De Rechtvaardige Rechters
Reconstructie van de schetsen

Voorwoord
De historie van het stelen van de Rechtvaardige rechters ga ik hier niet uiteenzetten. Ik neem
aan dat de personen die deze verhandeling lezen al op de hoogte zijn.
Het hele mysterie rond de RR en de ontelbare verhalen interesseren me niet. Het enige wat ik
heb getracht is het verband te zoeken tussen de schetsen. Zoals verder zal blijken bestaan de
verbanden, meer nog, er zijn net genoeg aanwijzingen om er een 3D-object mee te creëren.
Dat dit 3D-object de bergplaats van de RR is, wordt eveneens aangetoond.
Eén schets is gevonden in de enveloppe van Goedertier, andere schetsen zaten in zijn
persoonlijk schetsboek in zijn’schuifke’. Na het aandachtig bestuderen van ‘hoofdschets’ uit
de enveloppe blijkt dat deze niet op zichzelf staat. De hoeveelheid aan berekeningen en het
onorthodox plaatsen van de verschillende onderdelen lijken meer op een puzzelwerk dan op
een constructietekening. De andere schetsen blijken opmetingen te zijn van een of meer
objecten. Het is duidelijk dat deze schetsen betrekking hebben op een bestaand object (in
aanbouw) omdat deze maatvoeringen bevatten zonder berekeningen.
Met tekeningen kan men veel duidelijk maken, maar tegelijkertijd ook veel verbergen.
Een van de redenen waarom tot op heden niets is gevonden in de schetsen is dat ze verdacht
veel lijken op gekende voorwerpen. De ‘hondenkar’-schets is hier het mooiste voorbeeld van.
Niets lijkt wat het is, vooral als we de maatvoeringen gaan controleren.
Het bewijzen van de relaties en het reconstrueren van een virtueel object uit de berekeningen
zijn echter geen totaaloplossing op zich. De bergplaats kan zichtbaar worden gemaakt, maar
de locatie van die bergplaats moet via andere aanwijzingen worden gezocht.
Ik hoop echter dat de zoektocht naar de RR aanzienlijk kan versneld worden door het
visualiseren van de bergplaats.
Houd er rekening mee dat dit een verkorte omschrijving is van mijn bevindingen. Ik heb mijn
berekeningen en wiskundige bewijzen in deze verhandeling niet weergeven om zoveel
mogelijk ‘handen in het haar’ te vermijden. Een uitgebreide versie is in de maak.

De bergplaats
Een van de schetsen met de duidelijkste afmetingen is die met de ogenschijnlijke ‘hondenkar’.
Als men de afmetingen van de schetsen aandachtig bestudeert, kom je tot de vaststelling dat 2
maten niet kloppen in de maatvoering, en 1 maat blijkbaar nergens op slaat.
Laten we de schets even op schaal/maat overtekenen.
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Er zijn 2 maten die niet overeenkomen met de opmetingen op de schets. 44 cm wordt 46 cm
en 58 cm wordt 60 cm. Daarbij merken we ook dat 109 cm nergens voorkomt of af te lijden is.

SCHETS 1

Wat op het eerste zicht fouten zijn in de opmeting zijn in werkelijkheid de sleutels om de
relaties te leggen naar de andere schetsen.
De maat 109 staat in een cirkel geschreven. Velen zullen in de cirkel het wiel van de
‘hondenkar’ zien. Maar ervaring met opmetingen leert mij dat het mogelijk is om op een
opmetingsschets van bv. een opstand ook het grondplan schetsmatig weer te geven. Daarbij
komt nog dat als we een wiel met diameter 109 cm op maat overtekenen, deze langs geen
kanten in de tekening past volgens de schets. Dus de ‘hondenkar’ is eigenlijk een
doorsnedentekening van een object met een cirkelvormig grondvlak met straal 109 cm (geen
‘diameter’ 109 cm, want de ‘hondenkar’ is minimaal 144 cm lang).
Deze straal is de eigenlijke sleutel om verbanden te leggen met de overige schetsen.
Laten we de 2de schets even vergelijken met de eerste.
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SCHETS 1

SCHETS 2

In grote lijnen komen de twee schetsen overeen. Het ene zou wel eens een vooraanzicht
kunnen zijn van hetgeen waarvan het andere een zijaanzicht kan zijn, of zoals later zal blijken
is schets 1 een doorsnedentekening en schets 2 een vooraan- of binnenzicht. De tweede schets
bevat hoofdzakelijk breedte-maten. Dit wil zeggen dat de hoogtematen al gekend zijn, lees …
al op een andere schets zijn opgemeten. Merk op dat bij de tweede schets de maat 48 cm een
vierkant opmeet dat op tekening even breed is als het vierkant eronder met maat 67 cm.
Dit kan enkel beteken dat we de schets in diepte moeten interpreteren.
Stel dat de schetsen een opmeting zijn van een spie-vormig object.
Een object met straal 109 cm en een koorde van 67 cm.

109

67

Hierbij stelt de koorde van 67 cm het vlak A voor aangeduid op schets 1.
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straal 109

Bij deze redenering zal het hogergelegen vlak B eveneens in de spie moeten passen. We
schuiven volgens schets één 30 cm naar links, hetzelfde doen we met ons geconstrueerd
bovenzicht van de taartspie. De bekomen koorde die vlak B voorstelt meet in mijn taartspie
48 cm, precies dezelfde maat als die in schets 2 van Goedertier.
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BOVENAANZICHT

Een opmerkelijk gevolg van deze redenering is dat de spie een binnenhoek heeft van 36°. Dit
wil zeggen dat met 10 van dergelijke spieën een perfecte cirkel kan vormen. Dit verklaart
eveneens de maten 106 en 29 op de 2de schets. Deze maten zijn op dezelfde hoogte weergeven
als maat 48 in schets 2. De maten liggen als het ware op dezelfde lijn. In onze taartspie meten
ze precies de middellijnen van de naburige taartspieën.
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De ogenschijnlijke foute maten 44 en 58 op schets 1 zijn niet minder dan een vervollediging
van de globale tekening. Ze duiden aan dat de buitenkant van het object niet cirkelvormig is
maar veelzijdig. Tegelijkertijd maak ik het onderste vlak lichtgebogen zoals aangegeven op
schets 2
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SCHETS 2

Als we even alle bevindingen en maten gebruiken om ons object te creëren, dan komen we tot
volgend resultaat. De benen van de spie staan in een hoek van 36°. Dus 10 van deze spieën
passen perfect in een cirkel
10 x 36° = 360 °.

In de rendertekeningen heb ik de buitenste rand transparant gemaakt omdat hier geen diktes
van het materiaal zijn af te leiden. Ik veronderstel dat de constructie in hout is vervaardigd. Er
is hieromtrent geen zekerheid, maar zoals later zal blijken komt deze hele constructie
ondersteboven te hangen, een opstelling die veeleer met hout dan met steen is uit te voeren.

Hoogst waarschijnlijk heeft Goedertier het object opgemeten terwijl het in aanbouw of in
restauratie was. Bij het construeren of het manipuleren van de delen wordt er voor gezorgd
dat de zichtbare delen niet beschadigd worden, m.a.w. de niet zichtbare zijde wordt gebruikt
om het object te laten rusten op de grond. Na de uiteindelijke plaatsing zal het object
ondersteboven hangen. Dit leid ik af uit het feit dat het volle materiaal dient om de constructie
te ondersteunen, het holle weegt minder en dient dus constructiegewijs bovenaan te zitten.
Een ander gevolg hiervan is dat de paal op onderstaande schets 3 kan toegevoegd worden aan
het geheel. De ‘vaas’ schets geeft hierbij een paal weer die het object ondersteund. Een paal
met aan de basis een diameter van 63 cm en een hoogte van 220 cm. De diameter 63 is net
breed genoeg om het overblijvende gat in het object te bedekken. Meer waarschijnlijk zal de
paal met het object verbonden zijn met een grote pengat-verbinding.

SCHETS 3

De verpakking

SCHETS 4

Bovenstaande schets zat samen met de 13 doorslagen van de afpersingsbrieven in een
enveloppe. Gezien de hoeveelheid aan berekeningen en het onorthodox plaatsen van de
beschikbare platen en planken, kunnen we stellen dat Goedertier hier eerder experimenteert
met verschillende mogelijkheden. Wat hij probeert te bekomen kunnen we enkel te weten
komen als we de berekeningen in deze schets toetsen aan de bevindingen van voorgaande
berekeningen. Goedertier probeert hier de verpakking van de RR te maken om daarna het
geheel te verstoppen in het 3D-object.
Uit voorgaande kunnen we afleiden dat we met een holle ruimte zitten met een grondvlak in
een 10-hoek of decagon met straal 109.
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Stel ik heb een paneel van de RR. Ik moet ze verpakken in een constructie die (toevallig) lijkt
op een deurpaneel en ga ze dan verstoppen in het 3D-object. Ik heb een aantal planken en
platen ter beschikking (zie schets 4). Met de planken kan ik een stevig kader maken, de
panelen kan ik gebruiken als afdekking.

Ik plaats de RR centraal in mijn decagon en leg er een plank van 25 cm breedte langs, dan
moet de lengte van de plank 183 cm zijn. Dit wordt tegelijkertijd de lengte van mijn
verpakking. Merk op dat Goedertier de verpakking thuis kan maken, hij heeft de maten van de
decagon opgemeten en thuis ter beschikking.
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De totale breedte van mijn verpakking is bijgevolg 25+55.5+25 = 105.5cm of afgerond 106
cm.
Als ik een stevig kader rond de RR wil maken, dan moet die zeker bestaan uit 2 lagen
waarvan de naden elkaar overlappen. De lange planken moeten ingekort worden tot 183 cm,
van de korte planken moet over de lange zijde 8 cm af. 25 – 8 = 17 cm.
Een bijkomend voordeel is dat door de ronde kant mijn plank +/- 1 cm korter wordt als ik er
van de lange zijde 8 cm af doe.
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Ik maak nu 2 kaders in spiegelbeeld met lengte 183 cm en breedte 106 (= 25 + 81)cm
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Als ik deze 2 kaders overeen leg dan overlappen de naden, ik kan als het ware een stevig,
onwrikbaar kader maken.
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Voor het afdekken van de boven en onderkant zijn er 6 panelen beschikbaar van 53 x 103 cm.
3 daarvan kan hij gebruiken voor de bovenzijde, de 3 andere voor de onderzijde.
Goedertier onderzoekt verschillende mogelijkheden. Een voor de hand liggende is de 3
panelen naast elkaar te leggen. Zo dekt hij de opening af, maar komt nog 2 x 12 cm = 24 cm
te kort om de volledige lengte te bedekken
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Om een of andere reden probeert hij ook andere mogelijkheden. Met 2 panelen boven elkaar
kan hij de breedte van 56 cm volledig bedekken 2 x 53 = 106 cm. Maar als hij zijn derde
paneel overlangs erbij plaatst, komt hij nog 27 cm tekort. Goedertier probeert zelfs nog een
derde mogelijkheid. Hij plaatst 2 platen op zijn langst achter elkaar.
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Goedertier probeerde waarschijnlijk één (zicht)zijde van de verpakking ‘gaaf’ te maken.
Hiervoor had hij naast de 3 beschikbare platen nog een stuk nodig van de 3 platen van de
achterkant. Het geheel past perfect in ons het 3D-object.

Hoogstwaarschijnlijk is de holle ruimte niet open en bloot zoals hierboven. Voor de dichting
van de holle ruimte geeft de onderste tekening op schets 2 ons een aanwijzing.
Goedertier meet een paneel van 51 x 61 cm in een stuk cirkelsegment. Waarschijnlijk is de
opening afgedekt met deze platen rustende op een draagconstructie die echter niet uit deze
schetsen is af te leiden.
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Nawoord
Hopelijk worden de RR snel gevonden.
Dit is ook het enige doel dat ik altijd voor ogen heb gehad. Het duiden van het ‘hoe en
waarom’ van de hele affaire laat ik aan anderen over. Ik heb enkel de maten en berekeningen
proberen te linken, op een zuivere meetkundige wijze.
Of de bergplaats identiek is aan mijn tekeningen moeten we nog afwachten. Het is zelfs de
vraag of de schetsen hoegenaamd iets met de RR te maken hebben. Ik heb in ieder geval de
opmetingsschetsen gevisualiseerd en de mogelijkheid aangetoond hoe het paneel verborgen
kan zijn.
Ik weet niet zeker wat het object voorstelt. Het heeft wel veel weg van kerkmeubilair. Het is
best mogelijk dit object onderdeel is van een nog groter geheel, bv onderstel van een
preekstoel, onderdeel van een pijpengroep van een orgel, een ornament of plafondversiering,
een cirkelvormige koorbank (omgekeerd).
Ik weet wel zeker dat ‘iemand’ dit beeld moet herkennen. En als de schetsen iets met de RR te
maken hebben, dan zitten ze in dit object verborgen.

Gegroet
AlAh-iN

