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THEORIE PAVEROF 
 
 
 

In de periode augustus – december 2003 kon u op het forum al drie bijdragen van 
Paverof lezen. Deze behandelen telkens een aspect van zijn theorie: Brieven, 
Schetsen en Bergplaats. Omdat Paverof binnenkort nieuwe bijdragen wil leveren, 
verzocht hij ons om deze threads samen te voegen. Omdat dit onoverzichtelijk 
dreigde te worden, is besloten om een bestand te maken waarin de theorie en de 
forumcommentaren worden samengevat. Het resultaat vindt u hier. 
 
 
 
Dit bestand bevat drie delen. Het eerste deel betreft de Schetsanalyse, met 
vervolgens een samenvatting van de belangrijkste opmerkingen van de forumleden. 
Dezelfde structuur is gebruikt voor deel 2 en deel 3, die respectievelijk de analyse 
van de Brieven en de mogelijke Bergplaats behandelen. 
 
 
 
 
 
Veel leesplezier, 
Alfons
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DEEL 1 : ANALYSE VAN DE SCHETSEN 

 
 
Paverof aan het woord: 
 
 
Ter herinnering, de zogenaamde kleine schetsen stonden in een blocnote die 
gewoon op de schrijftafel van AG lag, het "groot plan" stak onder slot tussen de 
kopijen van de afpersingbrieven, niet toevallig... 
 
Ik wil beginnen met aan Cesar te geven wat hem toekomt, en de eerste die het 
juist voorhad was de vrouw van Mortier. Toen hij met die tekeningen thuiskwam 
en ze aan haar liet zien, zegde ze direct: "dat is een sjeesje". Zij was afkomstig 
van Temse, en op den buiten waren die sjeesjes nog regelmatig te zien. 
 
En sjeesje of sjees is een dogcar (hondenkar), maar dan in groot formaat. In 
Oostenrijk ziet men ze nog regelmatig: zeer licht, soms fijn afgewerkt. Op de 
Boomsesteenweg Antwerpen-Boom links heeft er lang één gestaan in de jaren '70 
voor de deur van een antiquair die veel grote rommel en afbraakmateriaal 
verkocht. 
 
Vervolgens kwamen deze schetsen bij de uitgever van het eerste boek van Mortier 
en Kerckhaert terecht. Op de afdeling Fotogravures vroegen die mensen zich 
natuurlijk af wat dat betekende en Paul Bortier zei onmiddellijk: "dat is een sjees, 
een klein tweewielig rijtuigje. Ik heb er zeer dikwijls de melk van onze hofstede 
mee naar de gemeente gebracht." 
 
Het grote plan werd uitgelegd door Guido Van Tichel en is niets anders dan de 
berekening door AG van het hout dat hij nodig heeft om zo een sjees te maken, en 
er was hout voorzien voor een dubbele bodem die iets verlengd was om ruimte toe 
te laten voor het paneel. Wat opvalt, is die 183 bovenaan, dat is een nog gebruikte 
Engelse standaardmaat van triplex platen (183 is zes Engelse voeten, anders ook 2 
yard = 2x 0,9144 m = 1,8288 meter = 183 cm). 
 
Wij blijven erbij dat alles tot in de details perfect was voorbereid, en niets aan 
het toeval was overgelaten. Maar wat was nu de bedoeling hiervan? Natuurlijk om 
het weg te steken, en er zeer gemakkelijk en discreet mee rond te lopen. Wat hij 
niet voorzien had, was dat het bisdom voor die RR geen frank gaf, en het gerecht 
liep het risico hem te bedotten ... 
 
Nog iets: Goedertier las graag en veel detectiveromans, maar dit idee kwam van 
de film "Der raub der Mona Lisa" die in de winter van 1933 speelde. Die film 
vertelt de diefstal van de Joconda en hoe de dief de grens overstak met een 
ijskarretje met als voorpaneel de fameuze Joconda. 
 
De volledige uitleg en details volgen. Leg maar alvast een schaar en een stuk 
karton gereed, ik kom wel terug ... 
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OVERZICHT VAN DE COMMENTAREN OP HET FORUM 
 
 
Dit is niet bepaald mijn specialiteit, maar waar haalt hij het stuk dat b3 met b4 
verbindt? (Vital) 
 
 
 
 
Dat zal dat stuk zijn dat naast C2 staat, waar 27 boven geschreven staat denk ik. 1 
m breed, omwille van die plankdikte van 15 mm. (Van Zwam) 
 
 
 
 
C4-C5-C6 ,als ik het goed begrijp is de breedte van zo'n paneel ongeveer 50 a 53 
cm op 103 cm. Waar vindt men bomen waar men panelen van 103 x 53 cm kan 
uitzagen? 
 
De meest bruikbare breedte is 30 tot 35 cm en heel uitzonderlijk vindt men hout 
dat 40 cm breed is, vraag ernaar bij uw houthandelaar . 
PS. En kom niet af dat men vloeren van sjeezen in triplex maakt, hé. (Peters) 
 
 
 
 
Nota van Alfons: De overige posts behandelden de dogcar in het algemeen, en zijn 
samen met andere relevante posts verplaatst naar ‘Dogcar’, onder de rubriek ‘De 
Schetsen’. 



 13

DEEL 2 : ANALYSE VAN DE BRIEVEN 
 
 

Paverof aan het woord: 
 
 
Beste vrienden, hier zijn we dan met onze bijdrage betreffende de juiste lezing van de 
brieven die volledig op de chronologie te leggen is. Wij herinneren nogmaals dat niets aan 
het toeval was overgelaten, AG stierf toevallig, daar kon hij geen rekening mee houden. 
 
 
Nogmaals, ter herinnering, wij maken deel uit van een erkende Franssprekende 
minoriteit. Bij vertaling gaan vele zinswendingen verloren, daarom blijft deze tekst, wat 
ons betreft, ongewijzigd. 
 
 
Er volgen dus 5 folio's. 
 
 
Tot zover, beste vrienden, see you later ....en, vragen staat vrij, wel soms wat geduld, 
wij zijn er toch nog maar amper veertig jaar mee bezig. 
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VERTALING 
(door Rob en Justin) 

 
 
BRIEVENANALYSE PAVEROF 
 
Wat de brieven bevestigen 
 
Indien D.U.A. eraan dacht om het karretje met de dubbele bodem te bouwen om 
er de Rechtvaardige Rechters in te verbergen, is het omdat hij het paneel in zijn 
bezit had. 
Als het paneel zich in de kathedraal bevond, was het onmogelijk om zijn gewaagde 
prestatie te herhalen, aangezien er sinds de diefstal strenge bewaking in de 
kathedraal georganiseerd werd. 
 
Laat ons eens kijken wat de brieven zeggen. 
 
Men heeft zich op de brieven gebaseerd om de theorie te ondersteunen dat het 
paneel in de kathedraal was gebleven. De brieven bevestigen echter exact het 
tegenovergestelde. 
 
Wanneer we de 14 brieven herlezen, kunnen we gemakkelijk 2 periodes 
onderscheiden, gescheiden door een beslissende en belangrijke onderbreking. 
 
In de eerste periode heeft D.U.A. het paneel binnen handbereik. Hij herhaalt de 
dreiging van de onmiddellijke vernietiging die zonder genade voltrokken zal 
worden als hij zich bedreigd zou voelen. Als het paneel zich in de kathedraal 
bevond, zou hij het niet kunnen bereiken. In deze situatie zou hij trouwens geen 
enkel voordeel gehad hebben bij de  
vernietiging van het paneel. 
 
Maar laat ons de brieven ter hand nemen. 
 
 
Eerste periode 
 
Brief 1 van 30 april 1934 
"En verité le lieu où repose le plus précieux des deux oeuvres soit seulement connu 
par UNE personne. C’est la seule chose qui doit vous intéresser car elle contient en 
elle des possibilités terribles." 
"Mais gare à la catastrophe, un refus ou la recherche d’une solution par des 
moyens détournés, provoqueront automatiquement la destruction définitive de ces 
joyaux." 
 
Brief 4 van 31 mei 1934 
"…ne vous imaginez pas à continuer les recherches même discrètes, car elles 
pourraient perdre automatiquement les Juges Intègres." 
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Brief 7 van 18 juni 1934 
"...nous déclinons tout marchandage, car nous savons ce qui nous reste à faire en 
cas de rupture." 
 
Brief 8 van 5 juli 1934 
"...car si vous voulez relire notre première lettre vous y trouverez qu'il faut peu 
d'évènements pour que le panneau soit perdu à jamais." 
"...que vous endossez pour une question d'argent, la responsabilité de la 
destruction automatique du plus beau joyau de l'histoire, et nous agirons en 
conséquence." 
 
Met andere woorden, D.U.A. dreigt met vernietiging. Vernietiging die hij zelf zou 
uitvoeren. Tenzij de dief de gave van het kunnen doorboren van een zware muur 
(le "perce-muraille" de Marcel Aymé) zou bezitten, zijn alle dreigementen 
onuitvoerbaar en louter verbaal. Merken we overigens het gebrek aan logica op: 
aan de ene kant wordt er toegegeven dat het paneel zich in de kathedraal bevindt, 
aan de andere kant wordt er gevreesd voor de vernietiging van het paneel door de 
dief. 
De brief van 5 juli is de laatste waarin dergelijk dreigement verschijnt. De brief 
klinkt als een noodkreet: D.U.A. heeft het losgeld al gehalveerd van 1 000 000 tot 
500 000 frank, en hij wacht af. 
 
Groeiende angst 
 
D.U.A. wachtte, maar de bisschop liet de brief onbeantwoord. Op 14 juni ging hij 
in de pastorie van de Sint-Laurentiusparochie in Antwerpen de briefomslag 
ophalen die 1 000 000 frank moest bevatten. Er stak echter slechts 25 000 frank in. 
Hij liet zich per taxi naar de pastorie voeren, waarbij de taxichauffeur 
ingeschakeld werd als tussenpersoon om de brief in de pastorie af te halen. De 
chauffeur heeft D.U.A. dus gezien en moet zich dus de cliënt herinneren die hem 
met zo'n speciale opdracht had belast. Reeds zoveel mensen hebben zijn gezicht 
gezien: de verkoopster in de schrijfmachinewinkel, de bediende van het 
bagagedepot van het station Brussel-Noord, zijn meid die hem de Sint-Jan 
(vermoedelijk de Rechtvaardige Rechters) zag inpakken. 
 
Niets is angstaanjagender voor iemand die zich bedreigd voelt dan de stilte van 
zijn agressor. D.U.A. kreeg schrik. Het is daarom en onder de invloed van zijn 
agressor dat D.U.A. besloot zich van het paneel te ontdoen en het een definitieve 
bergplaats te geven. Een bergplaats die hij zelf niet meer zou kunnen bereiken 
zonder de aandacht van het publiek op hem te vestigen. 
 
Op 23 juli is het gebeurd. "Mijn echtgenoot kwam nooit laat thuis", zou zijn 
weduwe na zijn dood verklaren aan de officier van de gerechtelijke politie 
Luysterborgh, "behalve op een avond in het begin van de zomer toen hij naar 
kaartspelers was blijven kijken". Zou het niet om de avond kunnen gaan waarop 
D.U.A. 's nachts het paneel ging begraven op een plaats die zo ontoegankelijk was 
dat hij riskeerde zijn nek te breken ("se casser le cou"), zoals hij het uitdrukt in 
Brief 12? 
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Maar laten we nu de brieven van de tweede periode bekijken. 
 
Hetgeen hen kenmerkt is vooreerst de verdwijning van het dreigement van 
automatische vernietiging. In plaats daarvan komt de bedreiging van vernietiging 
door elementen die door iedereen beschouwd worden als natuurelementen: vocht, 
ongedierte, water, wie zal het zeggen. 
Wat vervolgens kenmerkend is aan deze brieven is het verschijnen van een 
beschrijving van de bergplaats. Een beschrijving die voorheen nooit gegeven is, 
maar toch precies is. Een plaats die onvindbaar is tenzij op zijn aangeven. Een 
plaats die zo moeilijk toegankelijk is dat er werken noodzakelijk zijn die vast en 
zeker de aandacht van het publiek zouden trekken. Een plaats dus waar D.U.A. 
zelf zich nooit mag vertonen, maar waar de bisschop en zijn entourage geen 
enkele reden hebben om zich te verbergen. Een plaats ten slotte waar het paneel 
bedreigd is door vernietiging door natuurelementen. 
 
Brieven van de tweede periode 
 
Brief 9 van 23 juli 1934 
"...ce sera la rupture avec tout ce qu'elle peut apporter de définitif. 
Et plus personne au monde, même pas une de nous autres n'aura plus l'occasion (de 
voir) l'oeuvre immortel disparu à jamais. Il restera où il repose actuellement sans 
que personne puisse le toucher." 
 
Brief 11 van 8 september 1934 
"Connaissant le désir de vengeance et le caractère sournois et vindicatif de 
certains éléments contre lesquels il ne peut pas agir, D.U.A. ..... (il faut prévoir le 
pire)." 
"...entretemps le joyau repose toujours en ce lieu que D.U.A. seul connait, et dont 
il n'a confié le secret, même pas à une feuille de papier." 
 
Brief 12 van 20 september 1934 
"car depuis quelques jours j'ai commencé à percer l'étendue de la vengeance qui se 
prépare des hommes intelligents vindicatifs et tenaces." 
 
Brief 14 (klad) 
"...oser écrire, c'est à prendre ou à laisser, sans tenir compte de l'impossibilité 
matérielle (eigen onderstreping) c'est inconcevable..." 
"...votre proposition "à prendre ou à laisser" n'est même pas réalisable. Les Juges 
Intègres reposent en un lieu, où ni moi ni personne d'autre ne pourra l'enlever sans 
éveiller l'attention publique." 
 
Besluit 
 
Het paneel van de Rechtvaardige Rechters is niet in de kathedraal gebleven na de 
diefstal. D.U.A. heeft het binnen handbereik gehad tot een datum in de buurt van 
23 juli. Kort voor die bewuste datum heeft hij het paneel zijn definitieve 
bergplaats gegeven die niet toegankelijk is zonder breekwerk dat de aandacht van 
het publiek zou trekken. Hieruit volgt dat alle gevolgde sporen, alle hypothesen 
en alle vermoedens van personen die de bergplaats in de kathedraal situeren, 
foutief zijn. Dat uitgangspunt is immers ontdaan van alle inhoud. 
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Zijn er andere pistes? 
 
Moet men het karretje met dubbele bodem zoeken? Het is het enige materiële 
bewijs dat we hebben betreffende EEN bergplaats. Het zou dus zeker niet zinloos 
zijn om dit spoor te onderzoeken, maar ik geloof niet dat het spoor iets zou 
opleveren. De kennissen en verwanten van D.U.A. herinnerden zich niet dat hij 
ooit een wagentje of een karretje bezat. De faillissementsboedel vermeldt het 
niet, en wat vooral van belang is, is dat de kar totaal niet gelijkt op de 
omschrijving van de definitieve bergplaats. 
Volgens mij is de kar steeds in de ontwerpfase gebleven en nooit effectief 
gebouwd. D.U.A. schrijft overigens in zijn 11de brief (die dateert van 7 
september, een tijdstip waarop het paneel dus reeds in zijn definitieve bergplaats 
rustte) dat hij het geheim van de bergplaats zelfs niet aan een blad papier had 
toevertrouwd. Van het karretje hebben wij het papier ontdekt. Het gaat dus niet 
om de kar als bergplaats. 
 
De onthulling van de betekenis van de schetsen, en vooral van het grote plan, 
waardoor voortaan alle verkeerde pistes uit de weg zijn geruimd, zal de 
onderzoekers toelaten om het dossier te herlezen in een nieuwe optiek. Van dat 
nieuwe licht op de zaak moeten we hopen dat het bevrijd is van de morbide 
obsessie van de vermoedens. 
 
Enkel als deze voorwaarde vervuld is, bestaat nog de kans om "hetgeen er rest van" 
het paneel terug te vinden. Volgende woorden uit brief 12 kunnen immers een 
betekenis hebben met zware consequenties: "... depuis quelques jours, j'ai 
commencé à percer l'étendue de la vengeance qui se prépare par des hommes 
intelligents, vindicatifs et bien tenaces. Que de millions vont être perdus et que 
de catastrophes en préparation. ...évitez des désastres et sauvez l'oeuvre que vous 
avez déjà trop tardé à faire RESSUSCITER." 
 
Paverof 
Brasschaat, 6 juni 1969. 
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DEEL 3 : DE MOGELIJKE BERGPLAATS 
 

 
Chronologie van de diefstal van de RR 
 
alle no’s (x) verwijzen naar annexen 
 
1O-11 april 1934: de diefstal 
AG was misschien niet alleen, maar wat vast staat is het feit dat hij de twee 
panelen naar huis bracht, achteraan het huis in de stalling, een soort atelier (1). 
 
Hij pakt de grisaille St. Jan in ter plaatse, in dat zwart toile cirée met nieuw 
koord (2), gereed om hem naar het noordstation in Brussel te brengen (28 mei 34, 
om 8 uur s’morgens) (3). 
 
Vanaf zondag 29 april 34 (4) gaan de RR naar het scheerzolderje (5) en vervolgens 
naar de academie (6) om het in te pakken (hout, zinken doos, (7) ballast (8)) min 
of meer waterdicht, hij zelf hoopt trouwens dat dit voorlopig is en niet te lang zal 
duren. 
 
Zaterdag 16 juni 34 gaat hij naar Gentbrugge (9) waar hij een grond heeft liggen 
op de hoek van de vroegere Guido Gezellelaan en de Arthur Van Laethemlaan, 
actueel verkaveld en bebouwd heet dit P.J.Triesthof (1O). 
Hij weet dat hier een bronput (11) juist buiten de hoeve van boer Heyerick ligt en 
gaat dus op verkenning, met het goede voorwendsel een schop te gaan lenen bij de 
boer om een plaatje te plaatsen "verboden te storten". 
Cf. getuigenissen "hij komt thuis met slijk aan zijn schoenen". 
Cf. 7e brief (17-18 juni) "in geval van breuk weten wij wat ons te doen staat". 
 
En nu terug naar de brieven, lees en herkauw die nog maar eens, daar komen wij 
wel op terug, de WE 21-22 juli 34 gaan de RR de put in bij boer Heyerick in 
Gentbrugge. 
 
9e brief (23 juli): "il restera ou il REPOSE actuellement sans que personne puisse le 
toucher", en nog: "hij had geen plan of geen blad nodig om te weten waar de RR 
zitten". 
 
Ditmaal maakt hij zijn schoenen niet vuil, maar is laat thuisgekomen, "naar 
kaartspelers blijven kijken"... 
 
13 mei 35 wordt de naam van AG bekend gemaakt, gewoonweg omdat het 
onderzoek slop zat, en DAN herinnert boer Heyerick zich dat ongewoon en aardig 
lopen en gaan van AG, en ze vinden de RR, en nu.......lezen wij in de gazet: "dat 
het paneel van de RR in ONGEWONE OMSTANDIGHEDEN te voorschijn kwam en door 
vier (drie?personen waaronder iemand van het bisdom in ontvangst werd 
genomen"... Dit gebeurt de derde week van juni 35. 
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Nota’s bij de tekst 
 
1/ De meid spreekt over de ‘’schaafbank’’ waar dat paneel op ligt. 
2/ De meid ziet dat, hij schopt ze buiten en slaat de deur van het atelier dicht. 
3/ Hier komt waarschijnlijk een tweede man te voorschijn, wij menen dat AG het 
paneel van St. Jan niet zelf naar Brussel gedragen heeft, het werd daar om 8 Uur 
AM gedeponeerd en ook de brief aan het bisdom afgestempeld.  Overigens de meid 
heeft hem (die dag dat zij hem het paneel zag inpakken in de namiddag) het 
paneel in de auto zien leggen en zien vertrekken richting Gent)... 
4/ Ter herinnering: de meiden kregen verlof zondagnamiddag en gewoonlijk de 
laatste zondag van de maand, dan kon hij gerust thuis rondlopen. 
5/ Om dat scheerzoldertje te bereiken, moest hij het behangpapier dat op de 
boord van die zolderklep geplakt was opensnijden, zo viel er dan stof op de grond 
en heeft de meid dat opgemerkt. 
6/ Die juffrouwen Breydels die tegenover de academie woonden waren natuurlijk 
zeer belangrijke getuigen en hebben het ook niet nagelaten, zij brengen veel 
precisie bij oa. wat betreft die schrijfmachine, dat over en weer lopen met 
planken, hout etc... 
7/ Wat die zinken doos betreft, belangrijk is de aanduiding van onze vriendin 
Vilain, die ons de beste vriend van AG beschrijft: Pol Van 
Landuyt,(gebuur,loodgieter,blikslager,kerkzanger en misdienaar). 
Hierbij ook een nota uit de bundel, nota van Van Ginderachter aan de Heem, die 
gehoord heeft dat AG bij een loodgieter een zinken doos had laten maken. De 
naam van die loodgieter hebben wij, maar wij vinden hem actueel niet terug. 
8/ Goedertier werd ergens betrapt op het stelen van nagels en/of vijzen, de juf. 
Breydels zien hem die binnenbrengen in de academie. 
9/ Waarschijnlijk op weg naar Brussel om de 7e brief te gaan posten. 
10/ Wij weten precies waar, maar laten ons niet toe dit mede te delen, 
betrokkenen zijn hiervan op de hoogte, maar gaan daar het liefst niet meer op in, 
dit heeft trouwens actueel geen belang meer. 
11/ Zo mogelijk zeer oude kaart bijgevoegd, deze put verdween bij de 
verkaveling. 
 
P.S. Dat de vrouw van AG van dit alles niets wist hebben wij nooit geloofd, 
vrouwen zijn zo stom niet en nog beter als ge hun zegt dat ge weldra met geld zult 
afkomen zullen ze zeker niet te veel uitleg vragen. 
 
Tot zover, beste vrienden, bij gelegenheid komen wij af met de juiste lezing van 
de brieven, en als ge dit alles op elkaar legt, dan zien we wel dat er niets aan 
toeval was overgelaten: AG stierf toevallig, dat was niet voorzien... 
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Aanvulling 1 : 
 
Beste vrienden, ik merk op dat er al enkele rakkers wakker geworden zijn, wel ik 
heb het reeds teruggevonden : nog naar de brieven''Les juges intègres REPOSENT 
dans un lieu ou ni moi ni personne d'autre pourront l'enlever sans éveiller 
l'attention''. volg nu... dat paneel 1.49 meter lang en 55 breed is belegd met 
versterkingslatten 2 1/2 cm dik,nu een zinken doos,beschermd met triplex ,dat is 
niet door één man ongemerkt boven te krijgen . het pak had een 
waterverplaatsing van minstens 15Ox56x3 cm dat is dus 25.2OO Cm3 ,dit vraagt 
dus om onder water te blijven 25 Kg ballast (herinner u die nagels of vijzen die hij 
ergens gaan ratten is ). De bevestiging dat het paneel zich zeker in de put bevind 
..zie de 11 e brief, ''entretemps le joyau repose en ce lieu que DUA seul connait et 
DONT IL N'A MEME PAS CONFIE LE SECRET A UNE FEUIILE DE PAPIER'' 
Het is ook hoogst mogelijk dat hij niet alleen was voor die karwei en dat er nog 
een andere laat is thuisgekomen ...  
 
Tot zover,wacht maar, ik kom nog wel terug .......paverof 
 
Mijn documenten betreffende die put heb ik nog niet hernomen,wat vast staat is 
de ligging ons aangewezen oa. door een van de erfgenamen van boer Heyerick  
 
 
 
Aanvulling 2 : 
 
 
Beste vrienden, nog iets wat die put betreft, : deze put was niet moeilijk te 
benaderen en lag rakelings langs de weg op wel 75 meter van de gebouwen van de 
boerderij Heyerick ,in de richting van de bosstraat,waar op 7OO meter geen enkel 
bewoond huis stond. Benaderd van uit die richting moest hij niet voorbij de 
boerderij gaan of rijden, en moest geen risico nemen opgemerkt te worden. 
Ter herinnering, AG had de buurt goed verkend, bij de boer een schop gaan lenen 
om er een plaatje te zetten, verboden te storten ... 
 
Tot zover, telkens wij onze geschriften doornemen, vinden wij meer en andere 
gegevens, die in eerste, tweede, of derde lectuur soms nog ontsnapten. 
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OVERZICHT VAN DE COMMENTAREN OP HET FORUM 
 

 
WE 21-22 Juli 34 zal ook toen een Feestweekend geweest zijn veronderstel ik. 
(Nationale Feestdag). Veel volk op straat, onderweg ?! 
Of lag dat stuk grond dan volledig afgelegen, van de bewoonde wereld weg?  
AG zal er toch geen Belgische vlag rond gedraaid hebben zeker.  
Het feit dat de RR dan eigenlijk op een eigendom van AG zouden weer gevonden 
worden acht ik een zeer twijfelachtige zet. 
AG, de amateur detective, vind de RR terug bij zichzelf als het ware?! 
Een uitgedroogde waterput bied weinig garantie, wat als er na enkele goede 
stortbuien er toch opnieuw onderaan water binnen sijpelt? (LBP) 
 
 
 
Gezien de verwarring over het veld en de put, is het misschien aangeraden om 
duidelijk te stellen hoe het zit met de eigendomsrechten ervan en wat de 
verhouding is tussen Goedertier en Heyerick. (Desperrado) 
 
 
 
Wat die put betreft, dat was een Bronput, zeer diep om tot aan de drinkwaterlaag 
te gaan , dus drinkbaar water . De put lag niet op de grond van AG maar wel 
tussen zijn grond en de hoeve ,dus bij de gebuur om het anders te zeggen .  
Nu nog iets voor de mannen van Gent, die blikslager, loodgieter waarover ik sprak 
in nota 7 en waar Van Ginderachter het over heeft is een man ''die in Gent op de  
---nck kaai woonde en in Wetteren een zaak had .  
Tot ziens allemaal follow me, weldra kom ik boven met de juiste lezing van de 
brieven en leg die maar gerust op het schema van de diefstal, alles staat in de 
brieven, niets is toeval ...behalve... 
Komt me nog iets te binnen, dat plaatje,''verboden te storten, ''het leger heeft 
daar lang naar gezocht, maar niet gevonden .(Paverof) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samengesteld door Alfons met materiaal van Paverof, ©2004 


