in Het Kunstpatrimonium, vermits alleen daar de oplossing kan worden gegeven.  
  
Ik ben bang dat ik ook wel eens van het toneel zou kunnen verdwijnen voor die Rechtvaardige Rechters terugkomen.  
Ondertussen zijn niet alleen bijna alle mensen die kunnen getuigen overleden, maar zijn zowat ook alle materiele 
bewijzen verdwenen uit het zicht en uit de geschiedenis - al zijn er ook een paar bijgekomen, waar echter geen haan 
mag over kraaien … 
  
2. DOOR HEEL DIE GESCHIEDENIS MET DIE KLEURENFOTO VAN DE ORIGINELE R.R.  
EN DOOR MIJN BEZOEK AAN DE KATHEDRAAL DAARNA OP 26.6.1995  
BEN IK ER VAST VAN OVERTUIGD GERAAKT DAT ER INDERDAAD  TWEE PANELEN  VAN DE R.R. IN OMLOOP ZIJN  :  
Het schilderij dat ik de laatste keer zag in 1988, samen met ons koor en een Duits gastkoor uit Brakel, WAS NIET 
HETZELFDE  als dat wat ik zag bij mijn controlebezoek op 26.6.1995  !!! 
  
Het is trouwens volstrekt onmogelijk dat een schilderij gedurende jaren goed in een lijst steekt (vooral achter dat 
bescherm-glas-systeem) en dan op een dag niet meer en enkele dagen daarna opnieuw goed zit - zonder dat iemand 
het heeft aangeraakt  ??? KOM NOU !!! Mooie beveiliging, als dit zomaar kan zonder medeweten van alle betrokkenen 
……...  
 
Mevrouw Masschelein-Kleiner stelde me voor zelf kopieën te komen maken van hetgeen ik vroeg, maar vermits ik zei 
dat ik daartoe niet in staat was  ingevolge mijn handicap, stelde zij mij in verbinding met Mr. Guido Van De Voorde in 
het labo. Hij zei dat een kopie van röntgenfoto’s duizenden franken zou kosten, maar dat soort kopieën had ik helemaal 
niet nodig.. Toen stelde hij mij voor een brief te schrijven en daarin te preciseren wat ik precies wou, zodat aan mijn 
vraag gevolg zou kunnen worden gegeven.  
Daarom schreef ik op 6.7.1998 volgende brief :  
                                                                                                       Wetteren, 6 juli 1998 
  
                                                                                                       Aan Mevrouw MASSCHELEIN-KLEINER  
                                                                                                       Directeur van het Koninklijk Instituut voor 

 Het Kunstpatrimonium 
                                                                                                       Jubelpark 1  
                                                                                                       1000 BRUSSEL 
  
Betreft : Lam Gods - Rechtvaardige Rechters 
  
Mevrouw de Directeur,  
  
         Het zou mij plezier doen mocht het mogelijk zijn een kopie te bekomen van het eventuele geschreven verslag 
over de radiologische onderzoeken van :  
-         al de zijpanelen van het Retabel Lam Gods ;  
-         het paneel van de Rechtvaardige Rechters, waarop het gedicht van Vanderveken aan de achterkant werd 
aangebracht.  
  
Ik had graag ook een kopie van alle foto’s - gewone foto’s dan - kleuren- en zwart-witte die van al deze panelen 
werden genomen.  
Mijn vraag geldt voor het onderzoek, gebeurd in 1945 én het onderzoek dat werd verricht in 1950. 
  



Ik heb geen behoefte aan de röntgenfoto’s, vermits ik daar niets kan mee aanvangen. Ik ben geen wetenschapper en 
wil dus ook niet in de plaats treden van jarenlange onderzoekers.  
Ik ga uit van schildertechnieken, niet van scheikundig onderzoek, en ik hoop - met een beetje geluk - ook met déze 
foto’s iets te kunnen bewijzen. 
Desnoods ben ik tevreden met een kopie van ALLE genomen gewone foto’s  in deze onderzoeken én een kopie van het 
boek van Prof. Coremans “l’Agneau mystique au laboratoire” waaraan ik op geen enkele andere manier kan geraken. 
  
Ik wil geen misdaad oplossen. Ik ben alleen 99,9% overtuigd van het feit dat de originele Rechtvaardige Rechters reeds 
teruggevonden waren voor 1945 én dat restitutie werd gedaan. 
Het is deze restitutie die ik eindelijk wil bevestigd zien. 
  
Ik ben bereid alle info waarover ik beschik ter beschikking te stellen van uw Instituut. Sommige zaken wens ik echter 
nooit op papier te zetten. Het is mij immers in geen geval te doen om persoonlijk succes.  
  
Ik wil natuurlijk betalen voor de informatie die U mij eventueel ter beschikking stelt.  
  
Met de meeste hoogachting en dank bij voorbaat.  
  
  
                                                                                                                         Maria De Roo  
                                                                                                                         9230 WETTEREN  
 
                                                                                                        Wetteren, 23 juli 1998  
                                                                                                    
                                                                                                        Aan Mevrouw Masschelein-Kleiner 
                                                                                                        Directeur van het Koninklijk Instituut van het  
                                                                                                        Kunstpatrimonium 
  
Betreft : Rechtvaardige Rechters - Lam Gods 
  
  
  
Mevrouw de Directeur,  
  
  
          Zoals U inmiddels bekend, is mijn stelling inzake hogergenoemd onderwerp o.a. dat de R.R. vóór 1945 
teruggevonden zijn en dat ze teruggegeven zijn aan de autoriteiten.  
  
Ik ben er, sedert het vinden van de kleurenfoto van de originele R.R. en mijn controlebezoek aan de kathedraal op 
26.6.1995, vast van overtuigd dat er twee panelen met de afbeelding van de R.R. in omloop zijn : de originele èn de 
kopie van Vanderveken.  
De kopie van Vanderveken is inmiddels met die vuile bruine boord toegetakeld, zoals geen enkele schilder het met een 
van zijn schilderijen zou doen - laat staan Vanderveken … 
  
Ik ben er inmiddels ook van overtuigd dat Vanderveken zijn fameus gedicht heeft geschilderd op het originele paneel, 
nadat hij er de retouches had op aangebracht - zoals hij overtuigd was dat de Rechters oorspronkelijk door Van Eyck 
werden geschilderd en zoals hij het trouwens ook aan  Koehn heeft uitgelegd tijdens de oorlog … 
  
Dit verklaart de inhoud van het gedicht perfect (oktober 1945) en dit verklaart ook waarom Vanderveken geen verhaal 
had tegen het bevel van Coremans tot overschilderen van dit gedicht in 1950.  
Vanderveken riskeerde immers reeds vervolging wegens “collaboratie” tijdens de oorlog  (bestaande brief door hem 
geschreven aan de Duitsers) en dan ook nog daarenboven het onrechtmatig wijzigen van het originele paneel... 
Uit liefde, als plicht, verrricht en om te wreken... JAWEL !!  
Als de man had gedacht daarmee roem en dankbaarheid te verwerven ….. 
Men kon zijn bloed wel drinken sedert Vanderveken  (ooit door Friedländer de grote Brusselse vervalser genoemd) in 
1927 de hele kunstwereld, prof. Hulin de Loo op kop, belachelijk maakte door te bewijzen dat het in Londen als een 
èchte Vlaamse Primitief tentoongestelde schilderij : Het mystieke huwelijk, door hem werd geschilderd en dat zijn 
buurmeisje model had gestaan …  
  
Veiligheidshalve had men Vanderveken sindsdien wel in dienst genomen van de Belgische Staat en de Belgische Musea, 
maar de man kreeg  in feite nooit erkenning voor zijn talent. 
Hij startte in 1945 een felle discussie met het Bisdom en de autoriteiten, die door een getuige aan mij werd 
omschreven als “een verschrikkelijke ruzie” die hem de meest ongelukkige jaren van zijn leven bezorgde … 
  



Op 93 jarige leeftijd verklaart Vanderveken aan een journalist dat zijn laatste woord over die hele affaire nog niet is 
gezegd en bij dit artikel geeft hij een foto, waarop hij met kiel en muts aan het schilderen is aan de Rechtvaardige 
Rechters. Hij zit merkwaardig genoeg echter bezig aan een volledig afgewerkt schilderij … duidelijk met restauratie 
bezig en niet met het schilderen ervan.... 
  
Gesteld dat er in 1945 en in 1950 inderdaad enkel de kopie van Vanderveken was :  
1. Wat kwam die dan in ‘s hemelsnaam doen bij dat hele onderzoek dat gebeurde bij de teruggave van het    
         Retabel in 1945 én bij de restauratie ervan in 1950 ?  
2.       Waarom moest die kopie van Vanderveken dan ook radiologisch onderzocht worden  -als zelfs het kleinste     
         kind normaal op het eerste gezicht kon zien dat het de kopie was, zowel wat het uitzicht van het paneel als    
         wat de afbeelding betrof ?  
  
Er moet, afgezien van de verklaringen van Coremans aan José Goedertier en Capart in 1945 toch IETS gebeurd zijn. Er 
moet op zijn minst twijfel geweest zijn omtrent het paneel van de R.R. anders had men het niet nodig om het door te 
lichten …  
Waarom men blijft zwijgen is een andere vraag....  
Of is de manier waarop men Vanderveken behandelde na het overhandigen van zijn kopie in 1945 normaal te noemen 
?? 
De man werkte er per slot van rekening jaren aan - van 1939 tot 1941.  
Hij moest - na een hevige ruzie - nog minstens 8 jaar wachten vóór hij een cent werd uitbetaald - voor zijn kopie ???, 
die men al die tijd bezigt ???  
  
Men betaalt hem uiteindelijk  de som van 225.000 fr,-de som die nog verschuldigd was voor de teruggave van de 
originele Rechtvaardige Rechters.  
MEN = de Belgische Staat, de Provincie, de Stad Gent en Het Bisdom  - elk zijn deel  !!! 
MOOIE BEHANDELING !!! van een underdog gesproken...  
  
Vermits wij, reeds voor die Lam Godshistorie, fel geïnteresseerd waren aan de wijze van opbouwen van de schilderijen 
van de “primitieven”  - en niet alleen aan de behandeling van de panelen met krijt en totemlijm en de verven, maar ook 
aan de manier van schilderen - verzamelden wij daarover info o.a. bij een leraar die deze technieken toepaste, bij 
iemand die in het Museum van Antwerpen een  kopie aan het maken was van een schilderij . Deze laatste stuurde ons 
heel bereidwillig héél zijn methode van werken op : volgorde van opzetten en opbouw, gebruikte materialen enz …  
Wij waren eigenlijk niet helemaal te overtuigen van het zogezegd altijd schilderen van licht op donker door de 
primitieven … alhoewel wij wel degelijk het bewijs kregen door de techniek die de leraar in de seniorenclub ons 
bijbracht (dit was vóór mijn speurtocht ) 
  
Bij het maken van kopieën van de foto’s afgebeeld in het boek Dossier Lam Gods (originele RR en kopie) voor mijn 
speurtocht in de kathedraal op 30.6.95, kreeg ik een merkwaardig verschil in opbouw door van de beide schilderijen 
(toen ik ze zwart-wit kopiëerde).  
Dat verschil had Vanderveken dus blijkbaar niet geweten bij het maken van zijn kopie.  
PUUR TOEVAL WEER HOOR dat de man, die de kopieën maakte, de machine verkeerdelijk  had ingesteld op zwart-wit 
i.p.v. kleur...  
Dààrom mijn vraag om kopieën aan jullie, in de hoop dat ook jullie dat ontdekken of dat ik zélf - met weer dat tikje 
geluk - het kan ontdekken bij het toezenden van de door mij gevraagde foto’s... 
  
Geïntrigeerd ging ik  naar de tentoonstelling van “De Stoutmoedige Diefte” .  
Ik had daar een gesprek met de dame die aan een restauratie bezig was.  Ik heb haar verteld over die kleurenfoto van 
de originele in het boek Mortier-Kerckhaert, met als opgegeven bron Friedländer. Zij zei me direct “Friedländer, dat kan 
niet ”. Klopt zei ik, maar het is aan Mr. Mortier om de werkelijke bron mee te delen, niet aan mij, maar ik weet ze “. 
Zij is het boek dan gaan raadplegen om te zien of wat ik zei inderdaad klopte en wenste mij proficiat met mijn 
ontdekking...  
Nadien hadden wij het over de werkwijze van de “primitieven”.  
Het klopt wat uw leraar zei dat de primitieven schilderden licht op donker, maar soms lieten ze voor de “lichten” hier en 
daar bewust “lichte vlekken”. Dat is wat Van Eyck deed !!!  en wat Vanderveken dus niet wist...  
  
De dame verwees mij voor verdere info naar Doerner Nicolaus en Van Mander-schildertechnieken.  
Tot daar Vanderveken.  
Ik kreeg ook onder andere nog een getuige door over een bergplaats van één van de panelen van de R.R. tijdens de 
oorlog, maar dat heeft hier geen belang. Het is doorgegeven aan Mr. Statius, die bevestigde dat de beschrijving van 
huis en eigenaar reëel is...  
  
WAT NU COREMANS BETREFT :  
Zijn stilzwijgen heeft hem zeker geen windeieren gelegd !  
  



In een artikel uit “Le Cahier des Arts” 1958, dat hoofdzakelijk was bedoeld over “Vermeer de Delft : une affaire 
scandaleuse de vraix et faut tableaux “, schrijven Jean Decoen en Louis Henno (voorzitter van de Belgische Bond voor 
Beroepskunstenaars) - beiden vrienden van José0Goedertier - over prof. Coremans.  
  
Zij halen een artikel aan uit het weekblad “Le Phare Dimanche” uit 1951 :de waarheid over Het Lam Gods.  
  
Zij hebben het over de merkwaardige blitz-carrierre van Coremans na de bevrijding, waaruit wschl. zijn grove 
vergissingen voortspruiten vanaf het ogenblik dat het gaat om artistieke realiteiten ;  
  
- over het zand dat hij in de ogen strooide van iedereen, ook van professoren van vreemde musea ;  
-       over bedrog ;  
-       over de ongelooflijke zelfverheerlijking van de man en de barnum-reclame voor een restauratie, die er geen      
      was ;  
en nog meer van dit fraais.... Zo te zien niet zijn beste vrienden in ieder geval, maar wel vrienden van José 
Goedertier...  
  
Al het voorgaande, samen met alle aan U reeds overgemaakte en niet overgemaakte info, is het niet voldoende voor 
een z? concreet onderzoek ???  
  
Er zijn al veel belachelijker onderzoeken verricht heb ik de indruk, al ben ik wel akkoord dat er veel belangrijker zaken 
aan de orde zijn momenteel.  
Hopelijk is het wel interessant voor Uw Instituut. Ik gaf, geloof ik toch, voldoende info voor onderzoek.  
  
Met de meeste hoogachting,  
  
  
                                                                                              Maria De Roo  
  
                                                                                              Wetteren 
  

 
  
  
Mijn vragen werden doorgegeven aan het Labo - Mr. Van De Voorde.  
Het was op zijn verzoek dat ik aangaf wàt ik precies wou, vermits er een pak röntgenfoto’s waren en één  kopie wschl. 
meer dan 3.000 fr zou bedragen volgens hem...  
Ik heb mijn vraag daarom precies geformuleerd en ze werd door Mevr. Masschelein-Kleiner doorgegeven aan het Labo. 
Dat heeft ze mij telefonisch bevestigd. Dus aanvankelijk wilde ze wel ingaan op mijn verzoek om kopies...  
  
Omdat ik ondertussen vernomen had van Mr. Statius dat Het Parket nooit zou opdraaien voor de kosten van een 
onderzoek - omdat die zaak al zo hopeloos verjaard was … heb ik dan maar mijn brief van 23 juli, hierboven, 
geschreven.  
  
Ik rekende er op dat deze info het onmogelijk zou maken om de waarheid niet in te zien …  
  
Normaal zou er toch een reactie moeten volgen volgens mij... Ik kreeg echter geen “officieel” antwoord op mijn vraag. 
  
Mevr. Masschelein-Kleiner zei mij telefonisch : “wat wilt gij dat ik zeg, Mevrouw, om iets te ondernemen, daartoe heb ik 
eerst een schriftelijke aanvraag nodig van de Minister van de Vlaamse Gemeenschap... “ 
  
Moet ik dan contact opnemen met de Minister vroeg ik ? antwoord : “daar doet ge mee wat ge wilt.” 
  
Ik heb in ieder geval iedereen voor zijn verantwoordelijheid gesteld.  
  
Vermits mijn broer op dat moment terminaal kankerpatient was, heb ik niet de moed gehad om mij tot de minister te 
wenden...  
  
De Rechtvaardige Rechters voor altijd verdwenen ????  
  
Het lijkt er in ieder geval sterk op Pilatus wast nog altijd de handen in onschuld en ondertussen blijft de lijkenpikkerij 
ongestraft hoogtij vieren ? 



 



 



VIII ONDERZOEK IN WETTEREN DOOR KWIK EN ZONDAGNIEUWS MAART 1963 
(DEEL I) 
  

 

 



 
  

 

 

 
  



 
  

 



 
  
De grafmaker te Hofstade was slechts in het bezit van een lijst met de namen van aldaar begraven personen, te 
beginnen van 1936 af. Op de burgerlijke stand kon men ons al evenmin helpen. Daar had men alleen de overlijdensakte 
van De Swaef.  
Mej. Possemiers, dochter van de intussen overleden schoonbroer van De Swaef, had nog een vage herinnering aan 
haar “nonkel Achiel”, weet dat hij te Hofstade werd begraven, maar heeft zijn graf nooit bezocht. Van de toenmalige 
kistenmaker bleek al evenmin een spoor te vinden.  
Wij hebben noodgedwongen onze opzoekingen verlegd naar het oude kerkhof te Wetteren, dat sedert 1950 in onbruik 
is geraakt en waar, volgens lijst van de huidige grafmaker, Lievens en Goedertier moeten begraven liggen.  
Inderdaad, volgens deze lijst werd Goedertier er begraven op de familiegrond in de uiterste linkerhoek, op 29 november 
1934.Lievens moet er ter aarde besteld zijn op 8 maart 1935.  
Het familiegraf van de Goedertiers (een drieluik), met tien namen op vonden wij betrekkelijk gemakkelijk, dank zij de 
speurderszin van de Wetterse dorpsfilosoof Jef De Wilde, maar dit van Lievens bleek een vraagteken.  
De huidige grafmaker, evenmin als de vroegere, Maurice De Pauw, wisten het antwoord, ofschoon deze laatste 
beweerde er blindelings heen te kunnen stappen. Noodgedwongen moest ook hij zijn opsporingen na een half uur 
staken.  
  
*MDR - nochtans was de grafzerk dààr waar de grafmaker staat op de foto. Het was een wit-marmeren zerk, met de 
hoogte en de afmetingen van de huidige moderne zerken op het nieuwe kerkhof, met daarop in grote zwarte letters 
alleen de naam van Lievens aangebracht. Deze naam was niet in de zerk gegrift. De letters waren er bovenop 
aangebracht.  
  



Wij hadden het reeds vroeger opgegeven. Het speuren hier, te midden van opengebroken graven en kelders, leek ons 
nogal een luguber werkje. Het kerkhof, dat aangekocht werd door een particulier, wordt immers opgeruimd. 
Maar het familiegraf van de Goedertiers, ofschoon vervallen, dat staat er gelukkig nog. (*MDR Het werd niet 
overgebracht naar het nieuwe kerkhof en is nu verdwenen. Op het oude kerkhof staat alleen nog de geklasseerde kapel 
van de familie Pottelsberghe de la Poterie. ) 
Tien namen komen voor op de drieluikige grafsteen, waarvan Arsène Goedertier, zijn zoontje Adhémar en echtgenote 
de linkerkant innemen. Het eerste familielid werd er ter aarde besteld in 1894. Het betreft hier een gemeenschappelijke 
grond en geen kelder.  
  
Onzinnige verhalen 
Over dit graf en dit kerkhof werd in het verleden al een woordje geschreven en gesproken. De meest onzinnige 
geruchten en legenden werden er over verspreid, maar totnogtoe kent niemand het geheim en kan bijgevolg ook 
niemand de bewering van de Italiaan Riesch weerleggen.  
Zo werd een tussenhek van het kerkhof de nacht, volgend de begrafenis van “mijnheer Arsène”, zoals Goedertier te 
Wetteren werd genoemd, opengetrapt. In de gemeente werd gefluisterd dat het graf van Arseen de voorbije nacht 
werd opengebroken.  
Honderden kijklustigen begaven zich naar de begraafplaats enkele weken later, toen het nieuws van de bekentenis van 
Goedertier op zijn sterfbed bekend werd.  
Velen, die hun verbeelding lieten werken, trokken met een lichte huivering weg.  
Een onderzoek bracht echter aan het licht, dat bewuste diefstal werd gepleegd bij de nabijwonende grafmaker De Pauw 
en dat de dieven langs bedoeld tussenhek waren gevlucht.  
*MDR - De inbraak bij de grafmaker (tenzij voor het stelen van materiaal)  en  dit verhaal van de vlucht van de dieven 
langs het tussenhek lijkt mij weinig wschl., vermits zij dan zouden uitkomen op het grote kerkhof en ze dan ook nog 
het afgesloten hek van de hoofdingang te overwinnen hadden en een dubbele afsluiting. Dit was zeker niet de ideale 
uitvlucht … Ik spreek uit ondervinding. De grafmaker woonde naast het kerkhof en het graf van Goedertier lag 
daarnaast op het kerkhof in de uiterste linkse hoek - aan de straatkant.  
  
Een andere inwoner had Goedertier zekere dag  eens zien graven op het kerkhof. Een onderzoek bracht aan het licht, 
dat dit was gebeurd tijdens de eerste wereldoorlog. Hij had er wijn verborgen in een paar grafkelders van bekende 
families. Na de oorlog heeft hij de wijn opnieuw tevoorschijn gehaald.  
Alhoewel dit feit niets te maken heeft met het “Lam Gods”, bewijst het niettemin de eigenaardige voorliefde van Arsène 
voor geheime bergplaatsen.  
Bijgevolg lijkt de veronderstelling van de Italiaan Riesch als zouden de RR in een lijkkist kunnen verborgen zijn, nog zo 
kwaad niet, ofschoon de 63-jarige kistenmaker Emiel De Saedeleer  dit uitgesloten acht.  
  
De Saedeleer, die nog onder de”bevelen” heeft gestaan van Goedertier als misdienaar en 25 jaar het “ stoeltjesgeld” 
rondhaalde te Wetteren, heeft de kist van Arsène (evenals die van Lievens) vervaardigd en het lijk gekist, nadat 
moeder De Saedeleer Goedertier had  “afgelegd”.  
  
-Er bevond zich anders niets in de kist, zegt De Saedeleer, dan een wit laken, waarin ik het lijk heb gehuld. De kist had 
een normale grootte : 1,85 m op 0,60m  en 0,60 m hoog. Te noteren valt hier, dat de afmetingen van het verdwenen 
paneel 1,59 m op 0,50 m zijn met een dikte van 4 mm, zodat het gemakkelijk in een kist kan worden geborgen. 
Natuurlijk ligt het voor de hand, dat het paneel zich niet in de kist kon bevinden toen Goedertier ter aarde werd besteld. 
De vraag is, waar hij het voordien had verborgen en of het na zijn dood door een gebeurlijk medeplichtige nog werd 
verplaatst. Hierop heeft nog niemand het antwoord kunnen geven.  
  
Indien het vermoeden van de openbare mening juist is, als zou Lievens een medeplichtige rol kunnen hebben gespeeld 
in deze zaak, dan dient er op gewezen dat deze laatste pas drie maanden na Goedertier is gestorven en bijgevolg wel 
het paneel kan hebben verplaatst.  
  
Nooit geopend  
Zeker, wij kunnen ons hier alleen houden bij veronderstellingen, maar het komt ons alleszins vreemd voor, dat de drie 
figuren in deze zaak allen in zeer bijzondere en voor Lievens bepaald geheimzinnige omstandigheden zijn gestorven. 
Uit  ons onderzoek is één zekerheid gebleken, namelijk dat geen enkele kist in de familiekelder van de Goedertiers op 
het kerkhof te Wetteren ooit werd geopend, afgezien van de onvindbaar geworden of spoorloos verdwenen graven van 
De Swaef en Lievens.  
Tijdens herhaalde onderzoeken te Wetteren door het Belgisch gerecht voor de oorlog, door de Duitsers tijdens de 
bezetting en ook na de tweede wereldoorlog nog, is wel het familiegraf aan de beurt gekomen, maar nooit de kisten.  
  
MDR : Dit klopt niet ! Ik was er zelf getuige van hoe één van de kisten werd geopend in 1942 door Oberleutnant 
Koehn, samen met twee Duitse soldaten en de toenmalige grafmaker. Zij doorzochten ook de zerken van : in het 
midden die van Goedertier, links Vilain XIIII en rechts Polydoor D’Hooghe, die daar toen nog niet lang geleden werd 
begraven.  
  



Laat men dit in gewone omstandigheden uit eerbied voor de nagedachtenis van de overledenen, dan had men in dat 
geval, volgens ons, een uitzondering moeten maken.(Dat heeft men dus wel gedaan !) 
Zeker, de familie Goedertier was een achtenswaardige familie, met uitzondering van Arseen dan, maar de zaak was 
veel te gewichtig om iets aan het toeval over te laten.  
Dat gedurende gans het verloop veel aan het toeval werd overgelaten, zullen wij in de volgende bijdrage aantonen en 
bewijzen waarom … 
  
A. DEMEIJ en L.SCHALKENS - KWIK-Zondagnieuws 1963 
  
Kwik- Zondagnieuws 30 maart 1963  
  
Bisdom werpt verantwoordelijkheid af  
Met de briefwisseling werd de eerste fase van deze ophefmakende zaak afgesloten. Velen hebben betreurd, dat de 
onderhandelingen in deze periode niet hebben geleid tot de ontdekking van de Rechtvaardige Rechters en tot de 
aanhouding van de dader.  
Het bisdom en het gerecht werden verweten niet doortastend genoeg en onhandig te zijn opgetreden. Reeds vroeger 
hebben wij er op gewezen, hoe het onderzoek niet kon gevoerd worden zoals dit normaal had moeten gebeuren, omdat 
als eerste bekommernis gold het paneel voor vernietiging te behoeden.  
Anderen waren van oordeel, dat men het door de dader gevraagde miljoen had moeten geven, gezien het hier ging om 
een schilderij van onschatbare waarde.  
Teneinde ons een beter oordeel te kunnen vormen over het aandeel, dat het bisdom heeft gehad in dit deel van het 
onderzoek en ter wille van de objectiviteit, hebben wij de mening gevraagd een woordvoerder van het bisdom, namelijk 
Monseigneur  De Kesel, hulpbisschop van Gent en opvolger van de intussen overleden Kanunnik Van der Gheyn als 
conservator van  St. Baafs.  
  
Voor de noodwendigheden van het onderzoek, aldus Monseigneur De Kesel, moest de dader in de waan worden 
gelaten, dat de onderhandelingen alleen werden gevoerd met het bisdom. In werkelijkheid was het parket, dat de 
teksten opstelde en de algemene richtlijnen gaf.  
Ik meen zeker te weten dat de toenmalige bisschop van Gent, Monseigneur Coppieters, steeds bereid 
geweest is het door de dader gevraagde miljoen te geven omdat het zijn enige bezorgdheid was, het 
schilderij zo spoedig mogelijk en ongeschonden in zijn bezit te krijgen.  
Dat miljoen hoopte men later wel terug te krijgen door het houden van openbare inzamelingen.  
  
Het parket heeft zich hiertegen verzet en was van oordeel, enerzijds dat het niet paste voor het bisdom 
rechtstreeks te onderhandelen met een dief en anderzijds dat de dader het paneel voor veel minder dan 
een miljoen zou teruggeven !  
De gevolgen van deze zienswijze kent men.  
Verdere commentaar bij deze verklaring lijkt ons overbodig. De lezer zal er zelf zijn besluiten uit trekken.  
  
“Wanneer men dit alles vernomen heeft rijst een nieuwe vraag : 
Waarom werd in 1934, nadat Goedertier het paneel van de Rechtvaardige Rechters had gestolen, volledig 
tewerkgegaan alsof het Bisdom eigenaar was van Het Lam Gods ?  
Het Bisdom kon hoogstens aansprakelijk gesteld worden voor de goede bewaring van het meesterwerk, maar de 
onderhandelingen tussen dief en eigenaar konden niet uitgevoerd worden met het Bisdom, zonder enige bemoeiing van 
de Staat, de eigenlijke eigenaar van het kunstwerk.  
Een bewijs temeer dat de politiek destijds in gans deze zaak eveneens een triestige rol heeft gespeeld “.  
Met deze magere gegevens kon commissaris Luysterborgh starten met zijn nieuw onderzoek. Intussen was 1935 
begonnen. Nog steeds was de openbare mening niet gealarmeerd door de bekentenis van Goedertier. Men was er in 
geslaagd de pers er totnogtoe buiten te houden volgens de wil van Van Ginderachter.  
  



 
  

 
  
Toen Goedertier stierf, bedroeg het tekort ongeveer een half miljoen, verdeeld over 170 schuldeisers. Waarheidshalve 
dient er hier op gewezen  dat de schuldeisers later door de familie werden schadeloos gesteld.  



  
De politie besteedde eveneens aandacht aan vroegere diefstallen.  
Goedertier was hierover in die periode ondervraagd geworden door een commissaris van de gerechtelijke politie te 
Gent. Ook ditmaal bood hij zijn “speurdersdiensten” aan, zeggende “dat hij zeer veel belang stelde in dedectivewerk, 
dat hij veel politieromans las, enz. “ 
Intussen had de gerechtelijke politie te Gent ook vernomen, dat mevr. Goedertier de nacht volgend op het overlijden 
van haar man, talrijke papieren had verbrand en er was nog meer gebeurd.  
De meid van Goedertier had een belangrijke verklaring afgelegd. Einde mei had zij Arsène zekere morgen bezig gezien 
in zijn werkhuis met een “pak” dat op de schaafbank lag.  
Het scheen een “plank” te zijn, volgens getuige. Volgens door haar versterkte aanduidingen, kon het de afmetingen 
hebben van het verdwenen paneel. Het was in zwarte wasdoek gewikkeld, samengebonden met een witte koord.  
  
Goedertier zou de deur hebben dichtgeworpen toen hij zijn meid bemerkte. Hij zou daarna zijn auto hebben gehaald, 
het “pak” er hebben in gelegd en zijn weggereden.  
Gold het hier Johannes de Doper of de Rechtvaardige Rechters ? Men weet, dat het paneel van Johannes De Doper op 
28 mei 1934 in het Noordstation te Brussel werd afgegeven. De politie kwam eveneens in het bezit van een andere 
verklaring, namelijk van Maria Van Severen, uit het voormalig drankhuis “Het Oud Gemeentehuis” Markt te Wetteren.  
Toen deze vrouw in juli of augustus naar Schellebelle vertrok, bemerkte zij de auto van Goedertier voor zijn woning, 
terwijl deze laatste bezig was er “iets” in te leggen, dat de vorm had van een “plank”, in zwart papier verpakt. De zoon 
Adhémar  en de echtgenote van Goedertier zouden hem bij dit werkje hebben geholpen.  
  
Heeft Maria Van Severen zich een paar maanden vergist en gold het hier dezelfde “plank”, waarover de meid 
Christiaens  het had ? Dit heeft men nooit kunnen achterhalen, vooral ingevolge het feit, dat de voornaamste getuigen 
slechts maanden en in sommige gevallen meer dan een jaar na de feiten door de politie konden worden ondervraagd.  
  
Intussen was het maart geworden, zonder dat het onderzoek werkelijk was gevorderd en zonder dat de naam Lievens 
was ter sprake gekomen. Die Lievens werd op 5 maart 1935, in zijn villa te Jabeke-Wetteren, in geheimzinnige 
omstandigheden dood aangetroffen.  
Brievenbesteller Van Den Bogaerd had al enkele dagen voordien het nieuw telefoonboek op de brievenbus gelegd, die 
Lievens in de dreef die naar de villa leidde had geplaatst. Daar dat telefoonboek, alsmede andere briefwisseling daar na 
enkele dagen nog lagen, begon de brievenbesteller zich ongerust te maken. Hij verwittigde de veldwachter, die wat 
later met de politiecommissaris van Wetteren ter plaatse kwam en Lievens dood vond in de voorste kamer met de 
hoorn van de telefoon in de hand.  
Vermits de man daar in een bloedplas lag, beval het Parket een lijkschouwing . De toenmalige wetsdokter besloot tot 
natuurlijke dood, nadat hij had vastgesteld dat Lievens was overleden ingevolge bloeding van een maagzweer.  
  
Lievens werd begraven op 8 maart 1935 en geen mens sprak er voorlopig over. De politie wist toen ook nog niet, dat 
deze persoon in betrekking had gestaan én met de Swaef, die 4 dagen na Goedertier was overleden, én met 
Goedertier. Het enige dat men toen wist was dat alle drie afkomstig waren van Lede en dat de eerste vrouw van 
Lievens een zuster was van De Swaef.  
Enkele tijd later brak het schandaal in volle hevigheid los. Het nieuws van de bekentenis van Goedertier was, hoe kon 
het anders, eindelijk uitgelekt  en ook ter ore gekomen van de pers die haar kritiek niet spaarde  ten opzichte van Van 
Ginderachter en De Vos.  
De openbare mening was diep geschokt bij het vernemen van het nieuws dat zelfs weerklank vond in de ganse wereld.  
  
Een gewezen koster ! Wie had dat durven denken van iemand als Goedertier ?  
Dit en veel meer werd toen gezegd over “Mijnheer Arseen”, waarover toen met heel wat minder eerbied werd 
gesproken  dan twee jaar voordien, toen hij met opgezette borst, zwarte bolhoed op, dito pandjesjas aan en gouden 
pince-nez op de neus, door de straten van Wetteren wandelde of in sommige drankhuizen zijn hoge woord liet 
weerklinken.  
De verassing was zo groot, dat velen het nieuws weigerden te geloven. Begrijpelijkerwijze ging het ganse verleden van 
Arsène Goedertier nu over de tong.  
Jef De Wilde, die dan een drankhuis openhield op de grote Markt, herinnerde zich dat mr. Arseen in zijn café eens aan 
andere klanten had verteld “hoe de diefstal van het Lam Gods nu eigenlijk gebeurd was”.  
  
Maar ongelukkig had Jef niet geluisterd “omdat hij Mijnheer Arseen kende als een trots man, een opschepper”. Nu 
bekloeg de man zich toen niet te hebben geluisterd. Hoe spijtig, want Jef zou er de politie een grote dienst mee hebben 
kunnen bewijzen.  
Het schandaal was volledig. Ook te Dendermonde werd er begrijpelijkerwijze druk over gepraat, ook in verband met de 
diefstal, die vroeger bij  de h. Van Den Durpel was gepleegd geworden.  
Kwade tongen vertelden dat de dichter Prudens Van Duysse daar wel voor iets kon tussen geweest zijn.  
De man, die zijn standbeeld had rechtover de winkel van de H. Van den Durpel, was immers kort na de diefstal 
verhuisd geworden naar de Frans Courtensstraat, waar hij nu nog troont.  



En een Gents journalist had gemeend een brochure te moeten wijden aan het geval. En inderdaad, deze brochure 
verscheen enkele tijd later onder de titel “Een tragisch-komische geschiedenis. Arseen  Goedertier, de man van 
Wetteren en Het Lam Gods”.  
In deze brochure, werd “Mijnheer Arseen” voorgesteld als een “gespleten persoonlijkheid, die alle grootheid in deze 
wereld najoeg en alle medogenloze middeltjes gebruikte om zijn evenmensen in de gespannen strikken te vangen”.  
Weer de oneerbiedige volksmond vertelde hier, dat de schrijver aan de brochure, die verkocht werd als broodjes, een 
aardige stuiver heeft verdiend ; De tongen waren beslist losgekomen. In die tijd werd er ook verteld in de drankhuizen 
te Wetteren, dat de “Minardschouwburg” te Gent een revue wilde maken over het geval.  
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De vrouw verklaarde er echter zeker van te zijn dat Lievens geen betrekkingen had onderhouden met Goedertier. 
Anders zou hij haar hierover hebben gesproken, vermits hij haar alles vertelde. Alleen na de dood van Arsène had hij 
haar eens gezegd : “Het schijnt dat Goedertier een tekort heeft. Ge ziet dat nu van die mannen die altijd in de kerk 
zitten !” Zijn financiële zaken beredderde Lievens met een andere wisselagent van Wetteren, steeds volgens zijn vrouw. 
Evenals Mevr. Goedertier gaf zij ook toe na de dood van Lievens, papieren te hebben verbrand in de villa, volgens haar 
zonder waarde . Ondervraagd over het voorkomen van haar man, verklaarde zij, dat hij vroeger een puntbaardje droeg, 
het daarna had afgeschoren, doch het in de loop van 1934 weer te hebben laten groeien. Men weet dat de man, die op 
28 mei 1934 “Johannes De Doper” in het Noordstation afgaf, eveneens een puntbaardje had. Lievens droeg een 
bolhoed of een kaphoed, was groot van gestalte en kon Frans spreken. Hij reisde nogal vaak naar Brussel volgens zijn 
vrouw, om gereedschap te kopen of naar Antwerpen, om zijn advokaten te raadplegen, namelijk  mrs Vandertaelen en 
Seghers.  
Beide advokaten werden opgespoord. Men vond  wel mr. Vandertaelen Te Antwerpen, maar geen mr. Seghers. 
uiteindelijk bleek dan, dat deze advokaat te Dendermonde woonde. Daar het gerecht zich een zo volledig mogelijk 
beeld wilde vormen van de persoonlijkheid van Lievens, werd tijdens die periode ook Irma De Swaef ondervraagd, de 
zuster van de eerste vrouw van Lievens, Maria De Swaef, die zich in Groot-Brittanië had gevestigd. Irma De Swaef was 
niet mals voor haar gewezen schoonbroeder.  Zij verklaarde dat Lievens haar zuster verleid had toen zij 
hoofdonderwijzeres was te Lede. Volgens haar had Lievens op alle gebied een slechte faam en was het leven van haar 
zuster met hem een hel geweest. Lievens ging er prat op alle vrouwen te kunnen verleiden. Volgens deze vrouw zou 
Lievens alleen hertrouwd zijn om haar zuster haar gebeurlijke rechten op zijn invaliditeitspensioen te doen verliezen. 
Ondervraagd over de betrekkingen van haar broer Achiel met Goedertier verklaarde Irma De Swaef dat Arsène haar 
broer volledig had geruïneerd.  
  
Hardnekkige geruchten  
Lievens had vroeger nog met het gerecht te maken gehad. Zo was hij te Dendermonde eens moeten verschijnen voor 
de onderzoeksrechter, wegens een valse verklaring van oorlogsschade.  
Een huiszoeking bij zijn vrouw leverde niets op. En bij Lievens ? Groot was de verbazing van de speurders toen zij de 
villa te Wetteren-Jabeke reeds bewoond vond door een zekere Beseme, gewezen brouwer te Wetteren.  En wat erger 
was ? Sedert de dood van Lievens waren er allerlei veranderings- en opsmukkingswerken uitgevoerd. De meubels 
werden verkocht en de boeken weggegeven. In die omstandigheden was ook deze huiszoeking zonder uitslag.  
Ondanks al deze voor de politie negatieve gegevens, kwam de openbare mening maar niet tot zwijgen. De man uit de 
straat bleef Lievens aanwijzen als een van de medeplichtigen van de diefstal van het paneel.  
Er werden toen zonderlinge dingen verteld in de streek, die wij natuurlijk geven als geruchten zonder meer en bijgevolg 
onder voorbehoud.  
Het privaat leven van Lievens ging over de hekel. Zo werd er algemeen gezegd dat Lievens met zijn eerste vrouw Maria 
De Swaef, nog in de Schelde had pogen te rijden, maar dat de auto was blijven hangen aan een steiger van de brug.  
Daarna zou hij, steeds volgens de volksmond hebben samengeleefd met een vrouw van goeden huize, een zekere 
Lalemant, uit Schellebelle, die hij naar buiten uit voorstelde als zijn meid. Deze vrouw had een dodelijke schrik van 
Lievens, te oordelen naar de woorden, die zij bij haar ouders zou hebben uitgesproken.  
Toen de vrouw zwaar ziek was en de heilige sacramenten niet kon ontvangen onder het dak van haar minnaar Lievens 
werd zij overgebracht naar haar ouders. Daar werd zij na enkele tijd zo ongerust, dat zij direct terug bij Lievens wilde 
terugkeren, zeggende : “Ik moet terug bij hem of hij maakt mij kapot “.  
En er werden nog andere dingen verteld, die zeer erg waren en die ook door sommige bladen werden verspreid.   
Ten einde de lezer een  idee te geven over de aard van deze geruchten, laten wij hier de vertaling volgen van een 
artikel verschenen in “L’Indépendance Belge” van 13 juni 1935 :  
“De diefstal van het paneel van het Lam Gods heeft een algemene ontroering verwekt en niet in het minst bij hen die 
zich bezighouden  met kunst.  
De persoonlijkheid van de dief, een gewezen koster, heeft het publiek verrast. De wijze waarop het onderzoek werd 
geleid en de onderhandelingen tussen de geestelijkheid en de dief, hebben de massa verwonderd.  
  
Elke dag brengt ons nieuwe ontdekkingen en verassingen. Men weet dat Goedertier plots stierf na een politieke 
vergadering te Dendermonde en De Swaef, zijn vertrouwensman vier dagen later. Ondanks de eigenaardige 
omstandigheden, waarin deze beide personen stierven, heeft het parket het niet nodig geoordeeld een 
lijkschouwing te doen uitvoeren . Het is niet uitgesloten dat Goedertier en De Swaef werden vergiftigd 
door een van de medeplichtigen van de diefstal. Het is eveneens niet uitgesloten  dat de medeplichtigen 
het met Goedertier niet eens waren over de wijze waarop de Rechtvaardige Rechters moesten worden 
teruggegeven of over het bedrag van de “commissie”. Om Goedertier te verhinderen toch het paneel 
terug te geven, kan hij best zijn vergiftigd geworen, evenals De Swaef, die op de hoogte was van alles !”  
Het blad sloot verder de mogelijkheid niet uit, dat het paneel in Dendermonde kon zijn verborgen en verwonderde er 
zich over, waarom hier nog geen enkele huiszoeking was uitgevoerd geworden. 
En het artikel besloot aldus : “dit alles lijkt de man uit de straat nogal eigenaardig, die niet weet dat er te Dendermonde 
een duistere macht is, die een verdachte rol schijnt te hebben gespeeld in gans deze zaak en die het gerecht heeft 
verhinderd  zijn zending tot het einde toe te vervullen !” 
Met de “duistere macht” werd blijkbaar Vanginderachter bedoeld.  



Mijn vader kende de dief der “Rechtvaardige Rechters” 
 
Ik wil hier nu toch eventjes nog een artikel inlassen uit Het Volk dd. 3.10.1984, dat ik onder ogen kreeg 
op 1.11.2002  -( zie ook de verklaringen van een “blinde” uit Schellebelle omtrent Lievens).  
 
WETTEREN - Vorige zaterdag zijn de opzoekingen naar het vermiste paneel, de “Rechtvaardige Rechters” van het 
Lam-Godsretabel uit de Gentse kathedraal, met een sisser afgelopen. Uit allerlei objectieve gegevens had men afgeleid, 
dat de mogelijkheid groot was dat het luik sinds 1934, jaar waarin het gestolen werd, verborgen zat in het 
oorlogsmonument te Melle. Zoals u weet, bleek dat een misrekening. We hebben geschreven dat men bij de nu reeds 
een halve eeuw durende opsporingen, op alle slakken zout moet leggen, m.a.w. dat elk spoor moet worden 
nagetrokken, zoals dat in Melle trouwens gebeurde. Het is wel nodig daar op te wijzen, want de geruchten zijn vaak zo 
fantastisch, dat niemand er zich durft aan wagen ze te controleren, uit vrees voor gek te staan. En geruchten zijn er 
genoeg. Zodra het geval der “Rechtvaardige Rechters” weer eens in het nieuws komt, worden we bestookt met nieuwe 
gegevens, verhalen, veronderstellingen. Van wat aan telefoontjes binnenkwam hebben we op één gereageerd en een 
gesprek gehad, met een inwoner van Wetteren, die liefst zijn naam niet in de krant heeft. Als kind en jongeling woonde 
hij te Schellebelle, op een paar kilometer van het huis van Arsène Goedertier, de wisselagent wiens naam verbonden is 
met de diefstal van en de onderhandelingen nopens het teruggeven van het luik tegen een losgeld. Men weet dat 
Goedertier tijdens een politieke bijeenkomst onwel werd en kort nadien overleed in het huis, waar men hem had 
ondergebracht. Op zijn sterfbed vertelde hij, dat alles wat het paneel der Rechtvaardige Rechters betrof, in zijn bureau 
te Wetteren kon worden gevonden en daar trof men inderdaad de dubbels van zijn correspondentie  met het bisdom 
aan.    
 
Zonderling  
Twee kilometer van dat huis af, in Schellebelle, speelde onze zegsman reeds als kind in de tuin van een oude villa, die 
toen betrokken werd door een zonderlinge figuur, een zekere Lievens. Niemand kon zeggen wat zijn beroep of zijn 
bezigheid was. Er liepen over deze zonderling zoveel eigenaardige geruchten, dat men hem in het dorp “de zot” 
noemde. Hij reed in die dagen met een grote auto, maar reisde vaak naar Brussel met de stoptrein of boemeltrein 
tussen Gent en Brussel, die niet ver van zijn woning voorbijreed en die hij - zo verzekerde men ons - ongestraft teken 
deed halt te houden, ook buiten het station. De raadsels rond deze man, de invloed die hij duidelijk kon doen gelden, 
zijn tekenen van welstand gaven aanleiding tot allerlei veronderstellingen, oa. Dat hij een spion zou geweest zijn. In 
Schellebelle was zijn enige vertrouweling een Fransman, die daar in een afgedankte steenkolenopslagplaats een 
slordige garage hield en eigenlijk nauwelijks had kunnen leven van wat hij met autoherstellingen verdiende. De vrouw 
met wie Lievens samen was, was de zuster van de vrouw met wie de ingeweken Fransman samenwoonde.    
  
Zwijg erover !  
Mijn vader was een analfabeet, vertelde onze zegsman, mijn moeder las hem elke morgen voor uit de krant. De dag 
dat de diefstal in de bladen stond en moeder dit bericht las, riep mijn vader spontaan uit : “Dat is de zotte Lievens 
geweest !”. Voorlopig was er niet meer uit hem te krijgen, maar later vertrouwde hij mij toe, dat hij pas met Lievens in 
de trein naar Brussel had gezeten en dat hij die dag een groot plat pak bij zich had. Toen de bladen publiceerden dat 
één luik, “Johannes de Doper”, in consignatie van het Brusselse Zuidstation (moet zijn Noord-)in ontvangst was 
genomen, zei mijn vader : “Ziet ge wel, dat is het pak dat hij bij zich had”. De vraag is echter, zat er in dat pak maar 
één luik of zaten ze er allebei in ? Ik heb na de dood van mijn vader, mijn moeder nog over de uitlatingen van mijn 
vader gepolst maar die zei dat ze geen politie in haar huis wenste te krijgen. “Zwijg erover !”    
  
Zelfmoord  
Heeft Lievens mijn vader iets gezegd ? Heeft hij hem een voorstel gedaan ? Ik zal het nu niet meer te weten komen, 
aldus onze man in Wetteren. Maar het is wel vreemd dat “zotte Lievens” zelfmoord pleegde door vergif in te nemen, op 
het ogenblik dat de onderhandelingen met het bisdom waren afgesprongen en dat enkele dagen later ook de Fransman 
naar zijn land terugkeerde. Met andere woorden : verdween. Ik was, aldus onze zegsman, in 1934 een jongen van een 
jaar of zestien. Lievens en de Fransman waren toen mannen van om en bij de 50. Ze beschikten over auto’s en waren 
duistere figuren die best tot zo’n klus in staat waren. Neem daarbij de woorden van mijn vader, die allebei beter kende 
dan ik. Zij waren in staat die diefstal te plegen, waartegen Goedertier niet was opgewassen.  
  Het is inderdaad waar en reeds door velen opgeworpen, dat het wegnemen van beide panelen, die rug aan rug in een 
metalen kader zaten waar ze naar boven toe moesten worden uitgeschoven, een wel zeer moeilijke karwei was voor 
een Goedertier, die niet groter was dan 1,65 m. Was hij het brein achter de hele operatie, later de onderhandelaar ? 
Liet hij beide mannen in de kathedraal binnen ? Als bankier-wisselagent kan hij zeer wel contacten hebben gehad met 
de daar dichtbij wonende Lievens. In elk geval wogen kort na de diefstal de vermoedens zo zwaar op de man, die 
intussen zelfmoord had gepleegd, dat in de omgeving van zijn woning naar het verdwenen luik werd gezocht. Zo 
althans verzekert ons de man, die Lievens heeft gekend. Er werd o.a. gezocht in een oud kapelletje, dat nog aan de 
steenweg staat, ongeveer rechtover de dreef, die naar de oude villa leidt, waar “de zot” gewoond heeft … 
                                                                                                                                     RIK CLEMENT  
  



Hieronder het kapelletje aan de steenweg tussen Wetteren en Schellebelle, rechtover de ingang van de villa waar 
destijds Lievens woonde. Het werd niet lang na de diefstal “verdacht” als schuilplaats voor het verdwenen paneel der 
Rechtvaardige Rechters.  
  

 
  
Wie ontmoette  De Swaef te Antwerpen ?  
Gezien al deze geruchten ging de gerechtelijke politie ook het verleden na van Achiel De Swaef, die op 29 november 
1934 bij zijn schoonbroer, Arthur Possemiers te Hofstade-bij-Aalst overleed aan een hartaanval. De toestand van De 
Swaef die te Gent was ziek gevallen, was na enkele dagen te Hofstade  dermate verbeterd dat hij reeds buiten kon 
wandelen. Toen, volgens de verklaringen  van Arthur Possemiers, De Swaef  op 26 november het overlijden vernam 
van Goedertier, kreeg hij kort daarop een nieuwe hartaanval, nadat hij het inzicht had uitgedrukt naar de begrafenis 
van Goedertier te gaan. Achiel De Swaef overleed op 29 november zonder nog tot het bewustzijn te zijn gekomen. 
Toen de schoonbroer na de begrafenis te Gent zijn kamer opruimde vond hij, volgens hem, niets verdachts. Hij heeft de 
papieren die hem waardeloos leken verbrand. Hier rijst de vraag, wat er voor deze niets vermoedende man waardeloos 
was en wat niet. Sommige stukken kunnen voor het onderzoek een grote waarde hebben gehad. Maar gedane zaken 
hebben geen keer. De politie kwam immers overal hopeloos te laat. Volgens Arthur Possemiers was Achiel De Swaef 
weinig spraakzaam, doch zeer nieuwsgierig. Toen iemand de woning binnentrad kwam hij telkens vragen wie hij was en 
wat hij kwam doen. Volgens het getuigenis van de huisbaas van De Swaef te Gent, ging deze laatste nogal vaak naar 
Brussel, naar hij beweerde om “stoffen te kopen voor zijn kleding”. In de loop van 1934 is hij ook eens naar Antwerpen 
geweest “om er iemand te ontmoeten”. Tijdens hetzelfde jaar ging hij soms ‘s morgens vroeg om 6u weg om 
omstreeks middernacht terug te keren. Over de diefstal van het paneel sprak hij nooit. Toen men hem erover sprak, gaf 
hij het gesprek vlug een andere wending en beperkte zich alleen te zeggen “het is weg”, hiermee beduidende, dat 
hierover geen verdere commentaar nodig was. Het verder onderzoek wees uit dat De Swaef de boodschapper was van 
Goedertier en bijgevolg met de gewezen koster regelmatig in betrekking kwam. Hij had 6.000 Fr per jaar inkomen, hem 
toegekend door de familie van zijn overleden echtgenote. Ook de omstandigheden waarin deze man overleed, komen 
zonderling voor. Waarom werd hij door een hartaanval getroffen bij het vernemen van de dood van Goedertier, terwijl 
deze laatste toch maar een verre bloedverwant was van hem ? Waarom was hij kort voor zijn dood zo nieuwsgierig en 
wenste hij te weten wie en waarvoor iemand het huis van Possemiers binnenkwam en verliet ? Verwachtte hij iemand 
of iets ?  
Waarom ging De Swaef in 1934 naar Antwerpen om er iemand te ontmoeten ? Wie was die iemand en wanneer ? Waar 
vertoefde die man tijdens zijn reizen van 6 u ‘s morgens tot middernacht ?  
Waarom trachtte hij steeds het gesprek af te leiden wanneer het over het Lam Gods ging ?  
Al deze vragen konden door niemand meer beantwoord worden, vermits de enige persoon die ze had kunnen 
beantwoorden, overleden was. Voor de zoveelste maal kwam men hier ook hopeloos te laat. Hoe kon het ook anders, 
vermits het eerste onderzoek betreffende De Swaef dagtekende van 17 mei 1935, dus bijna zeven maanden na zijn 
dood.    
 
Geen woord van protest 
De duistere macht had zijn taak goed vervuld. Geen stem van protest is hiertegen opgegaan, tenzij dan in sommige 
bladen. Maar in de magistratuur : een stilzwijgen als vermoord. En het Bisdom ? Geen woord.  



  
Iedereen meed Lievens  
Ten tweede was er het zonderling leven van Lievens geweest, dat na het bekend worden van het schandaal, aan de 
openbare mening in de streek stof gaf tot praten. Niettegenstaande de lijkschouwing een natuurlijke dood had 
uitgewezen, bleven geruchten nog lang daarna de ronde doen, dat Lievens was gestorven in verdachte 
omstandigheden. Wie was Lievens eigenlijk ?  
Niemand kende hem daar intiem, omdat, naar het getuigenis van brievenbesteller Van den Bogaerd, iedereen hem 
meed. Men had schrik van hem. Wij hebben ons de moeite getroost hieromtrent een onderzoek in te stellen, speciaal in 
verband dan met zijn verblijf in Nederland. Aldus konden wij vernemen dat Lievens tijdens de oorlog 1914-1918 in 
Nederland verbleef, waar hij, begin 1917, in Den Haag een werkplaats uitbaatte als mecanicien en zich ook bezighield 
met verspieding en tegenverspieding voor België. Als dusdanig stond hij in verbinding met de Belgische 
Veiligheidsdienst in Den Haag. Na de oorlog kwam Lievens terug naar België o.m. naar Nijvel, waar hij een 
echtscheidingsproces inspande tegen zijn echtgenote De Swaef, die hem meer dan 30 jaar geleden had verlaten en 
naar Groot-Brittannië was vertrokken. Lievens, die te Nijvel geen voldoening bekwam, vestigde zich daarna opnieuw in 
Nederland, nl. te Dordrecht, waar hij zijn echtscheidingsproces opnieuw aanhangig maakte. Hier werd het proces ten 
zijnen voordele uitgesproken, zodat Lievens naar België terugkeerde en na te Aalst te hebben gewoond, zich bepaald 
op de villa te Jabeke-Wetteren vestigde. Hier werd ten zijnen laste een onderzoek ingesteld door het Parket van 
Dendermonde, wegens veelwijverij. Lievens leefde toen immers samen met Lalemant, de vrouw, waarover wij het 
reeds vroeger hadden. Iedereen die Lievens vroeger heeft gekend, betitelt hem als een geheimzinnig man. 
Brievenbesteller Van den Bogaerd, die in die wijk een tijd “zijn ronde” had, is met hem vaak in contact gekomen.  
  
Lievens was een eigenaardige, zegt de brievenbesteller. Hij was zeer wantrouwend en brutaal. Ik heb nooit de 
gelegenheid gehad de villa te betreden. Moest ik dit soms gedaan hebben tijdens de afwezigheid van Lievens, dan had 
hij het zeker opgemerkt. Hij merkte alles op. Op zekere dag vroeg hij mij eens :”Basiel, weet gij niet wie er in mijn 
garage geweest is. Hij heeft “die” sleutel gebruikt en mijn rijwielpomp ?”  
Auto’s van anderen herstelde Lievens weinig. De klanten kwamen geen tweede maal terug. Zo is het eens gebeurd, dat 
Lievens een oude auto te herstellen kreeg van een reiziger. Hij vroeg de man echter zoveel herstellingskosten, dat de 
klant de wagen bij Lievens heeft achtergelaten. Deze laatste heeft de auto daarna zelf jaren gebruikt.  
  
Leefde Lievens om te knutselen ?  
Volgens de brievenbesteller Van Den Bogaerde reisde Lievens veel, steeds met zwarte bolhoed op, dito jas en een 
koffertje in de hand. Niemand te Schellebelle of Wetteren wist wat hij eigenlijk deed. Hij bleef soms twee en drie dagen 
weg. Hij heeft een tijdje gereisd in veiligheidssloten. Op het dorp kwam hij in geen enkel drankhuis. Zelden sprak hij 
tegen de bewoners. Op een dag heeft hij eens aan een man heel geheimzinnig gezegd zonder enige aanleiding “Om mij 
te vangen moet men vlug zijn”. Wie of wat hij hiermee heeft bedoeld is voor de man nog een raadsel. Zijn villa had in de 
streek de naam van het “zottekot”, maar dit schijnt reeds te zijn gebeurd voor het bestaan van Lievens toen een 
vooraanstaande figuur een van zijn zoons in een van de kamers van de villa veertig jaar lang heeft opgesloten gehouden. 
De ongelukkige was natuurlijk krankzinnig geworden.  
Jeanne Vermeiren, die een zaak van keurslijven uitbaat te Wetteren-Jabeke, weet Lievens als een kennis van haar 
vader. Volgens haar is hij getroffen geweest door de bliksem toen hij telefoneerde en heeft hij zelf niet gepoogd op te 
bellen maar is hij opgebeld geworden. Op wat zij zich steunt ? Lievens had volgens haar een ei in zijn 
linkerhand. Hoe zij dit weet  ? -van zijn tweede vrouw ! Te noteren valt, dat er over dit ei in het onderzoek nooit 
sprake is geweest, evenmin als over een brief, die bij de ontdekking van het lijk van Lievens, tussen de 
briefwisseling geopend werd gevonden. Volgens de tweede vrouw van Lievens, die wij eveneens hebben 
ondervraagd, maar wier naam wij, op haar verzoek, niet zullen noemen, is haar man nooit betrokken geweest in de 
zaak van het “Lam Gods”. Wel was hij volgens haar, zeer jaloers van aard. Zo moest zij hem elke dag schrijven toen zij 
in haar dorp verbleef, sommige dagen telefoneerde hij haar nog bovendien.  
Wat hij precies deed als beroep ? 
- Hij leefde van zijn knutselwerk, kippen en kalkoenen.  
Waarom zij de villa van Lievens heeft gekocht voor haar huwelijk ?  
-Dat weet ik niet. Ik kon niet vroeger met Lievens trouwen omdat hij in echtscheidingsproces was.   
Waarom zij in haar geboortedorp leefde en hij in Wetteren ?  
-Omdat ik hier mijn brood verdien als naaister en ik bovendien mijn oude vader niet wilde verlaten !  
Waarom Lievens in 1934 een puntbaardje droeg ?  
-Dat weet ik niet !  
De vrouw verklaarde verder Goedertier nooit op de villa te Wetteren-Jabeke te hebben gezien. Volgens haar “zou 
Lievens haar naar de hemel hebben gedragen”.  
Ook deze vrouw schijnt nogal genuanceerd en voorzichtig  in haar uitlatingen. Wij vinden die begrijpelijk, vooral in de 
veronderstelling dat zij niet op de hoogte was van de bedrijvigheid van haar man.    
  
Stof tot nadenken 
Kon tot nog toe nimmer worden bewezen dat Lievens in de zaak betrokken is geweest, dan is zijn bestaan in alle geval 
zeer geheimzinnig geweest. Ook hier had veel kunnen opgehelderd worden, was de bekentenis van Goedertier 
onmiddellijk aan het gerecht medegedeeld geworden. Misschien was het mogelijk geweest Lievens te ondervragen en 



een huiszoeking te doen, wat nu pas is gebeurd in mei 1936, toen de villa reeds door een andere huurder was 
betrokken. Wij zullen in een van de volgende bijdragen op deze villa terugkomen, want de ontdekking, die een andere 
huurder er jaren later heeft gedaan, heeft opnieuw stof tot nadenken gegeven, wat betreft de mogelijke plaatsen, waar 
het paneel kan zijn verborgen geweest. Sedert 1934 zijn er al vele jaren heengegaan over het geheim van de diefstal 
van de Rechtvaardige Rechters. Vele personen zijn ook reeds overleden, zoals Adhémar, het zoontje van Goedertier, 
dat in 1936 zijn vader in het graf is gevolgd ; mevr. Goedertier, die in 1943 te St. Niklaas overleed en zovele anderen. 
Wegens gebrek aan nieuwe elementen, moest het onderzoek op 2 maart 1937 worden afgesloten, dit onderzoek dat 
abnormaal werd gevoerd en waarin vele elementen verloren zijn gegaan omdat men overal te laat kwam. In onze 
bezorgdheid geen enkele factor te verwaarlozen, die van belang zou kunnen zijn  meer licht zou  kunnen werpen op de 
achtergrond van deze duistere zaak en om te vermijden, dat men ons gebrek aan objectiviteit zou kunnen verwijten, 
hebben wij de mening gevraagd van een vooraanstaande persoon, die nauw is betrokken geweest bij gans het 
onderzoek en die nu geniet van een welverdiende rust in het buitenland waar hij, in eenzaamheid, leeft van zijn vele 
herinneringen. Men mag gerust zeggen, aldus onze zegsman, dat buiten de onbescheidenheid begaan door een 
dagblad op 1 juni 1934, de diefstal binnen betrekkelijke korte tijd een oplossing zou hebben gekregen.  
Goedertier was immers, na het bekendmaken door dit dagblad, van de terugvinding van Johannes de Doper, zeer 
wantrouwend en voorzichtig geworden in zijn onderhandelingen met het Bisdom.  
  



 
  



 

 
  

 
  



 
  

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII ONDERZOEK IN WETTEREN DOOR KWIK EN ZONDAGNIEUWS MAART 1963 
Van der Veken 
  

 

 



Onmiddellijk werden een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. De kisten met de panelen van het Lam Gods werden 
naar een kamer in de toren van het kasteel verhuisd. Dit was de veiligste plaats. Ook de kisten met de kostbaarste 
stukken van het Gents museum en de particuliere verzameling van de h. Hulin de Loo werden aldaar geborgen.  
De afvaardiging ging over tot een onderzoek van al de panelen. Men stelde vast dat zij bij hun terugkeer in België aan 
een spoedige behandeling moesten onderworpen worden. De h. Van der Veken plakte papier op een  aantal 
losgekomen plaatsen verf en dit nam verscheiden dagen in beslag.  
  
Enkele maanden later, in juli 1942, kregen de hh. Pelgrims de Bigard en Vanderveken opdracht van de h. Nijns, 
secretaris-generaal voor Kunsten en Wetenschappen, om zich opnieuw naar Pau te begeven en er de panelen  van het 
Lam Gods aan een nieuw onderzoek te onderwerpen.  
Toen gebeurde er echter iets zeer ernstigs : op 3 augustus 1942 werden al de panelen van het Lam Gods door de 
Duitsers uit het kasteel van Pau weggenomen en naar een onbekende bestemming gebracht. 
De overige Belgische kunstwerken, 125 schilderijen van het Gents museum, verpakt in 52 kisten en 10 schilderijen van 
prof. Hulin de Loo, verpakt in zeven kisten, in totaal 135 schilderijen in 60 kisten, mochten, met goedkeuring van de 
Duitsers, naar België teruggebracht worden.  
  
De naar Gent terug te brengen kunstwerken werden op het binnenplein van het kasteel Henri IV te Pau op vrijdag 18 
december 1942, met autowagens van de firma Steurbaut, uit Gent, onder toezicht van voornoemde afgevaardigden, 
naar ons land gebracht.  
De panelen van het Lam Gods zouden eerst in september 1945 in een zoutmijn te Alt-Aussee teruggevonden worden.  
  
Toen wij vijf jaar geleden  (1958) een bezoek brachten aan schilder Jef Van der Veken, die herhaaldelijk  betrokken was 
bij de restauratie en het onderzoek van het Lam Gods, verklaarde hij ons vastberaden :  
“Ik wil honderd jaar oud worden en ik heb mijn laatste woord nog niet gezegd. “   
  
Thans is hij 91 jaar geworden en hij stond ons nog even spraakzaam en vol levenslust te woord in zijn ruime woning 
van de Troonstraat te Brussel, waar zijn tweede echtgenote zijn taak als hersteller van oude schilderijen gedeeltelijk 
heeft overgenomen.  
Jef Van der Veken is stellig de man die het best de techniek van het Lam Gods en de werkwijze van Van Eyck en 
andere oud-Nederlandse schilders kent. Er werd dan ook een beroep op hem gedaan om het verdwenen paneel van de 
Rechtvaardige Rechters na te bootsen of te herschilderen.  
Dit werk bevindt zich thans op de plaats van het door Goedertier gestolen zijluik en niemand zou de kopij van het 
oorspronkelijke kunnen herkennen was er niet de figuur van een der ruiters, waarvan het aangezicht in dit van koning 
Leopold III werd gewijzigd. Maar de zogenaamde figuren van Hubert en Jan Van Eyck op dit paneel werden 
beeldgetrouw weergegeven.  
De Staat, de stad en de kerkfabriek hebben uiteindelijk voor deze kopie een groot bedrag aan de h. Van der Veken 
uitbetaald, mits de overeenkomst, dat als de echte Rechtvaardige Rechters ooit zouden weergevonden worden, de 
kopie van Van der Veken in een museum of kerk zal bewaard blijven.  
  
Jef Van der Veken is een enige figuur in de geschiedenis van de Vlaamse schilderkunst .  
Tijdens het laatste bezoek dat wij hem brachten, stelden wij hem de volgende kiese vraag :  
- Weet u dat iemand u verdacht heeft de diefstal van de Rechtvaardige Rechters in 1934 gepleegd te 
hebben ?  
Jef Van der Veken is nooit van een klein gerucht vervaard geweest, maar hierover wilde hij toch enige uitleg hebben. 
En toen hebben wij hem de volgende onthulling gedaan :  
  
-Enkele jaren geleden leerden wij de h. Jules Defordt kennen, die in Brusselse en buitenlandse kunstkringen op het 
gebied van schilderijenverkoop en herstellingen een voorname plaats bekleedde.  
- Onmiddellijk kwam het antwoord van Van der Veken :  hij was mijn aartsvijand. Hiermede was dan ook voor hem de 
zaak opgelost.  
Alvorens verder over Jef Vanderveken te spreken willen wij er aan herinneren, dat de h. Defordt, en de kunsthandelaar 
Larsen, kort na de diefstal van de panelen van het Lam Gods in april 1934 door de politie ondervraagd werden in 
verband met de beschuldigingen en aanhouding van de Duitser Schmidt, alias Creutzen, te Wenen, aan wie zij andere 
oude schilderijen hadden toevertrouwd, maar die echter in deze zaak onschuldig bleek te zijn.  
- Ik heb de gebroeders Defordt zeer goed gekend, verklaarde ons de h. Van der Veken, heb zaken met hen gedaan, 
maar ik heb er mij niet van beloofd. De oudste Jan, die vooral in Engeland oude Vlaamse schilderijen verhandelde, was 
een reusachtig man, die wij “de sympathieke bandiet” noemden. Zijn broer Jules werd te Molenbeek geboren in 1871 
en had dus ongeveer mijn leeftijd. Hij had een speurdersblik om echt van onecht te onderscheiden. Hij is enkele jaren 
geleden te Elsene overleden.  
- Welnu, antwoordden wij, het is Jules Defordt, die ons destijds zegde, dat men om een dader te 
ontdekken altijd moest zoeken onder hen, die er het meest belang bij konden hebben. En hij dacht toen 
 aan Jef Vanderveken.  
De man voor ons schoot toen in een luide lach.  



- Ik begrijp,  dat Defordt, die mijn bekwaamheid om oude schilderijen na te bootsen kende en 
waardeerde, u toen op een zijspoor heeft willen brengen.  
  
De h. Defordt wilde er ons inderdaad van overtuigen, dat zijn tegenstander - hij was immers zelf 
schilderijenhersteller - er belang kon bij gehad hebben één paneel te doen verdwijnen om er de beste 
kopie, door Van der Veken zelf vervaardigd, in de plaats te laten komen. Aldus zou voor het nageslacht de 
naam Van der Veken naast die van Van Eyck bewaard blijven. Ook daarom had Van der Veken een der 
figuren in een eigentijdse koningsfiguur veranderd !     
  
Jef Vanderveken werd in 1872 geboren in Antwerpen als vijfde kind van een eenvoudig groot gezin. Op 7-jarige leeftijd 
verloor hij zijn vader en werd als weesjongen ondergebracht te St. Niklaas en te Gent. Na zijn eerste communie kwam 
hij bij zijn moeder terug in Antwerpen en op zijn dertiende jaar nam hij dienst als leerjongen bij een huisschilder, Fons 
Huybrechts. Hij leerde er alle verven bereiden en kennen. De knaap hield van tekenen en volgde gedurende jaren het 
onderricht op de academie.  
Hij muntte uit in het portretschilderen en was wel veel verschuldigd aan leraars zoals Lauwers. Op zekere dag kreeg hij 
het bezoek van een antiquair, die hem vroeg schilderijen te herstellen en zo werd hij restaurateur, mits veel studie in 
musea en het voortdurend nagaan van schilderijen, prenten en documenten.  
  
De schilder kreeg er echter genoeg van steeds voor anderen te werken, nadat hij de ervaring had opgedaan, dat een 
wezenkind het niet gemakkelijk had om in zekere kringen ernstig te worden opgenomen. Bekende verzamelaars uit 
het Dendermondse schenen echter in zijn kunde te geloven en wilden met hem een zaak beginnen.  
Hij mocht met hun geld een huis openen te Parijs of Londen. Hij verkoos echter naar Brussel te komen en opende in de 
Regentschapstraat een kunsthandel vlak naast het Koninklijk Museum voor Oude Kunst.  
De heer Vanderveken verklaarde ons, *waarom hij toen een zeer slechte faam genoot. Men had geen vertrouwen in 
zijn koopwaar. Men sprak zelfs van een fabriek van “fliks” of valse schilderijen.  
Hij kocht echter schilderijen te Londen, die hij bijwerkte en die hij vooral in Berlijn verkocht. Men vertrouwde niet 
meer de hersteller, die eens door de beroemde Friedländer de “Brusselse vervalser” werd genoemd.  
Hij zou het later met de kunstgeleerden en kunsthandelaars wel meer aan den stok krijgen, maar kon 
zich op tijd en stond verdedigen.  
  
In 1927 werd op een tentoonstelling te Londen mede-ingericht door prof. Hulin de Loo, een “mystiek 
huwelijk” als een echt Vlaams Primitief schilderij vermeld, maar Vanderveken bewees dat hij zelf de 
maker was van dit schilderij, waarin hij destijds een buurmeisje als madonna afbeelde.  
Van dit ogenblik af werd Vanderveken bij de Belgische musea als hersteller ingelijfd.  
  
 L. SCHALKENS - Kwik-Zondagnieuws 20.4.1963 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX DE BRIEFWISSELING TUSSEN A.G. EN HET BISDOM 
1.  FEITEN EN PERSOONLIJKE BEDENKINGEN BIJ DE BRIEFWISSELING  

 
Het uur, de dag en de plaats waar de brieven werden gepost :  
1e   brief - ma  30.04  - Antwerpen  
2e   brief    - za   19.05   - Brussel tussen 12 en 13 u.  
3e   brief    - ma  28.05    - Brussel 8 u ‘’s morgens - afgifte St. Jan in het Noordstation  
4e   brief    - do   31.05    - Antwerpen tussen 17 en 18 u  
5e   brief    - zo   04.06    - Wilrijk tussen 19 en 20 u  
6e   brief    - za   09.06    - Brussel tussen 19 en 20 u (op 14.6 afhalen losgeld bij Meulepas)  
7e   brief    - zo   18.06    - Brussel tussen 19 en 20 u  
8e   brief    - wo  05.07    - Brussel tussen 20 en 21 u (wijziging commissieloon naar 500.000 Fr.) 
9e   brief    - zo   23.07    - Gent  ???  (echtgenote is van dan af ziek tot eind september)  
10e brief    - ma  02.08    - Brussel tussen 16 en 17 u  
11e brief    - ma  07.09    - Brussel tussen 20 en 21 u  
12e brief    - zo   20.09     - Brussel tussen 20 en 21 uur  
13e brief    - do   01.10     - Brussel tussen 19 en 20 u  
14e brief   - niet verzonden 
   
Er werden dus 4 brieven gepost op maandag, waarvan 1 te Antwerpen en 3 te Brussel  
1 brief op woensdag te Brussel  
1 brief op donderdag te Wilrijk  
2 brieven op zaterdag, allebei te Brussel 
3 brieven op zondag, waarvan 1 te Wilrijk, I te Gent en 1 te Brussel.  
  
Met uitzondering van de brief dd. 28.5  - waarbij St. Jan werd afgegeven in het Noordstation te Brussel - te 8 u ‘s 
morgens gepost, is het wel merkwaardig dat de brieven, vooral te Brussel, op een vrij laat uur werden gepost : tussen 
19 en 21 u.  
Vooral voor september en oktober is dit laat, vermits het normaal op dit uur ook al donker was.  
Voor iemand, die volgens bekenden uit Wetteren mogelijks “nachtblind” zou geweest zijn, toch een laat uur om van 
Brussel naar Wetteren te reizen.  
Hoe deed Arsène trouwens zijn verplaatsingen naar Brussel ? met de trein of met de auto ?. De trein is waarschijnlijker 
in die tijd.  
  
Maakte hij  eventueel gebruik van één of verschillende koeriers, die eventueel ‘s avonds te Brussel of te Antwerpen 
moesten zijn ?  
Vermits Arsène evenwel al lang geen koster meer was en de brieven alleen geadresseerd aan de bisschop, zou het 
eventueel riskant zijn geweest de brieven toe te vertrouwen aan derden ( tenzij die waren ingewijd in het plan 
natuurlijk). Alhoewel, men was van Mr. Arsène wel wat gewoon.  
  
Te Brussel werden de brieven gepost in het stadscentrum, in de onmiddellijke omgeving van de Wolvengracht 
(hoofdkantoor van Crédit du Nord Belge) en de Nieuwstraat, waar de Finistèrekerk was ( zie AMDG-brief).;  
In de jaren 50 nog duurde een verplaatsing van Wetteren naar Brussel met de trein minstens 1u30 en er waren lang 
niet zo veel treinen als nu...  
Voor de afgifte van St. Jan - waarschijnlijk door Lievens verricht, zie getuigenissen van de  “blinde”, afkomstig van 
Schellebelle en van een inwoner van Schellebelle, die onbekend wenst te blijven - lijkt de éérste trein uit Wetteren de 
meest logische en minst gevaarlijke manier om St. Jan te vervoeren . Hij kon makkelijk in de bagagewagen worden 
geplaatst en in Brussel  er weer uitgenomen worden zonder dat iemand daar speciaal erg in zou hebben en de weg die 
Lievens aflegde naar het station liep door Den Blakken en langs de spoorweg, waar praktisch geen huizen stonden, met 
weinig of geen risico gezien te worden.  
Voor wat de auto betreft ? Niet zo evident in die tijd.  
In 1929 nog stemde men in Wetteren een wet, met een schuin oog naar snelheidsmaniak Max Buysse, waardoor de 
snelheid van de auto’s beperkt werd tot 20 km per uur in het centrum  en tot 30 km per uur op de grote baan.  
In Brussel werden in 1930 3.000 verkeersdoden genoteerd, waarbij 22 doden vielen (cfr. Boek : Koninklijke Harmonie 
Les Bons Vivants - Rob.H. Coolen ).  
  
2.   DE INHOUD VAN DE BRIEVEN 
 
DUA  vraagt :    



-   1 miljoen commissieloon  
-         de definitieve klassering  
 -         de verzekering dat niets zal ondernomen worden om de identiteit op te sporen van personen tussenpersonen of 
  anderen belast met de overbrenging  of de ontvangst van het losgeld  

EN de Rechtvaardige Rechters.    (in de 5e en 6e brief dd 4 en 9.6.34 )  
  
DUA verklaart :   
-    dat hij “BESCHIKT” over de 2 panelen  
-         dat HIJ ALLEEN de bergplaats kent van de R.R.  
-  vanaf 5.7.34 dat de voorwaarden, die het Bisdom stelt praktisch niet te verwezenlijken zijn en materieel 
         onmogelijk  
       maar  hij wijzigt op dat ogenblik wel zijn commissieloon tot 500.000 Fr. In de plaats van 1 miljoen en      
        400.000 fr na 1 jaar  om een oplossing te forceren ;  
-        dat NA 28.7.34 niemand ter wereld, ook geen van ons, het OOIT NOG ZAL KUNNEN ZIEN OF AANRAKEN. Het
 zal voor altijd verdwenen zijn (9e brief dd. 23.7.34).  
- Na 1.10.34 - in de veertiende, niet verzonden brief  gevonden na zijn dood : dat de voorwaarden  praktisch niet 

 te verwezenlijken zijn OMDAT DE R.R.  BERUSTEN OP EEN PLAATS WAAR HIJ,  NOCH IEMAND ANDERS HET 
 KAN WEGHALEN ZONDER DE AANDACHT TE TREKKEN VAN HET PUBLIEK.   

  
Het valt inderdaad op dat het slechts vanaf 5.7.34 (8e brief) is dat DUA de bisschop er op wijst dat zijn voorwaarde tot 
teruggave : éérst het paneel en dan het losgeld, materieel onmogelijk is en praktisch niet te verwezenlijken.  
In die zelfde brief verlaagt hij wel zijn commissieloon met de helft om een oplossing te forceren en omdat hij denkt dat 
geld de grote struikelblok is, maar MEN GEEFT HEM DAAROP GEEN ANTWOORD.  
  
Op 23.7 verklaart hij dan ook dat : INDIEN ER OP 28.7 GEEN OPLOSSING IS, de definitieve breuk als gevolg zal hebben 
dat GEEN MENS TER WERELD, ZELFS NIEMAND VAN ONS de Rechtvaardige Rechters nog zal kunnen ZIEN OF 
AANRAKEN. Het paneel zal dan voor altijd verdwenen zijn.  
Het lijkt er op dat hij vanaf dat ogenblik geen andere oplossing meer ziet dan die Rechtvaardige Rechters onder te 
brengen in die normaal voor niemand meer te bereiken schuilplaats... (N.B. vanaf 15 of 20.7 is Mevr. Goedertier ziek tot 
einde september 34 - zie haar verklaring aan Koehn  ). Hij is wanhopig en dat blijkt uit de inhoud van zijn brieven van 
dan af.  
  
In de 12e brief dd. 20.9.34 verklaart hij daarenboven  dat hij pas sinds enkele dagen doorzien heeft hoe uitgebreid de 
wraak is, hoeveel miljoenen er zullen verloren gaan en welke rampen er in voorbereiding zijn (een openbare 
nachtmerrie ).  
Hij herhaalt en beklemtoont nogmaals dat het voorstel van de bisschop praktisch niet te verwezenlijken is ( cfr. Blz. 
440-441 van Dossier Lam Gods : speciale nota van Sap aan Mgr. Micara, apostolisch nuntius en vertegenwoordiger van 
een buitenlandse mogendheid, teneinde een ramp zonder weerga te vermijden voor de katholieke partij …) - zie ook 16 
- blz.516 zelfde boek.  
DUA beklaagt zich in deze brief van 20.9 over het vertrouwen dat hij gesteld heeft in het woord van de bisschop, terwijl 
hij van diens kant alleen maar wantrouwen krijgt en hij zegt dat hij hem beter de ST. JAN had laten behouden, zodat 
hij verder HAD KUNNEN BESCHIKKEN OVER DE TWEE PANELEN EN MET “ANDERE GROEPEN” HAD KUNNEN 
ONDERHANDELEN over de teruggave.  
Hij spreekt hier over andere “groepen”, niet “personen”.  
  
Dus DUA heeft over de 2 panelen “beschikt” !! Hij gebruikt dat woord ook in de 1e brief.  
Volgens mij is ook dat een aanduiding dat de Rechtvaardige Rechters niet werden verborgen in de kathedraal op het 
ogenblik van de diefstal, want dan moest hij - in geval van het lukken van die onderhandelingen met andere groepen - 
het weer gaan stelen uit de schuilplaats in  de kathedraal. Dat kon toch niet ?  
  
Ik vraag mij werkelijk af waar Mr. Mortier, althans in de briefwisseling van DUA, de argumenten haalt om te besluiten 
dat de Rechtvaardige Rechters de kathedraal niet hebben verlaten bij de diefstal. Dat heb ik nergens, maar dan ook 
nergens kunnen opmaken uit de brieven. Alles erin wijst volgens mij op het tegendeel !  
Hij vertelt onwaarheid als hij in de reportage van Reporter-KRO in 1992 - en ook elders - verklaart dat DUA zou hebben 
geschreven dat de Rechtvaardige Rechters verborgen waren op een plaats waar alleen de bisschop ze kon wegnemen 
zonder de publieke aandacht te trekken. 
Er staat “waar ik noch iemand anders het kan wegnemen” en dat is lang niet hetzelfde als “alleen de bisschop”... 
DUA geeft hogergenoemde zin immers als bijkomend argument voor het feit dat het voorstel van de bisschop praktisch 
niet te verwezenlijken is.  
Als het in St.Baafs zat, hoefde hij toch alleen maar de plaats aan te duiden waar het zat en de bisschop had het in 
handen. Zo simpel zou het in dat geval zijn geweest. 
MAAR, het was niet zo simpel... De publieke aandacht was er uiteindelijk mee gemoeid  … 
  



Het is ons dus onmogelijk u het paneel af te leveren zonder dat wij de overeengekomen vergoeding hebben, samen 
met de veiligheid die wij van u vragen voegt hij er nog aan toe.  
Hoe is het mogelijk te durven schrijven : “het is te nemen of te laten” zonder rekening te houden met de MATERIELE 
ONMOGELIJKHEID daartoe.  
Dat is onbegrijpelijk schrijft hij en “bij ernstig nadenken zijn deze woorden alleen genoeg om de voorziene 
wraakneming tegen hun schrijver te rechtvaardigen”... 
  
DUA spreekt trouwens ook wel degelijk over personen “kameraden” en niet alleen natuurelementen zoals Mr. Mortier 
stelt. Als het enkel natuurelementen betreft zullen die toch niet wachten op de dood van iemand  ??  
“zal mijn dood het teken zijn van de aanval” schrijft DUA...  
  
Een van de voornaamste redenen voor zijn stelling dat het in de kathedraal verborgen werd, schijnt voor Mr. Mortier te 
zijn dat de dieven 5u in de kathedraal hebben vertoefd, terwijl men maximum 2 u. nodig had voor het ontvreemden. 
Dus, zegt Mr. Mortier, heeft men in de resterende 3 uur de Rechtvaardige Rechters daar met alle waarschijnlijkheid 
verborgen en is men alleen met de St. Jan naar buiten gestapt.  
  
Arsène alleen kende de bergplaats. Dat neemt ook Mr. Mortier voor zekerheid aan.  
Dus zou Arsène dan de klus van “het verbergen in de kathedraal”  ook op zijn eentje moeten geklaard hebben - ook de 
voorbereiding hiertoe - en dat in een pikdonkere kathedraal...  
Toch straf, voor iemand, die volgens getuigen uit Wetteren die hem kenden, nachtblind zou zijn geweest …  
  
Ook de bewijzen voor dat verbergen in de kathedraal, die Mr. Mortier aanhaalt zijn eigenlijk weinig doorslaggevend : 
een takszegel door hem gevonden uit die tijd op de trap naar het dokzaal en een blaadje van een missaal met daarop 
“Agnus Dei”, dat daar dan al die tijd rustig is blijven liggen ?.  
  
Mr. Mortier steunt zich voor de tijdsduur van de diefstal op de verklaring van getuigen :  
Aecus  (een gevangene) verklaart dat hij de man met de plank in zwart wasdoek gewikkeld uit of langs de kathedraal 
zag komen rond 0,30 uur (blz.315 Dossier Lam Gods). De kathedraal bleef op dat ogenblik open tot 19 u. Het was 
donker vanaf 20,05 u.  
De lichtschijn werd door de vrouwen gezien rond 23,15 u in de Vijdkapel.  
Één man zou dus in de kathedraal  nadien het paneel hebben verborgen. Waar bleef dan de tweede man in die 
tussentijd ? Op wacht bij de wagen ? Hij moest zich dan toch afvragen wat de andere ondertussen aan het uitspoken 
was in die kathedraal  ? Het zou wel al een heel grote stommerik moeten geweest zijn om niet op te merken dat de 
andere bezig was met het verstoppen  van de Rechtvaardige Rechters ... 
  
In het eerste boek dat ik heb gelezen van Mortier-Kerckhaert uit 68 stond dat de afmeting van het wasdoek, waarin St. 
Jan verpakt was, nl. 1,44 m bij 1,96 m onvoldoende groot was om de twee panelen samen in te verpakken. Ik heb Mr. 
Mortier er op gewezen dat dit wèl groot genoeg was voor de beide panelen en dat hebben ze in het nieuwe boek 
Dossier Lam Gods ook bevestigd.  
  
3. - HET TRAJECT - HET VERVOER 
Volgens Aercus (zie DLG) heeft hij het twee mannen in de auto zien laden die niet wilde starten en heeft hij hen daarbij 
geholpen. Het was ‘s nachts : 0,30 u. 
Het is volgens mij een feit dat de twee panelen in Wetteren zijn geweest. Vraag is echter of zij er ook in diezelfde nacht 
zijn toegekomen ?   
  
Hoe dan ook, Auto’s bolden in die tijd zeker niet geruisloos en aan maximum 30 à 40 km per uur.  
Ik vraag mij dan ook af of, bij de tocht naar Wetteren, die mannen  toekomend op de Markt van Wetteren of tegen de 
Markt, vooraan in de Wegvoeringstraat, die een der drukst bewoonde straten was en belegd met kasseien, spektakel 
zouden hebben kunnen vermijden bij aankomst ter bestemming  -zelfs al was het midden in de nacht.  
De ramen van het café Werkmanshuis o.a. zagen uit op de woning van Arsène... en het café bleef gewoonlijk laat open. 
Men liep in dat geval  het risico om bij aankomst een stuk van de buurt wakker te maken.  
Dat zou nog niet erg geweest zijn zonder de panelen, maar zeker niet raadzaam met.  
  
Het is dan ook de vraag of het niet veiliger was  aan te komen aan de  Scheldekade en of het ganse  traject wel met de 
auto werd afgelegd ?  
Werd het pakket bv niet overgeladen op een boot ?  
Op die manier kon men nl geruisloos en onopgemerkt aan de Scheldekade komen  achteraan de St.Gertrudiskerk, de 
“S.M. De Volksmacht” en de hof van Arsène Goedertier  - met ongeziene toegang tot al deze gebouwen .   
Het is maar een vraag, maar het lijkt mij alleszins weinig gezond voor die panelen om - op een meestal hobbelige weg, 
met dat weinig handige pakket en met twee man daarbij in die wagen dat ganse traject af te leggen  en  weinig 
comfortabel  ook.   
  
De beide panelen  zijn  zeker in Wetteren bij Arsène aangekomen.  



Er was dus geen enkel probleem voor  hem om de Rechtvaardige Rechters afzonderlijk te verpakken en weg te 
stoppen, vermits niemand op de hoogte was van zijn betrokkenheid  en hij bv in de St.Gertrudiskerk volledig veilig en 
ongestoord kon werken. Er was in de kelder een toegangsdeur tot de kerk achteraan aan de Scheldekade  en dat was 
ook het geval met “De Volksmacht”, naast de kerk gelegen, en  zeker ook bij hem thuis 
  
Op het ogenblik dat men hem de panelen overhandigde moet hij wel al het plan hebben uitgewerkt voor de 
onderhandelingen, anders kon hij hen immers onmogelijk overtuigd hebben en gewonnen voor dit plan. 
  
Tot zo ver mijn persoonlijke bedenkingen bij de briefwisseling van DUA.  
  
Nog even Arsène zelf aan het woord latend : 
  
“Ik ben de énige ter wereld die weet waar de Rechtvaardige Rechters zich bevinden ….In mijn bureau, schuifken, 
Commiteit-Mutualiteit ….”  
  
Arsène heeft dus de Rechtvaardige Rechters verborgen dat is een feit. Hij alleen wéét.  
  
Volgens mijn opinie in Wetteren.  
Volgens de opzoekingen op 4 oktober 2002 met grote waarschijnlijkheid eerst achter het altaar van de St.Gertrudiskerk 
te Wetteren en nadien - wanhopig om de mislukking - in een totaal onwaarschijnlijke en niet meer toegankelijke 
bergplaats om ze te beschermen tegen de woede van “zijn kameraden” om die mislukking en tegen eventuele 
uitlevering aan die “andere groepen” waarover hij sprak in zijn brieven  
  
Natuurelementen wachten niet tot de dood van iemand om aan te vallen  
En Arsène, … hij vreesde op het laatste voor zijn leven  heb ik de indruk...   
  
Chronologisch lijstje  
27 maart 1934      : Faillissement Bank van de Arbeid te Gent.  
10-11 april 1934   : Diefstal van de panelen De Rechtvaardige Rechters en Sint-Jan de Doper.  
14 april 1934         : In l’ Indépendence Belge verschijnt een artikel waarin G. V.d.Gheyn aan het woord wordt   
                                   gelaten. 
19 april 1934         : L’indépendence meldt stunt van een redacteur die “een plank” afleverde in het Noordstation  
                                   te Brussel op 18 april.  
24 april 1934  : Arsène Goedertier opent een kredietlijn van 10.000 Fr bij de Nationale Bank in Gent. 
28 april 1934  : Hij schaft zich een draagbare schrijfmachine Royal aan onder de valse naam Van Damme.  
30 april 1934  : Eerste DUA-brief wordt aan het bisdom Gent gestuurd vanuit Antwerpen  1 op een     
                                   onbekend uur.  
in het bezit van de twee panelen. Dat is op zo’n verwarde wijze gebeurd, dat de plaats waar het kostbaarste van de 
twee werken berust, inderdaad slechts aan een persoon bekend is.  
Nadat wij zonder moeilijkheden de biljetten uitgewisseld zullen hebben, zal u onmiddellijk  de plaats worden aangeduid 
waar U de Rechtvaardige Rechters  weer in ontvangst kunt nemen.  
7 mei 1934  : Die brief wordt door het Bisdom aan de gerechtelijke politie overhandigd.  
15 mei 1934 : Eerste antwoord aan DUA via La Dernière Heure.  
19 mei 1934 : Tweede afpersingsbrief uit Brussel 1 gepost tussen 12 en 13 uur.  
Zodra deze termijn is gepasseerd, zullen wij ons verplicht zien - teneinde een oplossing te forceren - u enkele 
afgesneden stukjes van St.Jan op te sturen en we zullen daarna bekijken of het nodig is op die manier verder te gaan. 
25 mei 1934 : Tweede antwoord aan DUA via krant  : in afspraak met de overheid aanvaarden wij volledig    
                                                                                    uw voorstellen 
In de optiek van Arsène Goedertier geeft de bisschop hier zijn woord 
Ondertussen had een bespreking plaats waarop aanwezig waren : Janson, Minister van Justitie, Hayoit de 
Termicourt, procureur-generaal Brussel, en De Heem, procureur des Konings Gent. De minister stelt dat 
men niet onderhandelt met gangsters en dat de politie haar eigen weg daarin moest volgen.  
In dergelijke voorwaarden zag de bisschop af van verdere onderhandelingen en van dan af was het De Heem en de 
gerechtelijke overheid, die in naam van de bisschop handelde.  
28 mei 1934         : Paneel St. Jan wordt om 8 uur afgegeven in  het Noordstation in Brussel en de derde brief     
                               samen met depotbiljet wordt verstuurd vanuit Brussel  om 8 uur ‘s morgens - onmiddellijk na    
                               afgifte van het paneel Sint-Jan.  
Zodra de biljetten uitgewisseld zijn, zullen wij u laten weten waar u de R.R. zult vinden en de zaak zal afgesloten zijn.  
29 mei 1934        : Het paneel Sint- Jan wordt door de gerechtelijke politie en het Bisdom afgehaald.  
30 mei 1934        : Overlijden van ADM  
31 mei 1934        : Vierde afpersingsbrief (met naam van pastoor Meulepas, vanuit Antwerpen 6 om 17-18u. 
Kom uw beloften goed na en probeer zelfs niet stilletjes de opsporingen verder te zetten want ze zouden automatisch 
tot het verlies van de R.R. leiden.  
31 mei 1934        : Een Brussels dagblad onthult de weergave van het paneel Sint -Jan. Het gerecht en het    



                              Bisdom logenstraften deze feiten, maar de geheimhouding was gebroken … 
Volgens Valère Goedertier aan Koehn verklaarde, zou procureur De Heem voor dit lek aan de pers hebben gezorgd 
“omdat hij vrijmetselaar was” en dus tegen Arsène en de bisschop handelde... 
4 juni 1934          : Vijfde afpersingsbrief wordt verstuurd vanuit Wilrijk om 19-20 u.  
Alvorens verder te gaan willen wij de verzekering en  uw erewoord hebben, dat de zaak wel degelijk geseponeerd is en 
dat niets zal worden ondernomen om de identiteit op te sporen of te onderscheppen van de personen, tussenpersonen 
of anderen, die belast zullen zijn met de overbrengeing of de ontvangst van de vergoeding en de R.R. Arsène vraagt 
hier dus nog eens uitdrukkelijk het erewoord van de bisschop !  
7 juni 1934         : Derde antwoord aan DUA via krant  : Dua, pakje zal zaterdag 9 juni overhandigd worden  
9 juni 1934         : zesde afpersingsbrief wordt verstuurd vanuit Brussel 1 om 19-20 u. 
Niettegenstaande het bovenstaande antwoord in verband met de overhandiging van het pakje met geld, vraagt DUA 
hier nog eens uitdrukkelijk om volgende boodschap in La Dernière Heure te plaatsen :”ANS, volstrekte belofte dat 
geheim zal bewaard worden. Handel volkomen onbezorgd.” 
10 juni 1934       : Adhémar, zoon van Arsène doet in Wetteren zijn Plechtige Communie.  
13 juni 1934       : Arsène Goedertier haalt bij de nationale Bank in Gent 400 Fr. op. Hij richt de AMDG-brief     
                              aan zichzelf. Deze brief werd bij zijn dood teruggevonden in zijn jas.  
14 juni 1934       : Geldpakket wordt afgehaald in Antwerpen bij E.H.Meulepas. Er steekt maar 25.000 Fr. in en     
                               een brief, waarin staat dat na de teruggave van de RR nog 225.000 Fr. zal worden betaald.  
18 juni 1934       : Zevende afpersingsbrief wordt verstuurd vanuit Brussel om 19-20 u. 
Het is onaanvaardbaar dat de burgerlijke en kerkelijke overheden zouden zien op het verschil van onze 
twee cijfers om de R.R. van een zekere vernietiging te redden.  
Om deze twee juwelen in handen te krijgen hebben wij ons leven gewaagd en wij houden niet op te veronderstellen 
dat hetgeen wij vragen niet overdreven en niet onmogelijk te realiseren Is.  
21 juni 1934       : Vierde antwoord aan DUA via krant : DUA betreuren vroeger voorstel te moeten handhaven.  
26 juni 1934       : Interpellatie over de diefstal in de kamer en antwoord van de minister.  
5 juli 1934          : Achtste afpersingsbrief wordt verstuurd vanuit Brussel 1 om 20-21 u.  
De wijze van uitwisseling die u voorstelt, is praktisch niet te verwezenlijken. Maar bovendien zult u moeten begrijpen 
dat wij ons, wegens het niet nakomen van uw verplichtingen, tot geen enkele prijs meer willen verbinden u het paneel 
te overhandigen zonder vooraf de verlangde premie te hebben ontvangen en dit overeenkomstig onze eerste 
voorwaarden.  
Wij hebben u de St. Jan volledig geleverd, zoals hij was, in de plaats van u enkele stukjes te zenden, uitsluitend met 
het doel u onze goede gtrouw te bewijzen en u hebt geen redenen er aan te twijfelen dat wij u weer in het bezit van de 
RR. zullen stellen. 
Integendeel, wij komen tot de vaststelling dat  wij beter zouden gehandeld hebben door enkel een stukje van de St.Jan 
te bezorgen aan u.  
Toch verlangen wij, evenzeer als u allen dat het paneel mag gered worden van een bijna zekere vernietiging, want 
indien u met aandacht onze eerste brief wilt overlezen, zult u bemeerken dat er slechts weinig gebeurtenissen nodig 
zijn om het paneel voorgoed verloren te doen gaan.  
Daarom willen wij onze eerste voorwaarden als volgt wijzigen : 1. Wij zijn bereid u in het bezit van de RR 
te stellen nadat gij volgens onze eerste aanduidingen de som van 500.000 Fr. zult gestort hebben. Zo 
zullen de huidige moeilijkheden die gij vooropstelt, gedeeltelijk omzeild worden.  
Daarentegen gaat u de verplichting aan, twaalf maanden na ontvangst van het paneel van de RR. en in zoverre dit u in 
perfecte staat bereikt, de som van 400.000 Fr. te zullen storten aan de persoon, die wij u ter gelegener tijd zullen laten 
weten.  
9 juli 1934 : Adhémar Goedertier wordt in Wetteren gevormd door monseigneur Coppieters.  
                        Half juli 34 Mevrouw Goedertier (J.Minne) is ziek en bedlegerig tot eind september 34. 
23 juli 1934  : Negende afpersingsbrief wordt verstuurd vanuit Gent 1 (onleesbaar uur) De eerste en enige     
                        keer vanuit Gent.  
U offert de RR. op aan een geldkwestie en de wijze van uitwisseling  
Verwacht antwoord in La Dernière Heure op 28 juli 1934.  Indien op dat ogenblik geen antwoord zal dat de definitieve 
breuk betekenen  
En geen mens ter wereld, zelfs niemand van ons, zal nog de gelegenheid hebben het onsterfelijke werk te zien, dat 

voorgoed zal verdwenen zijn. Het zal blijven waar het thans berust, zonder dat iemand het nog kan aanraken.  

27 juli 1934       : Vijfde antwoord aan DUA via krant  : “DUA  Handhaven laatste voorstel.” 
2 augustus 1934  : Tiende afpersingsbrief wordt verstuurd vanuit Brussel 1 om 16-17 u.  
Indien de eerste uitleg de goede is, zullen wij zodanig handelen dat de zaak vlug afgehandeld wordt en u de RR. binnen 
enkele dagen opnieuw in ontvangst kunt nemen.  
8 september 1934 : Elfde afpersingsbrief wordt verstuurd vanuit Brussel 1 om 20-21 u. persoonlijk, zonder      
                                 Dua onderaan.  
De wraaklust  en het geniepig en wraakzuchtig karakter kennend van sommige elementen waartegen hij 
niet kan optreden, vreest hij dat de overheid en uzelf, het in de toekomst even erg zullen betreuren als 
uzelf.  



Intussen berust het pronkstuk nog altijd op de plaats die alleen DUA kent en waarvan hij het geheim zelfs niet aan een 
blad papier heeft toevertrouwd. 
13 september 1934 : Zesde antwoord aan DUA via de krant :” DUA brief ontvangen. Betreuren vroeger    
                                   voorstel te moeten handhaven”.  
20 september 1934 : Twaalfde afpersingsbrief wordt verstuurd uit Brussel 1 om 20-21 u.  
  
Monseigneur,  
  
Ik was niet erg verrast door de inhoud van uw antwoord : “DUA brief ontvangen - betreuren vroeger voorstel te 
moeten handhaven.”  
Ik voorzag reeds dat gij niet het nodige belang zoudt gehecht hebben aan mijn persoonlijke brief En dat is zeer 
jammer.  
Want sinds enkele dagen heb ik doorzien hoe uitgebreid de wraak is die door intelligente, wraakzuchtige en koppige 
mannen voorbereid wordt. Hoeveel miljoenen zullen verloren gaan en welke rampen zijn  er in voorbereiding. 
M en zal moeten toegeven dat gij en de overheid er in deze zaak een andere opvatting op nahouden over 
de betekenis van een verbintenis dan wij.  
En wat meer is, gij begrijpt de verschrikkelijke ontgoocheling niet die door uw tekortkoming wordt 
uitgelokt.U moet dan ook begrijpen dat ik niets nader wil en kan bepalen, maar de wraak zal in verhouding zijn tot het 
belang van de zaak en de wijze waarop de overheid gehandeld heeft. Zij zal een echte openbare nachtmerrie worden.  
Daarom heb ik ten koste van alles mijn vertrek willen uitstellen, om een laatste maal te kunnen toeroepen “Pas op” 
(casse-cou) 
In uw antwoord herhaalt gij, dat gij alleen uw vroeger voorstel kunt handhaven. Maar ik voeg eraan toe dat het is alsof 
gij niets voorgesteld hebt, want uw voorstel is praktisch niet te verwezenlijken. 
Uw voorstel ziet er uit als een daad van wantrouwen tegenover ons en vraagt van ons een bijna grenzeloos 
vertrouwen. Vergeet gij, dat gij door uw manier van handelen tegenover ons, gij ons vertrouwen in u, dat ons er toe 
bracht u de S.J. te bezorgen in plaats van een gedeelte van het paneel, praktisch vernietigd hebt.  
Indien u geen misbruik van ons vertrouwen had gemaakt, dan hadden we verder kunnen beschikken over de 
twee werken en dan hadden we met andere groepen over de teruggave kunnen onderhandelen. Nu blijft u 
niets anders over dan onze voorwaarden, die alleen de enige en beste oplossing kunnen brengen, te aaznvaarden. 
Maar er is meer. Na onze eerste brieven hebt gij ons medegedeeld dat gij slechts 250.000 Fr hebt kunnen verzamelen 
en ik stel vast dat gij er  na verschillende maanden niet in geslaagd zijt om die som rond te maken tot 500.000 Fr. 
Welnu, ik begin  persoonlijk te geloven dat gij nooit over die 250 hebt beschikt en dat gij misschien nooit van plan zijt 
geweest ze te storten. Sta mij in dat geval toe u te zeggen : gij hebt slecht gemanoeuvreerd en gij zoudt er 
beter aan gedaan hebben mij de Sint Jan te laten houden.  
Ik durf toch nog te hopen dat deze brief u ernstiger zal doen nadenken en dat gij de middens, die u het gevraagde 
losgeld kunnen bezorgen, zult weten te overtuigen, en u bovendien zal doen begrijpen, dat het beste wat gij kunt doen 
is onze voorwaarden volledig te aanvaarden.  
Denk goed na en uit liefde voor wat u dierbaar is, vermijd rampen en red het meesterwerk, waarmee gij 
al te lang hebt gewacht om het weer te voorschijn te doen komen.  
                                                                                                                                   D.U.A. 
Ik zal uw antwoord lezen tussen de 26e en de 29e van deze maand.  
Er werd geen antwoord gegeven op deze brief.  
  
1 oktober 1934   : Dertiende en laatst verzonden brief uit Brussel1 om 19,20 u.  
  
Monseigneur,  
  
Gij hebt gedacht dat het niet nodig was te antwoorden op mijn laatste persoonlijke brief. Ik begrijp dat bepaalde 
zinsneden u geen genoegen hebben gedaan, want niemand wordt graag met de rug tegen de muur gezet, die hij zelf 
heeft opgetrokken. Maar dat is allemaal slechts van bijkomend belang.  
Het voornaamste feit dat tenslotte uit onze briefwisseling naar voren treedt, is dat uw vroegere antwoorden noch uw 
huidig stilzwijgen erin geslaagd zijn de R.R. weer te voorschijn te doen komen. En we zijn op het dode punt 
aangekomen, waarop gij onze voorwaarden zult moeten aanvaarden om opnieuw in het bezit van het werk te komen, 
ofwel alles wat gij uitgelokt hebt op uw schouders te laden en dat zonder hoop ooit dat terug te vinden, 
wat ik alleen u kan bezorgen. Gij moet mij toestaan vast te stellen, dat ik alles heb geprobeerd wat mogelijk was, 
om de R.R. te redden. Na tot het uiterste van wat wij redelijkerwijze konden doen te zijn gegaan, en 
niettegenstaande uw voortdurende herhaalde en onmogelijk praktisch te verwezenlijken antwoorden, 
geloof ik dat ik mijn plicht als leider tot het uiterste heb vervuld … en ik trek het bevel aan mijn kameraden in om de 
wraak nog niet te voltrekken.  
Zij zijn vrij en zoals hen en zoals u blijft mij alleen over de gebeurtenissen af te wachten. Ik was mijn handen en ik 
vertrek, met gerust gemoed, en ik neem mijn vreselijk geheim mee.  
Gelieve te aanvaarden, Monseigneur, mijn eerbiedige groeten alsook mijn spijt dat gij de mensen, met 
wie gij deze zaak, waarvan het historisch belang niemand zal ontsnappen, niet naar waarde hebt 
behandeld en weten te schatten.  



                                                                                                                                                                         
                       D.U.A. 
  
Gezien de ernst van de feiten wil ik u nog een laatste gelegenheid geven om mij voor mijn vertrek te 
bereiken. Ik zal de vierde dag nadat deze brief u zal bereikt hebben, het dagblad lezen. En ik zal 
het,indien mogelijk is, trachten te lezen de derde van de maand.  
  
DIT WAS DE LAATSTE VERZONDEN BRIEF... 
  
2 oktober 1934      : Tekenacademie in Wetteren heropent de klassen.  
10 oktober 1934    : De draagbare schijfmachine Royal wordt gedeponeerd in de bewaarplaats van het St.    
                                   Pietersstation in Gent. 
8 november 1934   : Arsène Goedertier wordt directeur-voorzitter van de Academie voor Schone Kunsten in  
                                   Wetteren. 
25 november 1934  : Arsène Goedertier overlijdt in Dendermonde  
26 november 1934  : Vermoedelijke eerste doorzoeking van zijn woning door de weduwe en Advokaat De Vos.  
27 november 1934  : Vermoedelijke start van het “geheim” onderzoek.  
29 november 1934  : Achiel De Swaef overlijdt in Hofstade. Arsène Goedertier wordt begraven in Wetteren.  
5 december 1934    : Commissaris Luysterborgh krijgt “tip” in verband met de in het St. Pietstersstation       
                                   bewaarde schrijfmachine.  
11 december 1934  : Schrijfmachine Royal wordt afgehaald.  
27 december 1934  : Commissaris Luysterborgh wordt ingelicht over de dood van Arsène Goedertier en de bij 
                                  hem aangetroffen kopieën van de brieven. Start van het officieel onderzoek. 
10 januari 1934      : Voorzitter van Ginderachter dient verslag in over zijn “geheim onderzoek”.  
9 februari 1935       : Het faillissement van het wisselagentschap Goedertier wordt uitgesproken.  
  

14 e brief  :               DE LAATSTE EN NIET VERZONDEN BRIEF :  
  
Monseigneur,  
  
Daar ik verplicht ben een rustkuur te volgen tot herstel van mijn  gezondheid, beschik ik over de nodige tijd om kalm na 
te denken over de zaak die ons interesseert. Na de verdwijning van de panelen, hebben wij zodanig kunnen 
manoeuvreren dat wij in het bezit gekomen zijn van de panelen en na verschillende onvoorziene incidenten ben ik de 
enige ter wereld, die de plaats ken, waar de Rechtvaardige Rechters berusten. 
Het is misschien nuttig het belang van deze situatie te onderschrijven, vermits het me ontslaat van iedere belemmering 
ten overstaan van vrienden of andere personen. En zo kan ik dan in alle rust en zonder enige druk arbeiden aan de 
oplossing van deze zaak.  
Wanneer ik onze briefwisseling nog eens overlees, vind ik er vooral drie ongelukkige feiten in die mij bijzonder treffen. 
Wij zijn vertrokken van de grondgedachte dat we mochten geloven en vertrouwen in het bisschoppelijk woord.  
Anderzijds hebben wij door het bezorgen van de Sint Jan willen bewijzen, dat gij van uw kant mocht rekenen op ons 
woord.  
Wij hebben vertrouwen gehad, gij hebt er geen gehad en jammer genoeg hebben wij ons aan beide kanten vergist. Dat 
is er de oorzaak van dat de zaak niet opgelost werd en gevaar loopt nooit geregeld te worden indien gij niet van taktiek 
verandert. 
Het tweede feit dat vals klinkt in uw briefwisseling is de vaststelling dat gij de verantwoordelijkheid op u durft nemen 
om te schrijven dat uw tegenvoorstel “te nemen of te laten is”. Het is in dergelijke omstandigheden wel zeer erg om 
zoiets te durven schrijven. Wij weten dat men, wanneer het om het verhandelen van voorwerpen zonder waarde of van 
weinig belang gaat, gewoonlijk om tot een besluit te komen, of er een eind aan te maken     zegt : “het is te nemen of 
te laten”.  
Maar wanneer het gaat om een van de kostbaarste voorwerpen die er op de wereld zijn, van een ongeëvenaarde 
artistieke waarde en waarvan de verdwijning in de geschiedenis zal opgetekend worden als een onherstelbare 
gebeurtenis, durven schrijven : “het is te nemen of te laten” ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE MATERIELE 
ONMOGELIJKHEID, dat is onbegrijpelijk. Bij ernstig nadenken zijn deze woorden alleen, wanneer ze hun brutale 
betekenis moeten behouden, voldoende om de voorziene wraakneming tegen hun schrijver te rechtvaardigen.  

Het derde feit, dat mij persoonlijk meer treft dan de andere en waarop ik in mijn brieven verscheidene 
keren heb gezinspeeld, is dat uw tegenvoorstel :-“te nemen of te laten”- zelfs niet te verwezenlijken is . De 
Rechtvaardige Rechters berusten op een plaats waar ik noch iemand anders het kan weghalen zonder de 
aandacht van het publiek te trekken.  
Het is ons dus onmogelijk  u dat paneel af te leveren zonder dat wij de overeengekomen vergoeding in 
handen hebben samen met de veiligheid die wij van u vragen. Anderzijds beletten de gebeurtenissen en 
de ondervinding ons vertrouwen te stellen in beloften. Dit moet niet als een verwijt beschouwd worden, 
maar als een wantrouwen, geboren uit de wijze waarop wij behandeld geworden zijn.    
    



Wij bevinden ons met onze onderhandelingen in het slop waaruit we alleen kunnen geraken door uw goede wil.  
Ik ben bereid  u de taak verder te vergemakkelijken, zoals ik het in de loop van gans onze briefwisseling heb gedaan, 
maar gij kunt ons de teruggave van de Rechtvaardige Rechters niet vragen zonder dat we iets in handen hebben, zoals 
wij dat gedaan hebben voor de St. Jan. 
Hoe kunnen we dan tot een overeenkomst komen ?  
Vooreerst  heb ik de kans gehad, en ik ben er zeer gelukkig om, alle weerwraak te kunnen opschorten tot mijn 
terugkeer.  
Ik heb kunnen overtuigen ???..  
                                                                            (einde tweede blad) 
  
Hoe dus tot een overeenkomst komen ? 
Vooreerst heb ik de kans gehad alle weerwraak te kunnen opschorten tot mijn terugkeer. Ik heb mijn kameraden 
kunnen overtuigen, dat het inzetten van wraak een belemmering zou betekenen voor iedere oplossing. Ik heb hen aan 
het verstand gebracht, dat ze de tijd voor zich hebben om hun plannen uit te voeren.  
Indien mijn rustkuur mij niet redt, zal mijn dood  het onvermijdelijke teken van de aanval zijn. Niets zal dan de 
progressieve uitvoering kunnen verhinderen of uitstellen van datgene wat ze zich wetenschappelijk en methodisch 
hebben voorgenomen te doen.  
Hun plannen kennende, durf ik eraan toevoegen, dat niets of niemand zal kunnen ontsnappen aan het lot, dat ze 
hebben bepaald.  

(M.D.R. - hoe kan hier in ‘s hemelsnaam alleen sprake zijn van natuurelementen, zoals in DLG wordt 
gesteld ? Natuurelementen wachten toch niet tot de dood van een bepaald iemand...) 
Wij kunnen dus nog in alle kalmte handelen.  
Begin in ieder geval vertrouwen te hebben in mijn woord. Het is de enige basis voor iedere onderhandeling en 
oplossing.  
Het paneel kan alleen teruggegeven worden volgens de leveringsvoorwaarden, die in de vorige brieven zijn vastgesteld. 
Het is al te duidelijk, dat het voor ons verkieslijker is niets af te leveren indien wij niets in handen hebben.  
Indien gij uitvoerbare tegenvoorstellingen te doen hebt, verzoek ik u deze te willen mededelen in La Derniere Heure. En 
daar deze voorstellen te lang kunnen worden voor één inlassing zal ik de mogelijke mededelingen lezen iedere dag van 
1 tot 15 december.  
Teneinde onbescheidenheden te vermijden, gelieve bovenaan, de gescheiden letters van D.U.A. en A.N.S. te gebruiken. 
Begin de eerste dag met D, de volgende dag met U en zo verder, zodanig dat uw voorstellen in enkele dagen volledig 
zijn. Als bijkomende voorzorg moet gij uw antwoord in gedeelten laten verschijnen, zodanig dat uw antwoord volledig 
zal zijn als men begint te lezen met de mededeling van de 3e dag, vervolgens de mededeling van de 1e dag, dan de 
mededeling van de 5e dag, vervolgens deze van de tweede, dan de 6 e dag  en dan de 4e  dag. Zo zal uw antwoord 
alleen door mij te lezen zijn.  
Maar doe dan tenminste een voorstel dat rekening houdt met de gebeurtenissen en de toestanden, die in deze brief 
zijn  uiteengezet. Gij moet toegeven dat ik mij met alle middelen inspan, om de terugkeer van het meesterwerk te 
bevorderen en dat het alleen van u afhangt, dat alles afgehandeld wordt zonder al te veel schade en verbittering.  
                                                                               
              (einde derde blad) 
  
Op een bijliggend vierde blad had hij ontwerpen gemaakt in welke volgorde diverse aankondigingen moesten 
verschijnen. 
  
Deze brieven zijn integraal terug te vinden in het laatste boek Mortier-Kerckhaert “Dossier Lam Gods” van blz. 71 t/m 
blz 145. 

  
  



 
  
Mr. Statius had, tegen zijn gewoonte in, mijn naam en telefoonnummer doorgegeven aan de Heer Michel Meulemans 
van Kessel-LO.  
Deze Mijnheer nam met mij contact op - eerst telefonisch, dan schriftelijk - en beweerde dat Arsène Goedertier in zijn 
brieven o.a. twee aanwijzingen gaf, die rechtstreeks naar de bergplaats verwijzen, nl de letter J en i (9e en 10e van het 
alfabet, die doelen op Johannes De Doper en Joos Vyd ( 9 en 10 van het retabel) .  
Dan heeft hij het ook over het merkwaardig gebruik van de lettere w ( de 23e van het alfabet, die verwijst naar het Nr. 
23 van de polyptiek, nl De Ridders van Christus.  



Die letter w is volgens de schrijver zeer belangrijk. In de 5e brief typt hij Monseigneurw als aanspreking en besluit hij 
met agréezw Monseigneur. In de 13 e vinden we : je vous prie d’agréerw Monseigneur en in de 11e daarenboven : 
entretemps le joyau repose toujour en ce lieuw. Nergens anders heeft hij in de brieven gemist met de letter w zegt de 
man.  
Daarenboven hangt D.U.A. volgens de schrijver in de 14e brief een beeld op van de Ridders van Christus in die soort 
rebus, waar D.U.A. schrapt en schuift met de woorden. Hij wou dus iets mededelen, een soort code …  
  
“…. om alle indiscreties te vermijden plaatst gij uw antwoord in 6 delen : 
le 1 jour vous publierez  la 3e parti   Nina  
le 2e jour                              1            oiseau (Jean doorstreept) 
le 3e jour                              5            152  
le 4e jour                              2            Jean (arte ? doorstreept ) 
le 5e                                     6            arte 
le 6e                                     4            Jean (oiseau doorstreept)  
  
Om te beginnen,  zegt Mr. Meuleman, wat doet die 152 daar ? Wel die maakt een kruis met de verticale 152. Het kruis 
van de Ridders van Christus  (  en de drie TAU’s ).  
Jean en en oiseau wisselt hij om. Met Nina ( een  heilige vermeld als guériseuse) vergist hij zich waarschijnlijk met une 
guerrière waarmee hij het vrouwelijke type bedoelt in harnas. Nr 4 wordt dan Jean als schilder van het retabel  maar 
die volgens sommigen ook voorkomt als zelfportret.  
We krijgen dus van boven naar onder : 1. Vogel (lucht) ; 2 une flamme (wimpel) komt ook voor op het  
schilderij ; 3. Nina ; 4. Jean ; 5 = kruis en 6 Arte, waarmee hij kunst kan bedoelen mar ook aarde (helemaal onderaan. 
Ik laat het verder aan Mr. Meulemans om zijn theorie uiteen te zetten, maar hij besluit dat het paneel van de 
Rechtvaardige Rechters tussen de Ridders van Christus werd geschoven en Judocus Vyd, nadat hij eerst de tussenplank 
had weggenomen  (systeem ontworpen door de gebrs Coppejans ), bedoeld om deze beide panelen tegen de kader 
aan te drukken en dat de Rechtvaardige Rechters dus werden teruggevonden bij de restauratie in 1939  maar 
beschadigd...  
  
Merkwaardiger wijze werd door de VRT in de kroniek van de eeuw op 10.4.1999 een curieus fragment getoond van een 
restauratie in 1939. (Dit werd echter door C.v.W. van de VRT hoofd op dat ogenblik formeel ontkend. Ze zegt dat er 
geen sprake is van restauratie en dat daar alleen Vanderveken in te zien is, bezig met de kopie...)Nu, de beelden geven 
wel iets meer te zien …  
Van der Veken zit daar te schilderen aan een volledig afgewerkt paneel van de Rechtvaardige Rechters,voor een 
chauffage met strijkijzer erop, terwijl men op de trappen aan het sleuren is met Judocus Vydt en met Eva...  
  
Nu, dat D.U.A. of de dief de Rechtvaardige Rechters achter het paneel van de Ridders van Christus heeft geschoven en 
dat het zo werd beschadigd, kan ik niet aannemen.  
Ik geloof echter wel dat D.U.A. in die rebus van de 14e brief wel degelijk verwees naar het paneel van De Ridders van 
Christus, waar héél duidelijk de link naar voor komt met de Kruistochten, de Tempeliers en de Teutoonse Ridders, in de 
wimpel en het kruis en het TAU-symbool.  
Hij wou daarmee laten weten aan de ingewijden volgens mij  dat hij op de hoogte was van de achtergronden van de 
hele zaak.  
  
En dat is dus meteen een mooie aansluiter bij het volgende hoofdstuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X EEN STUKJE GESCHIEDENIS EN ACHTERGRONDEN BIJ HET LAM GODS 
Aanknopingspunten in Wetteren-Massemen en Schellebelle  



 VAN EYCK EN HET LAM GODS  
  
Over de juiste geboortedatum van Jan Van Eyck tast men in het duister wonderlijk genoeg, alsook over zijn sterfdatum. 
Vermoedelijk  werd hij ergens geboren tussen 1385 en 1390 in de streek van Maaseik.  
Hij maakte deel uit van een “schildersfamilie”, waarvan nog de namen van Hubert en Lambert zijn gekend en één 
zuster Margaretha.  
Een aanduiding van zijn Limburgse roots is mogelijk te vinden in zijn lijfspreuk : “Als ic can”.  
Tot 1425 is Jan Van Eyck hofschilder bij Jan Van Beieren, graaf van Holland en  Zeeland. In 1425 sterft deze laatste en 
Van Eyck belandt, na enige omzwervingen, bij Filip III de Goede, Hertog van Bourgondië.  
Het uitzondelijke talent en de begaafdheid van Jan waren de hertog zeker niet ontgaan.  
Jan Van Eyck werd al heel snel een vertrouwenspersoon van Filip de Goede en hij werd ook belast met een aantal 
uiterst delicate en zeer geheime diplomatieke zendingen.  
In 1432 koopt Jan Van Eyck een huis in Brugge en in datzelfde jaar heeft hij ook het Lam Gods beëindigd en wordt het 
geïnstalleerd in de St.Baafskathedraal op 6 mei.  
Jan Van Eyck werkt vanaf 1432 tot aan zijn dood in 1441 in Brugge en vreemd genoeg is ook de juiste sterfdatum niet 
gekend. Hij werd begraven in de St. Donaaskerk, die onder het Franse bewind in 1799-1801 met de grond gelijk werd 
gemaakt. Zo verdween met de kerk ook het laatste spoor van Jan Van Eyck.  
Hubert Van Eyck overleed op 18.9.1426 en de vraag wordt dan gesteld of Jan het onvoltooide retabel van het Lam 
Gods verder zal afwerken.  
In tegenstelling tot die van zijn broer Jan, wordt de grafzerk van Hubert nog bewaard in de refter van de Gentse 
St.Baafsabdij.  
  
HET LAM GODS  
  
De belangrijkste informatie over het ontstaan van dit unieke kunstwerk vinden we in het in Latijn gestelde kwatrijn dat 
op de onderste lijsten van de buitenluiken werd geschilderd . Vrij vertaald luidt het als volgt :  
“ de schilder Hubert Van Eyck - een grotere werd nooit gevonden - vatte dit werk aan, en zijn broer Johannes - de 
tweede in de kunst - voltooide de zware taak op verzoek van Judocus Vyd”.  
Behoudens de ongeëvenaarde schoonheid van dit retabel, de meesterlijke technieken, de tintelende en stralende 
kleurenpracht en de schitterende uitbeelding van materie en figuren, bevat het Lam Gods onweerlegbaar ook een 
enorme symboliek en daarenboven - en dit is minder voor de hand liggend gezien wat voorafging - ook onmiskenbare 
verwijzingen naar de Kruistochten, de Tempeliers en de Teutoonse Ridders. 
Dit is bv onweerlegbaar het geval in het paneel van De Ridders van Christus, dat zich bevindt naast de Rechtvaardige 
Rechters en aan de andere kant wordt geflankeerd door de triomf van Het Lam.  Zéér opvallend zelfs.  
De bezweringsformules van de Katharen  keren zelfs op diverse plaatsen terug in Het Lam Gods.  
In de Ridders van Christus zien we drie ruiters in krijgsuitrusting, die de coalitie aanvoeren van de makkelijk te 
herkennen Europese vorsten. Hun leider draagt een zilveren schild met daarop een kruis van bloed. Als men dit kruis 
aandachtig bekijkt, beginnen zich langzaam maar zeker groepen letters los te maken : D(OMINU)S FORTIS ADONAY 
SABAOT V. EM(MANU)EL EL I.H.S. XR. AGLA.  
  
Dit nauwelijks verstaanbare mengsel van Latijn, Hebreeuws, Grieks en Koptisch zou een magische formule vormen, die 
men destijds op discrete wijze op wapens aanbracht om de trefkracht ervan te vergroten.  
Men beweerde dat deze formule door de hand van God zelf was geschreven op een perkament dat werd aangetroffen 
in de zijwonde van Jezus, toen men hem van het kruis haalde.  
Deze formule werd gebruikt door de Katharen, de ketters tegen wie de Kerk een  eeuw voordien ten strijde trok  met 
de bedoeling om ze volledig uit te roeien. 
In 1307 maakte een samenzwering tussen de Franse koning Filips de Schone en paus Clemens V een einde aan de 
Orde der Tempeliers, die ook wel  de “Arme Ridders van Christus” werden genoemd. Arm waren zij echter in geen 
geval  !  
In ruil voor de bescherming van de pelgrimswegen naar Het Heilig Land, had deze internationaal opererende Orde een 
geweldige rijkdom opgebouwd en een machtspositie die niet te onderschatten was. Zij moest bovendien voor haar 
statuten enkel verantwoording afleggen aan de paus.  
Om al deze redenen was deze Tempeliersorde dus al langer een doorn in het oog van koning Filips de Schone. Na de 
Guldensporenslag had hij trouwens dringend geld nodig  voor de financiering van een nieuw leger.  
De geruchten daarenboven als zouden de Tempeliers, naast een schat ook een geheim bewaren dat een gevaar inhield 
voor het voortbestaan van de katholieke kerk, was voor de paus een goede reden om aan Filips verzoek om de orde op 
te heffen te voldoen.  
  
Op vrijdag 13 oktober 1307 werden in Frankrijk op verschillende plaatsen de kopstukken van de tempelorde 
gearresteerd en gevangen gezet. Onder zware druk en vreselijke martelingen bekenden de meesten ketterse praktijken 
en werden bijgevolg ter dood veroordeeld en hun goederen verbeurd verklaard.  
De laatste grootmeester van de Orde, Jacques de Molay, werd in 1314 ter dood gebracht. Hij stierf op de brandstapel, 
opgericht op een eilandje midden van de Seine, onder toeziend oog van de paus en Filips de Schone. Vlak voor hij stierf 
vervloekte de Grootmeester zijn beulen en voorspelde hij de dood van Filips en de paus : binnen het jaar zouden zij 



voor de Rechtbank van God dienen te verschijnen. De voorspelling kwam uit : kort nadien bezweek de paus aan de 
gevolgen van dysenterie en koning Filips werd het slachtoffer van een jachtongeval.  
Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze geheimzinnige ridderorde, ooit zo machtig en met internationale vertakkingen over 
gans Europa, zomaar van de aardbol verdwenen zou zijn. Er zijn bewijzen van het tegendeel.  
Volgens sommige bronnen is de Orde ondergronds blijven bestaan en werd de schat en het geheim, generatie op 
generatie, door ingewijden bewaard. Van de schat der Tempeliers zou er nooit een spoor gevonden zijn ?  
De Katharen, de ketters tegen wie de kerk eeuwen voordien ter kruisvaart was getrokken bezigden die 
bezweringsformule (te zien op het schild van De Ridders van Christus) op hun wapens. 
Later zouden hun vreemde opvattingen tenzeerste tot de verbeelding spreken van ideologen en filosofen van het 
Nazisme, Hitler en de groep Hahnenerbe.   
De Katharen werden net als de Tempeliers als de hoeders van de Graal bestempeld. Volgens St. Hilaire werd de Graal 
toevertrouwd aan de Tempeliersorde en de H.Lans aan de Teutoonse Ridders en er gaat een legende dat, indien de 
HeiligeLans drie druppels bloed teruggeeft aan de Graal, Europa zal verenigd zijn...  
Nu, de Tempeliers bleven in de kruistocht tegen de Katharen volledig en nadrukkelijk afzijdig en meer nog, zij 
verdedigden Kathaarse vluchtelingen en namen hen op in hun rangen.  
  
Nu is de vraag : Waarom bracht Van Eyck dergelijke gevaarlijke, ketterse formules open en bloot aan op de panelen 
van zijn retabel meer dan een eeuw nadien  ?  
Was het om de aandacht te vestigen op de esoterische symboliek en een occulte boodschap die hij in zijn werk had 
verstopt en mag Het Lam Gods dan opgevat worden als een rebus, waarin de geheimen van de tempel door een 
ingewijde aan de aspirant ingewijde worden geopenbaard  ?  Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat er in het 
Retabel van Het Lam Gods op meer dan een plaats een boodschap verscholen zit. Ik denk nl ook in de teksten op de 
origineel bewaard gebleven kaders, maar daar heb ik totnogtoe geen bewijs van.  
  
Ik citeer hier nu Patrick Bernauw in zijn boek Mysteries van Het Lam Gods.  
Ik doe dit omdat het een belangrijk gegeven is voor de achtergronden en de redenen waarom precies de Rechtvaardige 
Rechters en Johannes De Doper werden gestolen  volgens mij. Ik geloof niet dat het hem alleen om geld te doen was.  
Er gaan immers ook geruchten dat de geheimen van de Tempelorde later werden overgenomen door de Vrijmetselarij 
en vergeten wij niet dat Johannes de Doper hun patroon is  sinds eeuwen.  
Een van de Ridders van Christus draagt de vlag van de Tempel . De Tempelier op het paneel van De Ridders van 
Christus ontsnapt in ieder geval niet aan de aandacht  van de toeschouwer. “Sigillum Militum Christi” stond er overigens 
op het zegel van de Tempelorde : “zegel van de Ridders van Christus”. Duidelijker kan toch niet ?  
  
Toen Van Eyck zijn veelluik schilderde, was het al meer dan een eeuw geleden  dat de Tempeliers werden 
aangehouden, beschuldigd van occulte praktijken, gemarteld en op de brandstapel gezet. Maar de ooggetuigen zagen 
hun banier nog wapperen op de vlakte van de Tannenberg, naast die van de Teutoonse Ridders, waar zij streden tegen 
de Polen.  
  
En dan was  er nog,  in de tijd dat Van Eyck zijn Lam Gods schilderde, de nieuw opgerichte orde van de  
Ridders van St. Antonius van Barbefosse, wier schild bezet was met een T-vormig symbool en die zich 
opwierpen als de erfgenamen van de Tempel (de Griekse letter Tau, die men ook weervindt in de drie 
RRR van het fameus gedicht van Vanderveken . Ook in het wapenschild van Schellebelle vindt men die 
drie TTT’s ).  
Er zijn dus links met Massemen-Wetteren en Schellebelle,  en die drie TTT’s in het wapenschild van 
Schellebelle hoorden toe aan het wapenschild van de familie Bette. Deze stamden af van voorouders, die 
deel uitmaakten van de riddergenootschap van St. Antonius van Barbefosse, een zijtak van de Teutoonse 
Ridders, die het ideeëngoed van de Tempeliers op onofficiele wijze in onze contreien hebben verdergezet 
na 1307.  
Ook de Van Eycks hebben in het centrale paneel een dergelijk kruis geschilderd  
Er schijnt in dat verband niet de minste twijfel te bestaan : de Tempeliers en de Ridderorden waren, in de tijd van Van 
Eyck’s schilderperiode van Het Lam Gods, nog steeds levend en wel en zijn dit mijns inziens nog tot op dit ogenblik.  
Er werden zelfs dit jaar juni 2002 - op de feestdag van St. Jan - en in de St. Baafskathedraal -  nog nieuwe Ridders 
geslagen in de Orde van Malta, met veel luister en in vol ornaat : omhangen met de  rode mantel der barmhartigheid  
als symbool. 
 Ik ben in het bezit van een programmabrochure terzake.    
  
Volgens gangbare hypothesen zijn de Orden altijd ondergronds blijven bestaan  en werden schat en geheim, generatie 
op generatie, door ingewijden bewaard. Ze bestaan ook nu nog !  
  
Was de Orde van Het Gulden Vlies  (gouden schaapsvel in de mythologie ), gesticht door Filips de Goede trouwens  ook 
niet een groep van ingewijden  ? 
  
De Heilige Graal, waarin het Bloed van Het Lam wordt opgevangen, staat trouwens centraal in Het Lam Gods - vol 
symboliek, ook in dit opzicht.  



  
Van Eyck was ook “een alchemist” volgens sommigen.  
Men schrijft er zijn uitzonderlijk talent in het maken van verven en kleuren zelfs aan toe.   
  
In ieder geval Hertog Filips de Goede, zijn broodheer, was wel degelijk geïnteresseerd in de alchemie. In zijn hertogelijk 
paleis te Brussel had hij zelfs een “alchemistenkamertje” laten inrichten. 
Aanwijzigen dat Jan Van Eyck ook tot de ingewijden behoorde vinden we ook terug in enkele van zijn voornaamste 
werken, zo bv in “Man met Tulband”- een zelfportret .   
  
Het is volgens mij niet toevallig dat precies St. Jan de Doper en de Rechtvaardige Rechters werden gestolen  uit het 
retabel van Het Lam Gods.  
De verscheiden geïnteresseerde groepen waren niet uit zozeer op geld, maar op kennis, macht en prestige.  
  
Vergeten wij ook niet dat het hier eigenlijk gaat - niet zoals altijd wordt gezegd over “de Rechtvaardige Rechters”  maar 
integendeel over de “Gerechtigde Rechters”, m.a.w. : “De Erfopvolgers van de Graal”. 
  
Hier speelde en speelt, volgens Marnix Gysen, ook de strijd tussen Kerk en Vrijzinnigheid een rol.  
  
Voor diegenen onder ons, die eventueel willen op zoek gaan naar een verborgen boodschap in dit hele onvolprezen 
retabel van Het Lam Gods, volgt hierna een overzicht van alle opschriften op de verschillende panelen van het Retabel 
…  
Men weet maar nooit  wie het ontcijfert en in de juiste context kan plaatsen.  
  
De volgende bladzijden lagen ter beschikking in de tentoonstelling  : IMAGINAIR  MUSEUM HUBERT EN JAN VAN EYCK  
- Kleurenfoto’s op ware grootte door A.L. Dierick  - in het Museum voor Schone Kunsten te Gent.. 



  



 



 



 
  
 
 



Eigenlijk kunnen wij stellen dat de hele inhoud van Het Lam Gods onderhuids verwijst naar de Graal. De Aanbidding 
van Het Lam ; de Kruistochten en de Ridderorden die daar een rol in speelden.  
Het Gulden Vlies = een gouden schaapsvel in de Griekse mythologie.  
De Alchemisten op zoek naar de schat - de steen der Wijzen.  
ALLE  belangengroepen draaiden daar rond !!! Zo  de VNV in dienst van  Hitler en zijn groep Hahnenerbe en zijn manie 
om de geschiedenis in te gaan als een van de “grote Teutoonse helden”. De eenwording van Europa “ Hitler’s droom.  
Het was een strijd om  DE MACHT. Zo ook de strijd tussen Kerk en de Vrijzinnigen, de Vrijmetselarij.  
  
Het gaat hem hier eigenlijk om de “erfopvolging van de Graal, de afstammelingen van David en Jezus van Nazareth.” 
Het gaat hem om de “Gerechtigde Rechters” of “Regeerders”, niet om de “Rechtvaardige Rechters”.  
Dààr zijn volgens mij de achtergronden en de redenen voor de doofpotoperatie te zoeken ….  
  
Cfr. Ook het opschrift in het Wiertz-museum, vlakbij het Europees Parlement - dat in de wandeling “Caprices des Dieux” 
wordt genoemd - In de ingang van dit Wiertz-museum hangt het : “… Verhef U Brussel !! Word hoofdstad van Europa, 
zodat zelfs Parijs bij U verbleken zal …”  
  
Uit het boek : De erfopvolgers van de Graal - door Laurence Gardner, Chevalier Labhran 
de St. Germain 
“Woord vooraf” geschreven door Z.K.H. Prins Michael van Albany - Hoofd van het koningshuis STEWART 
(vroeger STUART) : 
“… Hogergenoemde is de belangrijkste erfopvolger van de Graal. Hij is terzelfdertijd Duc d’ Acquitaine, Compte de Bois, 
Hoofd van het Heilige Verwantschap van St. Columba, Ridder-Groot-commandeur van de Orde van de Tempel van 
Jeruzalem, Patroon-Grootofficier van het Internationale genootschap van Commissieofficieren van het Gemenebest en 
voorzitter van de Europese Raad van Prinsen.  
  
Aan een afstammeling van dit koningshuis Stewart is ooit de kroon van Amerika aangeboden. Hij weigerde echter 
omdat hij geen kinderen had … Ook Amerika is altijd al geïnteresseerd geweest aan Het Lam Gods - ook aan de kopie’s, 
zelfs aan de Wetterse van de Tekenacademie, maar die zal te satirisch geweest zijn om ze aan te kopen …  
De Amerikanen zijn en waren geobsedeerd door de monarchie - hoe republikeins het volk ook is.  
Onder de opstellers van de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika, waren de meeste “Rozekruiser” en 
Vrijmetselaar. Bekende namen als George Washington, Benjamin Franklin, Thomas  Jefferson en Charles Thompson. 
Deze laatste, die het grote zegel van de Verenigde Staten van Amerika ontwierp, was lid van Franklins American Royal 
Society - een tegenhanger van de Britse Royal Society. Het ontwerp van het zegel grijpt terug op de alchemistische 
traditie (ook Van Eyck was alchemist).- symbolen zoals de afgeknotte pyramide op het dollarbiljet en de stralen van het 
Alziend Oog, symbool dat ook tijdens de Franse Revolutie werd gebruikt …  
Aan George Washington werd ook gevraagd om koning van Amerika te worden, maar hij weigerde omdat hij niet over 
de juiste afstamming beschikte.  
Zoals hierboven reeds gezegd : de benaming Rechtvaardige Rechters moet in feite de Gerechtigde Rechters zijn, nl. de 
erfopvolgers van de Graal = de rechtstreekse afstammelingen van het Huis van David. Dat zou het Koningshuis Stuart 
zijn - dat door de Windsors werd uitgeschakeld - Ook het Huis van Saksen-Coburg is verwant …  
Men richtte zich daarop voor de vraag om het koningschap van Amerika tot het Koningshuis Stuart.  
In nov.1782 arriveerden 4 Amerikanen in Florence, waar Karel Stuart III in ballingschap woonde. Deze sloeg echter het 
aanbod af, niet in het minst door het ontbreken van een erfgenaam voor dat koningschap.  
Latere leden van die Schotse koninklijke familie speelden een rol in het Belgische Verzet tijdens de tweede 
wereldoorlog. (cfr ook de film over en in Kongo, die werd besteld door de regering Spaak in ballingschap, en waarvoor 
aan Cauvin de ronde som van 2 miljoen werd geboden -in 1942 !terwijl de man nochtans leider was in de “weerstand” 
in België dus in het heetst van de strijd eigenlijk ) 
Hubert Pierlot, premier van België was een goede vriend van de Stewarts, die vanaf 1892 weer de oorspronkelijke 
spelling van hun naam gebruikten. In dat jaar waren ze naar Château du Moulin in de Belgische Ardennen verhuisd, 
waar ze tot 1968 bleven wonen.  
Nog in 1982 werd in Brussel een receptie gehouden ter ere van de Stewarts.  
Op 14 december 1990 tekenden en verzegelden de Brussele heraldieke autoriteiten een authentiek en bijgewerkt 
handvest van het koningshuis Stewart, waarin de gehele familiestamboom van Robert de Bruce tot op heden 
gedetailleerd werd beschreven. 
  



 
  



Nog een nota overgemaakt aan Mr. Statius, samen met voorgaande bladzijden  :  
  
1.       - In mijn brief aan het Kunstpatrimonium dd. 30.3.99 is een typfout geslopen. De datum van het interview  met 
            mij door de tekenacademie moet zijn 8/10 ipv 10/10. 
  
2.       - Ik noem LIEVENS bewust Jozef ipv Oscar zoals in het boek van Mortier a) omdat hij ook zo wordt genoemd in 
            het boek van Cels en b) omdat hij zo ook begraven lag op het kerkhof van Wetteren - al was zijn graf  in 1963 
            spoorloos. Hij had een zerk, heel eenvoudig, van grootte en vorm zoals ze nu allemaal zijn op het nieuwe 
            kerkhof.  
             Alleen viel hij op omdat hij in witte marmer was, met alleen er - in bovenop aangebrachte grote  zwarte letters  
             - zijn naam Jozef Lievens. Het was zeker dat het de grafzerk betrof van de man die ooit in de villa woonde 
            tussen Wetteren en Schellebelle. 
  
3.       - Wat de gegevens van Mr Meulemans betreft nu : Er moet in  1939 alleszins iets gebeurd zijn, want op 10.4.99 
            hebben ze op de VRT - in de Kroniek van de Eeuw, aansluitend bij de nieuwsberichten, een héél curieus  
            fragment laten zien, dat ik gelukkig op band heb kunnen opnemen, want in de volgende  
            nieuwsberichten werd het niet meer uitgezonden.  
            Men zegt er klaar en  duidelijk : bij de restauratie in 1939 en men ziet mannen sleuren op de trappen met  
             de panelen van Eva, Judocus Vyd en zijn vrouw  ; er komt bij een van die panelen zelfs een apparaat te pas 
             voor onderzoek en men toont ook met een stok  een barst aan in een van de schilderijen. En dan zit daar plots 
             ook Van der Veken, bezig aan de Rechtvaardige Rechters, maar het hele schilderij staat er al op.  
            En dat terwijl in het boek van DLG staat dat Van der Veken slechts in 1939 begon aan zijn kopie en dat hij er in 
            de kathedraal aan werkte- in de sacristie - en met een stok de kleuren ervan ging vergelijken met het retabel in 
            de Vijdkapel en dat hij daarbij zelfs een longontsteking opliep.  
            Welnu,  Vanderveken zit in hogergenoemd fragment te schilderen in zijn hemdsmouwen en voor een     
            chauffage met een ouderwets ijzeren strijkijzer erop.  
            Bij navraag om een kopie te bekomen van de hele documentaire, werd mij gezegd dat dat onmogelijk was,  
            vermits het hier smalfilm betrof (en iemand zei zelfs dat er beelden waren om achterover van te vallen …)  
            Ergens klopt er iets niet.  
            Daarenboven kreeg ik nu een kopie van een brief die Mevrouw C.  von W., 
            algemeen directeur televisie, schreef,  als antwoord op een vraag van Mr. Meulemans om een kopie van dat    
            uitgezonden fragment. Hij krijgt niet de kopie, maar wel volgend merkwaardig antwoord  
            : “... In het fragment “Journaal van de eeuw” afkomstig uit het archief van “André Cauvin”, is Van der Veken 
            te zien wanneer hij in 1939 aan de kopie aan het werken is. Dit is dus GEEN restauratie van Het Lam Gods, 
            maar het maken van de kopie van de Rechtvaardige Rechters  door Vanderveken. Om geen misverstanden of 
            verkeerde informatie te geven is het belangrijk dit uitdrukkelijk te vermelden …”  
            Dit antwoord is op zijn minst merkwaardig te noemen. Immers, men ziet mannen daar duidelijk  
            Sleuren met andere panelen en onderzoek verrichten en men ziet ze de panelen terug in de daarvoor bestemde 
            kisten leggen, de kisten sluitend om ze terug over te brengen naar St. Baafs.  
            Begrijpe wie begrijpen kan …  
  
4.       - Wat nu de theorie van Mr. Meulemans betreft, misschien wat ver gezocht voor wat die typfouten  ( oa de    
            letter w) betreft, maar niet onmogelijk natuurlijk . Ik denk echter niet dat zijn theorie klopt dat A.G.- na    
            het  verwijderen van de tussenpannelen, die volgens hem werden gebruikt om de panelen tegen de lijst   
            aan te drukken - de Rechtvaardige  Rechters gewoon tussen Judocus Vyd en De Ridders van Christus    
            heeft geschoven en dat ze daardoor werden beschadigd.    
Enfin, wat er ook van zij, wat de verwijzing naar de Ridders van Christus betreft in die soort rebus aan het slot van de 
14e, niet afgewerkte en niet verzonden brief,  daar heeft hij waarschijnlijk wel gelijk !   
En dat zou dan bewijzen dat Arsène Goedertier op dat ogenblik goed wist wat er allemaal gaande was en dat hij  die 
boodschap wou meegeven in een soort codevorm - alleen maar te begrijpen door ingewijden...  
Hij schrijft immers, voor zover het te ontcijferen is, want er wordt heel wat geschrapt en aangepast :  
  
“ pour enfin d’éviter toutes indiscretions veuiller adresser votre correspondence en 6 parties  
                                                                      enture ? en doorschrappingen  
le 1e jour vous publiera la     3e partie       nina  
    2e                                    1                  oiseau  (jean geschrapt)  
    3e                                    5                  152  
    4e                                    2                  une flamme ?? (maar er is ook geschrapt)  
    5e                                    6                  arte 
    6e                                    4                  Jean (oiseau geschrapt en nog iets onleesbaars) 
Zoals de volgorde door DUA werd gewild, vormen de vertikale cijfers  1, 5 en 2 een kruis met de 152  in het vijfde 
deel .  
Hoe dan ook, het paneel van de Ridders van Christus verwijst duidelijk naar de Kruisvaarten, de tempelorde, de 
Teutonenorde en  Het Gulden Vlies = gouden schaapsspel in de Griekse mythologie.  



  
Volgens Patrick Bernauw had men in de periode van het schilderen van Het Lam Gods nog een nieuwe Tempelorde 
opgericht, nl de Ridders van Barbefosse of de Ridders van St.Antonius.  
Op een van de wimpels kan het symbool daarvan afgebeeld zijn, nl een kruis waarvan een zijde werd weggelaten, 
zodat het een T vormt, het teken Tau. Een van de Ridders draagt in ieder geval de vlag van de tempeliers.  
  
Wetteren nu moet - geschiedkundig - een kruispunt geweest zijn van de Tempeliersorde en de Teutoonse Ridders.  
Er waren banden met Sint-Baafs en zowel Vilain XIIII burgemeester van Wetteren als “de heren van Massemen” 
maakten deel uit van de orde van Het Gulden Vlies.  
  
Merkwaardig is hier ook dat het wapenschild van Schellebelle de drie TTT’s draagt van de Teutoonse Ridders van St. 
Antonius van Barbefosse, Teutoonse Ridders en in de kerk van Schellebelle bevindt zich ook trouwens een schilderij “de 
zegening van St. Antonius”.  
Men zei wel eens lachend dat die drie TTT’s willen zeggen toe t’es t’onnozel, maar dat is het dus niet. Het is ook het 
wapenschild van de familie Bette, die heerste in Schellebelle en Oordegem en nog wel een paar gemeenten in de 
omgeving van Wetteren  



 
  
WETTEREN  
Burggraaf Charles Hippolyte Vilain XIIII  
Biografie  
Hij is geboren in Parijs op 7 mei 1796 als enige zoon van Charles Joseph en Thérèse Van de Woestijne.  
Na zijn studies in 1814 treedt hij in dienst bij het Hollandse leger, waar hij opklimt tot de rang van luitenant van het 
achtste huzarenregiment. In 1821 neemt hij ontslag en komt zich in Wetteren vestigen, om een jaar later burgemeester 
te worden. Hij is er dan 26. 
Hij blijft burgemeester van Wetteren gedurende meer dan vijftig jaar, vanaf 1822 tot 1873. 
In 1841 huwt hij met barones Sidonie du Bois d’Herdersem, die in 1853 overlijdt. In 1856 hertrouwt hij met barones 
Leontine Ghislaine de Wal. Met haar krijgt hij drie kinderen : Odile, Adrien en Maximillien.  
Op 19 maart 1873 sterft Charles Hippolite Vilain XIIII.  
  
Nationale en internationale politiek  



Charles Hippolite Vilain XIIII was niet alleen op gemeentelijk vlak politiek actief, maar speelde ook een belangrijke rol 
op nationaal en internationaal niveau. 
Zijn nationale loopbaan start in 1822, wanneer hij als afgevaardigde van Oost-Vlaanderen lid wordt van de Provinciale 
staten van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 
In 1830 valt het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden uiteen. Een Voorlopig bewind roept de onafhankelijkheid van 
België uit. In het eerste jaar van de onafhankelijkheid speelt  Charles Hippolite een voorname rol. Eerst wordt hij door 
het Voorlopig Bewind de vertrouwenspost aangeboden van Gouverneur van Oost-Vlaanderen. Hij weigert echter op het 
aanbod in te gaan. Even later wordt hij voor het arrondissement Dendermonde verkozen tot lid van het Nationaal 
Congres.  
In het Congres pleit hij tegen de republiek en voor de monarchie. Vervolgens wordt hij door het Voorlopig Bewind 
aangeduid als één van de Belgische afgevaardigden, die op de conferentie van Londen het jonge België moet gaan 
verdedigen. Daar maakte hij grote indruk, althans te oordelen naar de visitekaartjes en de uitnodigingen die aan hem 
worden gericht. Hij mag bv lord Palmerston, de Engelse minister van Buitenlandse Zaken en de Franse topdiplomaat 
Talleyrand  tot zijn vrienden en kennissen rekenen.  
Wanneer de Belgische delegatie vertrekt in april 1831om aan Leopold van Saksen Coburg Gotha de Belgische kroon aan 
te bieden is hij opnieuw van de partij, in het gezelschap van de graven de Mérode en d’Aerschot, Henri de Brouckère en 
een priester De Foere.  
Na een definitieve beslissing zal Vilain XIIII opnieuw naar Londen gaan om, samen met een aantal afgevaardigden, 
Leopold op de hoogte te brengen van zijn benoeming. 
Tot in 1839 blijft hij lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.  
Op 25 november (sterfdag van Arsène ook toevallig ) 1840 wordt hij benoemd tot Gevolmachtigd Minister en 
Buitengewoon Gezant bij de hoven van Turijn, Parma en Lucca en vanaf 1846 ook bij het hof van Toscane.  
  
Als anekdote kan worden vermeld dat burggraaf Vilain XIIII Paus Gregorius XVI op de hoogte moest stellen van de 
troonsbestijging van Leopold I, waarbij hij zijn kritiek niet spaarde op de pauselijke administratie, die hij ouderwets 
noemde. Toch koos de Belgische Regering weer voor dezelfde Vilain XIIII als gezant te Rome. 
Om een conflict te vermijden aanvaardde de Paus zijn geloofsbrieven, maar hij zette onze Vilain meteen uit Rome en 
verzocht hem vriendelijk zich in een andere Italiaanse stad te vestigen. Bovendien riep de paus internuntius Gizzi naar 
Rome terug vanuit België en verving hem door een gewone zaakgelastigde, Mgr. Spinelli  
Gelukkig duurde het incident maar kort en een benoeming van een nieuwe internuntius, Mgr. Fornari, wees er op dat 
de relaties met Rome weer verbeterden. Geen gemakkelijk heerschap onze Vilain !  
  
Tijdens zijn verblijf in Italië heeft Vilain XIIII Wetteren echter nooit uit het oog verloren. Via een wekelijkse 
briefwisseling met de gemeentesecretaris bleef hij op de hoogte van het totale reilen en zeilen van onze gemeente 
Onze Vilain zit sedert 1853 opgescheept met iemand in de parochie die ook van politieke wanten weet en eveneens 
weet wat hij wil : PASTOOR BEUCKEL.  
Het zijn beiden mannen van hun tijd en onze Vilain XIIII is dan ook met pastoor Beuckel akkoord dat er ook in zijn 
gemeente iets moet veranderen.  
Gedurende zijn 51 jarig burgemeesterschap heeft de gemeente een ware transformatie ondergaan. Van een klein dorp 
is het geëvolueerd naar een grote gemeente met stadsallures   
 
Het kasteel van Vilain XIIII  
In 1822 geeft Charles Hippolite Vilain XIIII aan gemeentearchitect Adriaen Maenhout de opdracht om aan de 
Zandstraat, de huidige Wegvoeringstraat, een kasteel met een prestigieuze tuin te ontwerpen.  
Maenhout laat het kasteel optrekken in een sobere, neoclassistische stijl. Die stijl is te herkennen in de uitgesproken 
horizontaliteit in de gevel, verkregen door het beklemtonen van de vensterbanken en de cordonlijsten, evenals in het 
zoeken naar evenwicht tussen de verschillende bouwonderdelen, zoals bijvoorbeeld een regelmatige afwisseling tussen 
open en gesloten vlakken.  
Na de dood van Charles Hippolite wordt het kasteel verder bewoond door zijn tweede echtgenote. Wanneer zij overlijdt, 
wordt het echter verkocht aan E.H. Maglior Van Den Bossche, de bestuurder van de Zusters Apostolinnen van de 
H.Jozef. Hun klooster paalde westwaarts aan het kasteel. 
  
Uit zijn handen gaat het grootste deel uit aan Les Dames du Sacré Coeur, een kloosterorde die zich door de Franse 
revolutie genoodzaakt ziet Frankrijk te verlaten. Het is deze orde die kort na de eerste wereldoorlog het kasteel met 
een vleugel uitbreidt, om er het pensionaat in onder te brengen.  
  
Onder les Dames du Sacré Coeur waren er veel  van de hogere adel. Deze gaven, elk in hun eigen taal, lessen in het 
Frans, het Duits en het Engels.  
Zij werden de Ma-mères genoemd door de studenten. De ma-soeurs zorgden voor de keuken en het onderhoud. Er was 
ook verschil in de kledij.  
Het was zo dat iedere pensionaire, waaronder dus ook veel afstammelingen van de adel, een meisje uit de 
arbeidersklasse adopteerde. Dit wil zeggen dat die kinderen dezelfde lessen en opvoeding kregen dan de pensionaires 
en dat ze daarenboven met de feestdagen een pakje kregen van hun beschermelingen en dat ze, als ze hun plechtige 
communie deden, ook door de pensionaires werden gekleed.  



  
Veel van die geadopteerde kinderen, die geen weeskinderen waren en dus alle dagen huiswaarts keerden, hadden nog 
nooit Frans horen spreken, laat staan Engels en Duits en dat zorgde soms voor groot jolijt, want zij vonden het bv een 
feest als ze de vloer van de kapel mochten boenen onder de leiding van een Duitse zuster, die daarbij muziek opzette, 
zodat ze over de vloer konden schaatsen en slieren, met borstels onder hun schoenen gebonden.  
Diegenen die het voorrecht hadden om opgenomen te worden in dit pensionaat konden er later uren over vertellen en 
wisten die Duitse en Engelse Zuster na al die jaren nog perfect te imiteren, bv Het Lof en de Vespers, die in het Duits 
werden gebeden. Of die Engelse lerares die met een stok de dieren aanwees op het bord en de kleuren om ze de 
betekenis van de woorden bij te brengen.  
Buiten de lesuren werden de pensionaires en de andere kinderen wel van mekaar gescheiden, maar tijdens de lesuren 
zaten ze bij elkaar en de kinderen uit de arbeidersklasse kregen allen een blinkende zwarte schort  en op de feestdagen 
een witte strik in het haar.  
Voor de plechtige Communie mochten ze dus kleren en schoenen uitkiezen en de moeders, die vooruitziend waren, 
gaven aan de kinderen de opdracht om die een of twee maten te groot te kiezen, zodat ze langer zouden kunnen 
gedragen worden. 
  
In 1927 keren les Dames terug naar Frankrijk, waarna de orde van de Zusters van de Apostolinnen van de H. Jozef zich 
eigenaar mag noemen van het kasteel. Tot op de dag van vandaag is dit nog altijd zo en momenteel is het kasteel het 
moederklooster van deze kloosterorde.  
Niettegenstaande dat, bleven de mensen nog veel jaren de naam Sacré Coeur gebruiken voor klooster en school tot de 
vorige generatie toe.  
  
Bronnen : uitgave Open Monumentendag -De Heemkundige Kring en Wetteren- kroniek van een gemeente R. 
Uyttendaele  en ook eigen info uit de familieverhalen.  
 
MASSEMEN 

Het Lam Gods  werd geschilderd en geïnstalleerd in St. Baafs op 6.5.1432  
 
Uit Massemen 1019 - 1976 - Opzoekingen en coördinatie Rudy De Pauw, uitgegeven door de Culturele 
Raad van Massemen.   
 
Het Prinsenhof van Massemen, in de schaduw van de kerk van Massemen is eigendom van de Heren van Massemen 
CASTRUm = Herenhuis. In 1439 was het eigendom van Margaretha van Massemen. 
Sinds - 1460 komt Massemen  door huwelijk onder het geslacht De Jauce  
  
In 1482 houdt voor onze gewesten het Bourgondische tijdperk op met de dood van Maria van Bourgondië.  
Het is het begin van de Habsburgse periode  met als voornaamste figuur Keizer Karel V, kleinzoon van Maria van 
Bourgondië. 
  
In 1559 komen Masemen en Wetteren onder het geslacht Vilain van Gent.(Maximimilliaan) .  
Tijdens de laatste Spaanse decades leven hier de Heren Vilain : Filip-Lamoral Vilain, die huwt met 
Margaretha de Merode (hoofdbaljuw van Aalst  en Filip Vilain, ridder van Het Gulden Vlies (1636).  
  
Hier duikt de naam de Mérode voor het eerst in onze geschiedenis op, doch pas vele jaren later zal deze 
familie de opvolging van de “Heren van Massemen” verzekeren door het huwelijk  van August d’Arenberg 
met een de Mérode.  
  
In 1666 duikt de naam Prinsenhof op. De eigenaar toen was niet alleen heer van Massemen, maar ook Prinse van 
Izegem. 
  
Het Prinsenhof vandaag staat er, ontheemd als het is, verwaarloosd en vervallen bij.  
Nochtans mag de benaming Prinsenhof nog altijd letterlijk worden genomen. 
Het hof is eigendom van de prinselijke familie de Mérode, verre afstammelingen van de laatste Heren van 
Massemen : DE PRINSEN DE MERODE.  
Tal van generaties de Mérode hebben bezitingen in Massemen. De familie de Mérode is de laatste familie 
die de naam “Heren van Massemen” verdient (blz. 17) .  
  
Robrecht van Massemen, gehuwd met Isabella van Leeuwergem wordt in  1420 vermeld als raadsheer en 
kamerling van Filips de Goede. Hij werd door de Hertog tot Ridder geslagen  en in 1429 bekomt 
Robrecht  “HET GULDEN VLIES “. Daardoor is hij bij de éérste edelen die ooit deze roemruchte 
onderscheiding ontvingen.  (blz.13) 
  
De gebroeders Van Eyck waren in die periode bezig met het schilderen van Het Lam Gods.  



In In 1426 overleed Hubert Van Eyck en Jan Van Eyck voltooide het  en het werd dan uiteindelijk IN 
1432  in de St. Baafsabdij geïnstalleerd  in de Vijdkapel.  
  
Op de dag van de begrafenis van Honoré De Mey (de dag ook dat ik in de uitzendingen van Kanaal 3 “Wetteren 
van A tot Z “ aan bod kwam met mijn getuigenis over de R.R.).- Honoré De Mey is één van de leraars van de 
tekenacademie, die door José Goedertier werd meegenomen naar St. Baafs, met de boodschap :”kijken moet ge doen” 
tot wanneer dat hij hem zei : “Kapitein, dat zijn de échte..”  
 werd ik ‘s Avonds  meegenomen naar een vernissage van een tentoonstelling in Massemen - in HET OUD 
GEMEENTEHUIS - vroegere Pastorij. 
  
Ik werd daar enorm gefrappeerd door een afbeelding op de schouw - recent gerestaureerd - voorstellend 
een visier, met twee vleugels en een schild met rood kruis. Ik denk : “verrek,  DE TEMPELIERSORDE !!!” 
  
Wat die Tempeliersorde had ik het mis.  Maar dat was de reden dat ik (opnieuw en nu voor goed)  
geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis van Massemen.  
Vandaar de belangstelling voor hogergenoemde brochure, die mij werd ter hand gesteld door de Heemkundige Kring 
van Wetteren.  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het bleek het schild te zijn van de Heren van Pitzemburg, een Duitse TEUTOONSE ridderorde, een 
wereldlijke kloosterorde.  
  
In de pastorij, nu het oud-gemeentehuis genoemd, is dit bewaard, niettegenstaande op het einde van de 18e eeuw de 
Franse Republikeinen tal van deze afbeeldingen lieten vernielen o.a. in de kerk van Massemen.  
  
Het was het kapittel van het H. Kruis uit Kamerijk dat het pastoorschap had in Massemen.  
Na 1198 komt het Huis van Pitzemburg, een Duitse geestelijke ridderorde, gegroeid uit de Orde van Malta, op de 
voorgrond en vestigt een gemeenschap te Mechelen.  
Deze Teutonenorde krijgt het recht IN MASSEMEN een pastoor te benoemen. Vanaf de 14e eeuw tot 1606 
zorgden de Teutonen dus dat hun eigen pastoors benoemd worden te Massemen. DUS TIJDENS DE 
PERIODE VAN HET SCHILDEREN VAN HET LAM GODS !!! 
Deze pastoors waren dus ridders van de Teutonenorde en bezaten een ware machtspositie.  
  
De kerk van Massemen was een bidplaats voor St. Baafs.  
Vanaf 1556 kwamen Massemen en Wetteren samen onder het gezag van Vilain van Gent, later Vilain XIIII (burggraaf 
Vilain XIIII burgemeester van Wetteren - J. Broeckaert 1872) 
Zoals we gezien hebben werden de Heren Vilain - door huwelijk - verwant met de Prinsen de Merode.  
Het geslacht Vilain van Gent  waren DE VOOGDEN o.a. van de St. Baafs- en de St. Lievensabdij.  
(geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen - WETTEREN door Frans De Potter en Jan Broeckaert)- 
Vilain vanaf blz. 76 tot blz. 89 ).  
In 1683 staat trouwens Prins Jean de Gand de Merode ende Montmoreney zijn bezittingen in Laarne af aan de Heer van 
Wetteren.  
De entiteit Massemen verdwijnt slechts officieel vanaf  1.1.1997. Van dan af wordt Massemen, samen met Westrem, 
een deelgemeente van WETTEREN. 

  



XI WETTERSE KANTTEKENINGEN 
  

 



 



 



 



 
  



 

 
  



Van de oorspronkelijke kleine villa werd geen steen heel gelaten.  
Hij werd volledig afgebroken tot op een muurtje van een halve meter. Daarachter werd een kast van een villa 
heropgebouwd (met drie garages), waarvan alleen de zijkant van het gebouw nog herinnert aan de vroegere kleine 
villa.  
Het overgebleven muurtje werd achteraf afgebroken en de villa werd hermetisch afgesloten met ijzeren afsluiting en 
bewakingscamera’s.  
  
Ook van het park rond de villa werd niet veel meer heel gelaten. De eeuwenoude bomen werden voor een groot stuk 
weggekapt en bull-dozers waren druk in de weer om het “bos” om te toveren in een effen terrein rond de villa.  
  
Bij de verkaveling van “Den Blakken” in 35 villapercelen werd het éérste zomerverblijf van de familie Leirens (en tevens 
ook het eerste schildersatelier van Goedertier) intact gelaten en afgesloten met een hoge afrastering. Achteraf werd er 
ook een haag er rond geplant, zodat het praktisch aan het oog onttrokken was en men eigenlijk al insider moest zijn 
om het op te merken.  
  
Dit paviljoentje was zowat het énige dat doorde familie Leirens werd geërfd van Madame “Jeanne” Leirens. Het was 
“geklasseerd”, omdat het afstamde van Keizerin Maria-Théresia.  
Het werd een paar jaar geleden  “gedeclasseerd” en tot op de grond afgebroken.  
De bouwgrond die zo ontstond werd verkocht en er staat reeds een nieuwe villa op...  
  
Madame Jeanne zou raar opkijken denk ik moest ze uit haar graf opstaan. Misschien heeft ze zich wel al een paar keer 
omgedraaid …  
  
Onze oud-burgemeester René Uyttendaele schreef : “Wetteren - Kroniek van een gemeente” - in twee delen. Het eerste 
deel gaat van 1780 tot 1900. Het tweede deel gaat van 1900 tot 1952.  
  
De papa van Mevr. José Goedertier-Leirens was notaris Florimond Leirens, burgemeester van Wetteren vanaf 1891 tot 
en met 1926.  
  
Voor het eerste boek van de kroniek van een gemeente, dat gaat van 1780 tot 1900 zien we in het voorwoord om te 
beginnen o.a. een bijzondere dank aan Mevrouw J. Goedertier-Leirens voor het ter beschikking stellen van het archief 
Leirens : foto’s en documenten  en ook onze landmeter, de latere erfgenaam van Madame Jeanne, wordt bedankt voor 
het tekenen van de kaarten van de gemeente voor deze periode.  
  
In het tweede boek, dat gaat van 1900 tot 1952, is er in het dankwoord nergens nog sprake van het archief van de 
familie Leirens en de landmeter verdween uit de dienst van de gemeente en ging werken voor Madame Jeanne.  
Het archief van de familie Leirens was niet meer ter beschikking van burgemeester Uyttendaele, terwijl nochtans voor 
deze laatste periode eigenlijk héél wat meer materiaal zou moeten bewaard gebleven zijn in dat archief.  
Er was ook geen sprake meer van getekende landkaarten...  
  
Voor de periode van het eerste boek was de vader van Madame Jeanne 6 jaar burgemeester.  
Voor de periode van het tweede boek was hij nog gedurende 26 jaar burgemeester van de gemeente Wetteren - tot 
1926 …. 
  
Op zijn minst merkwaardig is dat.  Zie volgende twee bladzijden als bewijs  



 
  



 
  



 
  

 
  



 
  
Eigenlijk zijn de Duitse teksten over het onderzoek van Koehn tijdens de oorlog bijzonder interessant. Ze staan in het 
boek Mortier-Kerckhaert uit 1968. Het is in die teksten dat ik ontdekte dat Dr. De Bruycker de huisarts was van Arsène 
Goedertier en dat hij aan hem die som van 300.000 fr heeft gegeven. Arsène kwam de dokter dus blijkbaar spontaan 
ter hulp, alhoewel Dr. De Bruycker een zeer belangrijke rol speelde in de liberale politiek van Wetteren. Hij was toen 
trouwens de énige liberaal in de gemeenteraad en dat blééf ook zo - heel nipt - bij de gemeenteverkiezingen van 1933, 
doordat Arsène en de zijnen van Het Werkmanshuis niet meededen met de scheurlijst die door enkelen van die 
organisatie werd uit de grond gestampt onder de naam “Volksmacht”, een coöperatieve van Het Werkmanshuis, waarin 
de bisschop niets te vertellen had, en die mede door Arsène werd opgericht.  
Arsène Goedertier en de zijnen bleven echter Duchâteau trouw, omdat men van oordeel was dat men het kind niet 
mocht weggooien met het badwater en dat de katholieke waarden boven personenbelangen moesten staan.  
  
Een merkwaardige situatie eigenlijk, want zo werd verijdeld dat de liberalen het roer overnamen in de gemeente 
Wetteren - en dit kwam zeker niet door de verdienste van de bisschop, die het op dat ogenblik volledig had verkorven 
bij de Wetteraars omwille van de overplaatsing van de geliefden “lange onderpastoor” Delfosse.  
  
Er moeten op een gegeven moment ook strubbelingen ontstaan zijn tussen Dr. De Bruycker en de liberale partij, want 
hun lokaal werd hem ontzegd voor het verder uitoefenen van zijn sociale activiteiten. De reden daarvoor wordt nergens 
vermeld, maar zou kunnen te maken gehad hebben met de dood van Max Buysse, ook liberaal.  
  
Als reden van het verstrekken van alle grote sommen, die door Arsène werden uitgeleend, stond in het gerechtelijk 
dossier : “zonder oorzaak” voor de ene, “oorzaak tegen de goede zeden” voor de andere of “onwettige oorzaak”.  
Dat was het verweer van de tegenpartij van de weduwe Goedertier, die een zware procedureslag voerde, maar hem 
verloor. 
De 350.000 fr aan de Bruggeling werd herleid tot 10.000 Fr. De 300.000 Fr aan Dr. De Bruycker tot 150.000 Fr “omdat 
de schuldenaar over geringe middelen beschikte” en over de 600.000 Fr. voor de advokaat uit Gent wordt verder 
gezwegen. 
  
Op 25.5.1994 kreeg ik een brief van Mr. De Bode, waarin hij o.a. de mening verkondigde dat het wasdoek, waarin St. 
Jan  was verpakt, eventueel van een boekenstalletje in St.Baafs kon komen : 3,20m op 1,76 m en dat ik de 6;67m op 
een van de tekeningen die ik meende te zien, niet als zodanig mocht lezen, maar dat ik ze moest lezen als 0,67m enz.  
Hij zond mij betere kopies op van de tekeningen van Arsène en verwees mij tevens naar de berekeningen voor die 
sjees gemaakt door de jurist Verhofstede.  
Wat die sjees betreft, daar zag ik het niet zo goed zitten voor wat Arsène zelf betreft, want wààrom in de wereld zou 
Arsène een sjees nodig gehad hebben ? Hij had bij mijn weten geen paard en ook geen plaats om dit ding te plaatsen 
volgens mij.  



Het kon natuurlijk ook zijn dat hij ze ontworpen had voor zijn vriend Polydoor D’Hooghe, diens zoon was verzot op 
paarden en ik mocht soms met hem mee op een paard als kind, maar ik herinner mij niet hem ooit met een sjees te 
hebben gezien.  
Ik was in die theorie Verhofstede trouwens ook meer geboeid  door zijn verklaringen dat Max Winders aan hem had 
gezegd dat hij (Max Winders dus) die originele Rechtvaardige Rechters met zijn eigen ogen had gezien en dat ze voor 
expertise naar het buitenland waren geweest. De Heer Verhofstede was, volgens zijn zoon mij zei, Ere-Vrederechter.  
Na 4 oktober bevestigde de Heer Patrice Verhofstede (de zoon van hogergenoemde) mij dat de zoon van Max Winders 
ook tegen hem persoonlijk nogmaals bevestigde : “mijn vader heeft mij zelf verteld dat hij  ze met zijn eigen ogen 
gezien  heeft…” 
  
Voor wat nu het “wasdoek” betreft, waarin St. Jan was verpakt, stelde ik zowel tegenover de Heer De Bode als tegen 
de Heer Mortier, dat Arsène of iemand uit zijn omgeving het zeker niet moeilijk had om aan dat wasdoek te komen, 
want dat twee van zijn beste vrienden het verkochten, nl Fonsken Dompers (een bijnaam van de mannen van Het 
Werkmanshuis : de dompers) en De La Marche. Later werd mij door een dochter van Cyriel D.W. gezegd dat haar vader 
had verklaard dat het wasdoek bij hem was aangekocht door Arsène. Deze man was behanger-garnierder en stond in 
1933 op de kop van de scheurlijst van Het Werkmanshuis, nl “De Volksmacht”. De man was nogal een hevig lid van 
VNV en mede daarom slaagde hij niet in zijn opzet om de mensen van Het Werkmanshuis aan zijn kant te krijgen bij de 
verkiezingen in 1933.  
Misschien echter kon men ook wel langs een omweg wel aan dat “wasdoek” geraken, want de kramen van de markt 
waren er mee belegd.  
In ieder geval heb ik zowel aan Mr. Mortier als aan Mr. De Bode bewezen dat dit wasdoek wél groot genoeg was om de 
beide panelen  erin te verpakken en dat er langs weerskanten nog een overslag was van een 30 cm. Dat is dan ook 
rechtgezet in het boek DLG.  
  

Het huis van Arsène Goedertier : 
De man die het huis na de dood van Arsène kocht van de weduwe Goedertier was Polydoor D’ Hooghe, een handelaar 
in vodden en oud-ijzer. Het werd achteraf bewoond een tijdje door de zoon Daniël advokaat, en nadien door het gezin 
van de oudste van de kinderen D’Hooghe, Philomena, die gehuwd was met Désiré Vandermeersch, bediende bij PRB,. 
en hun kinderen.  
Polydoor D’Hooghe was gestorven kort voor de zoektocht van Koehn op het kerkhof, vandaar ook dat ik zo goed wist 
wie er begraven lagen.  
Hij was politieke medestander van Arsène en hij lag dus begraven naast Arsène, rechts van hem.  
Zijn grafzerk was één van de drie, die door Koehn werden doorzocht in 1942. 
De familie Vandermeersch woonde in het huis tot de verkoop ervan in 1988 - behalve tijdens de oorlog, toen woonde er 
architect De Witte in van de bouwfirma De Witte en er was een gerechtelijke procedure nodig om de architect na de 
oorlog uit het huis te krijgen voor de familie. (Dit is mij gezegd door de dochter des huizes) 
Die verhuis tijdens de oorlog kan te maken hebben gehad met de panische schrik van de wed. Polydoor D’Hooghe voor 
een zoektocht van de Duitsers. Wij woonden toen in een huis van D’Hooghe en het hof van D’Hooghe was verbonden 
met ons hofken door een poortje, dat voordien nooit werd afgesloten. Bij het begin van de oorlog had Madame echter 
opdracht gegeven aan de knechten om een valse muur te bouwen met oude stenen, zodat er tussen het hof en de 
muur met het poortje een hele ruimte onstond, die volledig was gevuld met geutijzer. Deze ruimte was dus enkel 
toegankelijk vanuit ons huis van toen af .  
Wanneer juist weet ik niet, maar het is een feit dat de firma De Witte later het ganse terrein achter de kerk en de 
hovingen van o.a. AG inpalmde voor hun bouwmaterialen, zodat al de onderaardse gangen die aan de Scheldekade 
vertrokken (en waarvan er trouwens door Koehn ene werd gevonden die uitkwam onder De Volksmacht) slechts 
toegankelijk waren van op het terrein van de fa De Witte... Deze bouwmaterialen werden er ondertussen verwijderd, 
zodat de achter-uitgang van de kerk opnieuw vrij komt  
  



 



  

De huidige eigenaar van het huis van Arsène Goedertier  
De huidige eigenaar van het  huis van Arsène Goedertier - dat heel lang bleef leegstaan - is oogarts Jozef Van De Velde 
geboren te Wetteren op 4.7.1930 en gehuwd met Hilda Van Wesemael (dochter van oogarts  Karel Van Wezemael, die 
toen woonde in het huis nr 8 schuins over de woning van Arsène, en waar dr. Van De Velde nog praktijk heeft. Het huis 
van Arsène Goedertier werd verbouwd ondertussen  voor de praktijk van zijn dochter en schoonzoon.  
Zijn zus, Jacqueline Van De Velde is gehuwd met de zoon van Dr. Karel Van Wezemael.  
  
Dokter Karel Van Wezemael trad op als sponsor voor verschillende muziekmaatschappijen, bv  Volksopbeuring 
Massemen, maar ook  de koninklijke harmonie De Eendracht van Het Werkmanshuis  
  
Oogarts Jozef Van De Velde is de zoon van juwelier wijlen Adolf Van De Velde en van Juliana Van Damme, geboren 
18.4.1906,  overleden op 3 april 1994  en begraven op 9 april 1994. Op het moment van haar dood waren de 
verbouwingswerken gestart van de pas verkochte “Volksmacht” naast de kerk - Nr. 24  - en gebeurden ook de 
opnamen van Panorama in de St. Gertrudiskerk in verband met Het Lam Gods.  
Er werd toen al de hele week reclame voor gemaakt op TV.  
Mevrouw Van De Velde heeft haar hele leven beweerd te weten waar de Rechtvaardige Rechters waren, zoals zoveel 
Wetteraars mét haar... Zij beweerde altijd in De Volksmacht.   
Zij hadden vroeger een juwelierszaak in de Florimond Leirensstraat en op het ogenblik van haar dood bewoonde zij 
twee appartementen op de Markt, boven de ASLK, vanwaar zij uitzicht had op zowel de kerk als De Volksmacht.  
Zij had op ‘t laatst van haar leven de wens uitgedrukt een kapel te kunnen bouwen in de buurt van de speelbos en “De 
Notelaar”, maar daar werd een stokje voor gestoken door haar kinderen... Ze had een advokate onder de arm genomen 
om de beschikking over haar geld terug te krijgen.  
Zij stierf een plotse dood, daags na de opnamen in de St.Gertrudiskerk.  
  
Oogarts Van De Velde nu, verzamelt huizen als hobby. Het zal dus ook  wel niet toevallig zijn dat hij het huis van 
Arsène Goedertier aankocht...  
  
Volgens zijn eigen verklaring, zoals we kunnen zien in volgende krantenartikels, bezit het echtpaar Van De Velde-Van 
Wezemael o.a. over een groot stuk van de grote Markt van Brussel. Zij kochten er de voorbije 30 jaar 6 huizen en voor 
het laatste, de “Thabor-Berg” betaalden zij maar liefst 53 miljoen BF.. Ze bezitten ook nog huizen in de Boterstraat en 
een twintigtal in de Nieuwstraat te Brussel. Ik laat daarover Dr. Van De Velde zelf aan het woord in de krantenartikelen.  
  
Het is mij in ieder geval opgevallen dat, in de reportage REPORTER-KRO over het mysterie van Het Lam Gods in 1992, 
de als bemoeizieke buur afgeschilderde man in het huis van Arsène niemand minder was dan oogarts Van De Velde.  
Hij wijst daar buiten, waar eens de achterkeuken was op een zéér merkwaardige grafsteen  : Sépulture Wauters en nog 
iets zei hij wat hij vergeten was. Deze lag daar in twee helften, verdeeld, de andere helft erachter, maar ze waren 
aangebracht zoals voor het markeren van twee gangen - dus tweede stuk  niet in het verlengde van het eerste... Hoe is 
die grafzerk daar gekomen en met welke bedoeling ?  
Hij stamt uit de jaren 1800  en Dr. Van De Velde is daar ook door geïntrigeerd geweest, want hij stelt zich daarover ook 
vragen in de reportage K.R.O.. Hij begint dan te zeggen met:” ik weet hoe hij ermee naar hier kwam … Ik ga ‘t u 
zeggen he “ Maar men snijdt hem het woord af of er is geknipt.  
  
Nu, in de geschiedenis van de gemeente Wetteren van Frans De Potter en Jan Broeckaert vond ik onze brave Dokter 
Wauters terug (Keutje genaamd). Hij schreef in de jaren 1800 de geschiedenis van het Wetterse bier “Den Uytzet”, 
waarvan de eigendomsrechten door de Gentenaars werden geclaimd. Bij zijn dood liet hij ook een eeuwigdurige 
schenking na voor het uitdelen van graan voor de armen...  
  
Wij hebben hier dus mogelijks twee symbolen door Arsène aangebracht : bier o.a. van Buysse, Leirens, Liebaert enz en 
graan voor de Molens Buysse, met burgemeester Duchâteau als zaakvoerder   



 
  

 



 

 



  

 
  



 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wetteren en de teruggave van St. Jan  
Zoals we eeder zagen in de verklaringen van die blinde van Schellebelle (getuigenis dd. 30.3.1999) en op blz. 145 in 
een krantenartikel, zijn er twee getuigen die verklaren 1) dat Lievens betrokken was bij de diefstal (zijn eigen verklaring 
aan de blinde ) en 2) Dat  Lievens werd gezien op de vroegtrein naar Brussel Noord met een plank door een 
medereiziger van Schellebelle ?  
Het is voor mij dus zo goed als zeker dat het Lievens was die de St. Jan afgaf in het Noordstation aan de Heer Puissant.  
Lievens woonde in een villa tussen Wetteren en Schellebelle en werd dus korte tijd na de dood van Arsène in zijn villa 
dood aangetroffen. Hij lag daar al enkele dagen - met de telefoon van de haak en de muren bespat met bloed en met 
een ei in zijn linkerhand. Het is dus ook zeer waarschijnlijk, in ieder geval niet uitgesloten, dat de man het zwijgen werd 
opgelegd.  
Puissant : In Wetteren was aan de Scheldekade ooit een wisselkantoor van de familie Puissant d'Agimont. De 
wisselagent was op het ogenblik van de diefstal al overleden en ik weet niet of het kantoor nog bestond, maar er 
woonde in ieder geval nog Juffr. Henriette Puissant d'Agimont bij de Dames in het Klooster op de Wegvoeringstraat en 
die had een heel goede band met alle kerkbedienden en ging dagelijks naar de mis en het lof...  
  
Los van Wetteren dient over dit onderwerp nog eens beklemtoond  dat door een redacteur van l'Indépendance Belge 
een merkwaardig scenario werd opgevoerd.  
In de editie van 18-19 april, dus 8 dagen na de diefstal, verscheen een artikel waarin hogergenoemde reporter -bij 
wijze van stunt ? - met een verpakte plank zo groot als de Rechtvaardige Rechters door Brussel was gestapt. Hij had ze 
in het Noordstation afgegeven zonder dat iemand hem had aangesproken. Volgens zijn zeggen deed hij dat om te 
bewijzen hoe weinig aandacht men aan het geval besteedde ( ??)  
  
De dubieuze rol van De Heem en het parket.  
Merkwaardiger wijze is het ook in diezelfde “l'Indépendance” dat er op 31.5.34 een perslek komt - dat nadien ook door 
de andere kranten wordt overgenomen.  
Dit gebeurt precies op het cruciaalste moment van de onderhandelingen met DUA.  
Intern onderzoek wees op indiscretie van Brusselse gerechtelijke of ministeriele kringen...  
  
Het is dus ook op zijn minst eigenaardig dat DUA voor de teruggave van St. Jan in het Noordstation het scenario van 
l'Indépendance overneemt.  
Valère Goedertier, de broer van Arsène beweert later tegen Oberleutnant Koehn, alhoewel die dat niet gelooft, dat het 
Procureur De Heem zou zijn geweest, die voor het lek in de pers had gezorgd, omdat hij “vrijmetselaar” was en hij 
als dusdanig steeds tegen Arsène en de bisschop had gehandeld gedurende het hele onderzoek.  
Wat er ook van zij, het is zeker dat De Heem, op een bizarre wijze, gedurende het hele onderzoek stokken in de wielen 
heeft gestoken - zowel wat het verloop van het onderzoek betreft, als voor het verhinderen van de plannen van het 
Bisdom voor de teruggave van de Rechtvaardige Rechters.  
Hadden ze de bisschop de vrije hand gelaten, de Rechters waren terug !  
Het was De Heem die de contacten met DUA dirigeerde - in naam van de bisschop -en die in naam van de bisschop de 
brieven schreef..  
De Heem was trouwens aanwezig te Brussel op de bespreking met het bisdom, het ministerie en het gerecht – vóór het 
perslek.  
Hij trok zich, samen met zijn broer terug uit de Antwerpse Bankunie op 30.4.1934, precies op de dag dat DUA de éérste 
afpersingsbrief schreef.  
Het is dus niet onmogelijk dat hij weet had van de hele zaak. De Heem woonde trouwens te Gent vlak naast de 
schoonzuster van Arsène Goedertier, waar hij regelmatig op bezoek ging.  
WAAROM stellen Mortier-Kerckhaert zich dus ook hieromtrent niet meer vragen ???  -ipv alleen Van Cauwelaert naar 
voor te schuiven bij de voorstelling van hun laatste boek  ? 
  
Daarenboven was het wel zéér opmerkelijk dat De Heem zich de zaak uit handen liet nemen na de dood van Arsène 
Goedertier, dus op het ogenblik dat de zaak misschien kon worden opgelost.  
Het is daarom des te opmerkelijker dat hij het ganse dossier, na de klassering, claimde en bij zich thuis 
bewaarde - zogezegd omwille van de geheimhouding. Koehn moest het dan ook bij De Heem thuis gaan 
opvragen voor zijn onderzoek tijdens de oorlog. 
De Heem maakt geen bezwaar tegen het laten kopiëren van het dossier en hij heeft zelfs geen bewijs nodig van 
ontvangst voor dit zo belangrijk dossier, alhoewel Koehn hem dit aanbiedt... 
  



 
  

Maria Van Severen 
In het boek Cels wordt zij vernoemd als een van de kroongetuigen. Zij verklaarde dat zij had gezien hoe Mr. Arsène een 
“plank” in zijn auto stak, daarbij geholpen door zijn vrouw en zijn zoon Adhémar.  
De naam van deze getuige komt niet voor in de boeken van Mortier-Kerckhaert.  
Eigen info : Met deze getuige moet “iets” aan de hand geweest zijn, waarover de familie ook vragen had, want anders 
zou niet zijn gebeurd wat nu volgt. 
Kort na de oorlog kwam Peter Hurkos, de toen beroemde Nederlandse helderziende, naar het Werkmanshuis optreden. 



Vlak voor mij in de zaal zat Leontine Van Severen, de zus van hogergenoemde. Mensen mochten aan Peter Hurkos 
foto’s geven van personen over wie zij iets wilden weten. Zij moet dus ook een foto hebben afgegeven van haar zuster, 
in alle stilte, en dus met de bedoeling eventueel iets te weten te komen.  
(niemand in Wetteren kon of wou mij ooit zeggen waar Maria Van Severen was, of wat er eventueel met haar was 
gebeurd) 
Op een bepaald ogenblik nam Peter Hurkos dus ook die foto in de hand en hij zei ongeveer : “ ik zie een groot wit 
schip. Er staan twee mensen op, een man en een vrouw...even stilte … en plots riep hij: “Maria, Maria !”. Toen begon 
hij ineens in het Spaans of Portugees te praten. Ik verstond er niets van, maar het moet de zus Leontine geweldig 
aangegrepen hebben, want zij riep heel luid : “ ‘t zijn leugens!, ‘t zijn leugens !, ‘t zijn leugens ! “ 
Zij moet dus enorm getroffen geweest zijn door wat Hurkos zei, want zij was er zeker de persoon niet naar om 
openbaar show te verkopen, of zich daartoe te lenen -  integendeel ! 
Daarop kwam Peter Hurkos, stevig geblinddoekt, van het wankele trapken naar beneden in de zaal, tot waar zij zat, in 
het midden rechts voor ons.  
Hurkos sleurde haar, tegen haar wil in, mee het podium op en dan begon hij aan iets, wat volgens mij deontologisch 
eigenlijk niet zou mogen. Het is echter ook de vraag in hoeverre Hurkos zichzelf op dat ogenblik nog in de hand had.  
“Juffrouw gij beweert dus dat het leugens zijn ? “, “Ja, grote leugens” was het antwoord.  
Om u te bewijzen dat het geen leugens zijn zal ik u door uw huis leiden . Als ge in de gang binnenkomt hangt rechts de 
reproduktie van dat schilderij (welke ben ik vergeten), zijn dat leugens of is dat de waarheid ? Het is juist zei Leontine. 
Zo ging hij met haar zowat het hele huis door, telkens iets zeggend met de vraag : leugens of waarheid ? Tot op haar 
slaapkamer, waar hij een foto beschreef en toen zei Hurkos :” moet ik nu nog verder gaan juffrouw, of zal ik aan de 
mensen eens vertellen waarom gij uw studies van verpleegster hebt gestopt ?” “Stop zei  ze - stop ! ik geloof u “.Toen 
liet hij haar gaan. Wij hadden aan de ene kant leedvermaak omdat zij voor ons van haar voetstuk was getuimeld en 
aan de andere kant compassie … zij was de leidster van de “studerende jeugd”, waar wij geen lid wilden van worden 
omdat wij de voeling met “Het Werkmanshuis” en de arbeidersjeugd niet wilden kwijtraken...vandaar misschien dat het 
ook zo helder is bijgebleven.  
Toen nam Hurkos de foto van een jonge gast, die op het punt stond te trouwen en bezig was met legerdienst in 
Duitsland. Hij vroeg de verloofde bij zich op het podium. Die ging gewillig naar boven. Hurkos zei : “deze man zal ooit 
worden gevonden op een zolderkamer in Brussel, vergast.  Hij wou nog  iets zeggen, bekeek haar, zag dat ze zwanger 
was en zei : trouw maar juffrouwken, ge moogt gerust zijn.  
Die man is inderdaad zo aan zijn einde gekomen, toen ze al lang gescheiden waren. Het is pas véél later dat  ik de 
naam Maria Van Severen in het boek Cels tegenkwam. Wij waren er die avond in elk geval  sterk van overtuigd dat er 
iets aan de hand was.Wij waren met zijn drieën geweldig onder de indruk, ook al omdat we Peter Hurkos achteraf 
zagen in de keuken van Het Werkmanshuis, met zijn hoofd op de tafel liggend en badend in het zweet. Ik heb hem een 
glas water gegeven. Er was duidelijk nog wat aan de hand. Wij dachten toen dat het misschien iets te maken had  met 
de vader van Andrea, die achterbleef in de oorlog en waarover niets geweten was. Andrea wou wat vragen, maar 
gezien de toestand van de man durfde ze niet.Dààrom had haar moeder trouwens, na ons verhaal, een paar dagen 
later een afspraak gemaakt met Hurkos in Antwerpen.  De onderpastoor raadde haar af om te gaan, omdat, naar hij 
zei, ze toch nooit zeker kon zijn over de waarheid van zijn beweringen en dat ze daardoor niet meer rust zou krijgen, 
maar eerder nog vragen erbij. Zij is dus niet naar de afspraak geweest. 
Hurkos kwam weer tot zichzelf na een tijd.  Hij zei ons toen dat deze avond één van de zwaarste avonden uit zijn leven 
was geweest. Dat, wat die avond was gebeurd, niet elke keer voorkwam gelukkig en dat hij dàn soms wél eens wat 
trucage moest toepassen. Deze avond zijn er in het Werkmanshuis echter zaken gebeurd die niet te verklaren zijn, ook 
nog andere dan de aangehaalde twee, maar die niet zo’n indruk op ons maakten omdat we er niet zo dicht bij stonden 
als bij de twee vorige zaken. Toen ik veel jaren later de dood van de man vernam, die exact gevonden werd zoals door 
Hurkos voorspeld op die avond, was ik er nog meer van overtuigd  dat er inderdaad iets als helderziendheid bestaat, 
alhoewel ik er zelf eerder huiverig tegenover sta en er nooit mijn toevlucht zou toe nemen uit eigen beweging. 
  
Sorry dat ik er ook even het paranormale bij te pas bracht. Sommige zaken in mijn verhaal en de manier waarop ik ze 
te weten kwam zijn echter zo merkwaardig dat ik in al die jaren soms het gevoel kreeg ergens -van boven af - 
gedirigeerd te worden...  
In ieder geval, dit hele gebeuren rond Peter Hurkos blijft in mijn herinnering gebrand en ik heb het misschien al wel 
200 keer verteld, zelfs lang voor ik die naam Maria Van Severen in het boek Cels tegenkwam als kroongetuige.  
Momenteel heb ik er wel spijt van dat wij toen er niet aan gedacht hebben om iets te vragen over Het Lam Gods, maar 
onbewust heb ik die geschiedenis waarschijnlijk verdrongen in mijn geheugen  al die tijd.  
Het is maar in 1992, bij het zien van Oberleutenant Koehn in de reportage van K.R.O.-Reporter, dat ik mij verplicht 
voelde om te getuigen.  
Ik ben er mij nu van bewust dat ik véél gelegenheden heb gemist om er over te praten, maar ja, het is zo …  
Zo bv. verbleven mijn moeder en ik eens veertien  dagen in Lourdes Frankrijk, samen met EH. Delfosse en gingen wij 
iedere dag samen met hem op zoek naar een altaar om de Mis te lezen en te - horen en ik speelde voor misdienaar 
voor hem. 
Zo zijn er nog veel meer gelegenheden  geweest, maar ja, het is nu eenmaal zo.  
Zonder het zien van Koehn in die reportage had ik waarschijnlijk ook - lijk alle andere Wetteraars totnogtoe -mijnen bek 
in mijn pluimen gehouden .  
Wetteren en de Wetteraars hebben Arsène doodgezwegen, de meesten uit schrik om “er tussen te geraken”. Zowat 



iedereen was de mening toegedaan dat het voorzichtiger was om er het zwijgen toe te doen - en dat is nu nog zo.  Ik 
neem het hen ergens een beetje kwalijk, maar het is te begrijpen. De hele zaak ligt ook nu nog, zoveel jaren later, zéér 
delicaat .  
Ik wou mij zelf aanvankelijk eigenlijk ook beperken tot het afleggen van de getuigenis van de gebeurtenissen op het 
kerkhof, maar het is anders uitgedraaid...  
Als rechtgeaarde Wetteraar vind ik het nu eigenlijk mijn plicht om mijn verhaal te doen - het héle verhaal, zoals ik het 
heb ervaren - voor ook ik doodga … 
  
Ik heb door al die jaren van onderzoek heen gemerkt hoezeer het verhaal deel uitmaakt van mijn leven . Ik ben ermee 
vergroeid geweest, met alle organisaties waar ook Mr. Arsène mee vergroeid was : Het Werkmanshuis, de mutualiteit 
“De Eendracht”, de Coöperatieve De Volksmacht, de kerkzangers - heel de sfeer en de innerlijke keuken van toen.  
Zelfs al was ik toen nog een kind, er werd in mijn nabijheid veel gepraat over politiek en alles wat er rond hing. 
Hogergenoemde lokalen en instellingen waren zowat een tweede thuis en een speel- en leefterrein voor mij, ook wat 
D’Hooghes hof betreft, vermits ons hof door een klein poortje daarmee verbonden was en dat voortdurend werd 
gebruikt als communicatiemiddel.  
Er werd toen en ook later nog in de jaren zestig, veel verteld, annecdotes uit de tijd van toen, liederen  gezongen enz.. 
Er bestond zoiets als “overlevering” en mensen en dingen zijn precies daardoor opnieuw beginnen leven voor mij.  
Ik herinner mij de zaken dus uit eigen zien en horen. Die herinneringen heb ik echter steeds op hun waarachtigheid 
getoetst in de geschiedenis van Wetteren, in boeken, tijdschriften, krantenknipsels enz. 
Wat ik beweer is dus geen verzinsel, geen fantasie maar feiten en dus, behalve het Hurkos-verhaal en sommige zaken 
die ik niet op papier kan zetten, te verifieren . Het is zo, ik kan er niet omheen en sommige dingen zijn helemaal niet te 
verklaren, alleen : ze zijn juist, punt ! 
  
Ik wil hier echter nog eens uitdrukkelijk stellen dat, indien ik namen noem in mijn verhaal, dit geenszins betekent dat 
de betrokkenen ook maar iets te maken hebben met de diefstal van de Rechtvaardige Rechters. Laat dat duidelijk zijn.  
  

HET KERKHOF in 1934 
  
Wat betreft de opengebroken grafkelders in 1942 door Koehn weet ik het volgende :  
  
Het ontwerp voor de vernieuwing  van dit kerkhof werd goedgekeurd in 1930. De grafkelder van Vilain XIIII werd 
overgebracht van het vroegere kerkhof en is thans nog bewaard op het huidige kerkhof. Er werd enkele jaren geleden 
nog iemand bijgezet.  
Wat er met de grafkelder van D’Hooghe is gebeurd weet ik niet. Die van Arsène Goedertier en zijn familie werd in ieder 
geval niet overgebracht naar het huidige kerkhof (dat in gebruik werd genomen einde 1950) en bestaat dus niet meer.  
  
De families Goedertier en D’Hooghe waren, zoniet bevriend met elkaar, dan toch in ieder geval samen in dezelfde 
politieke familie en sociale organisaties.  
Geef nu toe, ze hadden voor zichzelf toch wel een zéér voorname rustplaats uitgezocht  : naast Vilain XIIII, de meest 
gerenommeerde burgervaders van de gemeente !! 
Polydoor D’Hooghe was ijzer- en lompenkoopman. Hij was nog niet lang overleden toen Oberleutenant Koehn de 
grafkelders doorzocht tijdens de oorlog in 1942.  
  

HET WERKMANSHUIS - zie foto op voorgaande blz.  
  
Het Werkmanshuis, met de bibliotheek, de vakbond en de mutualiteit “De Eendracht” was gebouwd op het einde van 
de Markt en het begin van de Wegvoeringstraat. Het had de nrs. 2, 4, 6.  
Indien men met het gezicht naar het gebouw toegekeerd stond, had men rechts, nog op de Markt gelegen, de winkel -
een onderdeel van de Coöperatieve De Volksmacht. Links van de ingangspoort, reeds Wegvoeringstraat, had men het 
café.  
Bij het binnengaan van de poort, had men aan het eind van de poort eerst nog een deur als ingang voor het café waar 
zich den “tap” en den toog bevond.  
Langs dezelfde kant (links dus bij het binnenkomen) had men - aan het café aangebouwd - de bibliotheek. Bij het 
binnenkomen in de bibliotheek had men een lange gang, waar ongeveer in het midden het loket zich bevond voor het 
aanvragen van de boeken en het afgeven ervan. De bibliothecaris was Achiel Lelièvre.  
Helemaal aan het einde van die gang bevond zich links de trap naar de bovenverdieping, waar twee vergaderzalen 
gevestigd waren : één boven de bibliotheek en een boven het café.  
Onder deze trap, aan het eind van de gang bevond zich rechts een smalle deur die toegang gaf tot de eigenlijke 
bibliotheek. Het publiek was daarbinnen niet toegelaten, maar ik had van mijn vaderlijke vriend vrije toegang tot het 
“heiligdom” en hij vond er zijn plezier in om mij op pas vijfjarige leeftijd te leren lezen, vermits ik onweerstaanbaar 
werd aangetrokken door boeken.  
Ik had dus reeds voor mijn zesde jaar vrije toegang tot de boeken en al de jaren die volgden ook vrije keuze wat 
leesvoer betreft, wat voor de andere bezoekers-lezers niet altijd het geval was... Zo werd iemand die drie jaar ouder 



was dan ik, tot haar grote woede en frustratie, het boek “De Weerlozen” van Valère Van Kerckhove eens ontzegd. Ik 
was daar echter kind ten huize en mocht daar ongestoord zitten lezen aan een tafel, terwijl mijn vader met Achiel aan 
het praten was, meestal over politiek.  
Er was in die bibliotheek ook een kelder, aansluitend op die van het café, waarin de boeken werden opgeslagen.  
Achter de bibliotheek bevond zich het syndicaat A.C.V. en dààrachter de kantoren van de mutualiteit “De Eendracht” 
Achter deze gebouwen bevond zich een soort deksteen en er was een soort afdak over gemaakt, Ik kan mij niet meer 
precies herinneren, maar ik denk dat er een fietsenrek onder dat afdak stond op het eind.  
Aan de andere kant rechts van de ingangspoort lagen achtereenvolgens de winkel en daarachter de living en de keuken 
van de gerante van het café. Daarachter waren de toiletten en nog een paar bergruimten en dan helemaal aan het 
einde van het complex, in het midden was de feestzaal van Het Werkmanshuis, waarin op dat ogenblik al toneel werd 
gespeeld, lichtbeelden vertoond en films werden afgedraaid. 
  

DE VOLKSMACHT  
  
De Volksmacht was een coöperatieve, die met het geld van de aandeelhouders werd opgericht ten behoeve van de 
arbeiders, leden van het Werkmanshuis - dus NR. 24 op de Markt, naast de St.Gertrudiskerk. 
Deze Coöperatieve viel totaal buiten de bevoegdheid van het bisdom, het Werkmanshuis niet. 
Mr. Arsène nu was niet alleen voorzitter van de mutualiteit “De Eendracht” en het Werkmanshuis, maar was ook sterk 
betrokken bij het oprichten van De Volksmacht. Hij had rond zich een paar dokters, notabelen en kapitaalkrachtigen 
verzameld, die mede met de arbeiders voor de nodige fondsen zorgden . Die arbeiders alleen hadden dat anders  nooit 
kunnen klaren, want er was werkloosheid en honger toen.  
De Volksmacht was een manier om diezelfde arbeiders tegen voordeeltarieven te voorzien van brood, kolen en 
kruidenierswaren en bovendien kregen ze als aandeelhouders ook hun deel in de winst ieder jaar.  
Enkele namen van de stichters ? : Behalve Arsène Goedertier,  Dokter Marcel Lootvoet, oogarts Karel Van Wezemael, 
Joz. Spruyt, Maurice Lorré - Van Severen, Serafien Matthys en anderen.  
De eerste gerant was Louis Van Hoorde en een zus van mijn moeder was met een zoon  uit de Volksmacht gehuwd, 
zodat ik ook daar kind ten huize was.  
Merkwaardig feit is dat drie van de stichters van de Volksmacht naast of rechtover Mr. Arsène woonden.  
De Volksmacht omvatte, benevens het café en het duivenlokaal ook nog een paar vergaderzalen, en achteraan een 
kolenmagazijn, een paardenstal, een bakkerij een magazijn voor bloem en kruidenierszaken  enz. 
Er was ook een tamelijk grote hof en achteraan die hof was, vlak naast de St. Gertrudiskerk, palend direct aan de 
Scheldekade en de St.Gertrudiskerk een ijzeren hekje. 
In de reportage van K.R.O- Reporter in 1992 laat Mr. Mortier - op het dokzaal toen - één van de tekeningen en 
berekeningen zien van Arsène Goedertier. Het was dè tekening, die bij de brieven werd gevonden na zijn dood  en 
waar zich sindsdien zowat iedereen heeft in vastgebeten en naar de uitleg ervan gezocht.  
Hij heeft het daarbij ook over een planken vloer in betrekking  tot het orgel en het dokzaal van St. Baafs en toont ook  
een afgescheurd blad van een missaal dat daar zou zijn achtergelaten met daarop “Agnus Dei”  (als  bewijsstuk voor 
het feit dat de RR verborgen zijn op het dokzaal op het ogenblik van de diefstal nogal bij het haar gesleurd vond ik en 
vind ik nog ).  
Ik denk bij het zien van die tekening en bij het vernoemen van die planken vloer echter onmiddellijk aan De 
Volksmacht. Daar waren stallingen achteraan en magazijnen en er was ook in de eerste helft van het café een planken 
vloer, waaronder een valluik, dat toegang gaf tot de bierkelders. Een stukje van die plankenvloer was er trouwens nog 
bij de verbouwingen in de jaren 50. 
Ik heb trouwens bij die verbouwingen met eigen ogen een onderaardse gang gezien, die verbinding gaf met de kerk en 
de Scheldekade.  Er lag zavel voor de ingang van die gang en ik heb mij er toen niet ver durven in wagen uit schrik 
voor instorting en dat ik ingesloten zou geraken. Trouwens, er waren toen heel wat andere katten te geselen in die 
Volksmacht, vandaar... En ik waagde het niet om met een woord over Het Lam Gods te reppen. Ik heb er wel aan 
gedacht .  
Ik ben er van overtuigd dat de belangstelling voor die Volksmacht van “buiten af” kwam en van privé - personen niet 
betrokken bij de organisaties - en dat er toen wel degelijk in het geheim werd gezocht naar die Rechtvaardige 
Rechters...  
Er zijn toen een paar zaken gebeurd waar ik niet kan en niet wil over praten, maar die mij achteraf sterk de indruk 
gaven dat er inderdaad toen “ van buiten af “ werd aangestuurd op faillissement van de Volksmacht. Dit werd echter op 
het nippertje verhinderd door het uitschrijven van een lening.  
Er was in die reportage van KRO-Reporter echter maar een flits te zien van die tekening van Arsène Goedertier, maar 
daardoor werd mijn aandacht aanvankelijk als vanzelf toegespitst op De Volksmacht, omdat er overeenkomst kon zijn 
met die stallingen achteraan.  
Ik kon echter maar niet aan de tekeningen geraken uit het boek van Mortier-Kerckhaert, dat van 68 dus. Die 
tekeningen heb ik achteraf wel toegezonden gekregen door Mr. De Bode en ze zijn een stuk duidelijker dan die in het 
boek van Mortier-Kerckhaert.  
Het leek mij trouwens ook nogal merkwaardig dat diegene, die het gerecht en Koehn later hielp zoeken en die alle 
geheime bergplaatsen van Wetteren kende, met geen woord ooit repte over De Volksmacht, terwijl hij er nochtans zelf 
een van de medestichters was...  
Het was voor Arsène alleszins mogelijk om die Volksmacht als aanvankelijke bergplaats te gebruiken, vermits hij van 



aan de Scheldekade onbeperkt en ongezien toegang had.  
Toen ik echter die tekeningen toegestuurd kreeg van Mr. De Bode liet ik het idee van de Volksmacht als definitieve 
bergplaats vallen, omdat de tekening niet scheen te kloppen met de indeling van die stallingen . 
Dat van die onderaardse gang van de Volksmacht is echter een feit, vermits ook Oberleutenant Koehn tijdens de oorlog 
van aan de Scheldekade een onderaardse gang vond, die uitkwam onder De Volksmacht. Vermits deze gang echter 
vochtig was, heeft hij zijn opzoekingen stopgezet.  
  

DE “MOLENS BUYSSE” van Wetteren  
  
Het idee van de “onderaardse gangen” liet mij echter niet los en ondertussen ging ik op zoek in het “fotoarchief” van 
Wetteren, en, ik vond de foto van de St.Gertrudiskerk achteraan palende aan de Scheldekade, met daaronder de tekst 
over de ondergrondse “graanaanzuiginstallatie” die in de jaren dertig werd aangelegd ten behoeve van de Molens 
Buysse  in de Molenstraat.  
Van toen af werd mijn aandacht daarop toegespitst. Ik was ook geïntrigeerd door die kist, die door Mr. De Bode werd 
gemaakt aan de hand van die tekening van Arsène en die werd getoond in de St. Gertrudiskerk tijdens de reportage 
van Panorama.   
Die twee gangen erin en het schuin inbrengen van het paneel in de ene helft interesseerden mij  in het bijzonder. Ik 
dacht : op die manier kon het graan wel ongehinderd door in die buizen... 
Ik kreeg van Mr. De Bode de afmetingen en samenstelling van die kist, nadat ik hem mijn info had gegeven. In ruil gaf 
ik hem benevens mijn info ook de door hem gevraagde foto’s van de oude kerk. 
Ik vroeg op een bepaalde moment ook aan Mr. Uyttendaele, kroniekschrijver en ex-burgemeester, waar hij die info 
over die graanaanzuiginstallatie had gehaald en waar die buizen eigenlijk liepen. In de Scheldedreef zeker zei hij. De 
info over de aanleg ervan kwam uit het archief van de gemeente, op basis van het feit dat de Molens daarvoor aan de 
gemeente moesten betalen.  
Ik vond de rechte loop onder de Scheldedreef rechtdoor naar de Molenstraat weinig waarschijnlijk, want dan kwamen 
de buizen midden op straat toe en moesten ze, om op het eigenlijke werkterrein te komen wel een erg scherpe bocht 
maken...  
Zij liepen echter in ieder geval door onder de Wegvoeringstraat.  
Toen nam ik contact op met Rudolph Rasschaert (RR), ex-bediende van de Molens.  
Hij vertelde mij dat het ging om twee naast elkaar lopende buizen van ongeveer 1,05 m diameter, die onderling met  
mekaar verbonden waren en afzonderlijk konden ingesteld worden door een mechanisme, om de toevoer van het graan 
te kunnen regelen. De buizen  vertrokken aan de Scheldekade, langs het huis van Steenhout, onder de 
Wegvoeringstraat  ofte de Zandstraat door en  ze kwamen  boven de grond  in de wasserij van het graan en niet in de 
silo’s, zei hij.  
Die wasserij van het graan was gelegen, op de hoogte van waar nu ongeveer de uitleendienst is van de Mutualiteit “De 
Eendracht” (ondertussen zijn al deze gebouwen reeds afgebroken).  
Ik ging daarop de tekeningen Nr. 39 en 40 uit DLG nog eens aandachtig bekijken en ik vond dat het aardig klopte met 
deze verklaringen en met wat ik uit eigen ervaring wist door mijn bedrijfsbezoeken aan wasserijen en ververijen in de 
tijd.  
Ik heb alles direct meegedeeld aan Mr.Mortier, die het zéér nonchalant naast zich neerlegde eerst, tot ik hem zei dat ik 
ook Mr. De Bode op de hoogte had gesteld van mijn bevindingen en dat er al héél wat meer stommere zaken werden 
onderzocht.  
Een paar dagen later kreeg ik van Mr. Mortier een brief met de mededeling dat hij mijn suggestie inzake die 
ondergrondse graanaanzuiginstallatie voor alle zekerheid had overgemaakt aan Het Parket (20.5.1994).  
  
Deze zaken werden allemaal al vroeger uiteengezet en leidden uiteindelijk tot een onderzoek door Het Parket, in alle 
stilte.  
  
Mijn verdere zoektocht wees echter uit dat de Rechtvaardige Rechters voor 1945 werden teruggevonden.  
  
Als randinformatie volgt hier nu een schets over :  
  

De Gebroeders Buysse, de Molens Buysse, Duchâteau en Arsène Goedertier  
  
De gebroeders Buysse :  
1.       Alphonse, geboren te Wetteren op april 1842 als oudste en overleden op 1 augustus 1909 ;  
2.       Nestor, geboren te Wetteren op 5 januari 1844 en overleden op 27 augustus 1890.  
  
Zij waren de zonen van dokter Julianus Buysse en Maria, Rosalia Leirens, die woonden aan de Zandstraat, ofte later de 
Wegvoeringstraat, op de hoek van de Molenstraat, waar nu tandarts De Wilde woont in een totaal nieuw huis.  
De geboorte van Alphonse werd aangegeven door vrederechter Piron en de toekomstige schepen Eduard Leirens. 
  
IN 1868 stichtten de twee broers samen de Molens Buysse of de Molens van Wetteren, die in de tuin van 



hun ouders werden  opgericht  in de Molenstraat.  
  
De beide broers lieten zich een prachtige villa bouwen. Alphonse aan de Wegvoeringstraat ofte Zandstraat - de Villa 
Julia genaamd, die thans werd geklasseerd en nu deel uitmaakt van Het College. In de schouwmantel is het jaartal 
1883 ingesneden, maar er is betwisting over het juiste bouwjaar.  
Nestor aan de Stationstraat, waar hij reeds op 27 augustus 1890 overleed.  
  
Alphonse was gehuwd met Blanche Lydie Malengreau. Hij was liberaal gemeenteraadslid van 1895 tot 1903  en was 
ook lid van de Toneelbond “Met tijd en vlijt”. Hij overleed op 2.8.1909.  
Hij had een zoon, MAX (Marie Alexis) geboren te Wetteren op 16 juli 1878, die huwde met Julia, Marie, Hermine, 
Rosalie BAERT, geboren in Brugge 7.11.1881.  
  
Na de dood van zijn vader Alphonse bewoonde de zoon Max de villa Julia . Het was deze Max Buysse nu die de 
rechtstreekse gebuur was van Arsène Goedertier. Arsène woonde toen in het huis Nr. 19. 
  
Hij was zeker niet de beste vriend  van Arsène. Die verdacht Max zelfs van de dubbele moord op de Scheldedijk en ging 
daartoe zelfs onderzoek doen, met chronometer in de hand om de tijd op te meten nodig om van aan de villa naar de 
plaats van de moord te gaan.  
Max overleed “ te zeven ure ‘s avonds te zijnen huize aan de Zandstraat alhier...op 20 november 1912”. Kandidaat 
notaris Fernand Soinne van Wetteren en Maurice Hubain van Gent deed de aangifte van overlijden. 
  
Hij had een zoon, MAX (Marie Alexis) geboren te Wetteren op 16 juli 1878, die huwde met Julia, Marie, Hermine, 
Rosalie BAERT, geboren in Brugge 7.11.1881.  
                                                                                                                                                       
Na de dood van zijn vader Alphonse bewoonde de zoon Max de villa Julia, samen met zijn vrouw en zijn twee zonen .  
Het was deze Max Buysse nu die de rechtstreekse gebuur was van Arsène Goedertier. Arsène woonde toen in het huis 
Nr. 19.  
Hij was zeker niet de beste vriend  van Arsène. Die verdacht Max zelfs van de dubbele moord van een koppel op de 
Scheldedijk en ging daartoe zelfs onderzoek doen, met chronometer in de hand om de tijd op te meten nodig om van 
aan de villa naar de plaats van de moord te gaan.  
Max overleed “ te zeven ure ‘s avonds te zijnen huize aan de Zandstraat alhier “.op 20 november 1912. Kandidaat 
notaris Fernand Soinne van Wetteren en Maurice Hubain van Gent deed de aangifte van overlijden. 
Hij bleek overleden te zijn in de biljartzaal van de “villa Julia”. Hij werd doodgeschoten.  
Jarenlang gonsde Wetteren van de geruchten over moord en zelfmoord.  
De huisdokter van Arsène Goedertier, aan wie Arsène die 300.000 fr “leende” werd verdacht van de moord, maar de 
dood werd uiteindelijk  als zelfmoord afgedaan.  
Max Buysse, zoon van Alphonse, was de eerste automobilist te Wetteren  : in 1903 reeds kwamen de mensen 
bijeengelopen, toen hij keer na keer met de nieuwste en mooiste “sportwagens” door de straten vloog. (nb. de 
maximumsnelheid werd ten behoeve van hem op 20 km per uur vastgelegd) 
  
Tijdens zijn studie verbleef ook de heer Marcel Castiau bij zijn oom Alfons. Deze wordt hier vernoemd omdat de 
briljante ingenieur Marcel Castiau later een zeer hoge weg is opgegaan en als Belg aan het hoofd stond  van vele 
spoorwegondernemingen in het buitenland, onder meer in China. Hij eindigde zijn carrière als directeur Generaal van 
het Ministerie van Openbare Werken onder Edward Anseele. 
  
Max Buysse liet een weduwe en twee zonen achter, waarvan de jongste, Willy, een verwoed sportvlieger, verongelukte 
op de baan in een auto-ongeluk midden de jaren dertig.  
De oudste zoon, Max Junior, bleef jonggezel en overleefde zijn moeder . Hij ging na haar dood in Gent wonen.  
Na de dood van haar man bleef  de weduwe in de villa Julia wonen 
Samen met haar twee zonen, Max, (Jules,Nestor Alphonse, Marie )en Willy, (Jean, Camille, Marie Blanche) verkocht ze 
het “… château avec dépendances et jardin, à Wetteren, rue de la Déportation, connu au cadastre section E numéros 
356g, 356f, 356d et partie du numéro 356c de la section  E d’une contenance totale de trente quatre ares, nonante huit 
centiares” in 1928 aan de VZW “Bisschoppelijke Colleges en Gestichten van het Rechterlijk arrondissement 
Dendermonde” met maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas.  
Deze vzw voor notaris Fernand Soinne (dezelfde) te Gent op 4 januari 1930 vertegenwoordigd door E.H. Kanunnik 
Maurice De Baets, president van het Groot Seminarie te Gent en E.H. Raman, directeur van de normaalschool te St. 
Niklaas. De verkoop geschiedde...”sous les garanties ordinaires de droit, quitte et libre de tous privilèges, hypothèques 
ou autres empêchements quelconques …” voor de prijs van 525.000 Fr.  
Max junior was bij de verkoop niet aanwezig maar bij notariele volmacht vertegenwoordigd door zijn broer Willy.  
Weduwe, die, ten gevolge van haar huwelijkscontract, voor de helft vruchtgebruikster was, ondertekende zelf de 
verkoopsakte.  
  

 



HET KASTEELKEN of de “VILLA JULIA” 
De bouwheer, Alphonse Buysse, had gekozen voor een stijl “à la Renaissance Flamande”. Alhoewel hij behoorde tot de 
franssprekende, liberale  bourgeoisie van Wetteren hield hij logisch vol in zijn keuze, zodat alle teksten, verwerkt in 
plafonds, lambrizering of vitraux, Vlaams zijn.  
  
Het kasteelken vertoonde oorspronkelijk op de eerste verdieping van de toren, juist boven de hoofdingang, een open  
belvédère met een sierlijk, in rode baksteen uitgevoerd gewelf.  
De latere verbouwingen hebben grotendeels de algemene aanblik en aanleg geen geweld aangedaan. Alleen de 
verdwijning links van het hoofdgebouw gelegen koetshuis met drenkplaats en duiventorentje is te betreuren, terwijl de 
verminking van de eetkamer ook voor niemand een pluim op de hoed is.  
  
Het ingangshek zelf geeft wel grond aan de bewering als zou Alphonse Buysse lid zijn geweest van de 
Loge. Inderdaad verwijzen de twee met een sfeer bekroonde hekstijlen naar de twee kolommen J (Jachin) en B 
(Bolaz),welgekende symbolen van de Vrijmetselarij. Voornamelijk omdat de betopping met de sferen kan verwijzen 
naar het “compagnonschap” van de eigenaar. 
Een herhaling van deze kolommen, op kleinere schaal dan, vindt men terug op de trap naar het voorterras, dat zich 
uitstrekt over de hele breedte van de voorgevel en dat men betreedt via een trap met vijf treden. Op het einde van dit 
terras is de dienstingang, die achter het kantoor van de toenmalige superior doorloopt naar de gang waarlangs men de 
keuken en het dienstbodenverblijf bereikt.  
De hoofdingang is gesitueerd in de voet van de toren en wordt afgesloten door een dubbele houten deur. Hierlangs 
betreedt men het voorportaal dat van het werkelijke interieur door een andere dubbele deur gescheiden is. Links in dit 
voorportaal heeft men de toegang tot een spreekkkamer, die op haar beurt via een massieve deur verbonden is met de 
grote hal. Wanneer men dan het eigenlijke kasteel binnenkomt, bevindt men zich in een ruime hal (eertijds biljartzaal, 
waar Max Buysse werd dood gevonden - doodgeschoten), met prachtige, in rode bakstenen gemetselde vouten die, 
andermaal, door twee kolommen worden ondersteund. Links was er een schuinhellend lanterneau tot aan het grote, 
driedelige raam dat in 1894 voorzien werd van vitraux. Dit werd verwoest tijdens de septemberdagen van 1944, maar 
werd door de toenmalige directeur E.H. A. Heye in 1950 volledig hersteld. Alleen het schild van de patroonheilige van 
het college, St. Franciscus Salesius, kwam in de plaats van het oorspronkelijke, ons nu onbekende embleem. 
Rechts heeft men toegang tot een tamelijk ruim kantoor en een kleine hal, die met een deur toegang geeft tot de 
dienstingang en de gang van het personeel.  
Hier leidt ook een prachtige, gemakkelijke trap naar boven. Op de overloop van de trap is er een raam met vitraux 
waarin centraal een steenhouwershouweel  is uitgebreid op een rosace die gevormd wordt door een molensteen. 
(Vrijmetselarij en de Molens ? ) 
Naast de trap, meer naar achter dus, prijkt de prachtige ingang tot wat de woonkamer-salon was : een ruime kamer, 
een rijkelijk versierd plafond en een weelderige lambrizering rondom. Tussen elk  paneel  is een in hout gesneden 
“kopje”. De hele binnenuitrusting in hout, snijwerk inbegrepen, is het werk van de gekende Wettersee houtsnijder 
Serafien De Martelaere. Men beweert dat men aan de haartooi het hoofdeksel van de kopjes kan zien tot welke 
maatschappelijke rang de uitgebeelde figuren behoorden of welk vak zij uitoefenden.  
In de muur tegenover de ingangsdeur is in de lambrizering een kast ingewerkt, waarvan de grote, zware deuren de 
indruk wekken een andere ingang of doorgang te vormen. Tegenover het raam, aan de trapkant, is er een waarlijk 
monumentale schouw, magnifiek uitgekleed tot aan het merkwaardig plafond toe. Midden op de schouwmantel is een 
tafereel uitgebeeld in Delftse tegels : een gefingeerd zicht op oud-Wetteren met de kerk en een windmolen.  
De vier figuren, helemaal bovenaan, zouden Alphonse Buysse, zijn vrouw en zijn twee kinderen uitbeelden. Dit is zeker 
niet juist aangezien Alphonse slechts één kind, nl zijn zoon Max had. Misschien gaat het om deze Max met zijn vrouw 
en zijn twee zonen, maar dat zou betekenen dat deze beeldjes naderhand werden aangebracht wat wij niet konden 
verifiëren. 
Vanuit de grote hal, rechtover de hoofdingang, kan men in de ruime eetkamer kijken, rijkelijk gelambrizeerd met 
ingewerkte tafereeltjes en een doorlopende tekstband in Delfts werk. Er is een prachtig plafond in drie traveeën en een 
weelderig afgewerkte schouw. Binnenin zijn er opklapbare houten luikjes aan de ramen en een brede dubbele deur gaf 
vroeger toegang tot een ruim terras waarlangs men de tuin kon bereiken via een vijftredige trap. De tuin was eerder 
een park, voorzien van vijver en (in het later aangekochte deel) ook een ijskelder.  
  
Het dienstbodenverblijf bevindt zich achter de woonkamer-salon en men bereikt het vanuit de biljartzaal door de kleine 
hal en de daarachter liggende gang. Ook dit verblijf is van een, zij het minder luxueuze lambrizering voorzien. Het 
grenst aan de keuken waarin vooral de schouw opvalt die met een hele reeks verschillende Delftse tegeltjes is 
uitgewerkt.  
  
DE TEKSTEN : 
  
In de grote hal en in de eetkamer zijn een hele reeks teksten, hoofdzakelijk Vlaamse spreekwoorden, verwerkt.  
  
Het grote raam in de biljartzaal  (waarin Max Buysse werd dood gevonden)  
Men kan dit raam indelen in drie delen : linker-, midden- en rechterdeel. Het middendeel is dan ook nog in drieën 
verdeeld.  



Linkerdeel :        Handelt gij ‘t pek              Staat maar een wijl        Eigen haerd             Oost West  
                           gij krijgt een vlek              gij verliest een mijl        is goud waerd          thuis best 
  
Middendeel :  
In het midden van dit deel, bekeken van boven naar onder, ziet men hetgeen volgt. Bovenaan het bisschopsschild van 
St. Franciscus Salesius, patroonheilige van het college. Dit schild is : “d’azur à deux fasces de geueles, bordées d’or, 
accompagnées en chef d’un croissant d’or, et en abîme et en pointe, d’une étoile même”. Het afgebeelde schild 
vertoont dus één fout, want elke faas is gezoomd met zilver (wit) i.p.v. goud (geel). De wapenspreuk van de Heilige is 
ook weergegeven : NON EXCIDET, van excidere =afvallen,uithollen, schrappen of van hetzelfde werkwoord met 
betekenis : ontaarden in, vergeten worden, tekort schieten. Men zou deze spreuk dus kunnen vertalen als volgt : “Hij 
valt niet af” of Hij volhardt, hij schiet niet tekort . Of misschien vrijer maar dan toch directer : “niet wijken” Of in het 
Wetters “Nie pleuën !”  
Onder het schild wordt het jaartal 1950 vermeld.Dit schild is immers na de oorlog aangebracht, in de plaats van het 
verwoeste originele beeld van uit de tijd van Buysse, dat niet meer te achterhalen was. Daaronder staat de spreuk : Die 
komt als vriend WELKOM. Daaronder tenslotte het jaartal Anno 1894.  
  
Links van dit middendeel leest men, van boven naar onder, de volgende spreuken :  
Man’s wijsheid is geduld met vrouwen           Werk veredelt 
dat kan het huys in rust behouwen               Luyheit verstompt  
  
Rechts van het middendeel leest men weer van boven naar onder :  
De dwaasheid loopt                                     Nyt kryt  
de wijsheid gaat                                          van spijt 
en dat is vrij                                                waar eere rijdt  
den besten raad.  
  
In de eetkamer  
De delftse tegels, rondom in de lambrizering gevat, verkondigen de bezoeker de volgende wijsheid  : 
Vrienden sijt ghy tafelwijs  
eet de vleugels van ‘t patrijs  
van den sallem eet het hooft 
soo ghy lekker tongh ghelooft  
van den kabeljau den steert  
die es vrijwel ‘t eetensweert  
voorts de lenden van ‘t konijn  
en den horingh van het swijn  
en de dyen van het hoen  
ghy en sult niet qualick doen.  
  
Op de schouw, ook op Delftse, ingewerkte tegels leest men verder :  
Denckt in geluk                                       Oost West thuis best 
aen pijn en druk                                      Eigen heert is gout weert.  
  
Elk travee van het plafond tenslotte heeft een, in de ornamentering opgenomen, geschilderde spreuk :  
Laet u dranck en eeten geeven               Die es et die de lusten dwingt                  Die wel eet wel lost wel rust 
Niet uyt lust maer om te leeven              die weinich eet en minder drinckt             heeft nog tot den dood geen lust 
  
Deze tekst leekt mij belangrijk om zowel de levensstijl  en de grandeur voor te stellen van de familie Buysse, alsmede 
de onmiskenbare betrokkenheid bij de Loge van de naaste geburen van Arsène Goedertier. Hij zelf behoorde wel tot de 
gegoede burgerij, maar kon natuurlijk niet tippen aan de “grandeur” van onder andere de familie Buysse.  
  
De tekst komt van René Uyttendaele, uit welke bron weet ik niet. Hij werd gepubliceerd ter gelegenheid van een 
jubileumviering van het College.  
  
Tot daar de villa Julia, de villa die in 1928 werd aangekocht door Het Bisdom voor de priesters-leraars van Het College. 
Op de volgende blz. ziet U nog het plan van deze villa, kwestie van het een beetje aanschouwelijker te maken  
  



 
  



Van 1894 tot in 1916 was het middelbaar onderwijs voor de jongens in handen van de Broeders van Scheppers en de 
familie Belpaire heeft voor hen het burgershuis gekocht op de Zandstraat, waar later de schoonzoon van Bracke, onze 
oorlogsburgemeester Bogaert zijn bedrijf heeft gevestigd. Dit huis staat er nog in oorspronkelijke staat en wordt thans 
bewoond door de familie Stas de Richelle.  
In 1916 wordt de school overgenomen door het bisdom dat er een college opricht en de broeders keren terug naar 
Beirstoppel-Overschelde en richten een technische en beroepsschool op.  
Tijdens de eerste wereldoorlog worden de klassen van het college zowat overal verspreid. Na de oorlog komt alles 
stilaan in orde. Het college groeit en organiseert zich.  
De Villa Julia wordt aangekocht van de familie Nestor Buysse in 1928 als woonst voor de priesters-leraars.  
In 1933 wordt een studiezaal met erop een kapel gebouwd. De kapel wordt door Mgr. Coppieters ingezegend op 
7.11.1933. De directeur in 1933 was E.H. De Meyer Jan Baptist (van 1924 tot 1938 ) en de leraars E.H. Rooms Willy, 
E.H. Van Hauwaert Willy en E.H. Van Kerckhove René. 
  
Dit alles gebeurde naast het huis NR. 19, waar Arsène Goedertier woonde tot aan zijn huwelijk zeker.  
  
In 1994 is in de Wegvoeringstraat 102 een merkwaardige vondst gedaan. Een herenhuis, waarvan de 
benedenverdieping grondig gemoderniseerd was werd door een jong koppel aangekocht . Het bleek een schot in de 
roos want er werd een pareltje ontdekt  ! Met veel geduld  en veel inzet werd het in al zijn oude glorie hersteld. 
 In 1868 liet Leon Bombeke deze woning bouwen op een stuk grond aan de Wegvoeringstraat.  
Na zijn overlijden werd de woning verkocht aan Alphonse Buysse. Als mede-eigenaar van de Molens Buysse behoorde 
deze tot de gegoede burgerij van Wetteren. Deze status wou hij in zijn interieur gesymboliseerd zien. Onder zijn impuls 
kreeg het huis een weelderige geschilderde decoratie.  
  
Vrijwel onmiddellijk nadat men als bezoeker de woning heeft betreden, wordt vanuit de gang door middel van een 
fraaie neogotische schouw de aandacht getrokken naar een kleine voorkamer. Op deze  schouw kan de 
decoratiegeschiedenis van het kamertje afgelezen worden. In nissen staat namelijk vermeld dat de kamer 
hergedecoreerd is in 1890 en dat daarbij zowel beeldhouwer Seraphien De Martelaere als de schilders Seraphien Seys 
en Arthur Wybo betrokken waren. Ook de opdrachtgever is vermeld. Op de schouw prijken de initialen van Alphonse 
Buysse, terwijl ook zijn eigen wapenschild en dat van zijn echtgenote te bemerken zijn.  
Eenmaal het kleine voorkamertje betreden, wordt men overweldigd door de schitterende muurschilderingen. Bovenaan 
zijn de muren beschilderd met horizontale rode en witte banden, waarop telkens in negatief heraldisch klauwende 
griffioenen zijn afgebeeld.  
Over de ganse kamerlengte is een fries aangebracht met idyllische jachttaferelen. Hierin opereren onder meer een 
hoornblazer, een aanleggende schutter, een jager met hond, een vluchtende haas en een wegijlend hert.  
De verschillende scènes worden met mekaar verbonden door behulp van geschilderde wijnranken. Tussen deze ranken 
bevinden zich nog eens kleine wapenschilden. Op drie muren bevinden zich boven de fries grote médaillons. Daarin  
zijn centraal respectievelijk de Vlaamse Leeuw, de Maagd van Gent en het gemeentelijk wapenschild afgebeeld. De 
médaillons zijn telkens omgord door takken maretak en eik, waaraan verschillende wapenschilden van Oost-Vlaamse 
gemeenten zijn gehecht. De bedoeling van dit alles : naast sfeerschepping ook en vooral op symbolische wijze de lof 
zingen van gemeente, provincie en vaderland. Door middel van eik en maretak wordt hen bovendien standvastigheid en 
voorspoed gewenst.  
  
Dat  men de bouwstijl niet altijd symbolisch mag opvatten, bewijst de voorkamer van deze woning. Uit het toepassen 
van de neogotiek zou men kunnen afleiden dat Alphonse Buysse behoorde tot de katholieke elite van de gemeente. 
Niets was minder waar. Hij stond bekend als een trouw lid van de liberale familie. Op dat  vlak paste de leefkamer met 
neo-renaissancistische schouw en beschilderd cassetteplafond dan ook beter bij de eigenaar. Buysse was overigens ook 
vrijmetselaar.  
  
Deze symboliek kan men ook eigenlijk zien in de voorkamer, door de afbeelding  van alle ambachten, benevens de 
wapenschilden...  
De neogotische voorkamer is niet de enige merkwaardige afwijking ten opzichte van de levensovertuiging van de 
eigenaar. Hoewel hij deel uitmaakte de Franssprekende Wetterse Bourgeoisie, heeft hij op het keukenplafond toch in 
een neo-middeleeuws stijl oud-nederlandse teksten laten aanbrengen. Volgende teksten kunnen van het plafond 
afgelezen worden : “Drinckt dat klaer is, spreeckt dat waer is, schout dat swaer is, trout dat paer is, scheert daer haer 
is “en “Die wel eet, wel lost, wel rust, heeft noch tot den doot geen lust. Die weynich eet en minder drinckt, die es het 
die de lusten dwincht”. Temidden van deze volkse wijsheden prijkt opnieuw het gemeentelijk wapenschild. Dit keer 
wordt het wapen - Sint Gertrudis met rechts het cijfer X en links het cijfer IIII - afgebeeld rondom disteltakken.  
In een woning van latere datum, namelijk de Villa Julia of “het kasteeltje” aan de Wegvoeringstraat (vroegere 
Zandstraat) zal hij de keuken op identieke wijze laten decoreren.  
  
Dit kasteeltje, of de Villa Julia werd trouwens geklasseerd  begin 2003 en er bestaan ook plannen om in dit zelfde jaar 
ook de St. Gertrudiskerk en de grafkapel van de familie Pottelsberghe de La Potterie op het oude kerkhof in de 
Molenstraat  te laten klasseren. De neogothische grafkapel werd rond 1870 gebouwd en sommige elementen, zoals de 
inkomstportiek, stammen uit de 15e eeuw. Men vermoedt dat de kapel is gebouwd  met materiaal van de oude 



St.Gertrudiskerk. Er liggen 8 leden van de familie begraven. Dit alles tussen haakjes.  
  
De gang en de traphal van het huis nu  in de Wegvoeringstraat, waarover wij het hier nog hebben en waarin hij 
woonde voor de Villa Julia, had A. Buysse laten beschilderen in een neoöriëntalische stijl. Gekleurde marmerpanelen 
tegen de wand en aan het plafond, kleurrijke friezen met guirlandes, zuilen met lotuskapitelen  onder klassieke 
hoofdgestellen en een marmeren zoldering. Het zijn versieringselementen die archeologen jaren eerder in Pompeï 
tijdens opgravingen hadden blootgelegd. Dat ze ook aanwezig zijn in het huis van Alphonse Buysse is geen toeval. Met 
zijn interieur wou Buysse aan de bezoeker niet alleen zijn maatschappelijke status kenbaar maken, maar tegelijkertijd 
ook imponeren met zijn wereldse kennis.  
Door de restauratie nu ademt de woning de sfeer uit zoals ten tijde van Alphonse Buysse.  
Jarenlang was dit echter niet meer het geval. Want toen de huidige eigenaars in 1994 het huis kochten, was met 
uitzondering van de voorkamer het interieur volledig achter nieuw bezette muren en valse plafonds verdwenen. Pas 
tijdens de afbraak- en renovatiewerken gaf de woning beetje bij beetje haar geheimen prijs. Geheimen die de 
eigenaars met respect voor het verleden in ere hebben hersteld.  
Dat de eigenaars, die het huis gedurende 50 jaar in hun bezit hadden zich geen schilderingen konden herinneren, is 
echter moeilijk aan te nemen. Het waren nl. de gezusters Leirens, nichten van zowel de Buysses als van Mevr. José 
Goedertier-Leirens. Ik heb eerder de indruk dat zij niet wilden leven in de nogal duidelijke sfeer van de vrijmetselarij, 
eigen aan de vroegere bewoner ??  
  
Toen de nieuwe eigenaars in de gang het bezetsel weghaalden, hebben ze wel een laag aangetroffen waarin het jaartal 
1935 was gekrast. Vermoedelijk is dan alles achter een nieuw laagje verdwenen. 
In de keuken waren ook twee valse plafonds gestoken. Op een ervan stond “ RAF” geschreven. De eigenaars vragen 
zich af of dit op Royal Airforce zou slaan. Welnu, dit is zeer waarschijnlijk, vermits een van de zusters die er woonden, 
Juffrouw Maria Leirens verpleegster was en ze tijdens de oorlog heel veel gedaan heeft voor de gewonde soldaten en 
het zou best mogelijk zijn dat ze ook RAF-piloten hielp verzorgen, verbergen en ontvluchten.  
Links van de de eerste overloop van de gang was de muurschildering voor een oppervlakte van 70 bij 70 cm 
onderbroken. Toen ze op die plaats een stukje muur uitbraken, kregen ze toegang tot de holle ruimte tussen het 
originele en het eerste verlaagde plafond.Toeval ?  
  
Tot daar de eigendommen en de levenssfeer van Alphonse Buysse. Voor het laatste huis is de aangeboorde bron : 
Bibliografie : VERPLANCKE D. : een overzicht van de nog bestaande herenhuizen uit de periode 1830-1914 te 
Wetteren, Gent : RUG 1992 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling ) 
  
We moeten het ook nog even hebben over de woning van de broer Nestor Buysse in de Stationsstraat te Wetteren. 
Deze woning was op zijn minst evenveel waard, doch er zijn geen sporen van overgebleven. Deze prachtige woning of 
kasteeltje werd in 1958 totaal afgebroken.  
  
Na de vroege dood van Nestor Buysse, bleef zijn weduwe, geboren Valentine Wienar in het kasteeltje wonen, samen 
met haar dochter Rosa Buysse, wiens echtgenoot : dokter Schepens uit Antwerpen, eveneens overleden was.  
De dochter uit dit huwelijk, nl. Simonne Schepens, huwde in 1919 onze burgemeester Duchâteau.  
In 1921 werd Duchâteau beheerder van de Molens van Wetteren (de Molens Buysse), die toen toebehoorden aan de 
families van Alphonse en Nestor Buysse, en wel aan de drie weduwen, nl de weduwe van Nestor Buysse, die van Max 
Buysse (zoon van Alphonse Buysse) en die van  Louis Schepens, nl. Rose Buysse, dochter van Nestor Buysse.  
Na het aftreden van Duchâteau als burgemeester - eind 1957 - verliet het gezin Duchâteau het kasteeltje.  
In 1958 werd, zoals reeds gezegd, deze prachtige woning totaal afgebroken.  
  
Tot zover de grandeur en de levenssfeer van de naaste buren van Arsène Goedertier, die hij zeker niet in zijn hart 
droeg, maar niettegenstaande dat, werd zijn lot bij toeval onlosmakelijk verbonden met deze familie, door het steunen 
van de burgemeester- kandidatuur van Duchâteau, die gehuwd was met de kleindochter  van Nestor Buysse - en dit tot 
aan zijn levenseinde. 



 



  

 



  

Burgemeester Joseph, Pierre, Marie DUCHÂTEAU  
Hij was eerst beroepsofficier. Hij huwde met de kleindochter van Nestor Buysse, en was  vanaf 1921 de zaakvoerder 
van de Molens Buysse, of De Molens van Wetteren, die bij zijn huwelijk dus toebehoorden aan de drie weduwen, nl. 
van Nestor en Max Buysse en van Louis Schepens, echtgenoot van Rose Buysse.  
Hij werd katholiek burgemeester vanaf 1927 tot 1957, niettegenstaande zijn schoonfamilie Buysse één van de 
voornaamste liberale families was.  
Hij was plaatsvervangend volksvertegenwoordiger vanaf 1932 en op 22.1.36 volgde hij de op 19.12.35 overleden Baron 
Emile Tibbaut op als volksvertegenwoordiger.  
  
Beiden - Duchâteau en Tibbaut -  hielden een lijkrede bij de begrafenis van Arsène Goedertier.  
  
Daarenboven was Duchâteau commissaris van de Bank van Oost-Vlaanderen en hij bleef deze functie uitoefenen 
wanneer deze bank in 1930 werd opgeslorpt door de ALGEMENE BANKVERENIGING.  
  
Op 30.6.1931 werd hij bovendien ook commissaris bij de “Alliance Hypothécaiire de Belgique”. 
  
Wanneer de Algemene Bankvereniging in 1935 fusioneerde met de Bank voor Handel en Nijverheid van Kortrijk om de 
Kredietbank te vormen, was hij wel stichtend medelid maar werd hij niet opnieuw commissaris.  
  
Zakelijk was hij inmiddels, na het verdwijnen van de Molens  in 1949 de bijzonderste aandeelhouder en voorzitter-
directeur geworden van de firma voor farmaceutische produkten NV. SANDERS … 
  
Duchâteau Joseph, Pierre, Marie werd geboren te Gent op 17.1.1896 en overleed te Brugge op 8.10.1968.  
Hij was burgemeester van Wetteren van 1927 tot 1957 volksvertegenwoordiger van 1936 tot 1946.  
  
Florimond Leirens 
Hij bleef burgemeester vanaf 1891 tot en met 1926, op aandringen van partijgenoten en ook o.a. van Deken Noterman  
Zelf wou hij de politiek vaarwel zeggen in 1921. Hij deed het pas in 1926.  
  
Hij bleef notaris in Wetteren tot aan zijn dood op 13.12.1942.  
  
Hij huwde pas in 1903. Toen was zijn dochter Jeanne Leirens reeds 2 of 3 jaar. Toch wel vreemd voor een katholiek, 
die daarenboven reeds 9 jaar burgemeester was op dat ogenblik.  
Een nicht vertelde mij ooit dat hij het vooral onder druk van zijn vader deed, die vond “dat het zijn plicht was als 
christen mens om die zaak in orde te brengen”. 
  
Jeanne Leirens 
Huwde tegen de zin van de familie met José Goedertier, zoon van Jozef en de neef van Arsène Goedertier.  
Zij had de gewoonte om alles te noteren en bij te houden en beschikte over een uitgebreid archief van de familie 
Leirens.  
  
In de boeken van René Uyttendaele : “Wetteren kroniek van een gemeente” is het mij enorm opgevallen dat, voor zijn 
éérste boek, dat gaat over de periode 1891 tot 1900, met veel lof en dank vooral  wordt gesproken  over het ter 
beschikking stellen van het archief van de familie Leirens, inzonderheid door Mevrouw Jeanne Goedertier-Leirens.  
  
In de periode van dit eerste boek was Florimond Leirens gedurende 9 jaar burgemeester …. 
  
In het tweede boek nu, dat gaat over de periode 1900 tot 1952, wordt met geen woord meer gesproken over dat 
archief Leirens, terwijl in deze periode Florimond Leirens nog gedurende 26 jaar burgemeester was van Wetteren en er 
dus normaal meer moest te vinden zijn in dat archief dan in de vorige periode.  
  
Ik stel mij dus - en terecht denk ik - de vraag  : is dit een bewuste keuze ? of was dit archief niet meer ter beschikking 
van de auteur. ? 
Alles wijst er op dat dit laatste het geval was.   
Het valt op dat Uyttendaele zich wel heel erg op de vlakte houdt wat deze periode betreft. Dit is echter ook wel logisch. 
Het is ook zéér delicaat omdat sommige personen of dichte nabestaanden  ervan nog in leven zijn. 
  
Wat echter ook merkwaardig is echter  is, dat voor het eerste deel - dus voor de periode gaande tot 1900 - landkaarten 
zijn getekend door Ivan Verstraeten, landmeter van de gemeente. Hij wordt ook in het voorwoord daarvoor 
uitdrukkelijk bedankt.  
Voor het tweede deel van de kroniek is er geen sprake meer van landkaarten  of van de landmeter.  
  



Nadien is de landmeter niet meer officieel in dienst van de gemeente.  Hij is vertrouwensman geworden  van weduwe 
Jeanne Goedertier-Leirens, o.a. voor de verkaveling van het domein “Den Blakken” in villapercelen .  
Hij wordt na haar dood ook bijna universeel erfgenaam...  
  
Het bescheiden villaken van Jeanne Leirens, wordt afgebroken- tot op een muurtje van een halve meter na- en er 
wordt in de plaats een zeer riante villa gebouwd.  
Het resterende muurtje wordt daarna in alle stilte afgebroken.  
Ook eeuwenoude en waardevolle bomen worden gerooid  in Madame’s geliefkoosde park.  
  
Gedurende enkele jaren houdt het geklasseerde paviljoentje, eerste buitenverblijf van de familie Leirens en ook eerste 
schildersatelier van de Goedertiers,  stand.  
Dat was zowat het enige dat geërfd werd door de familie, nl door Jaques Leirens, een neef van Madame Jeanne.  
Het was geklasseerd omdat het afstamde van Keizerin Maria-Theresia.  
Aanvankelijk werd er een afsluiting in draad er rond geplaatst en werd het paviljoentje aan de blik onttrokken door een 
hoge haag.  
Nadien werd het in alle stilte gedeclasseerd en afgebroken. De grond werd verkocht en er staat reeds een villa op 
gebouwd.  
  
Dit zijn feiten, geen conclusie.  
  
José Goedertier - echtgenoot van Jeanne Leirens  
Hij werd geboren te Wetteren op 24.9.1900 en overleed eveneens plots te Wetteren op 9 september 1967 ( cfr. Mr. 
Mortier werd door de minister 17 dagen na de schielijke dood van José ingelicht over het aanbod tot restitutie dat werd 
gedaan door bemiddeling van Theo Lefèvre twee maanden vroeger - nl in juli 1967.  
José was een neef van Arsène Goedertier, zoon van Jozef en Maria Meganck.  
Hij huwde dus met Jeanne, Marie Leirens, dochter van notaris-burgemeester Florimond Leirens  (burgemeester van 
Wetteren vanaf 1891 tot 1926 ).  
  
Tot aan zijn huwelijk was hij, benevens schilder ook zaadhandelaar op de hoek van de Markt en de Florimond 
Leirensstraat.  
  
Hij was directeur van de Gemeentelijke Academie voor teken- en bouwkunde sinds 1934. Hij volgde Arsène op, die 
gedurende drie weken voor zijn dood  directeur was...  
  
Het was in feite José Goedertier en niet Arsène Goedertier die in het Pand te Gent twee kamers huurde van 1928 tot 
1932. Ook een ver familielid van Goedertier, zekere juffrouw Martha Coupé had daar een werkkamer.  
Er woonden in het Pand te Gent veel kunstenaars en zowat figuren van diverse pluimage.  
  
Toen de weduwe van Arsène Goedertier daar, samen met haar schoonbroer Valère (incognito ) naar Arsène ging 
informeren, beweerde men hem daar niet te kennen. Wat een flagrante leugen was.  
Het is pas tijdens de oorlog, bij het onderzoek door Koehn dat hogerstaande informatie werd gegeven, alsook dat 
Arsène daar regelmatig kwam, maar dat hij er nooit een kamer had gehuurd.  
Het pand werd een tijd aanzien als mogelijke bergplaats om deze reden, maar werd nadien uitgesloten.  
  
Onder de leiding van José Goedertier kende de Tekenacademie van Wetteren een nooit gekende bloei.  
Hij was ook een bezield en bezielend leraar en stelde zelfs zijn eigen atelier ter beschikking van zijn leerlingen, die met 
naaktstudie in hun examen moesten slagen  
Naakt poseren in de tekenacademie mocht toen nog niet en werd als zedenschennis beschouwd. Ze moesten zich  dus 
met trucagemiddelen behelpen voordat  José hen in staat stelde om in zijn eigen atelier naar levend model te 
schilderen.  
Zijn leerlingen noemden hem “ kapitein” omdat hij hen soms meenam met zijn boot voor tochten op de leie en andere. 
Hij had ook een caravan (zijn echtgenote was zakenpartner geworden in een bedrijf van caravans, met de Schot 
Thomas Mac Sporren, die ze tijdens de oorlog had leren kennen bij haar neef Jaques Leirens en die later in het gezin 
José Goedertier zou intrekken...  
Het was een wat bizarre “ménage à trois” in het kinderloze gezin.   
Met die caravan werden heel wat studiereizen gemaakt en musea bezocht onder zijn kundige leiding.  
  
Er kwamen ook allerlei  gekende kunstenaars in het atelier en het huis op bezoek, zowel op het schilders- als op het 
muzikale vlak.  
  
José Goedertier was een kunstenaar in hart en nieren en een directeur, zoals ze waarschijnlijk vandaag niet meer 
bestaan. 
Hij  “herleefde” samen met zijn leerlingen - in en buiten zijn atelier en academie. 
  



DE TEKENACADEMIE  ten tijde van Arsène Goedertier  
Directeur was tot in 1934 Böss Prosper, concurrent  van Arsène Goedertier. Men kon wel van enige vijandschap spreken 
met Arsène, want bij diens dood weigerde hogergenoemde de lijkrede uit te spreken en heeft men uit hoofde van de 
Tekenacademie Van Durme moeten aanspreken om die rede te houden .  
  
Vanaf 20.4.1934.José Goedertier, neef van Arsène en toen 34 jaar, zo wordt gezegd in de geschiedenis van Wetteren.  
  
Waarom wordt er in ‘s hemelsnaam verzwegen dat Arsène Goedertier een paar maanden voor zijn dood directeur was 
van de Tekenacademie gedurende drie weken ? 
Dit was nochtans wel degelijk zo.  
José Goedertier werd pas benoemd na de dood van Arsène.  
  
Leraars waren : Goedertier Arsène van 1910 tot 1919 ; 
                         Michaut Jozef; 
                         Van Durme Ferdinand (die aangezocht werd om de lijkrede te houden ) ; 
                         Verbaere Herman vanaf 1934.  
Nb : de gemeente kocht op 25.2.33 twee werken aan van Herman Verbaere, die in 1937 laureaat werd aan de 
Academie van Antwerpen.  
  
Secretaris-schatbewaarder tot 1919 : Goedertier Arsène              
Nadien Matthys Serafien ( die ook in het bestuur van en boekhouder was van De Volksmacht). 
  
  
Bewaker : Cauwenberghe Robert  
  
Commissie van bestuur : De Backer Oscar, De Maesschalck Karel, GOEDERTIER Arsène tot 1934 (dood),  
                                           Goedertier José van 1929 tot 1934, daarna directeur 
                                           Dokter Marcel Lootvoet  (ook in het bestuur van De Volksmacht en ditrecteur van de    
                                           Kliniek  en vanaf 1934 tot 1945  Jozef Spruyt ( De Volksmacht - tipgever van de    
                                           Politie voor wat betreft mogelijke schuilplaatsen van de Rechtvaardige Rechters.  
  
DE MUZIEKACADEMIE : 
  
Leraars : De Groote Jules (broer van Emile - orgelist aan St. Baafs), De Groote Leonie, de Groote Louise (zusters), De 
Loof, Ingelbinck Leon, Ingelbinck Oscar, Ingelbinck Prudent, Mortier Georges, Verbaere Marcel.  
  
Secretaris-schatbewaarder : Mortier Octaaf  
  
Commissie van bestuur : Mortier Octaaf, Teurlings André Tremmerie Georges, Van Cleemputte A.  
  



 
  
 
 
 



De Volksmacht en Het Werkmanshuis : 
In 1893 bestond nog, naast de St. Gertrudiskerk, de herberg Ste Cecilia. Deze herberg Ste Cecilia was tot in 1897 de 
“wieg” van Het werkmanshuis.  
(In 1897 liet de familie Belpaire ten gebruike van de georganiseerde katholieke werklieden het lokaal “Het 
Werkmanshuis” bouwen. ) 
Enige wevers hadden in Ste Cecilia een vakvereniging gesticht onder impuls van de pauselijke encycliek “Rerum 
Novarum”. Daarnaast rees er een groep op die,onder de benaming “Verschillende Ambachten”, de oprichting voorzag 
van vakorganisaties voor arbeiders en ambachtslui van verschillende beroepen.  
Er werd beslist dat, zodra 20 leden van hetzelfde vak zouden aangesloten zijn, deze groep een zelfstandige afdeling zou 
vormen.  
Die verschillende verenigingen zochten steun bij elkaar en zo ontstond begin 1894 “Het Werkmanshuis” “Eendracht”, 
verbond van katholieke maatschappelijke werken. De algemene leiding was in handen van het hoofdbestuur, 
samengesteld uit verschillende werkende- en ereleden en door de algemene vergadering gekozen. 
In 1897 kreeg Het Werkmanshuis dus zijn eigen lokaal, met herberg, ruime feestzaal en andere gerieflijkheden. Op 1 
augustus 1897 werd het ingewijd door Monseigneur Stillemans, bisschop van Gent. 
  
In de hoofdbestuursvergadering van 9 januari 1919 was voor het eerst een lans gebroken voor de oprichting van een 
coöperatieve voor de arbeiders. Deze coöperatieve “De Volksmacht” kwam, ondanks vele tegenstand uit verschillende 
middens, tot stand en trad in werking nog voor zij een lokaal hadden. Zij werd opgericht met het kapitaal van de 
verschillende “aandeelhouders”. Er waren enkele vooraanstaanden bij, die er hun sporten onder staken ook natuurlijk 
zoals : Arsène Goedertier, Dokter Marcel Lootvoet, Dokter Karel Van Wesemael, Jozef Spruyt, Maurice Lorré - Van 
Severen en daarnaast ook de voorvechters in Het Werkmanshuis, zoals Karel Van Der Schueren, Louis Van Hoorde, 
mijn beide grootvaders en zovele andere, gewone leden van Het Werkmanshuis - elk met een aantal aandelen “ naar 
godsvrucht en vermogen” dus. De leden kregen verschillende kortingen en aandeel in de winst zo mogelijk. 
Toen kort daarop de eigenaars van de herberg Ste Cecilia deze wilden van de hand doen, werd ze door de kooperatief 
“De Volksmacht” aangekocht en in juni 1920 nam de nieuwe lokaalhouder, K.Louis Van Hoorde (de vader van een oom 
van mij) daar zijn intrek.  
Van dan af kende “De Volksmacht” een uitbreiding, die de inrichters zelf niet hadden durven voorzien.  
Er was een kruidenierszaak, winkel, een café een bakkerij met broodbedeling  (eerst met hondenkar, daarna met 
triporteur), een kolenhandel, waarvoor kar en paard Mina werden aangeschaft enz. Boven en achter het cafe waren 
vergaderzalen, die gratis mochten gebruikt worden door de duivenmelkers en alle katholieke verenigingen en er werd 
van meet af aan beslist dat een deel van de winst ieder jaar naar een of ander goed doel zou gaan.  
Achteraan waren, behoudens de bakkerij ook verschillende magazijnen.  
  
Er werd dus gezorgd voor de materiele belangen van de arbeiders in Het Werkmanshuis, maar terzelfdertijd werd ook 
gezorgd voor  de “ontvoogding” van de arbeiders  door opleidingen en studiegroepen.  
Reeds van in de tijd van de herberg Ste Cecilia werd een studiekring opgericht, waar een geneesheer Dr. Van Sande als 
lesgever optrad voor een klein gezelschap leergierige werklieden.  
Dokter Van Sande werd trouwens vanaf 1903 voorzitter van Het Werkmanshuis.  
In de verschillende beroepsgroepen werden ook daadwerkelijke vakleergangen opgericht : voor kleermakers, wevers, 
snijdsters enz.  
Een van de leraars ervan was trouwens Arsène Goedertier.  
Toen dokter Van Sande in 1903 voorzitter werd, wijdde hij vooral zijn aandacht naar de kwestie van de mutualiteit. Hij 
had graag een “Ziekenbond” opgericht, maar dat was niet zo eenvoudig als het leek. Een eerste stap in die richting 
werd in 1903 reeds gezet door de stichting van een “Onderlingen Bijstand” voor vrouwen en kinderen. Arsène 
Goedertier maakte deel uit van het bestuur. 
Op tal van andere plaatsen bleken met de tijd dergelijke organisaties niet leefbaar, maar in Wetteren zou de 
vrouwenmutualiteit “Troost in Nood” in volle bloei blijven, tot zij zich in latere jaren met haar jongere zuster 
“Eendracht” zou versmelten.  
  
De mutualiteit “De Eendracht” werd geboren in 1909 en Arsène Goedertier was er voorzitter van tot aan zijn dood. 
Arsène Goedertier werd verdacht van allerlei politieke ambities, maar bij mijn weten stond hij nooit op enige kieslijst. 
Hij was vooral achter de schermen actief. 
Behoudens de studiekringen en vakopleidingen, ontstonden in het kader van Het Werkmanshuis ook nog de 
toneelgroep “Zucht naar Kunst” de Harmonie De Eendracht, een cinema, een turnclub enz.  
Vanaf 1910 had ook de katholieke boekerij die, zonder eigenlijk aan het plaatselijke Davidsfonds toe te behoren toch de 
naam ervan droeg. in Het Werkmanshuis een onderkomen gevonden. Ook van Het Davidsfonds was Arsène Goedertier 
in het bestuur. 
Vanaf de twintiger jaren ontstonden achtereenvolgens alle afdelingen van de Kristelijke Arbeidersbeweging, die later 
onder de overkoepelende naam A.C.W. “Algemeen Christelijk Werkliedenverbond“ zouden vallen, nl : K.A.J., V.K.A.J., 
K.W.B., K.A.V., A.C.V, mutualiteit . Er waren in die tijd meer dan twintig organisaties in Het Werkmanshuis verenigd. 
  
Er werd in al die jaren en in elk van die organisaties vooral ook nadruk gelegd op bijscholing en vorming.  
Zo zond de weversvereniging bv.,benevens de praktische opleidingen, waarvoor de fa. Beernaerts de machines en 



materiaal ter beschikking stelde, ook drie van haar leden naar de Vlaamse Sociale Week in Leuven in 1908.  
Vanaf het najaar van 1910 tot 1914 hadden bv reeds 21 voordrachten plaatsgehad over alle mogelijke verschillende en 
nuttige onderwerpen, zoals bv: “hoe de gemene man het diende aan boord te leggen om zoveel mogelijk de dokter uit 
zijn huis te houden” - gegeven door dokter Van Sande, die spijtig genoeg op 54-jarige leeftijd overleed in 1914. 
Ook studenten en onderwijzers en advokaten werden binnengehaald in Het Werkmanshuis en volgden en gaven er 
cursussen. 
  
De opeenvolgende “proosten” Het Werkmanshuis waarmee Arsène Goedertier te maken kreeg waren : 
E.H. De Poorter vanaf 1899 ; E.H. Waegeman vanaf 1903 ; E.H. Tack vanaf 1911 ; E.H. De Paepe vanaf 1918 ; 
E.H.Delfosse vanaf 1921 tot januari 1930 ; en E.H. De Bruyne vanaf 1931.  
  
Op 30 juli 1922 werd met grote luister het 25-jarig bestaan van Het Werkmanshuis gevierd, maar ondertussen hing een 
zwaard van Damocles boven het hoofd van het dagelijks bestuur van Het Werkmanshuis. 
De baron Delvaux de Fenffe, erfgenaam van de Belpaires, wilde zijn eigendom van de hand doen.  
Wie de nieuwe eigenaar zou zijn van Het Werkmanshuis was nog niet vastgesteld.  
Het was dan ook voor de vier of vijf ingewijden een grote opluchting te vernemen dat de plaatselijke afdeling 
“Parochiale Werken” het lokaal had aangekocht en dat het verder ter beschikking van Het Werkmanshuis zou blijven .  
Dat hield echter ook in dat vanaf toen Het Bisdom een vinger in de pap had voor wat de lokalen van Het Werkmanshuis 
betreft, hetgeen voor wat de coöperatieve De Volksmacht betreft niet het geval was dus. Dat was en bleef de integrale 
eigendom van de aandeelhouders. 
Eigenlijk tot bij de verkoop in 1994 - precies toen de opnames van Panorama gebeurden in de kerk van St. Gertrudis  -
symbolisch ??? . In ieder geval weer een pilaar verdwenen van Het Werkmanshuis.  
  
Intussen probeerde Het Werkmanshuis, met veel tegenkantingen, ook een rol te spelen op politiek vlak.  
In 1933 - toen de katholieke Partij in 3 gescheurd was en zij in feite door dat zelfde Werkmanshuis en de mannen 
achter de schermen, waaronder Arsène Goedertier, was gered - verwierf Het Werkmanshuis 2 (en nadien 3) van de 8 
zetels van de katholieken in de gemeenteraad en haalde het ook zijn slag thuis bij de ondersteuning van de kandidatuur 
van Burgemeester Duchâteau.  
Dit onderwerp werd reeds uitvoerig belicht echter in de voorgaande hoofdstukken.  
  
Duchâteau is sinds januari 1927 burgemeester . Henri Libbrecht is overleden sinds augustus 1932. 
Schepenen waren in de tijd van Arsèné Goedertier:  
Lelièvre Achiel, in wiens boekje “1884/1944 Het Werkmanshuis”  ik de data en de opeenvolging van het ontstaan van 
de meeste organisaties  kon verifieren, maar waar  essentiele zaken nodig voor mijn verhaal over personen en 
gebeurtenissen totaal ontbreken ;  
Van de Meerssche Gustaaf ; 
Vercauteren Aimé.  
Gemeenteraad : Frederik De Graeve, Adolf Standaert, Polydoor D’Hooghe (de man die naast Arsène lag begraven in 
1942), Emiel Coysman, Gustaaf Crombeen, Edgard De Winter, Louis De Mol, Jules De Pauw, Oscar De Deyn, Dokter 
Albert De Bruycker (huisarts van Arsène, liberaal en vrijmetselaar), Robert Van De Velde 
Gemeentesecretaris : Van Den Branden Jozef; Gemeenteontvanger: Marcel Gabet; politiecommissaris Heylen Jules, 
adjunct- Gybels Mathieu  
  
In 1943 moest burgemeester Duchâteau onderduiken bij zijn zuster te Brussel. Er was nl. in de schoot van Het 
Werkmanshuis een “groep weerstanders” opgericht, waarvan hij deel uitmaakte en de leiding had.   
Hij maakte éérst nog dat een uitgesproken VNV-er, die op de job aasde, daar niet bij kon en zorgde ervoor dat Karel 
Bogaert, schoonzoon uit de “drukkerij Robert Bracke” werd aangesteld als oorlogsburgemeester.  
Hij was wel lid van VNV, maar hij startte zijn loopbaan met het laten verwijderen van alle foto’s van Hitler in lokalen..  
De man deed veel goeds voor de Wetteraars en was zo correct, dat hij door geen enkele Wetteraar een strobreed in de 
weg werd gelegd na de oorlog, integendeel, men was hem zeer dankbaar.  
Hij werd niettemin gestraft omwille van zijn lidmaadschap van VNV.  
  
Robert Bracke en zijn Vrouw lieten de wijk Jabeke een kapel bouwen in de nabijheid van “Den Blakken” en de villa 
Lievens. De kapel werd ingezegend door Mgr. Coppieters en de Heer en Mevrouw Bracke werden daar later begraven in 
een kelder onder de kapel.  
  
De drukkerij Bracke was gelegen in de Wegvoeringstraat, in het huis dat, tot aan de aankoop van de Villa Julia door het 
Bisdom, werd bewoond door de priesters-leraars van Het College.Het was gelegen rechtover het huis vde huisarts van 
Arsène.  
  
De oudste zoon, Maurice Bracke, huwde met de oudste dochter van Advokaat De Vos.  
  
Er was nog iemand die het plan had een kapel te laten bouwen, achter “Den Blakken” ergens aan De Notelaar.  
De man die dit voor haar voor elkaar zou hebben gekregen was niemand minder dan  ex-landmeter Y.V.  



Haar kinderen lieten haar echter het “beheer over haar geld” ontnemen. Zij was voor haar dood bezig met het 
betwisten van deze beslissing  en had daartoe een advokate ingeschakeld.  
Zij overleed de dag na de opnames in de St. Gertrudiskerk door Panorama, toen er ook reeds de containers stonden 
voor de vroegere “Volksmacht“, die op dat ogenblik net verkocht was.  
  
Zij had de hele tijd gezegd dat zij wist waar de RR waren en ik ben er van overtuigd dat zij waarschijnlijk betrokken 
was bij de zoektocht aldaar tijdens de verbouwingen van “De Volksmacht” in de jaren vijftig. Toen heb ik daar nl ook 
een onderaardse gang gezien die naar de kerk leidde vanuit die Volksmacht, maar de omstandigheden waren er niet 
naar om daar toen veel aandacht aan te besteden en de sporen van de “zoektocht” werden trouwens nogal snel 
weggewerkt ook!. 
  

 
 
 
 
XII SITUATIESCHETS IN WETTEREN 
  
deel I 
  
OP POLITIEK, SOCIAAL,  FOLKLORISTISCH EN ECONOMISCH VLAK  
En personen en feiten daarin opdagend …  
  
  
SOCIALE EN POLITIEKE SITUATIE IN WETTEREN IN 1934 : 
  
Er waren drie grote politieke strekkingen :  
  
1.       De katholieke, waarin in feite drie onderscheiden groepen fungeerden  : 
de oude burgerij-middenstand ; 
de nieuwe burgerij : de mannen van de Cercle Katholique  
en de mannen van “Het Werkmanshuis”: de arbeidersbewegingen, met later nog een  scheurlijst onder de noemer 
“Volksmacht” onder Cyriel De Winne, die echter niet van de grond kwam en maar een keer opkwam met de 
verkiezingen in 1933.  
2.       De liberalen, die wel zeer actief doorwogen op het sociale en culturele leven te Wetteren, maar politiek niet 
zo goed aan hun trekken kwamen, mede door de onverschilligheid van Dendermonde.  
  
Wat het politieke leven betreft is het trouwens nog zo dat Wetteren zéér ten onrechte gedirigeerd werd vanuit 
Dendermonde omdat het arrondissementeel onder Dendermonde viel, terwijl Wetteren in feite voor wat het cultureel -, 
economisch- en tewerkstellingsvlak eerder aanleunde bij Gent.  
De arbeiders in Wetteren gingen, behoudens in een paar textielfabrieken in Wetteren zelf, werken in Gent en Brussel. 
Ook voor het winkelen gingen ze overwegend naar Gent. Dit is nu nog voor het merendeel zo.  
Er is steeds een dualiteit geweest en zeker in die tijd. Wetteren was steeds een soort buffer tussen Gent en 
Dendermonde. 
De Wetteraar moest strijden voor zijn waarde en zijn recht …. Hij “kroop niet” van nature, hij wiegde hoogstens wat 
mee met de wind om niet te breken.  
3. De socialisten, die vooral de doorslag gaven voor de staking bij Beernaerts, wel actief waren, maar niet zwaar 
doorwogen op politiek vlak.  
  
In ieder geval hield de katholieke partij gedurende eeuwen het roer in handen.  
Vanaf de twintiger jaren dreigde de situatie echter uit de hand te lopen omdat de arbeiders mondiger werden en hun 
recht op meezeggingschap opeisten, zeer tot ongenoegen van het bisdom dat zich dan ook fel kwam moeien in 
bepaalde situaties.  
Vanaf de verkiezingen in  1927 ging het voorgoed stormen, voor jaren en jaren.  
  
En nu ga ik misschien wel in herhaling vallen, maar ik wil de situatie ten tijde van Arsène Goedertier glashelder maken 
– voor zover dit mogelijk is.  
  
Na 35 jaar dienst als burgemeester nam burgemeester Leirens om ouderdomsredenen afscheid van de politiek.  
Op 7 januari 1927 – in hetzelfde jaar dat de oude speelkameraad van Arsène Goedertier :Honoré Coppieters bisschop 
werd van Gent – werd Duchâteau burgemeester van Wetteren.  
Het samenstellen van de kieslijst van de katholieke partij  ging niet zonder strubbelingen.  
Er moest worden uitgekeken naar een nieuwe kopman  te Wetteren om Leirens te vervangen. Het lag in de lijn van de 
verwachtingen van “de burgerij” dat Henri Libbrecht Leirens zou opvolgen, maar omdat zijn “Vlaamskundigheid” ver 



beneden peil lag, suggereerden de oud-burgemeester en Leon De Graeve om de jonge Duchâteau aan te spreken . 
Deze jonge ex-officier was gehuwd met de kleindochter van Nestor Buysse en zaakvoerder van de Molens. Hij was een 
sportieve en daardoor ook volksgeliefde figuur te Wetteren.  
  
Men sprak Duchâteau dan aan, in de overtuiging dat hij zeker zou weigeren, gezien zijn familie behoorde tot een van 
de meest liberale en vrijzinnige van Wetteren.  
Duchâteau aanvaardt echter en, veiligheidshalve, zet men hem slechts op de 5e plaats van de lijst …. Met Libbrecht als 
kopman. Normaal dus geen verkiesbare plaats.  
  
Waar er in 1921 hoofdzakelijk een strijd was tussen de middenstanders en de burgers, lag nu “Het Werkmanshuis” 
dwars.  
Om de burgerij een hak te zetten en omdat ze zeker niet akkoord konden gaan met Libbrecht als burgemeester, 
steunden ze integraal – Arsène Goedertier op kop – de kandidatuur van Duchâteau, zodat deze met glans 
burgemeester werd.  
  
Deze toestand legde Henri Libbrecht volgende kleurrijke woorden in de mond, als uitleg aan de kanunnik die, uit Gent 
gekomen om olie op de golven te gieten, opriep tot eensgezindheid  :  
“Monsieur le Chanoine, is deze keer de ontucht niet van ons komt …” 
  
Henri Libbrecht sterft in 1932. Hij wordt op 23 december 1932 nog vervangen door Karel Van der Schueren van “Het 
Werkmanshuis-De Volksmacht”. Dit is nodig om de meerderheid te wapenen op deze laatste zitting van de 
ambtstermijn, want na de verkiezingen van 9.10.1932 was deze meerderheid labiel geworden.  
  
Er wordt altijd gesproken en geschreven over de zogenaamde politieke ambities van Arsène Goedertier, maar de man 
heeft tot aan zijn dood nooit op enige kieslijst gestaan.  
Moest men hem in 1927 hebben gevraagd zich kandidaat te stellen als burgemeester, dan had hij dat waarschijnlijk 
gedaan, want het is zeker dat hij zich zowat als de  “apostel” van Wetteren voelde, maar zijn eergevoel wou dat men 
hem zèlf moest vragen. Het was beneden zijn waardigheid zichzelf te presenteren.  
  
De verkiezingen in Wetteren van 9.10.1932 waren zéér bewogen.  
Er waren niet minder dan zes kieslijsten, waarvan drie katholieke, die naar de gunsten van de kiezers dongen.  
Aan katholieke zijde :  
Lijst Nr. 1 – “Volksmacht” – Cyriel De Winne  (later VNV)  
Lijst Nr. 2 – “Middenstand – lijstvoerder Leon De Smet  
Lijst Nr. 6 – de traditionele katholieke partij.  
De socialisten hebben Nr. 3 ; de liberalen Nr. 4 en er is een lijst  Schaetsaert, Nr. 5 (met enkele Vlaams-nationale 
tendenzen).  
  
Lijst Nr. 2 heeft het lef zich te beroepen op wijlen Dr. Victor Van Sande, die ooit voorzitter was van Het Werkmanshuis, 
in de hoop de kiezers van “Het Werkmanshuis” aan te trekken  onder de leuze : “voor Godsdienst, Taal en Vaderland “.  
Lijst Nr. 6 viseert vooral de liberalen en vice versa.  
De traditionele katholieke  partij behaalt nog een nipte meerderheid (Nr.6) met8 zetels = verlies 1 zetel aan de 
liberalen, die nu 2 zetels halen. 
  
Zoals blijkt uit bovenstaande, voor een deel gehaald uit “Wetteren – Kroniek van een gemeente” van René Uyttendaele, 
was er in de dertiger jaren zéker een heel felle strijd in de rangen van de katholieke partij.  
  
Goedertier zat in het kamp van “Het Werkmanshuis”. De scheurlijst die onder de naam “Volksmacht opkwam met Cyriel 
De Winne op kop, omdat de bisschop in deze coöpertatieve niets te zeggen had, heeft het niet kunnen halen, vermits 
de overgrote meerderheid van Het Werkmanshuis Duchâteau als burgemeester bleef steunen. 
Ik herinner mij nog goed één van de pamfletten waarin stond : “ de kattejongskes hun oogskes zijn open gegaan”. Als 
kind vond ik dat eigenlijk een plezierig idee en ik begreep maar niet hoe de grote mensen daar zo kwaad voor waren.  
De schade voor de katholieke partij is toen wel voor het grootste deel beperkt  door de mannen achter de schermen 
van “Het Werkmanshuis”. Zij ijverden, ondanks alles voor de katholieke eenheid – niet omwille van Duchâteau of de 
bisschop (vooral met deze laatste en zijn bemoeiïngen door middel van een kanunnik waren zij het allesbehalve eens ). 
Zij waren echter van oordeel toen dat men van twee kwalen de minst erge moet kiezen en dat men het kind niet moest 
weggooien met het badwater.  
Voor hen primeerden de katholieke moraal en principes boven personen- of eigenbelang.  
Het werd de bisschop zeker niet in dank afgenomen dat hij nogal duidelijk partij koos voor de mannen met  
geld …. 
  
Arsène Goedertier, die een soort haat-liefde-verhouding had met de bisschop en ook met Duchâteau, zou eigenlijk nooit 
kunnen beschuldigd worden indien de Rechtvaardige Rechters zouden teruggevonden worden eventueel in die 
graanaanzuiginstallaties, eigendom van Duchâteau  (de man die wel door hem werd gesteund om de gasten van de 



burgerij en de cercle katholique dwars te zitten, maar –in zijn optiek – eigenlijk de plaats innam die eigenlijk aan hem 
zou toegekomen hebben omwille van zijn verdiensten …. ) 
  
Het zou in ieder geval nooit kunnen bewezen worden, want hij kende wel het bestaan ervan (en hij heeft ze misschien 
wel helpen ontwerpen ), maar zo waren er velen en als die buizen daarenboven toegankelijk waren van aan de 
Scheldekade, dan kon zowat iedereen de dader zijn.  
  
Normaal zou hij deze schuilplaats nooit hebben genomen, maar hij was in het nauw gedreven en hij wist precies wat hij 
deed hij het definitief verborg en volgens mij had hij nog plannen voor de toekomst …. Maar zijn dood  heeft die 
verhinderd ….. Het zou een idee geweest zijn om bij te grinnikken  dat is zeker.  
  
Een bijkomende reden voor de onvrede van de Wetteraars en inzonderheid van die van “Het Werkmanshuis” was de 
overplaatsing van de “Langen Onderpastoor” Delfosse. Onder zijn impuls vooral is Het Werkmanshuis tot vollen bloei 
gekomen. Hij was dus in zekere zin de bezieler en de rechterhand van Mijnheer Arsène.  
Hij werd dus door de bisschop als “straf” verplaatst naar St. Niklaas. Aanvankelijk dacht ik dat hij vanaf Wetteren vanaf 
1933 naar St. Niklaas werd verbannen, maar het is eigenlijk nog véél straffer :  
Reeds in 1930 werd de onderpastoor gestraft door de bisschop en overgeplaatst “als onderpastoor” naar  
St. Baafs en in 1933 reeds werd hij dan – waarschijnlijk omdat hij nog te veel bij de politiek en de gang van zaken in 
Het Werkmanshuis werd betrokken – door de bisschop definitief verbannen naar St. Niklaas als bestuurder van een 
nonnenklooster en proost van Sociale Werken ….  
  
De Werkmanshuizers waren vooral furieus vanwege die overplaatsing naar St. Niklaas in 1933. Dàt was een regelrechte 
kaakslag voor Arsène en “de zijnen van” het Werkmanshuis. 
Het is een feit dat Mr. Delfosse zeker niet uit vrije wil en met volle overgave vertrokken is uit Wetteren.  
Ik was, samen met mijn moeder, op zijn begrafenis  en daar liet hij zijn geestelijk “testament” voorlezen, met een zeer 
speciale vermelding en groet aan de mensen van Wetteren en van Het Werkmanshuis.  
Hij overleed in 1969.  
  
Het is vooral in hogergenoemde context dat men Mijnheer Arsène moet zien met zijn –door zijn tegenstanders, zoals 
Dokter Romain De Cock  - als “zever” geklasseerde ideeën en volgens hen communistische sympathieën. 
Zijn  zogenaamde communistische ideeën bestonden er echter voornamelijk uit dat : de rijken en de intellectuelen zich 
moesten ten dienste stellen van de sociaal minder-bedeelden.  
Ergens misschien wel met een paternalistisch trekje, maar dat kon nog moeilijk anders in die tijd.  
  
Arsène Goedertier beschouwde zichzelf wel als een wereldverbeteraar en had zeker geen gebrek aan eigenwaarde, 
maar misschien wel – als eeuwige dualiteit – worstelend met de voortdurende behoefte om zichzelf en de anderen 
daarvan te overtuigen in eindeloos argumenteren. Dus toch een gevoel van onmacht en minderwaardigheid ?  
  
Sedert 1931 is pastoor-deken Van Ongeval aangesteld te Wetteren.  
Hij kwam daar dus toe op het moment dat er zware strijd aan de gang was in de rangen van de katholieke partijen en 
onder zijn gelovigen. 
  
Er waren op dat moment ook erg veel moeilijkheden rond de eigendom van de Katholieke Kring in de Stationsstraat.  
  
Ik betwijfel dus het feit dat Deken Van Ongeval  in die omstandigheden aan Arsène Goedertier “heel zijne struik” zou 
hebben uitgelegd en hem tussenkomst zou hebben gevraagd om een broer van hem met zijn companen uit het slob te 
helpen ????  
  
Nu ja, alles is mogelijk, behalve omhoog vallen. Deken Van Ongeval liet in ieder geval het dak van de kerk herstellen in 
1934.  
  
Bestuur van de “Kliniek” te Wetteren :  
Bestuurder: Dokter Marcel Lootvoet  - (zat ook in het bestuur van De Volksmacht ) ;  
Dokters:      De Caestecker – hoofdchirurg  
                      Romain De Cock – chirurg.  
  
De huisarts van Arsène was Dr. De Bruycker. Hij had zijn praktijk in de Zandstraat ofte de huidige Wegvoeringstraat.  
Hij werd door de raad als directeur van de kliniek aangesteld op 26.7.1940, eigenlijk in vervanging van dokter Lootvoet, 
maar hij heeft nooit die functie uitgeoefend en  het was dokter Lootvoet die bestuurder van het ziekenhuis bleef van 
1925 tot 16.10.1944.  
Dokter De Bruycker overleed 3.1.1944. Hij was niet alleeen huisarts van Arsène Goedertier, maar tevens één van de 
belangrijkste “schuldenaars” van Arsène bij zijn dood.  
Dokter De Bruycker was een vooraanstaand liberaal. Hij was tevens “vrijmetselaar”. Dit bleek toen aan zijn sterfbed dag 
en nacht twee logebroeders de wacht hielden.  



Een priester zou hebben vergeefs geprobeerd om er binnen te geraken, omdat, zo werd verteld, de dokter er zou om 
gevraagd hebben.  
  
Deze info werd later bevestigd door de foto van zijn begrafenis, die hier reeds vroeger werd ingelast.  
Het is toch niet normaal te noemen dat de 3 priesters in vol ornaat, voor de dienst, binnengaan in het sterfhuis, 
gevolgd door de stafhouder met wijwater en -kwast  ???  
Ik wil hier zeker geen kwaad woord zeggen over Dr. De Bruycker. Hij deed enorm veel goeds op sociaal vlak en 
vandaar misschien ook het raakvlak met Arsène ? Hij kreeg van Arsène 300.000 fr. te leen trouwens in volle 
crisiperiode. Hij kreeg een straat naar hem genoemd en vanwege de liberale partij een koninklijke begrafenis, ook al 
werd hem na de dood van Arsène het gebruik van de liberale lokalen ontzegd …  
De dochter van Dr. De Bruycker huwde een Italiaanse graaf  C., die een rechtstreekse neef was van Paus Pius XII. Bij 
dit huwelijk werd trouwens van op de kansel een persoonlijk gelukwenstelegram voorgelezen van Pius XII.  
  
De hoofdchirurg in de kliniek van Wetteren was Dokter De Caestecker, die werd geholpen door de jonge chirurg 
Romain De Cock . 
Tussen beide chirurgen bestonden grote wrijvingen, die zich naderhand voortzetten tussen Dr. De Cock en zijn 
medewerkers …. 
Het was deze Dr. De Cock, Wetteraar en gebuur geweest van Arsène en politiek tegenstander binnen de katholieke 
partij, die hem bijstond in zijn stervensuur.  
Op dit ogenblik werkte Dr. De Cock ook al in de kliniek van Aalst. Op het einde van zijn loopbaan is hij daar door een of 
ander schandaal weggegaan. Men fluisterde over opgravingen van patienten die door hem verkeerd zouden behandeld 
zijn geweest …  
Dokter De Cock was gehuwd met een Amerikaanse. Hij werd begraven in de tuin van zijn villa in Gysegem en niet op 
het kerkhof dus. Waarom ???  
Volgens info mij verstrekt in maart 96, werd de villa na de dood van zijn vrouw verkocht door zijn kinderen. De nieuwe 
eigenaars wilden van dat lijk af in den hof en dan werd hij verast …  
  
Dokter De Cock sprak Arsène tegen tijdens zijn redevoering voor zijn dood en diende hem de laatste zorgen toe.  
Patrick Bernauw vraagt zich af waar hij zo vlug die inspuiting vandaan haalde die hij hem gaf in het belandend café ?  
Men kan zich inderdaad vragen stellen daaromtrent, vermits Dr. De Cock geen gewone huisarts was, maar chirurg. Er 
zijn trouwens ook die herhaalde doorhalingen wat de doodsoorzaak betreft op het attest.  
Vraag is ook waarom men Arsène niet naar de kliniek voerde ipv naar zijn schoonbroer Van Den Durpel ?  
Deze handeling zou men normaal toch mogen verwachten van een chirurg ?  
  
De juiste toedracht zal men allicht nooit meer weten, alleen is het wel opmerkelijk dat er bijna steeds iets abnormaals is 
bij de dood van alle kroongetuigen in de zaak van de Rechtvaardige Rechters.  
  
Zo werd Advokaat De Vos in kritieke toestand aangetroffen in een filmzaal te Gent. Op Allerheiligen, een vreemde dag 
toch om in een filmzaal te gaan zitten voor een vooraanstaand katholiek?  
Hij werd gevonden toen het licht weer aanging met een “hersenbloeding”, de rozenkrans in de hand – nadat hij in de 
voormiddag door Koehn opnieuw werd ondervraagd. Hij leefde nog enkele dagen, maar heeft naar men zegt niets meer 
kunnen zeggen.  
De enige die daaromtrent zekerheid had kunnen geven was zijn zoon-priester, maar die zweeg.  
Dan is er nog die zéér merkwaardige uitspraak van de weduwe van Arsène Goedertier als reaktie op zijn dood: “Hij 
heeft wat hij verdiend heeft ….”  
Toch  een heel scherpe reaktie over iemand die vriend en raadsman was van de familie ?  
  
Verder nu naar de situatie in Wetteren in 1934.  
  

Nog enkele bekende Wetteraars uit de geschiedenis :  
  
Charles Joseph Francois, Guislain Burggraaf Vilain XIIII  
° te Gent 1759 ; + Wetteren 1808 ; zoon van Jean Jaques, Philippe  
gehuwd met Thérèse Caroline van de Woestijne  
burgemeester van Wetteren vanaf 17.06.1803 tot 7.9.1808.  
  
Charles Hypolite Burggraaf Vilain XIIII  
° Parijs 7.5.1796 ; + Brussel 19.3.1873 ;  
zoon van Charles en Thérèse Caroline van de Woestijne  
gehuwd met 1° Sidonie du Bois d’Herdersem (kinderloos)  
2° Barones Leontine de Wal  
Burgemeester van Wetteren van 13.6.1822 tot 19.3.1873  
Minister en buitengewoon gezant  



Lid van het Nationaal Congres 1830-1831  
Volksvertegenwoordiger 1831 – 1839.  
  
Constantin Van Cromphaut  
° Oordegem 8.12.1805 ; +Wetteren 28.1.1879 ; 
zoon van Bernhard en Maria Peronella De Clercq  
gehuwd met Zoë Verbiest  
Directeur van de Koninklijke Buskruitfabriek COOPPAL 1828-1879  
Gemeenteraadslid-schepen 1842 
Burgemeester van Wetteren 1873 – 1879  
Volksvertegenwoordiger, Provinciaal raadslid  
Plaatsvervangend vrede1849 – 1879  
  
Abel Jules Frédéric de Kerckhove d’Exaerde (de ter Elst)  
° Gent 30.1.1839 + Gent 21.4.1914  
zoon van Emmanuel Marie Colette en Thérèse Josephine Vander Bruggen  
gehuwd met Olga Marie Emmanuelle Ghislaine Surmont de Volsberghe.  
Gemeenteraadslid 1875 – 1904  
Burgemeester 1879 – 1891  
Provinciaal raadslid 1874 – 1898  
Volksvertegenwoordiger in 1898 en 1904 – 1908  
  
Florimond Vital Guislain Leirens  
° Wetteren 5.1.1857 + Wetteren 13.12.1942  
zoon van Eduardus Antonius en Florentina de Rapp  
notaris  
gehuwd met Clementina Van den Bossche  
Burgemeester van Wetteren vanaf 1891 – 1926  
  
Henri Libbrecht  
° Wetteren 6.3.1879 + Brussel 11.8.1932  
zoon van Charles Angelus en Louise Marie Van Cromphaut  
Volksvertegenwoordiger, senator, schepen.  
  
Z.E.H. Gaston Arsène Delfosse  
° Ronse 21.7.1889 + Ronse 16.7.1969  
onderpastoor te Wetteren (de langen onderpastoor) 1920 – 1930  
Proost en bezieler van “Het Werkmanshuis”  
Stichter van de Harmonie “De Eendracht” en andere groeperingen van de katholieke arbeidersbeweging te Wetteren  
Deken te Ninove en te Eeklo  
  
Emiel De Groote  
° Wetteren 18.10.1868 + Gent 5.12.1953  
zoon van Ferdinand en Clemence Mertens  
gehuwd met Honorine Van De Velde  
Laureaat Lemmensinstituut – 55 jaar organist van St.Baafs –Gent.  
  
Jules De Groote  
° Wetteren 1882 + St. Pieters Jette 27.2.1952  
zoon van Ferdinand en Clemence Mertens  
Gehuwd met Julienne Van De Weghe  
Leraar directeur van de gemeentelijke muziekacademie  
Toondichter  
  
Victor Adolphe Van Sande  
° Erpe 22.1.1860 + Gent 30.4.1914  
zoon van Leander en Petronella van Londersele  
gehuwd : 1° Marie Leirens 
2° Julie De Beukelaer  
geneesheer  
voorzitter van het Werkmanshuis 1903  
1903 en volksvertegenwoordiger 1912 –14  
  



Henri Puissant d’Agimont d’Heer et Herlette  
° Maubeuge (Fr.) 4.5.1840 + Blankenberge 26.8.1900 
zoon van Joseph en Emilie Eugenie Darche  
gehuwd met Emma Van Cromphaut  
wisselagent te Wetteren  
  
Maurice Charles Antoine Marie Libbrecht  
° Wetteren 14.12.1874 + Wetteren  
zoon van Charles Angelus Marie en Louise Marie Van Cromphaut  
gehuwd met Marguerite Meeus  
ingenieur en adj. Directeur Koninklijke Buskruitfabriek COOPPAL  
schepen 1904-1909, 
broer van Henri Libbrecht.  
  
Lucien Liebaert  
° Wetteren 6.9.1898 + Wetteren 28.4.1966  
zoon van Gaston en Louise Impens  
gehuwd met Charlotte Van De Velde  
brouwer – gemeenteraadslid  
  
Odilon De Cock  
° Wetteren 31.5.1903 + Dendermonde 24.10.61  
zoon van Serafien en Emma Maria De Coen  
gehuwd met Theresia Marie Van Damme  
secretaris A.C.W.  
schepen – gemeenteraadslid, lid C.O.O.  
secretaris mutualiteit “De Eendracht”  
  
Karel Van Der Schueren  
° Wetteren 27.12.1884 + Wetteren 11.7.1972  
van Victor en Alida Benedikta Buyst  
gehuwd met Alice Matthys  
Voorzitter Kristelijke Werkliedenharmonie “De Eendracht”  
  
Jules De Pauw  
° Wetteren 5.3.18+ Wetteren 28.1.1971  
zoon van Jan Baptist en Julia Kregersman  
socialistisch gemeenteraadslid 
Volksvertegenwoordiger 1936-1965  
Provinciaal raadslid 1921 – 1936.  
  
Het gezin Jan Broeckaert- Ternest  
Met zijn 8 kinderen : Julius, Othmar, Gabriëlle, Arnold, Emiel, Wilfried, Herman en Alida, allen geboren te Wetteren.  
Aan het hoofd vader Jan Broeckaert  
° Wetteren 13.2.1837 + Dendermonde 9.2.1911 
gemeentesecretaris, griffier Vredegerecht  
griffier rechtbank eerste aanleg Dendermonde  
Lid van de Koninklijke Academie voor Taal- en Letteren.  
Geschiedschrijver, samen met De Potter : De Geschiedenis van Vlaanderen, waaronder die van Wetteren 1862  
Zoon Otmar 1868-1929 gewezen griffier te Dendermonde  
Zoon Wilfried (1877-1948 ), gewezen geneesheer te Wilrijk, die naast geneeskundige werken ook humoristische 
verhalen schreef, waaronder “Kwajongen” waarin hij zijn schooljeugd in Wetteren vertelde.  
Zoon Herman (1878-1930) dichter, waarvan sommige gedichten de componist Emiel Hullebroeck inspireerden.  
  
De firma COOPPAL – Koninklijke Buskruitfabriek - PRB  
De drie families die eigenaar zijn van deze firma – in de volksmond “ ’t Poerkot” genoemd – zijn : COOPPAL, BELPAIRE 
en TEICHMAN.  
 
Overal in de Europese regio’s wordt duchtig geschoten. De katholieke families, die hierdoor rijk worden, voelen zich 
genoodzaakt om op sociaal vlak de zaken enigszins goed te maken.  
De familie Teichman richt in 1876 het St. Barbaragesticht op voor de wezen van de ontploffingen in 1866 en 1880 en 
springt financieel bij voor de Katholieke Cercle en de familie Belpaire bouwt in 1897 “Het Werkmanshuis” voor de 
christelijke arbeidersbeweging. Ze richten reeds in 1837 een spaarkas op voor hun arbeiders en vanaf 1891 kunnen de 
werknemers bij het bouwen van een woning leningen aangaan tegen 1% intrest.  



De firma betaalt de bijdragen van de arbeiders aan een maatschappij van onderlinge bijstand. Ze richt ook een 
pensioenkas op en vanaf 1894 wordt jaarlijks 100.000 fr premies aan de werknemers uitbetaald.  
De firma werd opgericht in 1778 door Jan Frans Cooppal. De stichter sterft in 1806 en wordt opgevolgd door zijn zoon 
Pieter Frans Cooppal.  
 
Constant Van Cromphaut treedt in 1828 in dienst van de firma. Naast zijn enorm werk op gemeentelijk en parlementair 
vlak, zal hij ruim vijftig jaar lang de buskruitfabriek leiden.  
Van Cromphaut is ook burgemeester van Wetteren van 1875 tot 1879 (na de tweede Vilain XIIII).  
In 1838 verwerft Pieter Frans Cooppal het alleeneigendomsrecht van de zaak.  
Zijn dochter Marie-Antoinette, gehuwd met Theodoor Teichman, volgt hem op bij zijn overlijden in 1842.  
Koning Leopold verleent aan de fabriek in 1847 de uitzonderlijke titel van “koninklijke”.  
Vanaf 1857 gebeurt het aandrijven van 16 “poermolens” door middel van een stoommachine.  
Het eeuwfeest wordt met pracht en praal gevierd in 1878.  
  
Directeur Van Cromphaut sterft in 1879 en zijn schoonzoon Charles Libbrecht volgt hem op.  
In 1881 wordt de NV Cooppal en Co gesticht.  
  
In 1904 viert men het zilveren jubileum van Charles Libbrecht als directeur.  
In 1909 sterf de adjunct-directeur Maurice Libbrecht, die door zijn broer Henri opgevolgd. Henri wordt in 1913 directeur 
in opvolging van zijn vader Charles, die dan afgevaardigde-beheerder wordt van Cooppal.  
De fabricatie van buskruit en ether is lonend. Na de eerste wereldoorlog zal het buskruit verdrongen worden door 
nieuwe springstoffen en zich stabiliseren op een lager peil. Het wordt alleen nog gebruikt in veiligheidslonten, 
steengroeven, vuurwerk en als aansteker voor moeilijk ontvlambare springstoffen.  
  
Gedurende de oorlog 14-18 weigerde de firma voor de Duitse bezetter te produceren en slaagt daarin maar de 
plundering en de ontmanteling kan men niet beletten.  
  
In 1926 wordt een afdeling Ethylacetaat opgericht en de afdeling jachtpatronen wordt uitgebreid. Veiligheidslonten 
worden gefabriceerd vanaf 1931 en van 1933 tot 1939 vervaardigt men verpakkingsmateriaal. TNT van 1935 tot 1940.  
  
In 1928 wordt de 150e verjaardag gevierd in aanwezigheid van Prins Leopold, Mgr. Coppieters, minister Heyman en 
veel andere prominenten.  
  
Ingenieur Joos, Gustaaf en Désiré V.D.Meerssche waren eveneens in dienst van de firma. Gustaaf zou tijdens de oorlog 
belast zijn geweest met het beheer …  
  
We keren nog even specifiek terug naar de dertiger jaren in Wetteren :  gekoppeld aan het sociale –
economische.   
Niettegenstaande de benarde en harde tijden voor de bevolking gebeurde er in Wetteren op het vlak van “openbare 
werken” héél wat.  
  
Op 27.5.1930 werd door de Dienst der Zeeschelde kosteloos afstand gedaan van een stuk grond tussen de aard en de 
Scheldedreef ten behoeve van het gemeentelijk domein.  
Op 28.9.1930 werd het ontwerp van het nieuwe kerkhof goedgekeurd, waar de familie Goedertier Arsène haar 
graf kreeg, naast de overgebrachte Vilain XIIII en langs de andere kant van de Goedertiers kwam die van 
de familie D'Hooghe.  
  
Op 6.11.1930 gebeurde de gerechtelijke onteigening van de panden aan de Scheldekade : Henri V.D. Meerssche 
(100.000 fr ) en Camiel Huyghen (40.000 fr. ). Deze aankoop werd goedgekeurd op 2.10.1932.  
Wegens de slechte toestand van de gemeente, stelt het schepencollege op 14.10.1933 de werken aan de Scheldekade 
uit.  
Als bepaalde personen privé aanvragen om een loskaai ten persoonlijken titel te mogen oprichten, verzet het 
schepencollege zich daar tegen, reden verlies aan inkomsten.  
  
15.5.1931 – een politierseglement op los- en ladingskaaien wordt goedgekeurd.  
  
27.5.1930 – goedkeuring riolering aan de Molenstraat, waar de Molens Buysse gevestigd zijn.  
  
17.3.1931 – het aflijningsplan komt er van de straten in de verwezenlijking van Bernheim, de Scheldekaaien en het 
algemeen rooiingsplan de nieuwe straat : de Jozef Buyssestraat.  
  
Wie en wat was FA. BERNHEIM ?  
Op 23.6.1926 staat de gemeenteraad 23,20 m2 af aan de SM De Volksmacht ;  
EIGEN DAK, dat nu nog bestaat, wordt opgericht voor sociale woningbouw.  



Leden : Florimond Leirens, Arthur Verstraeten, Jos Duchâteau, Cyriel De Winne, Achiel Lelièvr, Polydoor D’Hooghe, 
Aimé Vercauteren, Richard Lostrie.  
Ondervoorzitter : Leon De Smet .  
  
En nu BERNHEIM. Het hele gedoe omvat zowat 1/3 van het Wetteren van nu  - tussen de Schelde en de 
Vennemansdries ofte Het Felix Beernaerts, tot aan Kwatrecht.  
En dàt op het moment dat de grootste crisis heerst onder de bevolking.  
  
Men kan in ieder geval niet zeggen dat er geen werken bezig waren in Wetteren  en zeker langs de Schelde.  
                                                                                                                                                      

 

 
  



Ondertussen is de fa Beernaerts ook bezig met straten aan te leggen op Overbeke, met de bedoeling : huizenbouw 
voor de arbeiders.  
Bernheim : Tijdens de gemeenteraad dd. 18.6.1929  vestigt burgemeester Duchâteau er de aandacht op dat kasteel 
en gronden in de Moerstraat te koop staan van de  Kerckhove d’Exaerde. Hij verzoekt de leden over een eventuele 
aankoop na te denken  omdat deze aankoop veel mogelijkheden zou scheppen voor een uitbreiding van het 
woongebied van het Centrum.  
Op 26.6.1929 stemt de gemeenteraad met 12 stemmen tegen één onthouding voor de aankoop door de gemeente, na 
goedkeuring door de Bestendige Deputatie, maar op 20.8.29 ziet de raad van die aankoop af.  
De firma Bernheim koopt het goed van de Kerckhove d’Exaerde aan en vraagt de gemeente hulp om bij gebeurlijke 
onteigeningen van aangelanden om tot en geheel van verkaveling te kunnen komen - tussen te komen zonder dat dit 
enige kost voor de gemeente zou  meebrengen. De gemeenteraad gaat akkoord op 18.10.1929.  
Het goedkeuren van het richtplan voor de aan te leggen straten wordt voorgelegd, uitgesteld en op 21.2.1930 verwerpt 
de gemeenteraad elk ontwerp met “schuine straten” en handhaaft zijn eigen richtplan. 
Een akte van overeenkomst tussen Bernheim en de gemeente wordt door de raad goedgekeurd in augustus 1931 en, 
na tussenkomst van de provincie, licht gewijzigd in zitting van 2.6.1932.  
De raad laat aan Bernheim toe een wijk aan te leggen “welke grenst aan de Schelde, Jan Cooppalplaats, 
Brugstraat, Moerstraat, Felix Beernaertsplaats, den steenweg naar Quatrecht en de Molenbeek.  
De buurtwegen, die dit gebied doorkruisen worden hetzij afgeschaft hetzij van zate verlegd, of verbreed opgenomen in 
het stratenplan.  
Zo is Bernheim verplicht tot het verbreden over te gaan van buurtweg nr. 58 (gedeeltelijk, Het Felix Beernaertsplein 
(Dries), de “trachel” langs de Schelde en de Moerstraat.  
Bernheim  mag die straten openen zonder dat de gemeente enige openingstaks zal heffen. Het leggen van de nodige 
leidingen voor water, gas, electriciteit en openbare verlichting zal op kosten van de gemeente geschieden, maar het 
profileren en verharden van de wegen en de aanleg van de riolering is voor rekening van Bernheim die naderhand de 
grond van de bedding en de uitgeruste straten in volle eigendom aan de gemeente moet afstaan. De aanleg van 
trottoirs valt ten laste van de eventuele kopers van bouwgrond.  
  
De straat leidende van de “Felix Beernaertsplaats naar de Schelde moet eerst worden aangelegd = De Koningin 
Astridlaan.  
  
Deze overeenkomst wordt door beide partijen perfect uitgevoerd. Voor het verbreden en rechttrekken van sommige 
straten zijn onteigeningen nodig o.m. van de kinderen Pieter Bontinck, de gebroeders Kennivé, Eigen Dak, Octaaf Van 
Imschoot e.a. wat door de raad wordt gestemd op 30.3.1933.  
  
Op 3.10.1935 gaat de gemeente met Arthur Verstraeten een ruil aan van gronden om de verbinding van de Moerstraat 
met de J.F. Cooppalplaats mogelijk te maken. 
  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XII SITUATIESCHETS IN WETTEREN 
  
deel II 
  
Het intellectuele en culturele leven te Wetteren in de dertiger jaren  
  
In de dertiger jaren ontpopte zich te Wetteren voor de eerste keer een kern van jonge intellectuelen : 
hogeschoolstudenten en seminaristen, die als een desem het cultureel leven van de gemeente wilden  verheffen 
“midden in de vaart der volkeren”.  
Met Frans D’Hooghe, Leo Smeyers (seminaristen), Laurens Janda, René en Marcel Daem, Alfons De Paepe e.a. is er een 
studiegroep aan het werk die ook in het plaatselijk weekblad “De Schelde”standingvolle artikelen laat verschijnen.  
In het Werkmanshuis blijven de studiekring en de opleidingen voor de werknemers bestaan, ondanks de verwijdering 
door de bisschop van “de langen onderpastoor” Delfosse.  
In deze periode van crisis, nationale en internationale spanningen zijn ook drie jonge kunstschilders aan het werk De 
oudste José Goedertier wordt in 1934 zelfs directeur van de schilder- en tekenacademie te Wetteren, in opvolging van 
zijn neef Arsène.  
José Goedertier volgde lessen  aan de gemeentelijke academie en was vervolgens leerling van Delvin en Minne aan de 
academie in Gent om later af te studeren in Brussel.  
Wat hij betekende voor Wetterse tekenacademie is hiervoor reeds vermeld.  
  
Herman Verbaere- ° 13.3.1905 - + augustus 1993 – volgde eveneens eerst de lessen aan onze academie en vervolgens 
aan de Koninklijke Academie in Gent, waar hij in 1933 laureaat werd. Hij specialiseerde zich in kunstaffiches van 
monumenten en landschappen.  
Hij werd in 1937 bekroond op de wereldtentoonstelling van Parijs voor zijn affiches over Vlaanderen en was in 1938 
laureaat in de wereldprijskamp voor de affiche der Oberammergau-passiespelen.  
Als schilder van stadsgezichten en landschappen overstijgt zijn reputatie ver de landsgrenzen.  
  
Janda - ° 27.10.1913 - + 22.6.2003, begon ook zijn artistieke opleiding aan onze academie, waarna hij aan de 
academie van Gent de eerste prijs schilderen behaalde. Onder de leiding van Baron Isidoor Opsomer volgde hij lessen 
in figuurschilderen in Antwerpen en promoveerde daar in 1937 tot laureaat. Hij volgde naderhand nog de specialisatie 
steendruk, etsen, glazenier en keramiek.  
  
De gebroeders Daem zijn in Wetteren vooral bekend voor hun bijdrage tot ons massaspel “Wetthra”. Zij waren beiden 
actief op literair vlak.  
Een van de broers zou zelfs contact opgenomen hebben na de uitzending Panorama vanuit verre oorden, omdat hij, 
naar zijn zeggen, contact zou hebben gehad met de geest van Arsène Goedertier – zie ergens DLG…achteraan.  
  
Alfons De Paepe werd later leraar Nederlands-Engels aan het Koninklijk Hof voor de prinsen en familie.  
Hij bereidde Koning Boudewijn voor op zijn reis naar Amerika.  
  
Ook op muzikaal vlak was Wetteren niet te onderschatten.  
Er was de muzikale familie De Groote, waarvan Jules o.a. de Wetterse “Reuzencantate” componeerde, alsmede een H. 
Mis die regelmatig nog wordt uitgevoerd door ons koor. De broer, Emiel De Groote was 55 jaar organist in de St. 
Baafskathedraal.  
  
Er waren in Wetteren niet minder dan zes harmoniën en fanfares, waaronder de voornaamste “Les Bons Vivants”, “De 
Eendracht” en “St. Cecilia.  
De muziekacademie had zeker geen gebrek aan leerlingen en talent.  
  
Er waren ook bloeiende toneel- en operettegezelschappen, die zeer actief waren.  
Ook de turnclubs, de sportverenigingen en de schuttersclubs  floreerden.  
Daarenboven ontstonden in de verschillende gebuurtedekenijen allerlei cabaretgroepen, die de plaatselijke 
gebeurtenissen op de korrel namen en die zich vooral ook specialiseerden in het inrichten van volksvermaak en 
feestelijke “stoeten” en “optochten” organiseerden.  
  
Behalve de gemeentelijke Academie voor schone Kunsten en de gebuurtedekenijen, waren al deze verenigingen echter 
nogal zuilgebonden, alhoewel de echte muzikanten zeker niet zo’n strikte lijn trokken op dat gebied en er 
verscheidenen in verschillende verenigingen actief waren. 
  
Het Folkoristische aspect van Wetteren gekoppeld aan het Sociale in de dertiger jaren  
  
Wij kunnen in dit hoofdstuk niet voorbij aan de wrange realiteit van die dagen, ondanks het feit dat bouwwerken en 
industrie welig groeiden te Wetteren.  



  
Honger sloeg toe en de winter betekende bittere koude en ellende.  
Bedelaars waren een vertrouwd en veel voorkomend verschijnsel  en onder hen zéér bekende en typische figuren, die 
legenden werden.  
Vooral de sterzangers gaven in hun liederen een schrijnende hartekreet weg, die wij in de weelde van onze tijd niet 
meer horen.  
Zij gaven uiting aan wat onder en bij het volk leefde, ondanks het feit dat de Wetteraars normaal een stukje 
Uylenspiegel waren en door eigengemaakte liederen en cabaret uiting gaven aan satire en commentaar op bepaalde 
gebeurtenissen, meestal op reeds bestaande deuntjes, maar ook soms eigen gemaakte liederen.  
  
Zeer typisch en tekenend voor de flexibiliteit van de Wetterse geest en “figuren”, zijn de hoger reeds aangehaalde 
“sterzangers” die rond Kerstmis van deur tot deur gingen – elk met een eigen lied.  
  
In onze familie zijn ze blijven doorleven en werden ze nog dikwijls gezongen, meestal om de traditie en de herinnering.  
Hier volgen enkele van de meest sprekende liederen uit die tijd  :  
  
“Mensen ge moogt het niet kwalijk nemen,  
want de driekoningen zijn op reis.  
Wij kosten  thuis niet langer blijven  
Want ’t is bij ons zo koud als ijs !  
Och sterre, och sterre, gij moogt er zo stille niet staan,  
Want wij moeten nog naar Bethlehem gaan 
Naar Bethlehem die schone stad  
Waar Ons Lieve Vrouw met haar kindeke zat.  
  
We hebben gezongen, wij hebben gehad (= gekregen)  - of  
We hebben gezongen, we hebben niet gehad (niet gekregen) – naargelang  
Ja dat schrijven wij op ’t Ceciliablad  
Van ’t Ceciliablad op den egelantier,  
Daarom komen wij nog weerom langs hier ….”  
  
De gebuurtedekenij “Statiekouter” organiseert elk jaar een feest voor de buren en de Kerstman geeft geschenken aan 
de kinderen in die tijd.  
Om de kosten te helpen dragen ging enkele dagen voordien een kerststoet uit en men zingt :  
  
“Den zomer es veurbij  
en de winter komt ons plaugen  
de werkman es in ‘ lij  
en ’t es altijd mieledij.  
daarom komen w’uier au vraugen  
eten, kolen en aat,  
om ons te keunen wermen want ’t es kaat ! “  
  
Nog een ander voorbeeld  :  
  
“We n’emmen geen werk zie ons ellende  
doaerdeur kwamen we in ’t verdriet  
en doarom kommen wij uier vragen  
een allemoes of een stuk bruet.  
’t Geen dat ge komt te geven,  
’t es om van te leven  
we wensen uier tegader een gelukkig jaar …. “ 
  
“ En de goeien tijd es uit ons land  
en de crisis komt ons plaugen  
zijn dat geen droevige daugen  
al dat volk es zonder werk  
en we doen ons sterre droaen want ’t es erg !  
Zueveel vrouwen zitten in ’t verdriet  
Omdat de man en kind niet kan werken op ’t fabriek 
En wie es ’t er doar de gruetste uerzaak van ?  
Al die vrouwen op ’t fabriek  
En ’t es al modern en mekaniek “ 
  



Er was in die tijd ook een Wetterse versie van de “Internationale” :  
Die ging een stuk als volgt  :  
  
“….. en in ’t Werkmanshuis daar delen ze matrassen  
maar in de Zonne (lokaal van de socialisten) krijgde soepe en bruet.  
Steunt de strijders, rode broeders,  
Werken zullen wij allemoal 
Veur d’ Internationa-a-a-ale, aan ons de zegepraal !  
En ruet es troef !!!  
  
Als de 1- Meistoet voorbijging aan Het Werkmanshuis en aan de Katholieke Cercle, zongen ze in de stoet :  
“ratten, ratten, ratten, heure steirt moet af, heure steirt moet af, heure steirt moet af !” (bis)  
  
En toen zongen we op een bepaald moment ook iets, dat toen voor mij althans kant noch wal raakte en toen ik het in 
mijn argeloosheid eens luidop begon te zingen, zei men : “zwijg snotneuze” :  
Een  zin maar : “en tsiep, tsiep tsiep ons meel es op  en ’t es den boas van ’t rattenkot  
                         ’t es allemoal vuile proat van Sidonie lauwaut ….. “ 
Den baas  uit het “rattekot” kon eigenlijk maar om twee personen gaan: ofwel over Arsène Goedertier, ofwel over 
burgemeester Duchâteau  (ons meel es op ….). En Sidonie Lauwaet was de concierge en cafébazin van Het 
Werkmanshuis.  
  
En dan nog een lied dat terzake doet : (“dompers” = spotnaam van de Werkmanshuizers  
“hebde gij de Dompers al zien dansen  ?  
ginder op den hoek van Het Werkmanshuis (bis)  
Leve de Dompers, leve de Dompers, leve de Dompers van het Werkmanshuis . (bis) 
  
Wat ik denk over de “zaak” is al uitvoerig beschreven in voorgaande hoofdstukken. 
Nog één ding : 
Men heeft ook uitvoerig gepalaberd over de “toile-ciré”, het zwarte wasdoek waar de St. Jan in verpakt was.  
Waar kon Arsène dit hebben gehaald ? Velen hebben zich daarover gebogen zonder resultaat.  
Welnu, Arsène had niet de minste moeite om aan dit “wasdoek” te geraken. Hij hoefde daartoe niet naar Gent en het 
was ook niet zo groot dat het niet in een aktentas kon en dat een “heer” er niet mee over straat kon gaan.  
Er waren in zijn vriendenkring  op zijn minst drie zaken waar het te koop was : Fonsken Dompers, De La Marche en dan 
de derde, die het uiteindelijk leverde C.D.W..  
Trouwens ook de kramen van de Markt waren ermee belegd in de tijd en er was misschien wel een voorraad in de 
magazijnen van de gemeente.  
  
Dit en nog veel andere zaken heb ik aan Mr. Mortier en aan Mr. De Bode gezegd.  
Ik heb aan Mr. Mortier ook bewezen dat het wasdoek wèl groot genoeg was om de beide panelen er in te verpakken, 
want dat hij zelfs nog 33 cm over had langs weerskanten, omdat men bij het verpakken van de panelen toch maar 
eenmaal de lengte en tweemaal de dikte nodig had  
En tweemaal de breedte van de planken + tweemaal de dikte ervan. Dus het was groot genoeg voor beide panelen  en 
dat hebben ze in hun boek van 1994 dan ook gewijzigd.  
Iemand opperde zelfs ooit eens het idee dat Arsène het wasdoek misschien gewoon had gepikt van een boekenstalletje 
in St.Baafs en dat hij het ter plaatse afsneed vandaar de onregelmatige afsnijding. Nu dit is natuurlijk absurd want 
welke dief zou het zich daardoor nu onnodig moeilijk maken als de afmetingen van het paneel gekend 
waren?                                               
Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om een zo ruim mogelijke schets te geven van de ongelooflijke tegenstellingen in de 
eeuw waaruit we gekomen zijn en zeker rond de jaren twintig-dertig en de naoorlogse periode.Er waren zoveel 
verschillende stromingen, zoveel strijd, zoveel tegenstellingen op alle gebied dat het zéér moeilijk is om er een 
totaalbeeld van te krijgen en te geven. Ge moet het eigenlijk bijna aan den lijve ondervonden hebben – vandaar  ook 
mijn betrokkenheid bij de zaak.  
Welstand-armoede ; Vlaams-Frans ; politieke tegenstellingen  : arbeiders – werkgevers, maar ook onderlinge 
verdeeldheid in de katholieke rangen  en de haat tegen de godsdienst en de clericalen aangewakkerd door de 
socialisten en vrijzinnigen ; de macht van de kerk in al deze zaken was eveneens niet denkbeeldig .  
Soms geeft de terugblik op al deze zaken een gevoel van ongeloof : hoe was het mogelijk ? 
Ergens is er echter ook dat gevoel van respect en dankbaarheid voor de grote inzet van sommige van onze 
voorvaderen – niet voor eigen zak, maar ten dienste van de gemeenschap.  
  
Wetteren, die scone …..  Ze hebben zoveel schoons afgebroken en afgezworen …….Alle sporen uitgewist en vernietigd.   
  
Nog even een van de zovele kastelen o.a. dat in de vernieling ging, maar dat toch ergens een rol is blijven spelen tot in 
de tweede wereldoorlog  : HET KASTEEL VAN GRANSVELDE.  
  



Op het einde van de 17de eeuw was het kasteel van Gransvelde bezit van Jonkheer Jean-Baptist Michel. Zijn broer, 
jonkheer Philip Emmanuel Michel, heer van Wolfshagen verkocht het in 1763 aan burggraaf Jean Jacques Philip Vilain 
XIIII, voorschepen van Gent. In de verkoopakte wordt het “de Saele” genoemd.  
De heren Vilain XIIII, afstammelingen van de vroegere bezitters van de heerlijkheid van Wetteren en voorvaderen van 
onze in 1873 overleden burgemeester Charles-Hippolyte Vilain XIIII, brachten er regelmatig de zomer door. Burggraaf 
Jean Jacques Vilai n XIIII overleed waarschijnlijk in 1792 waarna zijn enige zoon onze burgemeester Karel Vilain XIIII, 
hem als eigenaar opvolgde. Deze liet de westervleugel van het kasteel bijbouwen. Na zijn dood in 1808 bleef zijn 
weduwe Marie-Charlotte Van de Woestijne er wonen met haar zoon Charles-Hippolyte. Zij liet de orangerie bijbouwen 
en kweekte er prachtige oranjebomen. De naam die onze burggravin zich als planten- en bloemenkweekster verwierf 
wordt bevestigd door K. Van Hulthem die in zijn “discours sur l’état ancien et moderne de l’agriculture et de la 
botanique des Pays-Bas” haar goede serren aanwijst. Mevrouw Vilain XIIII overleed in haar kasteel op 11 januari 1827. 
Met haar afsterven kwam het kasteel in het bezit van de Bazelse tak der Vilains waarvan de laatste burggraaf Alfred 
was.  
Het zal wel altijd een familiegeheim blijven waarom haar zoon Charles-Hippolyte het vaderlijk erfgoed niet 
erfde,waarom onze toekomstige burgemeester zich als een onterfde zoon een kasteel aan de Zandstraat moest 
bouwen. Na aan het kasteel een aantal veranderingen te hebben aangebracht besloot burggraaf Alfred Vilain XIIII het 
oude slot te Bazel te gaan betrekken. Zijn Wetters lustgoed verkocht hij aan August Van de Woestijne. Na diens dood in 
1878 kreeg zijn schoonzoon graaf Emile de Liedekerke het kasteel in zijn kavel. Een twintigtal jaar gebruikt deze het 
goed als zomerverblijf, daarna verhuurde hij het aan Emiel Braun, burgemeester van Gent.  
In 1905 komt het kasteel in het bezit van Albert de Kerckhove d’Exaerde, voorzitter van het Beroepshof van Gent. Deze 
slijt er een rustig bestaan maar enkele stormnachten brengen zware schade toe. Een aantal woudreuzen werden 
omvergeworpen op 4 december 1919, waaronder de ceder van Libanon onder andere een groot deel van zijn kruin 
verloor.                           
De Duitse bezetting zou noodlottig worden voor het kasteel. In 1944, in hun overhaast om nog alle achtergebleven 
documenten te vernietigen alvorens op de vlucht te slaan, stichtten zij brand en werd het kasteel totaal verwoest..    
  

 

 

 



  

 

 
  
AFSCHEID VAN Mijneer Arsène  
  
Laten we nu tot slot nog even teruggaan naar ons geliefde “WERKMANSHUIS” en de man die daar samen met vele 
anderen een rol speelde.  
  
Er was zoveel onbaatzuchtige inzet, zovele uren, dagen, jaren van ons leven hebben we daar doorgebracht.  
We hebben véél gegeven van onszelf, we hebben ook véél gekregen.  
  
Als Wetteraar en oud-Werkmanhuizer, Arsène Goedertier, ben ik beschaamd omdat ze U zo totaal hebben weggeveegd 
in de hele geschiedenis van Wetteren.  
  
Ik ben bedroefd en beschaamd om zoveel dat verloren ging …….  
  
Dààrom onder andere, Mijnheer Arsène, heb ik U willen verdedigen – zo goed “als ic con ….” – 
Ik hoop te hebben bijgedragen tot op zijn minst een beter begrip.  
Ik heb getuigd en gevochten. Het werd mij niet in dank afgenomen en ik werd op alle mogelijke manieren 
gedwarsboomd.  
Ik heb mij beperkt tot 4 oktober : de zoektocht door Het Parket in de kerk van St. Gertrudis te Wetteren voor de 
gegevens in mijn speurtocht, zoals ik had beloofd aan het SpeuRRforum,  
  
maar zovele zaken, die naderhand naar boven zijn gekomen, bevestigen alleen maar de dingen die ik verklaarde :  
zoals bv het fragment uit “De Kroniek van de eeuw” uitgezonden op 10 april 1999 en de Cauvinfilm die daarbij aansluit. 
Ook het feit dat daaromtrent zo flagrant werd gelogen en ontkend spreekt boekdelen ; 
  
Het aanvullend onderzoek in de kerk van Wetteren en de flagrante wijze waarop bewijsmateriaal werd vernietigd en de 
ongelooflijke en onbegrijpelijke zaken die daar werden gevonden en die mij daarenboven persoonlijk raken ;  
  
Het plotse spoorloos verdwijnen van het forum van mensen die bezig waren zaken voor mij op te zoeken –bv van het 
orgel van St. Baafs - ….Allemaal aanvullende bewijzen dat men de zaken wil in de doofpot houden  ;  
  
Het feit dat men nog altijd afschermt, ontkent, uitwist ……  
  
Hopelijk komt toch ooit de dag dat de verantwoordelijken tot inkeer komen en tot de énige rechtvaardige oplossing 
besluiten –indien dit tenminste nog mogelijk is - :   
  
DE OPENLIJKE “RESTITUTIE” die door Mijnheer Arsène is gewild in het uur van zijn dood.  
  
Rechtvaardige rechters terugbezorgen !!!!  
  
Nu Mijnheer Arsène wil ik U het eerbetoon geven van de dag van uw begrafenis  
De manier waarop mensen u zagen voor de roddelcampagne begon en de lijkenpikkerij tot op heden.  
  



Daarom hierna de toespraken uitgesproken  bij uw lijkkist.  
  
Rust in vrede.   
  
  
Ik wil mijn boek dus besluiten met de hulde die hem werd gebracht op het ogenblik van zijn begrafenis, 
door de mensen die hem dagelijks meemaakten.  
  
De begrafenis van mr. Arsène  
  
Arsène Goedertier werd in Wetteren als een soort held begraven op donderdag 29.11.1934. (het valt mij hier trouwens 
op dat ook de donderdagse markt dus moet zijn afgelast daarvoor ?? ) 
  
Hij kreeg een koninklijke begrafenis. 
  
Er waren benevens een minister, staatsministers, volksvertegenwoordigers, ook de burgemeester en de 
gemeenteraadsleden van Wetteren en talrijke vooraanstaanden op zijn uitvaart aanwezig.  
  
Alle verpleegsters van mutualiteit “De Eendracht”, alle vlaggen van de organisaties van het Werkmanshuis, de Besturen 
en  de harmonie vormden de “erehaag” voor Mijnheer Arsène.  
Een grote massa volk volgde de lijkkist.  
  
Er werden lijkreden uitgesproken door :  
-          Staatsminister Baron Tibbaut  
-          Burgemeester Duchâteau  
-          Meester Ferdinand Van Durme in naam van de Academie  
-          Pieter Bosch, beheerder van Het Werkmanshuis.  
  
Zij prezen de overledene de hemel in als : o.a. directeur van de Academie voor Teken- en Bouwkunde, 
arrondissementeel ondervoorzitter van het Verbond van Onderlinge Bijstand, voorzitter van Het Werkmanshuis en de 
Mutualiteit “De Eendracht”, voorzitter van het Davidsfonds enz ….  
  
Zo sprak Baron Tibbaut onder meer :  
  
“ … Onze vriend Arsène Goedertier was een dier helderziende burgers die den kristenen plicht beseffende de 
werkersfamilies te steunen tegen de wisselvalligheden van het leven en die den Onderlingen Bijstand  aanzien als een 
redengel.  
Hij sprak over Arsène als over een apostel, wiens woorden  overtuigend en meeslepend klonken wiens praktischen zin 
doeltreffende middelen wist te vinden van aanmoediging en propaganda.  
Hij was de inrichter dier schoone algemene vergaderingen in zijne maatschappij “De Eendracht”, vergaderingen die 
door het getal toehoorders indruk maakten op de gemoederen en die een machtigen aantrok gaven aan het gedacht 
van onderlingen bijstand.  
Hij was een ieverige voorzitter, die fier was over zijn edele taak en die ze wist te vervullen met den geest der kristelijke 
broederlijkheid. Zijn bekwaamheid en zijne genegenheid waren derwijze geschat dat hij gevierd werd als een leider.  
Hij werd aangesteld als ondervoorzitter van het Arrondissementsverbond, alwaar hij, met zijnen ontwikkelden en 
diepgaanden geest een overwegende rol speelde in de besprekingen die de angstvolle tijden meebrachten ; en hij nam 
de zware taak op zich de plaatselijke maatschappijen van het Kanton Wetteren bij te staan om hunne werkzaamheden 
aan te vuren en hunne diensten in te richten.  
….. 
Zijne Majesteit de Koning beloonde zijn verdiensten door het bijzondere ereteken van eerste klas, dat ook nog ter eere 
van Wetteren te rechte kwam aan zijne medewerkers.  
….. 
Hij was bekommerd met den plicht van het Staatsbestuur, de rampen van deze droevige tijden te lenigen in de mate 
der mogelijkheid en daarom had hij nog, zondag laatst, met een helderen geest, de bespreking ingeleid van de politieke 
inrichting van het Arrondissement. Die laatste krachtinspanning, die ingegeven was door een klaar besef van het 
algemeen belang, bracht misschien den doodslag mede ……  
  
Burgemeester Duchâteau zei het volgende :  
  
…. Enkele uren vroeger vertrok hij nog vol levenslust en bezield met de innige overtuiging zijn plicht te vervullen, naar 
een belangrijke vergadering, alwaar de belangen zijner politieke overtuiging hem heenvoerden.  
Begeesterd met de gedachte “wel te doen” leende hij bereidwillig zijn gewaardeerde medewerking en steun aan zaken, 
die zijn wijs en verstandig doorzicht, hem als nuttig en voordelig voorstelden en van dit ogenblik af was zijne 
verdediging gemeend onbewimpeld met de meeste krachtdadigheid en welsprekendheid.  



Machtig in woord en gebaar sprak hij tot ons en gansch zijn uiterlijk vertoonde de diepe overtuiging die zijn ziel 
beheerste ; de drang naar meer en beter, naar sterke en ideale uitwerking zijner kristene en politieke opvattingen legde 
hem die slagwoorden in zijn taal.  
….. 
Als hoofd der katholieke partij zeg ik hem verder dank voor zijn verkleefdheid aan al onze katholieke instellingen, want 
hij was niet alleen overtuigd kristen, maar tevens katholiek met woord en daad en van jongs af doorliep hij al onze 
rangen.  
  
Zijn vrienden, die ’t geluk hadden met hem zoo menige avond  in vergadering door te brengen, bewonderden hem en 
ondervonden zoo menigmaal wat edel karakter en trouwe ziel hij bezat.  
  
Ferdinand Van Durme, bestuurslid van Het Werkmanshuismaar ook van de Tekenacademie, zei mede 
namens het ziekenfonds “De Eendracht” : 
  
Hoe onverwacht, hoe groot was die slag voor ons. Hij was immers de stichter van onze organisatie. Altijd bereid om de 
nood af te weren en de ellende te lenigen bij onze aangesloten leden, wanneer zij door ziekte beproefd werden. Hij was 
in de strijd bij dag als bij nacht.  
In nauwe voeling stond hij met al de leden van zijn ziekenbond. Hij heeft hem groot gebracht ten koste zelfs van zware 
offers en hij alleen wist hem door zijn wijs beleid en grondige kennis van geldbekommernissen te vrijwaren ….  
Hij was de ideale man voor onze mutualiteit en het laatste dat de vaste en koene baanbreker aan zijn organisatie 
schonk, was ons bestendig secretariaat dat zal blijven bestaan als eeuwige herinnering aan onze welbeminde overleden 
voorzitter …….  
  
(Arsène Goedertier had inderdaad in zijn laatste levensmaanden, zelf een plan ontworpen van een heel keurig gebouw, 
waar de diensten van “zijn” ziekenfonds moesten ondergebracht worden. De kosten werden gedragen door die 
vereniging. ) 
  
Tot daar een laatste hulde – waar ik mij bij aansluit - gebracht aan de man die schandalig genoeg  volledig werd 
uitgewist uit alle geschriften, uit de hele geschiedenis van Het Werkmanshuis en van de gemeente Wetteren .  
  
De Wetteraars zèlf klapten over heel die historie volledig dicht. Niemand had de moed ooit om te getuigen. Men had en 
heeft nu nog altijd “schrik”.  
Het was iemand van buiten Wetteren die munt trachtte te slaan uit een lasterlijk pamflet achteraf.  
  
Beste Arsène, ik heb mèt U een eind weg afgelegd doorheen dit onderzoek. 

Ik voelde dit als mijn verdomde plicht.  

Wàt gij ook te maken had met die Rechtvaardige Rechters  en de hele geschiedenis, de manier waarop men U 

totnogtoe heeft behandeld doorhéén de geschiedenis is ronduit schandalig.  

  

Uw laatste en énige bekommernis  bij uw heengaan was “de Restitutie “ 
Het wordt de hoogste tijd dat men dààr werk van maakt !!!!  
  
De gemeenschap heeft recht op een ongeschonden bezit van het mooiste Retabel allertijden.  
Dit manuscript was daartoe een oproep en een getuigenis.  
  
                                                                                                   
Getekend : Maria De Roo                                                                
                   Wetteraar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BRONNEN 
  
-        René Uyttendaele :   Wetteren 1780 – 1900       Kroniek van een gemeente  
                                     Wetteren 1900 – 1952      Kroniek van een gemeente  
  
-        René Uyttendaele, Joris Clinckspoor, Daniël De Mol   :Fotoarchief van Wetteren  
  
-        Frans De Potter en JanBroeckaert : WETTEREN  Geschiedenis van de gemeenten der Provincie  
                                                         Oost-Vlaanderen  
  
-          Karel Mortier-Noël Kerckhaert :  Dossier Lam Gods ; Zoektocht naar de Rechtvaardige Rechters 
  
-       Jos Cels   : Meneer Arseen en de Rechtvaardige Rechters  
  
-          Vilain – Wetters maandblad  
  
-          Patrick Bernauw  : De Mythe van de Rechtvaardige Rechters  
  
-          Robert, H. Coolen  : De Koninklijke Harmonie “Les Bons Vivants”  
  
-          De Kroniek van België  
  
-          Fragment van “De Kroniek van de eeuw” uitgezonden door de VRT 10.4.199  
  
-          Reportage Panorama uit april 1994  (video + verslag in Dossier Lam Gods)  
  
-          Reportage KRO-Reporter : Het Mysterie van Het Lam Gods uit 1992 (video) 
  
-          Reportage van Omer Grawet,   uitgezonden door de VRT in 1968  (video) 
  
-          Allerlei krantenartikels uit het verleden  
  
-          Eigen archief en herinneringen aan TOEN, getoetst aan alle hogergenoemde  geschriften en èchte feiten  
  
-          Eigen vaststellingen  
  

DATAREGISTER 
  
06.05.1432     -  De “Aanbidding van Het Lam Gods” voltooid en in de Vydkapel geplaatst  
1438                      -  Eerste document over de plaats in de St. Baafskathedraal te Gent  
1458                      -  Voorstelling te Gent van Het Lam Gods met levende beelden  
1521                      -  Albrecht dürer handelt in zijn reisnota’s over het schilderij  
1550                      -  Herstellingswerken door L. Blondeel en J. van Scorel 
1557                      -  Uitvoering van een kopie door Michel Coxie voor Filips II  
1566                      -  De panelen worden in de toren van de kerk in veiligheid gebracht wegens godsdienstonlusten  
1569                     -  Het veelluik neemt opnieuw zijn gewone plaats in  
1578                      -  De Calvinisten brengen het veelluik naar het stadhuis  
1585                      -  Terugkeer naar de kathedraal in de vigiliuskapel, later overgebracht met een voetstuk naar de 
      eerste Vydkapel, gevolgd door beschermingsmaatregelen  
1612                      -  Herstelling door de Brusselse meester Novelliers  
1640                      -  Brand in het dakwerk van de kathedraal  
1663                      -  Reiniging van de panelen door A.van den Heuvel  
1731                      -  Herstelling door Albert Fontain  
17.06.1785          -  Bezoek van Keizer Jozef II  
                          Naar aanleiding daarvan worden de twee zijpanelen Adam en Eva geborgen in de archiefzaal    
                          van het Kapittelhuis, palend aan de kathedraal  
20.08.1794           -  De 4 middenpanelen worden in beslag genomen en overgebracht naar Parijs ( Fr. revolutie)    
                            Maria, God de Zoon, St. Jan (de 3 bovenpanelen) + het middenpaneel. De overige   
      zijpanelen worden verborgen in een magazijn van het Kapittelhuis  
1799                    -  Opening van een galerij voor het Napoleonmuseum met Franse en Vlaamse kuntwerken  
1815                    -  De vier midden-hoofdpanelen keren uit Parijs naar Brussel en Gent terug 
1816                    -  De hoofdpanelen krijgen opnieuw hun plaats in St. Baafs  
19.12.1816                   -  De vleugels  - de zes zijpanelen – worden door vicaris-generaal Le Surre verkocht aan    
                                  kunsthandelaar  Nieuwenhuys  



08.01.1817                   -  Ze worden verder verkocht aan Solly te Aken  
       +1818           -  Koning Willem I wil de Loge loskoppelen van Frankrijk en een nationaal korps oprichten om    
                                  een dam op te richten tegen het overwicht van de katholieke kerk 
1821                  -  Koning Frederik Willem II van Pruisen koopt de zes zijpanelen aan voor het museum van    
                         Berlijn  
1822                  -  Nieuwe brand in St.Baafs en schade aan de middenpanelen      
1825                  -  Herstellingswerken  
1843                  -  Inlichtingen over de toestand van de panelen van Adam en Eva, die niet tentoongesteld     
                         werden  
22.06.1861                   -  Koninklijk besluit waarbij de Belgische Staat de zijpanelen Adam en Eva verwerft voor het    
                                  Brussels Museum van schone kunsten  
1865                  -  De Gentse altaartafel is weer volledig, aangevuld met kopijen van de vleugels  
23.12.1876                   -  Arsène Goedertier wordt geboren in Lede  
02.07.1880                   -  De vader van Arsène wordt koster in Overmere. Dit ambt wordt hem toegekend nadat hij, in    
         verband met de schoolstrijd, -omwille van het bisdom – zijn ambt als inspecteur van het    
                                  onderwijs heeft neergelegd ….  
19.11.1883                   -  De vader van Arsène wordt koster te Wetteren en vestigt zich er met zijn gezin  
06.05.1884                   -  Julienne Minne, latere echtgenote van Arsène Goedertier wordt geboren te Parijs  
       +1891          -  Encycliek “RERUM NOVARUM” door Leo XIII  
       +1893          -  Algemeen stemrecht voor mannen. De tram wordt electrisch te Brussel. Adolf Daens sticht  
      de Christene  Volkspartij  
Juni 1894           -  De ZES ORIGINELE ZIJPANELEN worden in Berlijn IN DE DIKTE doorgezaagd door de    
                                  fa.Erdmann  
14.07.1896    -  Arsène Goedertier wordt gediplomeerd als koster  
       +1897            -  De kerk verwerpt het Daensisme. 
                                    Inwijding van HET WERKMANSHUIS te Wetteren –geschonken door Juffr. Belpaire van    
                                   de buskruitfabriek COOPPAL  
19.12.1898                     -  Arsène wordt geweigerd bij de burgerwacht wegens “een ongeneeslijk gebrek”  
                                    In 1886 werd Jean-Baptist Van De Velde de enige Majoor van de burgerwacht te Wetteren. 
                                    Hij werd geschilderd door Arsène in vol ornaat en dit portret bestaat nog en is eigendom nu     
                                    van de gemeente Wetteren (de Heemkundige Kring werd verplicht in 2003 het over te    
                                    dragen aan de gemeente in ruil voor twee schilderijen van Herman Verbaere, nadat het al een  
                                    plaats had gekregen in de gelagzaal van het Provinciaal Domein “Den Blakken”(terug in     
                                    zijn oorspronkelijke living : kostelijke anekdote …. )  
03.09.1903                     -  Arsène behaalt bijkomend diploma als koster-orgelist  
  
04.07.1904                     -  Arsène krijgt het “koninklijk verguld eremerk voor zijn resultaten in de koninklijke academie    
                                   voor Schone Kunsten te Dendermonde  
       +1906            -  Kardinaal Mercier aangesteld te Mechelen. De Generale Bank wordt grootste aandeelhouder     
                                   van de  opgerichte Union Minière du Haut –Katanga  
       +1907            -  De Kamer spreekt zich uit voor inlijving van Kongo  
                                   Daens sterft  
                                   Zesde autosalon is groot succes 
02.1909                    -  Arsène Goedertier sticht ziekenfonds “DE EENDRACHT” te Wetteren (33 j)  
05.03.1911                   -  Arsène wordt koster van de St. Gertrudiskerk te Wetteren  
                                  De 3 “kraaiende Hanen” : Franck, Huysmans en Van Cauwelaert betogen voor de     
                                  vervlaamsing  van de Gentse universiteit  
+1910 –1920      -  stilaan vernederlandsing van het onderwijs  (wet Franck-Segers)  
09.08.1913                   -  Koning Albert huldigt te Gent het standbeeld in van de Gebroeders Van Eyck  
04.08.1914                   -  Duitsland valt België binnen  
31.08.1914                   -  De nog resterende originele panelen van Het Lam Gods worden in Gent verborgen in twee     
                                  huizen  
04.11.1915                   - Arsène Goedertier treedt in Melle in het huwelijk met Minne (39 jaar)  
04.02.1918                   -  Twee van de vier verborgen middenpanelen worden in het geheim overgebracht naar de    
         Augustijnenkerk te en achter een biechtstoel geplaatst.  
11.11.1918                   -  Einde wereldoorlog I  
20.11.1918                   -  De vier verborgen panelen worden uit hun schuilplaats gehaald en in de kathedraal geplaatst  
28.06.1919                   -  VERDRAG VAN VERSAILLES : bij wijze van schadevergoeding moet Duitsland de     
                                  zijpanelen aan België geven  
06.07.1919                   -  Arsène geeft zijn kosterschap op en wordt “wisselagent-bankier” (4 jaar na huwelijk ) 
1920                    -  Aankomst te Brussel van de zes vleugels uit Berlijn aan België toegekend door Het Verdrag    
                          van Versailles. Tentoonstelling in Brussel en plaatsing in de Gentse kathedraal  
20.08.1921                   -  Besluit waarbij de hele triptiek wordt toevertrouwd aan het Kapittel van St. Baafs  
24.11.1922                   -  Geboorte in Wetteren van Adhémar, zoon van Arsène  



1923                    -  Tentoonstelling te Parijs van de panelen van Adam en Eva, die daarna naar Gent verhuizen 
21.101926           -  Schilderijdiefstal in de St. Michielskerk Gent  
01.01.1927                   -  Duchâteau wordt burgemeester te Wetteren  
17.05.1927                   -  Monseigneur Coppieters wordt bisschop van Gent  
      +1928           -  GROTE CONCENTRATIES IN HET BANKWEZEN  -Kongoreis Belgische vorsten  
30.03.1928                   -  stichting van Plantexel  
23.04.1928                   -  stichtingsakte verschijnt in Belgisch Staatsblad  
25.04.1929                   -  Inbraak bij Ernest Van den Durpel, zwager van Arsène Goedertier  
24.06.1928                   -  150-jarig bestaan van de Koninklijke Buskruitfabriek Cooppal (PRB) te Wetteren. Prins    
                                   Leopold op bezoek samen met alle hoogwaardigheidsbekleders : minister, bisschop,    
                                   procureur, burgemeester enz.. Arsène op het achterplan, zo ook de liberalen en oud-  
      strijders genegeerd  
+5.07.1928          -  Tijdens de nachtvlucht Brussel-Londen verdwijnt bankier Alfred Loewenstein uit het    
                                   vliegtuig  
+7.07.1928          -  Eerste steen Ijzertoren 
+31.08.1928        -  Belgische vorsten terug van Kongoreis  
24.10.1929                     -  Financieel “débacle” van wereldformaat (BEURSCRASH in NEW-YORK)  
1930                      -  Arsène Goedertier bezit valse identiteitskaart op naam van Van Damme  
+26.4.1930           -  Koning Albert opent wereldtentoonstellinng te Antwerpen  
+18.6.1930           -  N.I.R. wordt opgericht  
+21.7.1930           -  België 100 jaar onafhankelijk. Grote bloemenstoet te Wetteren  
+Kerstmis 1930   -  In Wetteren gebeurt een dubbele moord in de meersen langs de Schelde –“Transvaal”    
                                   genoemd. Arsène Goedertier speelt hier nogal opvallend dedectieve : hij gaat o.a.met een    
                                   chronometer in zijn hand het traject meten van aan de Buysses tot aan de plaats van de  
      moord want hij verdenkt M. Buysse  
+20.6.1930           -  In Washington stelt President Hoover een mortuarium voor van de Duitse herstelbetalingen    
                                   en schulden.  
+6.10.1930           -  Oprichting van de Vlaams-extremistische beweging VERDINASO. Leider is Joris Van     
                                    Severen  
+17.11.1930          -  De gentlemen-inbreker Serge de Lenz, die geregeld de krantenkoppen haalde wordt in    
                                   Brussel aangehouden  
28.12.1931                     -  Wet waarbij verbod wordt opgelegd tot het oprichten van nieuwe wisselagentschappen  
01.01.1932                      -  Arsène Goedertier leent 600.000 Fr aan (volgens hem zijn verwant) advokaat Joseph     
01.01.1933                          Goedertier (V.N.V.). Hij leent ook 350.000 Fr. aan een persoon van Brugge  en 300.000 Fr.    
                                    aan  zijn huisarts (liberaal en vrijmetselaar)  
+7.10.1932           -  Officiele oprichting van Het Vlaams Nationaal Verbond – V.N.V.  
13.-14.1.1932       -  Schilderijdiefstal in de St. Niklaaskerk te Gent en inbraak in de St. Gertrudiskerk te Wetteren  
16.03.1932                     -  Arsène Goedertier wordt niet meer herkozen in de raad van bestuur van Plantexel 
07.05.1932                     -  Grootse viering te Gent van het 500-jarig bestaan van de triptiek Lam Gods  
+14.10.1932         -  De regering waarschuwt de provinciegouverneurs voor de activiteiten van het Verdinaso      
                                   (V.N.V.)  
+30.10.1932          -  De Belgische bisschoppen roepen de gelovigen op te stemmen voor de katholieke partij en     
                                    niet voor de Vlaams-nationalisten  
03.12.1932  -  Collegebesluit te Wetteren betreffende aankoop van een schrijfmachine Royal van Arsène     
                                   Goedertier  
  
In 1932 woedt overal in België en dus ook te Wetteren een strijd, vooral in scherpe tegenstellingen tussen bourgeois en 
arbeiders in de katholieke partij. 
  
In Brussel vechten om de belangstelling :  
  
katholieken : bourgeois : Fédération des Cercles Katholiques aangevoerd door Carton de Wiart ; 
                   arbeiders :  Boerenbond of confederatie Christelijke arbeiders  
socialisten :   Paul-Henri Spaak, Hendrik De Man . In Antwerpen Kamiel Huysmans  
liberalen :     de jonge liberalen worden nog onder de duim gehouden door mannen als Maurice Lippens, Albert    
                    Devèze, Adolf Max en Julius Hoste  
In Leuven komt Degrelle naar voor.  
  
In 1932 tevens ook :   In Duitsland opkomst van de Nazi’s  
                                 In Spanje botsing tussen links en rechts  
                                 In Engeland splitsen Cocroft en Walton het atoom 
                                 In China beginconflict met Japan.  
Hitler behaalt de volstrekte meerderheid in de verkiezingen. Deze Oostenrijker van geboorte (°1889 Brauna-Oostenrijk 
en overleden 1945 te Berlijn ) behaalt 7 miljoen stemmen.  



                                    De Fransen bouwen aan de Maginotlinie.  
  
30.01.1933              -  Hitler WORDT RIJKSKANSELIER  
april 1933             -  René V.S., een advokaat uit Antwerpen verwittigt het Parket te Gent dat men een diefstal van  
                                 Het Lam Gods beraamt. Het Bisdom wordt ingelicht  
+10.9.1933           -  Plechtige opening van de Scheldetunnel te Antwerpen door Koning Albert, in aanwezigheid  
                                    van Camille Huysmans  
11.11.1923                     -  Een zijdeur van de kathedraal wordt opengevonden  
+25.12.1933         -  Het congres van de Belgische Werkliedenpartij BWP (soc.) neemt het ”Plan van de Arbeid”    
                                   van Hendrik De Man aan. Dit programma beveelt de vestiging van een gemengd   
      economisch stelsel aan, steunend op sterke openbare sector dankzij  nationalisatie van  
      kredietwezen en basisindustriën. Op politiek vlak  zou de wetgevende macht teruggebracht  
      tot één wetgevende kamer, die zou bijgestaan worden door verschillende adviesgevende  
      raden. Door dat plan sluiten de socialisten zich uit  
1933                                  -  ook regelmatig bedevaarten naar Beauraing voor verschijningen.  
+6.01.34              -  De eerste geëlectrificeerde treinlijn tussen Brussel en Antwerpen wordt plechtig in gebruik    
                                   genomen  
09.01.1934                     -  Op vraag van een beheerder wordt de toestand van Plantexel in Belgisch Kongo onderzocht  
28.01.1934                     -  Viering in Wetteren van het 25-jarig bestaan van het Ziekenfonds “De Eendracht” Arsène     
                                  overtuigt  zijn medegevierde om een groot portret te vragen als geschenk, zo krijgt hij er ook  
     een van zichzelf  
+17.2.1934          -  Dood van Koning Albert. Het is Carton de Wiart, ex-secretaris, Minister van Arbeid en     
                                  stichter van de Cercles Katholique, die het lijk van de koning vindt om 1u15. Zijn daarbij  
                                  nog aanwezig : bediende-chauffeur Van Dyck, Dr. Nolf, Xavier de Grunne vanuit Brussel en     
                                  te Marche-les-Dames benevens de eerstgenoemde, kapitein Jacques de Dixmude.  
+23.2.1934          -  Leopold III volgt zijn vader op  
+28.3.1934          -  Bankroet van de Socialistische Bank van den Arbeid  
                                   De Middenstandskas van de Boerenbond sluit einde maart haar deuren.  
10-11.04.1934     -  Diefstal van de panelen : Rechtvaardige Rechters en St. Jan de Doper  
19.04.1934                   -  “L’Indépendance Belge” meldt stunt van een redacteur een “plank” afleverde in het     
                                   Noordstation te Brussel. Hij ging ermee los door de stad zonder hindernissen ….  
24.04.1934                     -  Arsène Goedertier opent een kredietlijn van 10.000 Fr. bij de Nationale Bank in Gent. 
28.04.1934                     -  Hij schaft zich een draagbare schrijfmachine Royal aan onder de valse naam Van Damme    
                                 (dezelfde schrijfmachine als die hij verkocht aan de gemeente Wetteren).N.B. de politie te     
                                  Gent had toen nog een schrijfmachine  
28.04.1934                     -  Van Overstraeten keert met financieel verslag over Plantexel uit Kongo terug  
30.04.1934                     -  Eerste D.U.A.-brief wordt aan het bisdom Gent gestuurd.  
07.051934           -  Die brief wordt door het Bisdom aan de gerechtelijke politie overhandigd.  
14-15.5.1934                -  Eerste antwoord aan DUA via La Dernière Heure  
15.05.1934                     -  Aanvraag tot interpellatie over de diefstal (ook juni 1934) 
19.05.1934                     -  Tweede afpersingsbrief  
25.05.1934                     -  Tweede antwoord aan DUA via de genoemde krant  
28.05.1934                     -  PANEEL ST. JAN WORDT OM 8 U. AFGEGEVEN IN HET NOORDSTATION TE BRUSSEL 
                                   Derde afpersingsbrief ( samen met het dépotbiljet) wordt verstuurd  
29.05.1934                     -  Het paneel St. Jan de Doper wordt door de gerechtelijke politie en het Bisdom afgehaald. 
30.05 en 05.06     -  Bespreking van Gerecht en Ministers na en Onderwijs met het Bisdom van de nieuwe situatie  
31.05.1934                     -  Vierde afpersingsbrief (met de naam van pastoor Meulepas)  
                                    LEK !!! Terug het Brusselse blad l’Indépendance Belge onthult de teruggave van St. Jan  
04.06.1934                     -  Vijfde afpersingsbrief wordt verstuurd.  
06.06.1934                     -  Val van de regering. Tevens beraad in Brussel onder leiding van de minister v. Justitie.  
07.06.1934                     -  Derde antwoord aan DUA via krant – kabinetswijziging  
09.06.1934                     -  Zesde afpersingsbrief wordt verstuurd.  
10.06.1934                     -  Adhémar, zoon van Arsène, doet in Wetteren Plechtige Communie  
13.06.1034                    -  Arsène Goedertier haalt bij de Nationale Bank in Gent 4fr op. Hij richt de AMDG-brief aan  
        zichzelf. 
14.06.1934                     -  GELDPAKKET MET 25.000 FR. WORDT AFGEHAALD IN ANTWERPEN (bij PastoorMeulepas )  
18.06.1934                     -  Zevende afpersingsbrief wordt verstuurd.  
21.06.1934                     -  Vierde antwoord aan DUA via de krant  
26.06.1934                     -  Interpellatie over de diefstal en antwoord van de minister in de Kamer (zie 15 mei).  
05.07.1934                     -  Achtste afpersingsbrief  wordt verstuurd.  
                                    wijziging van het losgeld door DUA ( 500.000 Fr. ipv miljoen + 400.000 Fr na 1 jaar 
09.07.1934                     -  Adhémar Goedertier wordt in Wetteren gevormd door Mgr. Coppieters  
09.07.1935                          Mevr. Goedertier vertelt later aan Koehn dat zij ziek was vanaf 15 of 20.7.34 einde     
                                   september  1934  



23.07.1934                     -  Negende afpersingsbrief wordt verstuurd  
27.05.1934                     -  Vijfde antwoord aan DUA via de krant  
02.08.1934                     -  Tiende afpersingsbrief wordt gestuurd  
+22.8.1934           -  Om kredietcrisis te bestrijden wordt splitsing van gemengde banken opgelegd en wordt aan    
                                   de NMKN 2 miljard bankkredieten toegekend.  
08.09.1934                     -  Elfde afpersingsbrief wordt verstuurd.  
13.09.1934                     -  Zesde antwoord aan DUA via de krant.  
20.09.1934                     -  Twaalfde afpersingsbrief wordt verstuurd.  
01.10.1934                     -  Dertiende en laatst verzonden afpersingsbrief.  
02.10.1934                     -  Tekenacademie in Wetteren heropent de klassen.  
10.10.1934                     -  De draagbare schrijfmachine Royal wordt gedeponeerd in de bewaarplaats van St.    
                                   Pietersstation in Gent.  
Begin nov. 34      -  Arsène Goedertier wordt Directeur-voorzitter van de Academie voor Schone Kunsten te    
                                  Wetteren.  
14.11.1934                     -  Plantexel wordt failliet verklaard.  
+13.11.1934         -  ontslag van de regering Broqueville.  
+20.11.1934         -  Aantreden van de “bankiersregering” Georges Theunis. O.a. Van Cauwelaert wordt minister  
                                    Technici uit de bankwereld zitten mee in de regering …  
25.11.1934                 -  ARSENE GOEDERTIER OVERLIJDT IN DENDERMONDE.  
26.11.1934                     -  Vermoedelijk eerste doorzoeking van zijn woning door de weduwe en advokaat De Vos.  
27.11.1934                     -  Vermoedelijke start van “geheim” onderzoek.  
29.11.1934                     -  Arsène Goedertier wordt begraven te Wetteren.  
   -  Achiel De Swaef overlijdt in Hofstade.  
05.12.1934                     -  Commissaris Luysterborgh krijgt “tip” in verband met de in St. Pietersstation bewaarde  
                                     schrijfmachine.  
11.12.1934                     -  Schrijfmachine Royal wordt afgehaald.  
27.12.1934                     - Commissaris Luysterborgh wordt ingelicht over de dood van Arsène Goedertier en de bij hem     
                                  aangetroffen kopieën van de DUA-brieven 
                                  Start van het “officieel” onderzoek  meer dan een maand na het overlijden.  
10.01.1935                     -  Voorzitter Van Ginderachter dient verslag in over zijn “geheim” onderzoek.  
09.02.1935                     -  Het faillissement van het wisselagentschap Goedertier wordt uitgesproken.  
05.03.1935                     -  In Wetteren overlijdt de eenzaat Oscar Lievens  (drie maanden na de dood van Arsène).  
09.05.1935                     -  Procureur De Heem laat aanplakbiljet verspreiden met een beloning van 25.000 Fr. voor het  
                                     terugvinden van het paneel van de Rechtvaardige Rechters.  
11.05.1935                     -  Het paneel St. Jan de Doper wordt terug in het retabel geplaatst.  
13.05.1935                     -  Diverse kranten onthullen de naam van Arsène Goedertier.  
1 en 2.7.1935       -  De weduwe Goedertier-Minne wordt verhoord officieel. ( 7 maand na overlijden).  
02.05.1936                     -  Adhémar Goedertier overlijdt.  
      De rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde maakt een einde aan de staat van     
                                   faillissement van het wisselagentschap Goedertier. 
12.02.1937                 -  Procureur De Heem verzoekt het dossier Goedertier te sluiten.  
02.03.1937                     -  De Raadkamer Gent beslist dat de strafvordering teniet is gedaan door de dood van Arsène 
      Goedertier.  
1937                                    -  Herstel van de panelen Adam en Eva door Vanderveken.  
10.05.1940                     -  Duitse troepen vallen België binnen.  
16.05.1940                     -  Het Van Eyck-retabel, samen met andere kunstwerken, verlaat Gent.  
26.05.1940                     -  De kunstwerken komen in Pau (Frankrijk) en worden ondergebracht in het kasteel van Henri  
                                    IV.  
28.06.1940                     -  België kapituleert.  
24.06.1940                     -  Oberleutnant Henri Koehn vat Duits onderzoek aan.  
03.08.1942                     -  Duitsland maakt zich meester van de in Pau ondergebrachte Van Eyck-panelen en voert ze    
                                    naar Neuschwanstein in Beieren.   
04.11.1942                     -  In Dendermonde overlijdt advokaat De Vos, aan wie Arsène Goedertier confidenties deed in     
04.11.1943                           het  uur van zijn dood.  
18.12.1943                     -  In St. Niklaas overlijdt weduwe Goedertier-Minne.  
24.01.1944                     -  Oberleutnant Koehn stuurt het dossier over zijn opzoekingen naar Koblenz (archief).  
07.05.1945                 -  Het Amerikaanse leger vindt het Van Eyck-retabel, samen met andere 

       kunstwerken in een zoutmijn in Alt-Aussee.  
08.05.1945                 -  Einde W.O. II in Europa.  
20.08.1945                 -  Terugkeer van Lam Gods per vliegtuig te Brussel en overhandiging door de    
         Amerikaanse ambassadeur aan de Prins-Regent.  
                                   Tentoonstelling in het Koninklijk Museum te Brussel en onderzoek in de 
laboratoria.     
                                   (okt.45) 



30.10.1945                 -  Aankomst in de St. Baafskathedraal.  
06.11.1945                     -  Het Van Eyckretabel wordt teruggeplaatst in de Vydkapel.  
-  De regering besluit een witboek te publiceren over haar meningsverschillen met koning     
    Leopold III.  
27.12.1945                     -  België wordt lid van de Verenigde Naties.  
  
28.12.1945                     - Oprichting van Belgavox, de eerste Belgische firma voor gefilmde actualiteit.  
11.01.1946    -  In Londen wordt Paul-Henri Spaak voorzitter van de Verenigde Naties. Deze V.N.  
                                    vraagt aan Spanje de uitlevering van Léon Degrelle.  
13.03.1946  -  Spaak vormt homogene socialistische regering. Deze regering valt op 19.3.’46. 
31.03.1946                    -  Van Acker vormt een regering met socialisten, liberalen en communisten.  
10.04.1946                    -  Oprichting van het VBN ( Verbond der Belgische Nijverheid in opvolging van het CCI.  
12.04.1946                     -  August Borms wordt wegens collaboratie terechtgesteld 2 dagen voor zijn 68ste verjaardag. 
27.06.1946                     -  In Gent wordt gynaecoloog Frans Daels ter dood veroordeeld wegens collaboratie.  
01.07.1946                     -  Oprichting van studio Herman Teirlinck.  
03.08.1946                     -  Kamiel Huysmans vormt een regering met liberalen en socialisten.  
I0.1946                    -  Rel tussen Spanje en België wegens Degrelle. 
11.12.1946                     - Cyriel Verschaeve wordt bij verstek ter dood veroordeeld.  
                               -  De Ijzertoren wordt tot tweemaal toe vernield.  
                                -  België wordt lid van de Veiligheidsraad.  
1950                                  -  Overbrenging van Het Lam Gods naar de laboratoria te Brussel en  
                                       herstellingswerken   onder leiding van prof. Coremans door A. Philipot  
      (schoonzoon Vanderveken).  
1951                                    -  Tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten Brussel. Herstel van de Vydkapel.  
19.11.1951                     -  Terugkeer van Het Lam Gods te Gent in St. Baafs.  
07.06.1959                     -  Voorlopige overeenkomst met Jef Vanderveken over de aankoop van de door hem gemaakte  
                                     kopie van het paneel van de Rechtvaardige Rechters.  
01.02.1962                     -  Koninklijk besluit dat hogergenoemd voorlopig akkoord bevestigt. 
11.07.1986                     -  De Aanbidding van Het Lam Gods wordt geplaatst in een nieuw ingerichte en beveiligde    
                                    ruimte in de St. Baafskathedraal te Gent.  

     
  
  
  
  
 
  
 


