Onderzoek Sint-Gertrudiskerk te Wetteren (Deel 1)
Verslag en foto's door Peters

Na de beweringen van Poireau en Van Zwam ivm mogelijke holle ruimtes in de kasten van de
sacristie of onder de trap die naar de loge gaat, heeft het SpeuRRforumteam op woensdag 4
juni daar onderzoek naar verricht. Ook het koor werd door mij aan een grondig onderzoek
onderworpen. Hierbij vindt u een verslag van de volgende zaken:
De sacristie en de sacristiekasten
De sacristie komt men binnen via de rechterdeur van het linkerkoor. Links ziet men de
sacristiekasten, vier in totaal, met elk twee deuren. Over de volledige lengte zijn tegen de
vloer schoven gemaakt. Tegen het plafond zijn er ook kasten. Naast de kasten is er de
toegangsdeur die naar de "loge" leidt. De andere muren zijn bezet met ramen die naar buiten
uitkijken.
De sacristiekasten zijn onder de trap gemaakt.

zie foto: dit is kastdeur 5-6: hier ziet u duidelijk de schuinte van de trap,
als u bvb kastdeur 7-8 opent, ziet u alleen de zijmuur van de trap.
De andere kasten hebben een houten achterwand.
Toch is er iets merkwaardigs. De diepte die men kan opmeten in die kast (zonder achterwand)
en in de schuiven (volledig eruitgehaald) is 108 cm.
De diepte van de kasten (met achterwand) (deuren 1-2-3-4) is slechts 94 cm.
Dus is er achter de achterwand van kasten 1-2-3-4 een ruimte van +/- 15 à 16 cm.
We zijn met een spiegeltje van Der Kommissar in die holle ruimte geweest maar konden niks
vaststellen.
Mijn besluit: Rekening ermee houdend dat er vernieuwingen zijn geweest in de jaren ’70 aan
die kasten, wat duidelijk merkbaar is, is het quasi onmogelijk dat de RR daar nog eventueel
zouden zitten.
De opmetingen zijn verricht door Commissaris Luysterborgh.

De trap naar de loge; de zogenaamde "casse cou"
Daar heb ik geen opmetingen gedaan, alleen vaststellingen. Daarbij is mij inderdaad
opgevallen dat dit een redelijk steile trap is met zeer veel afgesleten tredes.
Doch er waren nergens cijfers of letters of welke tekens dan ook te lezen of zichtbaar.
Wij (Van Zwam en ikzelf) hebben bijna trede per trede onderzocht, maar niks gevonden.
De zogenaamde repos is er wel degelijk, maar bevat geen losse planken, en is niet vernieuwd
naar mijn mening.
De wanden langs beide zijden ter hoogte van het eerste verdiep zijn van steen, bepleisterd
met gips. De wanden van het bovenliggende verdiep klinken hol (waarschijnlijk een houten
constructie). Alles toont en lijkt daar tamelijk oud; de toegang tot de loge is bezet met houten
wanden met glas die niet recent zijn.
Voor opmetingen en de situatie van de loge e.d. verwijs ik naar de verslagen van Der
Kommissar en Commissaris Luysterborgh.

foto genomen vanuit de toegangsdeur naar "de loge"

De deur met glasraam
De deur met glasraam met de mogelijke beeltenis van Sint-Bavo is niet gevonden. Deze deur
werd opgemerkt bij eerdere bezoeken door speurders aan de Sint-Gertrudiskerk.

De kelder
Als men in de sacristie door de deur gaat die naast de kasten gelegen is, kan men dus links de
"casse cou"-trap op. Als men daarentegen rechtdoor gaat komt men op een lager gelegen
tussenverdiepje die naar de kelder gaat.
In deze kelder zijn er zaken te zien die door rr-speurders gelinkt worden aan AG of aan de
zoektocht naar de RR.
*de kelderschets

Zoals zoveel onderzoekers kan ik ook niet echt iets zien in die schets. Er werd door de
schoonvader van Commissaris Luysterborgh geopperd dat die bovenste potloodlijnen
overeenkomen met de bogen te zien aan de verwarmingsinstallatie.
Wat wel opviel is dat er +/- 40 cm rechts van die schets getallen en afmetingen op de muur
geschreven zijn (jammer genoeg heb ik geen geslaagde foto daarvan).
Onder andere stond er iets van "R = 10, cos phi = ?", en nog het een en het ander.
"Cos phi" zou kunnen te maken hebben met het verschil tussen stroom en spanning in de tijd.
Collega Van Zwam merkte intussen op dat deze getallen en waarden op de verflaag waren
aangebracht, en de zogenaamde kelderschets onder de witte verflaag zit.
Het is dus zeer onduidelijk of de waarden en de "kelderschets" iets met elkaar te maken
hebben. Met het blote oog is het ook onmogelijk om iets van de kelderschets te maken.

*oude kranten aan een keldermuur
Wat misschien ook nog moet vermeld worden is dat er oude kranten werden opgemerkt aan
één der keldermuren. Daar deze ontdekking door Van Zwam werd gedaan, verwijs ik u naar
zijn verslag.

*de cijfers van de theorie Vilain
De plaats waar de cijfers te zien zouden zijn werd mij door medespeurders aangeduid, doch
niemand van ons (Van Zwam, Der Kommissar, Commissaris Luysterborgh en ikzelf) kon met
het blote oog nog iets waarnemen, gewoon omdat er niets meer te zien was. Of die cijfers nu
uitgeveegd zijn of wat dan ook, konden wij niet vaststellen.

*****

Voor meer foto's van dit onderzoek verwijs ik u naar de SpeuRRsite. De foto's zullen vanaf
half juni te vinden zijn in een speciaal daarvoor aangemaakt fotoalbum.

In Deel 2 worden de kerk zelf, de broederschapskasten en het koor besproken.

