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7.2   Meetacties aan toren 
T en  be hoev e  v an  de  sc ha a l t ek en i n gen  z i j n  v e l e  m e t i ngen  v e r r i c h t .  Da t  gebeu r de  o p  
t wee  n i v eaus .  De  ee r s t e  wa s om  de  b a s i sm a t en  t e  b ep a l en  v an  de  k a r ak t e r i s t i ek e  
pun t e n  e n  v l ak k en .  V anu i t  d i e  ba s i s pun t e n  we r d  v e rv o l gens de  d e t a i l l e r i ng  v e r r i c h t .  
Da t  i s  h e t  t wee de  n i v eau .  
 
I n  d i t  r appo r t  wo r d en  u i t s l u i t end  de  o pm et i ngen  v an  he t  ee r s t e  n i v eau  v as t ge l e gd .  
D i e  v an  he t  t wee de  n i v eau  z i j n  t e r p l ek k e  han dg e sc h r ev en  no t i t i es  d i e  i n  d i v e r se  
boek j e s  en  m appe nz i j n  opg e t ek end .   
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 7.2.1 Bestaande tekeningen 
Voor het opzetten en uitwerken van schaaltekeningen moeten uiteraard de maatvoering bekend zijn. 
Allereerst is begonnen met het verzamelen van bestaande tekeningen. Hiervoor zijn de archieven bezocht van 
de volgende instellingen: 
· Diocesaan Bouwbureau in Den Bosch. 
· Architectuur Instituut in Rotterdam. 
· Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten RAMC in Zeist, Nu RCE in Amersfoort. 
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· Parochie Leende 
 
Van de oorspronkelijke bouwtekeningen uit de 15de eeuw is (tot zover bekend) niets bewaard gebleven, ook van 
latere reparaties, zoals de bouw van een nieuwe spits in 1714 ontbreekt elk spoor. Pas begin 20ste eeuw zijn er 
enige tekeningen over de grote restauratie van Jos Cuypers terug te vinden. De restauraties in de laatste halve 
eeuw  hebben slechts summiere tekeningen achtergelaten. Pas van de restauratie van 2000/2001 zijn echt 
complete tekeningen beschikbaar. 
Ze zijn gemaakt door restauratiearchitecten. U vindt ze opgesomd in bijlage 7.17 
Deze tekeningen hadden het doel om aan te geven waar en hoe gerestaureerd moest worden en een exacte 
maatvoering van het geheel was dus niet nodig, als je maar kon zien waar wat moest gebeuren deed de rest er 
niet zoveel toe. 
Voor een globale indruk waren ze zeker nuttig en ze gaven op een aantal punten details die zonder meer zijn 
overgenomen. Echter het bleek ook dat ze veelal situaties weergaven die niet meer zo bestaan en de 
detaillering was onvoldoende op vele punten.  
Van de spitsconstructie is één tekening beschikbaar. 
Er moest dus vanaf een blanco vel begonnen worden en dat betekende met duimstok, waterpas en spantouwen 
aan de slag.  
De oude tekeningen dienden vanaf dit moment als steun en controle in moeilijke situaties. Al snel bleek dat de 
restauratietekeningen afweken van wat er uit de metingen te voorschijn kwam.  
 
7.2.2 Meetmethoden 
Hoe meet je zo’n oud gebouw op? 
Gedachtig de vervorming gedurende vijf eeuwen en de vele restauraties mag men niets rechthoekig, parallel of 
loodrecht veronderstellen in situaties waar dat wel zo lijkt. 
De toren heeft in principe een vierkant grondvlak en een vierkante binnenruimte, het portaal. Van deze 
rechthoekige- en parallelgeometrie werd bij het meetplan niet uitgegaan.  
Daarom is gekozen voor een ruimtelijk assenkruis met een x- en y-as plat op de vloer van het torenportaal en Z-
as daar loodrecht bovenop. Vanuit dit assenstelsel werden de coördinaten van de karakteristieke punten door 
rolmaat, meetlint en andere middelen bepaald. 
Er zijn twee onderling loodrechte lijnen door middel van spantouwen op de vloer uitgelegd. Dat assenkruis is zo 
gekozen dat het zoveel mogelijk de middens van de torenbinnen- en buitenwanden aanhoudt.  
 
Bij het in tekening brengen van de toren is er naar gestreefd om de maatvoering zo nauwkeurig mogelijk aan te 
houden. Het idee was om in ieder geval de basis heel precies vast te leggen omdat bij het omhoog gaan de 
metingen door allerlei beperkingen minder nauwkeurig zullen worden. 
U zult in de aanzicht- en doorsnede tekeningen overigens van die maatvoering niets terugvinden. Die vindt u 
wel in dit meetrapport.  
Bij de opzet van de tekeningen op het tekenbord (op een schaal van 1: 66.666) zijn die maten gebruikt om de 
vormen weer te geven. 
Om reden van papier- en tekenbordformaat is voor een ongebruikelijk schaal gekozen omdat 1: 50 te groot 
werd en 1: 100 te klein. Bij 1: 66.666 is 1 meter in werkelijkheid 1,5 cm op papier en vult het steenlichaam met 
zo’n 60 cm de hoogte van een standaard vel aquarelpapier. 
 
De tekeningen die in het boek zijn afgedrukt zijn de helft van de tekeningen op het tekenbord en hebben dus 
een schaal van 1:133,3. 
 
Zoals gezegd bevat dit rapport alleen het resultaat van metingen van de basismaten van de toren. Er zijn 
onnoemelijk veel meer metingen verricht t.b.v. de detaillering. Deze zijn handgeschreven vastgelegd in allerlei 
boekjes en mappen. Voor de detaillering is ook veel gebruik gemaakt van (digitale) foto’s die zoveel mogelijk 
loodrecht op het te tekenen object genomen werden. Door twee hoofdmaten te nemen kon zo de schaal van de 
foto berekend worden en de details aan de foto ontleend worden. Bij krullerige  ornamenten legde ik een raster 
over de foto die in de tekening op schaal herhaald werd. Reproductie geschiedde dan handmatig. 
De foto’s voor de detaillering zijn ondergebracht in twee ordners. 
 
 
7.2.3 Meetmiddelen 
Er is uitvoerig gekeken of laserafstandmeters bruikbaar zijn voor het opmeten van onbereikbare objecten. Op 
30 augustus 2006 is een vertegenwoordiger van de leverancier van Leica-aparatuur het model A6 komen 
demonstreren. Deze heeft een zg Pythagorasfunctie waardoor de hoogten van objecten onder een hoek 
bemeten kunnen worden. Hiermee zou bijvoorbeeld de hoogte van terugwijkende druiplijsten van de toren 
bepaald kunnen worden. Dit laatste stuitte op de voorwaarde dat de voet van de toren dan loodrecht onder de 
druiplijst moet liggen. Dat is echter niet het geval de diagonaalbeuken en het torenlichaam wijken bij elke 
druiplijst iets terug. Daardoor kon deze functie niet benut worden. 
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Maar de belangrijkste bevinding was dat de nauwkeurigheid die opgegeven wordt bij deze apparaten niet 
gehaald wordt. Eenvoudige metingen zoals afstand tussen muren waren redelijk maar zeker niet op de 
millimeter zoals geclaimd wordt, De hoogte van het klokkengat werd met zeker 10 cm misgemeten en bij de 
Pythagorasfunctie vonden we afwijkingen van 80 cm. Ook herhaalmetingen gaven onderling grote verschillen. 
De vertegenwoordiger moest ook erkennen dat deze apparatuur niet geschikt was voor mijn doel waar ik een 
grote nauwkeurigheid nastreef. 
De geclaimde nauwkeurigheid berust waarschijnlijk op een misverstand: de aflezing in het venster gaat tot op 
millimeters maar dat is natuurlijk wat anders dan de nauwkeurigheid van de meting zelf. Die blijkt in de praktijk 
bij simpele metingen al centimeters af te wijken. 
 
Het interieur van de toren kan helemaal met gewone alledaagse meetmiddelen vastgelegd worden. Het 
exterieur van het stenen lichaam zou ook goed met meetlint en –stok bemeten kunnen worden als men zich met 
een hoogwerker langs de gevels laat voeren. Voor dit laatste moet men bevoegdheid hebben volgens de 
ARBO-wet en dat is voor een 80-plusser niet haalbaar. 
 
Natuurlijk bestaan er optische technieken in combinatie met computers die vanaf de grond elk punt kunnen 
bemeten. Hiervoor is in eerste instantie hulp van de Universiteit Eindhoven ingeroepen Dat heeft echter niet tot 
bruikbare resultaten geleid en zijn er andere instellingen te hulp geroepen . Dat is vastgelegd in bijlage 7.3 
. 
 
7.2.4 Opmetingen interieur steenlichaam  
19.05.2006 
Helpers Ruud Ruygrok en Dorus van der Paalen 
Hartlijn van schip bepaald door de middens te bepalen van vier stel pilaren (de pilaren hebben achtkantige 
voeten, de afstand tussen de binnenste vlakken van elk pilarenpaar werd opgemeten en vervolgens werd een 
krijtstreep getrokken op de halve maat) 
Zelfde voor toren door middens van afstand tussen zijwanden en middens van doorgangen af te tekenen. Ook 
diagonalen van torenportaal op grond afgezet. 
Het bleek niet mogelijke een gemeenschappelijke langsas (X-as) voor schip en toren te trekken 
Wel kon voor schip en toren afzonderlijke hartlijnen bepaald worden met de meeste punten op deze lijn of met 
een afwijking van max 2 cm. Zover er afwijkingen waren werd er voor gezorgd dat die om en om links en rechts 
naast de gekozen lijn vielen. 
Het blijkt dat de hartlijn van het schip 1,3 graden verdraaid, rechtsom naar het altaar kijkend, ligt ten opzichte 
van de torenhartlijn. Ook dat deze bij de dubbele klapdeur tussen portaal en schip 7,5 cm links van de toren 
hartlijn de drempel kruist[ fig.7.2-1]. 
 
22.05.2006 
Helpers Frans van Eert en Dorus van der Paalen 
Hartlijnen van toren opnieuw bepaald omdat de uitwerking van de vorige metingen tegenstrijdigheden 
opleverde. 
Ten behoeve van de metingen is er een vloerplan (meetplan nr.1) van de toren voorzien van een X- en Y-as. De 
meetpunten hierin zijn voorzien van nummers.  
In een tabel zullen de coördinaten van elk meetpunten t.o.v. van dit assenkruis worden vastgelegd. Indien in de 
tekst de coördinaten van een punt worden gegeven dan zal dit gebeuren door het noteren van de respectievelijk 
de X- en Y-waarde gescheiden door een schuine streep, bijv. 9,5/12,3 voor de hoekpunt van een tegel. 
  
Allereerst werden de hartlijnen van het vloerplan bepaald door de middens van het binnenvierkant en 
buitenvierkant te bepalen (voor de buitenvierkant was dat in dit stadium maar zeer beperkt mogelijk) 
 
Voor het bepalen van de X-as werden de middens met krijt op de vloer afgetekend van: 
1-4 = 528 
13-16 = 948 
5-12 = wel gemeten niet genoteerd (zie 29.6.2006) 
33-17 = 950 
11-6 = 529 
10-7 = 532 
De middens van de doorgangen (2-3, 9-8 etc) werden niet bepaald omdat die bij de torenbouw anders waren. 
Ook werd een diagonaal getrokken uit de hoeken van het portaal 
Door deze tekens en diagonaalkruising werd dmv een koord een rechte lijn getrokken zodanig dat de tekens op 
de lijn lagen of er links en rechts om en om gelijke afwijkingen hadden (afwijking ca 1 cm) 
 
Voor het bepalen van de Y-as werden de middens met krijt op de vloer afgetekend van: 
1-10 = 523 
2-9 = 522 
3-8 = 520 
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4-7 = 520  
Door deze tekens en diagonaalkruising werd dmv een koord een rechte lijn getrokken zodanig dat de tekens op 
de lijn lagen of er links en rechts om en om gelijke afwijkingen hadden (afwijking ca 1 cm). De definitieve positie 
werd mede bepaald door te zorgen dat X- en Y-as loodrecht op elkaar staan ( Pythagorasregel 32 + 42 = 52) 
 
De kruising van X- en Y-as werd ingekrast in de vloer, het dichtstbijzijnde hoekpunt van de betreffende plavuis 
ligt op 9,5/12,3. Nog twee “verankeringen” van de X-as zijn: punt A op de punt van de linker grafsteen onder de 
deur tussen portaal en schip en punt B een roestvrijstalen schroef tussen de straatstenen voor de hoofdingang 
van de toren. 
De Y-as werd verankerd als volgt: punt C op 3 cm uit de linkerbinnenkant van de doorgang naar de Mariakapel 
(bij punt 33) en punt D een roestvrijstalen schroef tussen de straatstenen voor de zij-ingang van de toren. 
 
Ten behoeve van metingen aan de buitenzijde van de toren werd een tweede assenkruis door de punten B en 
D geconstrueerd deze assen kruizen elkaar in punt E dat ook met een schroef in een straatsteen werd 
verankerd 
 
26.5.2006 
Helpers Frans van Eert en Dorus van der Paalen 
Hartlijn van schip opnieuw bepaald. Niet alleen de middens tussen de pilaren doch ook die van de zijmuren 
werden met krijt afgetekend op de vloer. 
Als meetpunt gold: 
Voor de pilaren de binnenkanten van de achtkantige voet. 
Voor de muren juist achter de pilaren langs. Hierbij kon de muur zelf niet bereikt worden omdat over de hele 
lengte een houten lambrizering aanwezig is. Er is steeds de binnenkant van een houten plint als meetpunt 
aangehouden. De dikte van de plint is aan de einden opgemeten en die bleek steeds 5 cm dik te zijn. De 
gemeten binnenmaten moeten dus steeds met 10 vermeerderd worden om die van de zijmuren te vinden. 
Op meetplan zijn de opmetingen vastgelegd. 
Er zijn vier pilaren tussen toren en zijkapel opgemeten die t.b.v. de notering zijn genummerd van 1 tot 4. 

Een koord strak getrokken tussen twee zware ijzeren ankers 
werd zo gemanoeuvreerd dat zoveel mogelijk middens onder 
het koord lagen. Bij de onderstreepte maten lukt dat niet, de 
afwijkingen waren om en om ca 1 cm 
Het bleek dat deze hartlijn niet in het verlengde van die van 
de toren ligt. Hij passeert de drempel tussen toren en schip 
op 6 cm links van de torenas (y = -6) en doet dat onder een 
kleine hoek. Het snijpunt ligt op 263 van die drempel (de 
kerk in) . De tangens van die hoek is 6/263 = 0,0228. Deze 
mag hier, van vanwege de kleine hoek, gelijkgesteld worden 
aan hetzelfde deel van een radiaal ( afgerond 570) , hetgeen 

leidt tot 1,3 0 
 
Vervolgens werd een dwarsas op de X-as van de toren geconstrueerd om de Oostkant van het voetplan van de 
toren te kunnen vastleggen. Deze as (P genoemd) werd door middel van de wet 1,52 + 22 = 2,52 uitgezet en via 
een tweetraps afstandsmeting door de Mariakapel gecontroleerd (een regelrechte meting is niet mogelijk door 
een stenen opstand). Afwijking slechts 1 cm. 
 
De nu volgende meetactiviteiten zullen van nu af aan gericht zijn op het bepalen van de coördinaten van 
karakteristieke punten van het vloerplan. Deze zullen gebruikt worden om het vloerplan in de tekeningenreeks 
van hoofdstuk uit te zetten. Alle details zullen t.o.v deze karakteristieken worden bemeten die in handschetsjes 
in het zwarte boekje worden genoteerd 
Coördinaten [zie fig. 7.2-2 en -3] 
 
 

1. bepalen hartlijn schip 
pilaarnummer Afstand tussen 

pilaren 
Gemeten tussen 
binnenkanten van 
achtkant 

Afstand 
tussen 
zijmuren 
gemeten tussen 
plinten 

1 756,0 1634,5 
2 756,7 1638 
3 754,2 1640 
4 753,5 1641 
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29.5.2006 
Geen helpers 
Afstand punten 5-12 = 528 
 
3. Laserwaterpasmetingen torenvloer en -voet 
Meetpunt 
zie 
fig.7.2- 3 

X Y P Q 

1  -265   
2  -130,2   
3  -127,5   
4  265,5   
5  264   
6  263,2   
7  262   
8     
9     
10  -265,5   
11  -26,7   
12  -264   
13     
14  -103,2   
15  -105,5   
     
37  -128   
38  -128,7   
     
42   614 -153,8 
43   497 -34 
44   371,8 -109 
45     
46   293,8 -110,2 
47   237 -109 
48    -170 
49   -378 -111 
50   -304 -110 
51    -169 
52   -417 -114 
53   -412 -118 
54   -493 -34 
55   -611,5 -151 
56   -247,5  
     

2.meten vloerpunten Oostgevel 
Meetpunt 
Zie fig. 
7.2- 3 

P Q (afstanden 
gemeten vanaf P-
as en positief in 
richting toren) 

42 614 153,8 
43 497 34 
44 378 109 
45   
46 293,8 110,2 
47   
48 Ca 300 170 
49 -378 -111 
50 -304 ? 
51 Ca -380 169 
52 417 114 
53 -412 118 
54 -493 34 
55 -611,5 151 
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Controle op metingen: 
De lijnen 52-43 en 43-42 zouden een rechte hoek met elkaar moeten maken en elk onder 450 met het PQ-
assenkruis moeten snijden. M.a.w het verschil tussen P- en Q- coördinaten van deze punten moet gelijk zijn: 
Lijnstuk 52-43 in P-richting 497-417= 80 in Q-richting 118—34= 84 
Lijnstuk 43-42 in P-richting 614-497= 117 in Q-richting 154-34= 120  
Dit geldt ook voor de lijnen 53-54 en 54-55, 493-412= 81, 118-34= 84 en 612—493= 119, 151-34= 117 
De grootste afwijking bedraagt 1,30 hetgeen zowel een meet- als een bouwonnauwkeurigheid kan zijn 
 
Verder zijn details in de Oostgevel (doorgang portaal-kerk, raam boven doorgang en de zuiltjes die het 
koorbakcon ondersteunen) in het zwarte boekje vastgelegd. Van deze details zijn ook foto’s gemaakt ter 
ondersteuning van de definitieve tekening van de Oostgevel. 
 
2.6.2006 
Helper Frans van Eert 
Met de laserwaterpas van Frans de vloeren van toren en kerk opgemeten. Tevens niveau van de bestrating en 
een uitstekende richel van de torenvoet vastgelegd (zie meetplan nr.3) 
Er werd vanuit drie posities van de laserwaterpas gemeten: Positie 1. even naast het hart van d toren 
Positie 2. begin van gangpad in de kerk 
Positie 3, bij begin van voetpad naar Leenderhof. 
 
In de tabel zijn de meetresultaten weergegeven, die van positie 2 en 3 zijn getransformeerd naar het niveau van 
positie 1, zodat de alle metingen vergeleken kunnen worden. 
 
Als vast basisvlak is gekozen voor het vloerniveau ter plaatse van het torencentrum, punt I   
De laatste kolom geeft de hoogten (+ en -) t.o.v van dit basisvlak. 
 
 
((fig.9.2.2)) 
((fig.9.2.3)) 
 
 
4. Laserwaterpasmetingen torenvloer en -voet 
Meetpunt 
(op vloer, bij 
II en III 
straatniveau) 
Zie fig. 3 

Positie 
1 (op 
vloer) 

Positie 2 (op vloer) Positie 3 ( op richel van 
torenvoet,  bij II, III en IV  
straatniveau) 

Straat-niveau  
 

Omgere-
kend 
naar 
basisvlak 
(toren-
middel-
punt) 
  

Aflezing 
A 
 

Aflezing 
B 

Omgere-
kend 
naar 

postie 1 
C= B-4,8 

Aflezing 
D 

Omgere-
kend naar 
postie 1 

E= D+38,1 

gemeten 
vanaf richel 
torenvoet, 

maat R 

Omgere-
kend naar 

peil tov 
basisvlak 
F= G-R 

G= 
128,3-(A, 
C of E) 

 
1 126,5       + 1,8 
4 128,5        - 0,2 
7 130,5        - 2,2 
10 124,3       + 4,0 
II   
schroefkop 

140.8   102,7 
(verschil 
38,1) 

140,8    - 12,5 

I toren-
middelpunt 

128.3       0 

61 127,4       + 0,9 
62 124,5 129,3 

(verschil 
met pos. 
1: 4,8) 

124,5     + 3,8 

63 127,3       + 1,0 
11 125,2       + 3,1 
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6 130,8        - 2,5 
III  
schroefkop 

146,0   107,8 
(verschil 
met pos.1: 
38,2) 

146    - 15,7 

IV  
schroefkop 

   108,2 146,4    - 18,1 

64 131,8        - 3,5 
65 123,5        + 5,8 
Altaar (aan 
voet van 
eerste 
opstap) 

131,6         - 3,3 

54  124,4 119,6      + 8,7 
56  125,7 120,9      + 7,4 
47  125,8 121,0      +7,3 
43  121,6 116,8      + 11,5 
32    68 106,1 34,5 22,5 -0,3 + 22,2 
31    71,4 109,5 32   19 -0,2 + 18,8 
30    73,7 111,8 24  10,5 6,0 + 16,5 
40             8   
41            19   
27    67,5 105,1 34   18 5,2 + 23,2 
26    56,3 103,4 36    22,5 2,4 + 24,9 
25    66,0 104,1 36    24 0,2 + 24,2 
23    64,2 102,3 36    25 1,0 + 26,0  
 
Bij het uitzetten van de driesteensrichel kwamen onwaarschijnlijke beelden te voorschijn. De metingen in grijs 
zijn niet goed en worden herhaald omdat verkeerde meetpunten zijn genomen daarom werd opnieuw gemeten 
zie 3 juli 2006 
 
7.6.2006 
Helpers Ruud en Dorus 
Afstand tussen zijmuren van kerk gemeten terplaatse van torenmidden. Aan deze mogelijkheid voor het 
bepalen van de kerkas is niet gedacht op 26.5.2006. Deze bedraagt: 1655,5 cm. Het midden hiervan kwam 5 
cm rechts (naar altaar kijkend) van de eerder bepaalde kerkas. De coördinaten tov van het XY-assenkruis zijn: 
X= -100 en Y = -10,5. 
De zijmuur in de Mariakapel  ligt strak in het verlengde van muur in de kerk. Van de muur bij de ingang kan dit 
niet bepaald worden. Opmerkelijk is dat de inwendige breedte daar zo’n 15 cm  groter is dan de rest van de 
kerk.  
De ingang in de Zuidgevel van de toren is van veel latere datum dan de bouw van de toren zelf. Ook is de 
traptoren in 1904 aan de onderzijde geheel vernieuwd. Vermoedelijk  is bij die werkzaamheden de binnenkant 
van de zijgevel iets verschoven tov de oorspronkelijke positie. Daarom wordt aan de afwijking van het midden 
geen betekenis gehecht. 
 
5. meten vloerpunten Noord-, West- en Zuidgevels 

Meet-punt 
Zie fig.3 

x y v w 

13 -148 -474,5   
16 -157 474,5   
17 18,3 475   
233) 2515) 790,55) 417,0 248,0 
243) 4595) 596,55) 209,0 442,0 
253)   180,0 414,8 
263)  492,01) 46,6 547,01) 
273) 499,55) 375,5 168,5  
28 518,25) 97,6 149,8  
29 515,85) -103,7 152,2  
303) 492,35) -364,7 175,7  
313)  -498,5 46  
323)  -629 182,5  
33 -3 -476   
36   442,8 248,0 
38   457,5 56,0 
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39    52,0 
41  219,6 170/1492)  
40  -226,0   176,8/153,5

2) 
 

70 138    
71 140 648,5   
72 137,5 743,5   
73 141 807   
74 296    
75 290    
77   4894) 461,54) 
Noten: 
1) Deze maten moet samen (1039) gelijk zijn aan afstand  V- en X-as zijnde 1038,5. Dus OK 
2) het getal achter de schuine streep is de drie-steensrij van de toren 
3) Gemeten op de drie-steensrij aan de voet (zie figuur 2) 
4) Onbetrouwbaar door omslachtige meting 
5) Niet door meting maar door omrekening van V-W-assen naar X-Y-assen 
 
 
De torenvoet is steeds bemeten op de drie-steensrij. Om de het opgaande steenlichaam in kaart te brengen is 
het nodig de terugwijking van elke “trede” vast te leggen. Dit is vastgelegd in onderstaande tabel (de voet aan 
de kerkzijde heeft niet zulke terugwijkende treden). De betekenis van de maten a, b, c en d  ziet u in figuur …. 
De maat voor de schuine streep is links van het hoekpunt, de ander is rechts van het hoekpunt. Daar waar a 
niet is ingevuld lag de rand onder de bestrating. 
 
6. meting traptreden torenvoet aan buitengevels (zie fig.2) 
meetpunt a b c d 
77  4,5 8 11,5 
78  4,5/4 7/8 11/13 
32 6,5/6,5 6/5 9/8 13/13 
31 5/5,5 5,5/5 10,5/10 15/13,5 
30  5/4 10/8,5 15/12 
40  4 7,5 11 
41  3,5 7,5 12 
27 4 3,5/7 6/0 11/12 
26* 5/4 7/6,8 Gelijk aan b 13/13,5 
25* 3/10,5 5/6,5 Gelijk aan b 10,5/14,5 
24* 9/4 6/7 Gelijk aan b 14,5/13,5 
23* 4/-5 5,5/5 Gelijk aan b 12,5/8 
* deze punten gemeten op 9.6.2006 
 
Controle in hoeverre de Y-as evenwijdig met Oost- en Westgevel van de toren loopt en tevens daar het midden 
van is: 

Tegenover elkaar liggende punten op Oost- en Westgevel 
51 646,5- 169= 477,5 30 668-  175,7+ 12= 504,3 
48 646,5- 170= 476,5 27 668-  168,5+ 11= 510,6 
 
Conclusie: de Oostgevel loopt vrijwel exact evenwijdig met Y-as, de Westgevel wijkt zo sterk af dat de meting 
herhaald zal worden alvorens conclusies te trekken. 
 
9.6.2006 
Geen helpers 
Om de Noordgevel van de toren te kunnen bemeten werd een nieuwe as op 642 cm van de X-as en evenwijdig 
daarmee. Ze werden vastgelegd met roestvrijstalen schroeven in de voegen tussen het plaveisel aangeduid met  
VI en VII. De maten loodrecht op die as vindt men onder in onderstaande tabel. 
 
7. meten vloerpunten binnenkant en herhaling metingen buitengevels (zie fig.3) 
Eerdere metingen in rood 

Meet-punt X (668-V) Y(1038,5- W) v w s 
1 -261,5 -265    
2 260,0 -130,2    
3 259,5 -127,5    
4 257,5 265,5    



                                                                    
- 

9 

5 157,0 264    
6 -16 263,2    
7 -261,5 262    
8 259,5 86,7    
9 260,5 88,7    
10 261,5 -265,5    
11 5,2 -267    
12 -147,5 -264    
13      
14 - -103,2    
15 - -105,5    
24 459* 596,5* 209,0 442,0  
25 488* 624,5* 180,0/ 180 414,8/414,0  
26 621* 492,01) /493 46,6/46,6 547,01)  
27 499* 375,5 /376 168,5/168,5   
32  -629 182,5/ 182.5  13 
77  -461,54) 4894) Niet te bemeten 143 
78    Niet te bemeten 142 
· niet bemeten maar berekend 
 
De volgende extra lengtes werden gemeten steeds op de driesteens-rijen: 
77-78 = 145, 32-78 = 183,5, 32-31 = 189, 25- 26 = 188 
Ook de diagonaalbeuken op de Oostgevel werden gemeten 54- 55= 164,5, 42- 43 = 168 
 
De binnenmaat van de zijmuren van het schip terplekke van het torencentrum werd opnieuw (met hulp van een 
toerist) gemeten en kwam nu op 1646 (de gele maat op 7.6.2006). Dit brengt het midden op slechts 2 cm van 
de eerder vastgelegde kerkas. De coördinaten van dit midden zijn: x= -128 en y= -14,5. Deze kleine afwijking 
valt geheel binnen de veronderstelde symmetrische geometrie van het gebouw en de meetnauwkeurigheid en is 
niet meer in tegenspraak met de andere bepaling van de middens. De beschouwing hierover onder 7/6 komen 
hiermee te vervallen. 
 
Nu de hoofdpunten van het grondvlak zijn bemeten is een controle op de symmetrie ervan t.o.v. het X-Y-
assenkruis mogelijk: 
Na het uitzetten van de maten in een tekening op schaal 1:50 blijkt reeds dat deze qua binnen- en buitenomtrek 
vrijwel perfect is. Zowel in afstand en parallelliteit worden slechts kleine afwijkingen gevonden. 
 
Controle op coördinaten die de parallelliteit en symmetrie van het vloerplan zouden moet bevestigen 
De coördinaten van de punten 32, 31, 26 en 25 moeten eerst omgezet worden naar die van het opgaande 
metselwerk (de coördinaten in de tabel zijn genomen op de drie-steensrijen). Ook moet een aantal punten 
bemeten in het PQ- en VW-assenkruis naar het XY-assenkruis omgezet worden. 
  

8.Omrekenen coördinaten van punten voor tabel 9  
 X Y  
 driesteensrij Opg.metselwerk driesteensrij Opg.metselwerk  
32 668- 182,5= 485,5 485,5 -629 - (629-13√2)= -611  
31 668-46= 622 622-14√2= 602 -498,5 -498,5  
26 668-46,6= 621,4 621,4- 13√2=  603 492 492  
25 668- 180= 488 488 1038,5- 414,8= 623,7 623,7- 12,5√2= 606  
55  -(646,5-151)= -495,5  -611,5  
54  -(646,5-34)= -612,5  -493  
43  646,5- 34= 612,5  497  
42  646,5-153,8=  492,7  614  
51  -(646,5-169) = -477,5    
48  -(646,5-170) = -476,5    
30  668- (175,7+12)= 480,3    
27  668-(168,5+11)= 488,5    
 
We kunnen nu nagaan na hoe de middens afwijken van het assenkruis 
 
9.Afwijking middens 
 Op grond van punten  Zie tabel naast X-as: 

maat Y 
naast Y-as: 
maat X 

Hoekpunten van steunberen 54- 43: 493-497= -4 8 2  
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55- 42: 611,5- 614=- 2,5 8 1,2  
32- 25: 611-606= 5 8 -2,5  
31-26: 498.5- 492= 6,5 8 -3,2  
55- 32: 495,5- 485,5= 10 8  -5 
31- 54: 602- 612,5= -10,5 8  -5,2 
43- 26: 612,5- 603= 9,5 8  4,7 
42- 25: 492,7-488= 4,7 8  -2,3 

buitengevels 13-16: 474,5- 474,5= 0 5 0*  
33-17: 476-475= 1 5 -0,5*  
51-30: 477,5-480,3= -2,8  8  1,4 
48-27: 476,5-488,5= -12 8  6 

portaal 1-4: 265- 265,5= -0,5 7 0*  
12-5: 264- 264= 0 7 0*  
11-6: 267- 263= 4 7 -2*  
10-7: 265,5-262= 3,5 7 1,7*  
1-10: 261,5- 261,5= 0 7  0* 
2-9: 260-260,5= -0,5 7  0* 
3-8: 259,5- 259,5= -0,5 7  0* 
4-7: 257,5- 261,5= -4 7  2* 

* op deze metingen is het assenkruis bepaald, het was een compromis omdat de middens niet op één lijn 
bleken te liggen 
 
Conclusie: De meten van de punten zonder sterretje was pas mogelijk na het vastleggen van de assenkruizen. 
Nu kan vastgesteld worden dat dit assenkruisstelsel heel behoorlijk de symmetrielijnen van de toren  benadert. 
Zo al bij de bouw van een volmaakte symmetrie is uitgegaan zijn er de volgende oorzaken van afwijking 
denkbaar: 
 
1 Onze meettechniek was zeker niet volmaakt, het gebruik van strak gespannen touwen, een houten 

winkelhaak en een “timmermansoog”  sluiten op zich zelf al een onnauwkeurigheid in. Maar ook de 
meetpunten zelf waren vaak al niet nauwkeurig te bepalen (op een hoek van metselwerk kan makkelijk een 
steen een centimeter afwijken, een pleisterlaag kan plaatselijk net wat dikker zijn dan een eindje verderop))  

2 De binnenwanden zijn gepleisterd. Dat maakt een zuiver vergelijking met de buitengevels problematisch 
3 Vervorming van het bouwwerk in de loop van 500 jaar 
4 Bij restauraties werd niet altijd de oorspronkelijke geometrie gehandhaafd. Het is bekend dat Cuypers in 

1904 het onderste deel van de traptoren heeft vernieuwd en de ingang in de Westgevel heeft verkleind. Bij 
die werkzaamheden waren de meetpunten 27, 26 en 25 betrokken. In de tabel zijn ze met grijs aangeduid. 
Enkele van de grote afwijkingen worden dan verklaarbaar.  

 
Alles overziende lijkt het er op dat het een assenkruis dat een paar tienden graad rechtsom gedraaid wordt nog 
beter het overeenkomt met de symmetrieassen van de toren. De verdraaiing van de kerkas t.o.v. de torenas 
zou dan nog maar één graad bedragen. 
 
 
We gaan na in hoeverre het vloerplan van de toren afwijkt van een zuiver vierkant: 
 
Breedte in Y-richting: Y13 + Y16= 474,5 + 474,5= 949 (bij middens bepaling 948)                                                                             
                                  Y33 + Y17= 476 + 475= 951 (bij middens bepaling 950)                                          
                                                      Gemiddeld 950 
Breedte in X-richting : X51 + X30 = 477,5 + 480,3= 957 
                                    X48 + X27 = 476,5 + 499,5= 976 

Hier nemen we geen gemiddelde omdat 27 duidelijk buiten het oorspronkelijke patroon 
valt (als gevolg van vernieuwing van traptoren) 
 

We kunnen dan concluderen dat het grondplan van de toren oorspronkelijk vrijwel een exact vierkant was met 
een gemiddelde breedte van 953 cm. Bij de restauratie in 1904 is de Westgevel bij de traptoren ca 19  cm meer 
naar buiten komen te staan. Het ziet er naar uit dat ook de binnenzijde daarbij op dit punt verschoven is (zie 
berekening van bineenzijde hieronder) . Dat zou een voor een deel de asymmetrie van punt 7 verklaren. 
 
Eenzelfde berekening is gemaakt voor de binnenmaten op peil-0: 
Breedte in X-richting X7 + X4 = 261,5 + 257,5 = 519,0 
                                  X8 + X3 = 259,5 + 259,5 = 519,0 
                                  X9 + X2 = 260,5 + 260,0 = 520,5 
                                  X10 + X1= 261,5 = 261,5= 523,0 
                                  Gemiddeld 520 
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Breedte in Y-richting  Y1 + Y4 = 265 + 265,5 = 530,5 
                                   Y5 + Y12 = 264 + 264  = 528 
                                    Y6 + Y11 = 263,2 + 267 = 530,2 
                                    Y7 + Y10 = 262 + 265,5 = 527,5 
                                  Gemiddeld 529 
3.6.2006 
Helper Frans van Eert. 
Gedeeltelijk herhaling van niveaumetingen op op 3.6.2006 
 
Positie 4: voor de Westgevel links van de voet 
Positie 5: voor de Westgevel in lijn met middenpad van kerk 
Positie 6: voor de Zuidgevel  midden voor de ingang 
 
 
10. Laserwaterpasmetingen torenvloer en -voet 
Meetpunt 
op 
driesteensrij 
en bij II, III, 
IV en VI 
straatniveau 

Positie 4 op straat Positie 5 op straat Positie 6 op straat Straat-niveau  
Aflezing 
A 
 

Omgere-
kend naar 
basisvlak 
B= 133,5-
18,5-A= 
115-A 
 

Aflezing 
C 

Omgere-
kend naar 
basisvlak 
D=110,6-C 

Aflezing 
E 

Omgere-
kend naar 
basisvlak 

F=124,8/ 
116,5- E 

gemeten 
vanaf 
richel 
torenvoet, 
maat R 

Omgere-
kend 

naar peil 
tov 

basisvlak 
G= (B of 
D) - R 

 
 
77 
(nieuw) 

103,9 11,1       

78 
(nieuw) 

106,1 8,9       

32 108,8 6,2     22,5 -16,2 
31 111,0 4,0     19 -15,0 
Schroefko
p VI 

133,5 -18,5 129,1 -18,5 /133,7 /-17,2   

30    107,9 2,7   10,5 -7,8 
40(nieuw)   110,2 0,4   8 -7,6 
41(nieuw)   103,8 6,8   19 -12,2 
27   101,5 9,1   18 -8,9 
26   100,0 10,6   22,5 -11,9 
25   100,5 10,1   24 -13,9 
Schroefko
p II 

128,8 -13,8 124,5 -13,9     

Toren 
centrum I 

  110,6 0 124,8/116,5 0   

60(nieuw)   111,4 0,8     
61(nieuw)   111,9 1,3     
Schroefko
p IV 

  129,5 -18,9 142,5/134,1 -17,7/-17,61)   

25   ,    24  
23   108,0? 2,6?   25 -22,4? 
74         
62(nieuw)     129,0    
70         
63(nieuw)     138,0    
Schroefko
p III 

        

 

1) Dit getal zou gelijk moeten zijn aan -18,9. Bij een herhaalde meting met nieuwe opstelling van waterpas bleef 
het verschil bestaan (tweede meting achter schuine streep). De getallen in grijs worden als niet geldig verklaard. 
De metingen van pos 4 en 5 zijn wel betrouwbaar daar de controlemetingen met elkaar kloppen, zie vetgedrukte 
getallen. 
 
6 juli 2006 
Geen helpers 
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Metingen werden verricht om doorsnede D+400 te kunnen tekenen. De toren versmalt zich op ooghoogte waar 
een hardstenen druiplijst rondom het buitenmetselwek zich bevindt. Het blijkt dat het metselwerk soms onder de 
druiprand hier en daar overhelt. Daarom is maat h gemeten. Uitgaande van het basisgrondvlak (fig.3) kan nu 
met i doorsnede D+400 geconstrueerd worden. 
((fig. 4)) 
 
11 Versmalling toren boven druiplijst (zie fig.4) 
De twee maten gescheiden door schuine streep betekent voor de hoek of op de punt staande  
links/rechts 
Meetpunt 
zie fig.3 

e f g h d 
Zie tabel  6 

i = d- h+ g 

77 135,5 -/5,5 -/13 -/1 -/11,5 -/23,5 
78 137,5 5/5,5 13/10,5 1/0 11/13 23/23,5 
32 138 6,5/5,5 9/16 0/2 13/13 22/27 
31 139,5 6,5/6,0 14,5/11,5 1,5/1 15/13,5 28/24 
30 141 5/5,5 10,5/11,5 1/01) 15/12 24,5/23,5 
40 143 6/- 11/- 0/-1) 11/- 22/- 
41 138 -/5 -/6,5 -/-0,5 -/12 -/19 
27 136,5 5/7 8/7 -0,5/01) 11/12 19,5/19 
26 134,5 7,5/6 7/12 0,5/0 13/13,5 19,5/25,5 
25 135,5 9/7,5 8,5/8,5 0/0 10,5/14,5 19/22,5 
23 242) 134 4,5/4 11,5/8,5 0/0 14,5/13,5 26/22 
24 232) 136,5 7,5/4 8,5/9 0/0 12,5/8 20,5/17 

1) muur bolt ca 1 cm naar buiten daar waar 0 gemeten werd  
2) zie verslag 8-31 augustus 

 
 
13 juli 2006 
Helper Hans van der Kruis 
Opmeten van klokkegat in vloer van eerste verdieping. 
((fig. 5 en 6)) 

Dit gat bevindt zich in het metselwerk van de spitsboogconstructie boven 
het portaal van de toren. Daarboven is een vloerconstructie van balken en 
planken die in het midden op het metselwerk van de spitsboogconstructie 
rust. Na het wegrollen van een tapijt en wegnemen van twee losse 
vloerpanelen kon een rond houten luik uit het klokkegat getild worden. 
Het was te gevaarlijk om het klokkegat terplekke op te meten. Bedoeling 
was om het middelpunt te zoeken en dat via een speciaal zwaar schietlood 
op de portaalvloer te projecteren. In plaats daarvan werd de omtrek van het 
gat d.m.v. schietlood op de vloer 8 meter lager afgetekend. Er werden tien 
meetpunten in de omtrek uitgezet. 
Het eerder bepaalde X-Y-assenkruis werd uitgezet en de coördinaten van 
de meetpunten vastgelegd, zie tabel 12. 
 
Thuis werden de tien punten uitgezet op het tekenbord schaal 1:10. Het 
was mogelijk een cirkel door deze punten te trekken op een paar na die er 
buiten of binnenlagen. Het middelpunt wijkt slechts enige centimeters af 
van het assenkruis. Deze afwijking valt geheel binnen de nauwkeurigheid 

van de bouwers van toen en de meters van nu. Deze cirkel wordt voortaan aangehouden, zie figuur 7.2-7 en-8. 
 
15 juli- 1 augustus 
In deze periode om de paar dagen 1ste verdieping en trappenhuis opgemeten. Hierbij waren een keer 
behulpzaam: Ruud Ruygrok,  Dorus van der Palen en mijn kleinzonen Thomas Arevalo en Camiel Farjon. 
((fig.7)) 
Het was met de beschikbare middelen niet mogelijk het assenkruis van het grondvlak op de eerste verdieping 
uit te zetten. Wel kon een relatie met het centrum (kruizing van X- en Y-as) bepaald worden. Het grootste 
obstakel om de X-as uit te zetten is het orgel   
We hebben verondersteld dat de muurvlakken evenwijdig met het assenkruis lopen. In figuur 7.2-8 zijn de 
basismaten vastgelegd.  
De reeds lang bestelde laserafstandsmeter zou hier goed van pas komen.  
De hoogte van balconrand, klokkegat en raam in Westmuur werden rechtstreeks met het meetlint bepaald. Bij 
het bemeten van de onderzijde van het balcon verleende een tot 7 meter verlengbare ragebolstok uit het 
bezemhok goede diensten. 
 

12 Projectie van torengat op 
vloer (meetpunten tellen met de klok 
mee vanaf meest linkse punt, bij de letter 
X) 
Nr. X Y 
1 72,5 -7 
2 55,5 -47 
3 17,5 64,5 
4 -31 -57 
5 -58,5 -30,5 
6 -66 7 
7 -57 36 
8 -39 57 
9 24 69 
10 59 41 
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De dikte van de buitenmuur van het onderste deel van het trappen huis werd bepaald via de twee raampjes die 
zich daar bevinden. De breedte van het trappengat bepaalde daarna de binnenwand en het vlak waaraan de 
trappenspil moest raken. 
De positie van de trappenspil werd vervolgens op drie manieren bepaald: 
1 Afstand tot de 8ste traptrede (die t.o.v de vloergeometrie was vastgelegd) 
2 Afstand tot het tweede raampje van onder. 
3 Afstand tot Zuidgevel dat te bepalen is op de eerste verdieping 

 
Methode 2 en 3 leverde dezelfde positie op, 3 week aanvankelijk ca 15 cm af, de oorzaak was een foutieve 
bemeting in figuur 7. Na correctie leveren de drie methoden dezelfde positie op. Het hart van de trapspil heeft 
de volgende coördinaten: X= 322 en Y= 492. ( zie verslag 31 augustus, verderop) 
 
Uit de metingen volgt dat de muurdiktes zich verslanken als volgt: 
Aan binnen zijde verslanken alle vier muren ergens tussen plafond van het portaal en de houten vloer van de 
1ste verdieping, in de tekening hebben we de sprong weergegeven op de plek waar het spitsboog plafond rust 
op de muur. 
Aan de buitenzijde springt alleen de Oostgevel iets terug echter zo weinig dat het de meetnauwkeurigheid 
benadert, de sprong moet tussen de (verdiepte) koorvloer en de balconbodem zitten. 
De zuid- en Noordgevel blijven even dik (het eerste volgt uit de metingen, de tweede is zichtbaar aan de 
buitenkant). 
Met Westgevel is iets eigenaardigs aan de hand. Hij lijkt naar buiten te hellen. 
Om daar inzicht over te verkrijgen zij aan de gevels en diagonaalsteunberen aan de Westkant metingen met 
een schietlood verricht.  
Het houten blokje dat boven aan een schietlood zit werd vervangen door een speciaal houten vorkstuk dat 
scharnierend aan een panlat bevestigd kan worden. Hierdoor was het mogelijk over een lengte van 125 cm 
gevel boven de onderste druiprand de afwijkingen van de verticaal te meten (fig. 8 en 9). 
De geveldelen die in 1904 vernieuwd zijn (restauratiewerk door Jos Cuypers) staan redelijk in het lood. In de 
oude geveldelen helt de noordelijke kant van de Westgevel 4 cm over. Zou men dat over de hele gevelhoogte 
extrapoleren dan komt men op 30 cm! Dat lijkt weinig reëel maar de ca 20 cm die uit metingen op de 1ste 
verdieping volgen lijken dat wel.  
Hoe deze forse afwijking te rijmen valt met de geringere afwijkingen van de Noordwestelijke steunbeer (die er 
toch een geheel mee vormt) is een raadsel. De enige denkbare verklaring is dat bij een restauratie in een verder 
verleden deze discrepantie is ontstaan. 
 
1 tot 7 augustus 2006 
 Geen helpers 
 
Bij de metingen aan het trapstelsel naar de eerste verdieping is komen vast te staan dat de opening in het 
steenlichaam, die van de wenteltrap naar de 1ste verdieping leidt, op een zeker moment verlegd is van de 
Zuidwest hoek naar het midden van de Zuidgevel.  
Om dit te bereiken is er een omloop gemaakt die rust op stalen I-binten. Men heeft daarvoor het 
spitsboogplafond boven het voorportaal (ruimte tussen zij-ingang en torenportaal) ca 80 cm naar beneden 
gehaald (de oude aanzetten van de spitsbogen zijn op de muren nog te zien) 
Deze ingreep is tijdens de restauratie door Jos Cuypers in 1904 tot stand gebracht. Hij verkleinde of verwijderde 
doorgangen om de toren sterker te maken en deze verplaatsing, naar een minder kritische plaats, was er daar 
ook een maatregel van (zie figuur 1ste verdieping van het verslag van Cuypers cuyp)  
  
Maten genomen van wenteltrap tot aan 1ste verdieping (zie fig. 9 en tabel ) De treden kregen een nummer, 
gelijkvloers is 4 cm boven peil 0 die heet trede 0. Het aantal treden tot aan de eerste onderbreking, voor de 
toegang naar de eerste verdieping, 38. 
Er werden hoogteverschillen in stappen van 7 tot 8 treden gemeten.  
Als men de cilinder beschouwt waarbinnen de treden zich spiraalsgewijs omhoog wentelen dan kan men daarin 
een verticale lijn  trekken door de middens van de raampjes. Dit maakt het mogelijk de stootkanten van twee 
treden (tree 12 en 29) t.o.v. die verticaal te meten en daarmee de positie van de spiraal te verankeren. 
Bovendien kon de stootkant van de 38ste tree gemeten worden t.o.v. de gang in de omloop.  
Toen eenmaal die posities vaststonden konden de tussenliggende treden draaisgewijs verdeeld worden. 
 
 
 
 
Tabel 13- maten van wenteltrap 
Trede nummers Verticale 

afstand 
Aantal treden Gemiddelde 

treeafstand 
Gesommeerde 
verticale 
afstanden voor 
en na correctie 
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Basis- 0 4   4-4 
0-8 142 8 18,11) 146-146 
8-17 163 9 18,1 309-309 
17-24 127 7 18,1 436-436 
24-31 130 7 18,53) 566-563 
31-38 126 7 18,0 692-689 
38-46 120 8 18,0 812-808 
46-vloer 1ste 
verdieping 

-152)   997-793 

totaal 797 (directe 
meting is 793, 
zie fig.7) 

   

1) De eerste tree is 15,5, de rest 18,1 
2) Het gangetje door de muur loopt 2cm op, het afstapje is 13 cm 
3) Na de correctie is treeafstand 18,1 cm 
 
 
31 augustus 2006 
Helpers Marian Farjon en Ruud Ruygrok bij enkele metingen 
 
In deze periode is het vloervlak van de eerste verdieping uitvoerig opgemeten (fig. 7.2-8). Het was niet mogelijk 
het X-Y-assenkruis uit te leggen omdat het orgel in de weg staat. In de plaats daarvan zijn t.o.v. het klokkengaat 
drie strepen in de houten vloer gekrast. Deze krassen hebben een bekende afstand tot de rand van het 
klokkengat. Belangrijk was dat de Zuidgevel op de boven verdieping op dezelfde afstand ligt van de X-as als op 
de grond nl 475 cm 
De houten vloer zakt naar het midden ca 2 cm door waarschijnlijk onder het gewicht van orgel en trapblaasbalg. 
De vloer steunt waarschijnlijk niet op het stenen spitsboogplafond er onder. Het verschil is in de tekeningen niet 
verwerkt (0,3 mm in de tekening) 
 
Ook zijn er pogingen gedaan om de maten van het uitwendig achtkant van de traptoren te bemeten. De 
traptoren doorsnijdt het schuine dak van de zijbeuk van de kerk en is daardoor niet direct te bemeten.  Daarbij 
werd ontdekt dat in tabel 11 een nare vergissing is gemaakt waardoor een eerdere conclusie over de 
coördinaten van de trapspil op losse schroeven kwam te staan. In de volgende paragraaf en in tekening 7.2-12 
zijn in rood de fouten gecorrigeerd  
. 
 
1 september-15 oktober 
Geen helpers 
In deze periode is, naast het gewone detailmeetwerk, gezocht naar manieren om de doorsnede van de 
traptoren te bepalen. 
Doordat er nieuwe antennes (voor mobileverkeer) werden geïnstalleerd leek zich een unieke gelegenheid zich 
voor te doen met een hoogwerker onbereikbare plekken te bemeten. Er was al een afspraak met de 
antennebaas om een half uurtje de toren te mogen bemeten maar de kraandrijver weigerde me op te hijsen 
omdat daar een VCA-bevoegdheid voor nodig is. Er is een ARBO-wet die zegt dat werkers boven de 15 meter 
moeten voldoen aan een bekwaamheid die je kunt verkrijgen door het volgen van een cursus. Er zijn nog 
pogingen gedaan bij locale loonwerkers maar het werd duidelijk dat zonder een VCA-bevoegdheid het risico 
voor de operateur te groot is. 
Daarop is contact gezocht met de afdeling Bouwkunde van de Universiteit te Eindhoven. Daartoe is een 
meetopdracht opgesteld. Op grond daarvan is er een principeafspraak dat studenten als onderdeel van hun 
leerproces de basismaten van de buitenzijde gaan opmeten.  Dat zal gebeuren vanaf de grond met 
geavanceerde meetapparatuur. 
 
Intussen heb ik gezocht naar middelen om voort te gaan met de traptoren en dat is heel goed gelukt, zie 
tekening 7.2-12. 
De eindmuur van de Zuidelijke zijbeuk van de kerk bleek van groot belang voor de positie van de traptoren. Die 
muur is nauwkeurig bemeten d.m.v. het VW- en XY-assenkruis dat dankzij de roestvrijstalen schroeven in het 
plaveisel snel opnieuw is uit te zetten.  
Uit foto’s (genomen van het dak van Restaurant De Scheuter) blijkt dat de eindmuur het vlak BC vrijwel precies 
door midden deelt. Via het tellen van stenen kon vrij nauwkeurig de lengte van AB, BC en CD bepaald worden. 
Toen bleek dat met die maten alleen een gesloten veelkant opgezet kon worden als men CD niet evenwijdig 
met de Zuidgevel veronderstelt. 
Uit foto II (in figuur 7.2-12) blijkt dat CD inderdaad niet parallel loopt met de gevel want de horizontale 
metselvoegen van beide vlakken convergeren naar verschillende verdwijnpunten. 
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De aldus opgezette doorsnede van de traptoren bleek perfect te voldoen aan de volgende waarnemingen met 
het timmermansoog staande op het Torenplein: 
· Gaat men in het vlak CD staan dan snijdt dit vlak het onderste raampje iets binnen de rechter zijkant. Op 

tekening gebeurt hetzelfde 
· Kijkt men vanaf dezelfde plek langs CD naar de Zuidoost steunbeer dan ziet men nog juist een smal reepje 

daarvan, in de orde van 10 à 20 cm. Dit kon binnen het kader van de figuur niet getoond worden maar op het 
tekenbord klopt het precies 

· Het verlengde van BC snijdt de eerste blindnis in de gevel op 2 ½ strek (lengte van een steen) van de rand. 
Dat is ca 50 cm, ook op tekening komt dit op hetzelfde uit. 

 
De coördinaten van de hoekpunten t.o.v. van het XY-assenkruis zijn als volgt (opgemeten in figuur 11) 
 
Tabel 14- coördinatenen afmetingen van dwarsdoorsnede traptoren op peil 1111(opgemeten in tekening van 
figuur 11 
 X Y riblengte 
Hart spil 317 319 494 489  
A 140 475  
   49 46 
B 140 525 522  
   173  
C 274 632 628  
   107 110 
D 380 384 638 634  
 
De doorsnede is weliswaar achtkantig maar zeer onregelmatig in riblengte. Ook de onderlinge hoeken wijken af 
van 135 graden die een zuiver achtkant heeft 
Het lijkt er op dat men bij de bouw er is van uit gegaan om de gevel AB boven de eindmuur te laten beginnen., 
daar had men in ieder geval een solide basis maar dat leidde wel tot een wat misvormde achthoek. 
Een en ander leidt wel tot de indruk dat de toren gebouwd is toen het het grondplan van het kerkgebouw al 
bepaald was. Dat bleek ook al uit de afwijking van één graad die er bestaat tussen de hartlijnen van de kerk en 
die van de toren. De eindgevel wijkt zelfs twee graden af. 
 
Na de correctie van tabel 11 is een maatschets op grote schaal (!: 20) opgezet om de positie van de spil te 
bepalen (een eerdere tekeningen op kleinere schaal gaf verschillen in posities tot 15 cm al naar gelang de 
meetmethode) 
In figuur 7.2-12 is dat weergegeven. 
Er zijn drie meetmethoden gevolgd, de maten met een toevoegsel (1), (2) en (3) geven aan hoe dit gebeurde. 
Het grootste onderlinge verschil was nu 7 cm en de definitieve positie is bepaald halverwege meting 1 en 3. 
Hiervan zijn de coördinaten in de tabel vastgelegd. 
 
De metingen door de studenten van de TU Eindhoven zijn niet gebruikt omdat een bespreking van de resultaten 
onmogelijk bleek. 
 
Het hele najaar van 2006 en de winter is besteed aan het opmeten en doorgronden van het orgel. 
 
7.2.5 Metingen aan de spitsbasis en muurkroon. 
Meetassisteneten Hans van der Kruis en Jo Versteijnen. 
Ik heb de spits voorrang gegeven boven het voltooien van het steenlichaam omdat ik nu nog fit genoeg ben om 
de klimpartij naar boven te volbrengen. Over een paar jaar als ik eerst het steenlichaam zou afmaken is dat 
misschien een probleem. 
Met kerkbestuur en pastoor Van Meijl is afgesproken dat Hans van der Kruis mijn vaste helper voor de spits zal 
zijn en uit veiligheidsoverwegingen zal ik niet alleen de spits beklimmen.  
 
De volgende stappen werden gezet: 
a bepalen assenkruis op spitsvloer 
b bepalen posities van de opgaande stijlen 
c bepalen breedte van steenlichaam en de positie t.o.v de spitsvloer 
 
a bepalen assenkruis op spitsvloer 
24.3.2007:  
assenkruis a en b op de houten vloer met spantouw uitgezet, steeds werden de middens bepaald tussen twee 
van naast elkaar staande stijlen. De benaming van a en b is gekozen omdat die niet noodzakelijkerwijs 
samenvallen met de x- en y-as van de portaalvloer. De a- en b-assen werden in de vloer gekrast en met 
spijkers in midden en einden gemarkeerd.  
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b bepalen posities van de opgaande stijlen 
maten uitgezet in fig. 7.2.17 
 
Tabel 15 Coördinaten in horizontaal vlak op niveau houten vloer van spitsvoet  
Maten in centimeters 
nr in tekening a b breedte opgaande         
                                                                                                                                 staander 
 
1 302 -110,5 28,5 
2 291 136 27 
3 113 299,5 28 
4 -134.5 288 28 
5 -300,5 109 28,5 
6 -286 -133 28 
7 -133 -300 28 
8 133,5 -289 28 
9 305,5 -299,5 nvt 
10 294,5 300 nvt 
11 -303,5 302,5 nvt 
12 -296 -302 nvt 
13 311,5 -480 nvt 
 
 
Tabel 16 Coördinaten in horizontaal vlak op niveau houten vloer van voet kleine spits 
Stijlbreedte varieert tussen 10 en 7 cm, in tekening 8,5 aangehouden 
 
Nr. in tekeningen a b Punt gezien vanuit midden 
1 -95 -15,5 rechts 
2 -12,5 -107,5 links 
3 82,5 -81 rechts 
4 114,5 -18 rechts 
5 93,8 55 Rechts 
6 3 90 rechts 
    
: 
28.32007 
De binnengevel van het steenlichaam werd bemeten door het dunne been van een winkelhaak door spleten van 
de vloerbeplanking te steken. De binnenvorm wijkt maar weinig af van een zuiver vierkant van 600 x 600 cm, 
maten uitgezet in fig.7.2.17 (door Scheepens ook zo gemeten) In de schaaltekeningen wordt dat zuivere 
vierkant aangehouden. 
 
c bepalen breedte van steenlichaam en de positie t.o.v de spitsvloer 
10.4.2007 
Extra hulp Theo de Groof 
Buitenmaat van steenlichaam met “galg” gemeten, dit was een eerste probeersel. De galg is een grote 
winkelhaak opgebouwd uit planken met een dwarsstukje aan het eind van de dwarrsbeen. Het bleek heel 
moeilijk om dit gevaarte door het luik en de wijzerplaten te manoeuvreren. Door het aanbrengen van een 
diagonaal plank en afzagen van de buitenliggende delen ging dat veel makkelijker. (zie fig. 7.2-13, 7.2-14 en 
7.2-15) 
   
17.4.2007 
Vanaf nu af aan is Jo Versteijnen een tweede vaste hulp voor de spitsmetingen 
Met de grote winkelhaak buitenmaat van steenlichaam gemeten op Z, W, N en O. Resultaten zijn uitgezet in fig. 
7.2.17 
 
Van dan af aan zijn er elke week op een vaste dag met Hans en Jo metingen verricht in de spits. Op 13 
september is dit voor de laatste en 22ste  maal gebeurd. Hierbij werd binnen in de bol metingen verricht. 
De resultaten zijn vastgelegd in de tekeningen 9.2.12 en 9.2.14 
  
 
 
Vanaf nu is de verslaglegging niet meer per dag doch per onderwerp. 
Vaste assistenten bij de metingen waren Hans van der Kruis en Jo Versteijnen.  
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De metingen vonden plaats in de zomers van 2007 en 2008 een ochtend per week daarna nog in 2009 op ad 
hoc basis 
 
7.2.6 Schietloodmetingen in spits en steenlichaam 
Je mag van een oud gebouw niet verwachten dat alles nog loodrecht en kantig overeind staat. Dat was de 
reden dat van begin af aan gewerkt is met assenkruizen. Hierbij is ook een Z-as gedefinieerd (de loodlijn door 
het middelpunt van de toren op peil-0, de begane grond dus) 
Hierboven is ook een assenkruis vastgelegd voor de spits. Het middelpunt hiervan hoeft niet op de Z-as te 
liggen, de afwijking is met een schietlood vastgesteld.  
Het was niet mogelijk om een schietlood 40 meter uit het hart van de spitsbasis naar de torenvloer te laten 
zakken, alle luiken in de toerenverdiepingen waren uiteraard open gezet. Dat was wel mogelijk op 35 cm 
afstand vanuit dat middelpunt in onder 100 met de Noordrichting (met de klok meedraaiend) en met een kompas 
gemeten. 
Vanuit de projectie op de torenvloer werd het spitsvloermiddelpunt terug geconstrueerd [fig. 7.2.18] 
 
De afwijking blijkt 40 cm te zijn in ZWW-richting 
 
Ook de positie van het middelpunt van bovenvlak van stoel 3 (onderkant van de bol) is met schietlood bepaald 
t.o.v. het assen kruis van de spits. Deze bedraagt 19 cm eveneens in ZWW-richting. [fig. 9.2.17] 
 
 
Hierdoor wordt een door velen geuit vermoeden, dat de toren iets scheef staat, bevestigd. Hij helt ruwweg met 
hoek van 1:100 over in ZWW-richting. Het topje van de toren zou daarmee ca 65 cm uit het lood staan. 
. 
 
IN figuur 9.2.18 zijn de schietloodmetingen vastgelegd. Een toelichting hierop volgt nu: 
In de spits is twee keer een schietlood neergelaten. Het was onmogelijk een schietlood dicht bij het midden neer 
te laten (vanwege de vele houtconstructies die een vrije doorgang belemmeren).  
Dat gebeurde op de punten A en B. Bij elke passage van een spakenstelsel werden de maten a t/m f 
opgemeten (zie tabel 16) Daaruit kon per geval de positie van de middens van een spakenstelsel bepaald 
worden (met op de kruising daarvan het centrum van de stoelbovenkant) Dat is uitgezet en hiermee komt een 
afwijking van stoel 3 als 19 cm te voorschijn. Tevens wordt duidelijk dat per stoel een afwijking in evenredigheid 
hiermee gepaard gaat. M.a.w. de spits helt in zijn geheel over (helling 19/ 1690 = 11: 1000). 
Dit blijkt ook uit een andere meting met een laserwaterpasmeter. Hiermee zijn de bovenkanten van de spaken 
op de (staander)posties 1 t/m 8 bepaald t.o.v. de hoogste. Dat bleek nr 5 en 6 te zijn. Dit is links uitgezet. Ook 
hier blijkt dat er een helling is dezelfde orde van grootte namelijk 8:1000 en in dezelfde richting. 
Een waterpasmeting van het steenlichaam zelf bleek door de ruwheid van het metselwerk niet zinvol te zijn. 
 
In het steenlichaam bleek een schietlood dicht bij het midden wel mogelijk (zelfs de enige mogelijkheid). Vanaf 
punt C op de spitsvloer ging het schietlood 40 meter naar beneden tot een halve centimeter boven de 
portaalvloer waar het toren assenkruis is ingekrast.  
De positie van C t.o.v. het spitsassenkruis werd vastgelegd met een hoekmeting d.m.v. een kompas (35 cm 
onder een hoek van 10 graden met de Noordrichting) 
Punt C werd met krijt op de portaalvloer gemarkeerd [figuur 7.2-19] en zo kon vervolgens het spitsassenkruis 
met de 35 cm en de 10 graden (met kompas) gereconstrueerd worden. Deze metingen zijn in rood 
weergegeven 
  
Tabel 16 Metingen om de positie van centra van stoelen t.o.v. A en B vast te stellen  (zie figuur 9.2.13) 
Maten in cm 
Stoel a b c d* e f a’ = 

a + ½ d 
b’ = 

b + ½ c 
e’ = 

e + ½ d 
f’ = 

f + ½ c 
1 5,9 57,5 25 29 13,5 95 20,4 70,0 28 107,5 
2 12,5 59,5 24 26 20,5 94,5 25,5 71,5 33,5 106,5 
3 20,0 60,7 22 21 28,5 96 30,5 71,7 39,0 107 
*in figuur niet weergegeven, het is dikte van de horizontale spaak. 
 
Na de vaststelling van de scheefheid zijn de metingen van onderstuk van het steenlichaam hierop 
gecontroleerd. 
Bij de het projecteren van het klokkegat op de portaal vloer werd een kleine afwijking gevonden, zie 13.7.2006 
en figuur 7.2-8. Dat werd toen geweten aan meet- en bouwonnauwkeurigheid. Nu we weten dat er van een 
werkelijk scheefheid sprake is gaat deze meting een andere betekenis krijgen. 
Hij bedraagt 3,5 cm in West-richting en 2 cm in Zuidrichting. Op zichzelf nog steeds marginaal maar het 
klokkegat blijkt niet in het centrum van de eerste verdieping te liggen. Dat centrum ligt ook nog een 2 cm 
Westelijk en 1,7 cm Noordelijk van het klokkegat-midden te liggen.  
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Uiteindelijk komt het centrum van de binnenwanden op de eerste verdieping op 5,5 cm Westelijk van XY-
oorsprong te liggen. Inderdaad een helling die in richting ongeveer klopt met wat langs andere weg gemeten is 
maar op een hoogte van bijna 8 meter een iets kleiner helling oplevert namelijk 5,5/793 = 0,7 op.  
 
Nu de scheefheid in richting en grootte is vastgesteld moet het ook mogelijk zijn via directe metingen aan gevels 
en binnen wanden de scheefheid te bevestigen. 
Hiervoor is een speciaal meetinstrument gemaakt dat in fig. 7.2.20 is beschreven. 
Hiermee zij metingen verricht vanaf grondniveau (peil 0) aan Westgevel , binnenwanden en de kopgevels van 
de zijbeuken (omdat ze meebogen bij het scheefzakken). De resultaten zijn weergegeven in figuur 7.2.21, 
steeds het aantal centimeters op de lengte van het touw (soms laat de situatie niet toe de volle 4 meter te 
gebruiken). Daarnaast zijn er een aantal metingen gedaan op alle bereikbare vlakken van voldoende hoogte die 
in onderstaande tabel zijn weergegeven. Hierin zijn ook de resultaten van figuur 7.2.21 opgenomen. 
 
Tabel 16a Directe scheefheidmetingen 
Foto’s opgenomen tijdens de metingen zijn te zien in het boek onder figuurnummer  
Verticale locatie Westgevel Binnenwand West Binnenwand 

Oost 
Kop zijbeuk 
Noord 

Kop zijbeuk 
Zuid 

grond 5/3002) 1,7:100 0/4003) 0:100 0,5/4003) 0,1:100 5/300 1,7:100 4,2/400 1:100 
orgelverdieping   8/400 2:100       
uurwerkkamer 4/6001) 0,7: 100 0/4003) 0:100 6,5/4003) 1,6:100     
klokkenkamer   -3,0/400 -0,8:100 -3,5/400 0,9:100     
 
1) Vanuit luikopening in Westgevel met zwaar schietlood, afwijking van 4 cm geschat a.d.h.v. dikte schietlood 
2) Op oorspronkelijk deel van gevel 
3) Deze metingen betreffen gevels die bij de restauratie ingrijpend gerestaureerd zijn en dus de scheefzakking 

niet representeren 
 
De conclusie is dat qua richting en orde van grootte deze metingen de eerdere vastgestelde scheefheid 
bevestigen. 
.  
7.2.7 Meten hoogte verdiepingen 
De hoogte van de stoelen in de spits en verdiepingen in het stenen lichaam zijn gemeten met een meetlint dat 
over de hele hoogte van spits en lichaam werd uitgerold [figuur 7.2-23]. De resultaten zijn uitgezet in figuur 7.2-
22. 
Hierbij zijn punten die niet met meetlint te bepalen zijn overgenomen (of vergeleken met metingen) van het 
meetrapport Linders. 
Dit betreft: peil 10, dat is het topje van de spits met 6490 cm. 
Het hoogste punt dat binnendoor gemeten is onderzijde taflement in de bol op peil 6101, dat klopt heel goed 
met de meting van Linders van de “richel”-onderkant als 6098, als men het loodpakket op die richel op 3 cm 
stelt. De maat 375 is met bovengenoemde maten door optellen en aftrekken bepaald.   
De top van de muurkroon kon niet direct gemeten worden. Hij is afgeleid van het “ref.vlak” op peil 3866.5 
(binnendoor gemeten) door er dikte van de spaken + onderstoppers à  54,5 cm [zie fig.7.2-17[ ervan af te 
trekken: 3812 cm. 
De buik en de kruin van de haan zijn door Linders gemeten: respectievelijk 6823 en 6867 cm.  
 
 
 
7.2.8 Bepaling uitwendige geometrie van stenen lichaam 
Dit onderdeel is in bijlage 7.3 beschreven: Meetacties Linders en Basten 
 
7.2.9 Bepaling uitwendige geometrie van de spitsflanken 
De geometrie van de flanken van de spits zijn bepaald door het grondvlak (zie 7.2.5) als uitgangspunten te 
nemen en de hoekpunten (grafisch in fig. 7.2-24) met rechte lijnen te verbinden met de top van de spits die door 
Linders bepaald is. 
Dat de flanken onder de bolletjeskrans een snijpunt hebben in de top van de spits is een aanname (de flanken 
eindigen ruimschoots onder die top) maar ligt wel erg voor de hand. Dat deze aanname klopt bleek toen 
vervolgens de binnenmaten op de stoelbovenkanten bemeten werden en uitgezet werden in fig. 7.2-24. 
 
 
De geometrie van de flanken van de spits zijn bepaald door het het grondvlak (zie 7.2.5) als uitgangspunten te 
nemen en de hoekpunten (grafisch in fig.7.2-24) met rechte lijnen te verbinden met de top van de spits die door 
Linders bepaald is. 
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Dat de flanken onder de bolletjeskrans een snijpunt hebben in de top van de spits is een aanname (de flanken 
eindigen ruimschoots onder die top) maar ligt wel erg voor de hand. Dat deze aanname klopt bleek toen 
vervolgens de binnenmaten op de stoelbovenkanten bemeten werden en uitgezet werden in fig. 7.2-24. 
 
 
 
 
7.2.10 Overige metingen 
Het gebruik van een assenkruis bij het bemeten van de vloerplannen op verdieping 2, 3 en 4 is vrijwel 
onuitvoerbaar door de scheefstand. Er zouden dan veel meer hightech meetmethoden beschikbaar moeten zijn. 
We hebben volstaan de inwendige vierkanten te bemeten en bij afwijking van rechthoekige maatvoering de 
gemiddelden te nemen. 
De positie van de vloerplannen t.o.v. de buitenmaten werd bepaald door muurdikten te meten via de 
raamopeningen. 
Deze metingen zijn vastgelegd in kladblokken, waarin terplekke maatschetsen met maten werden getekend. 
Ook de spits is op die manier in detail opgemeten.  
 
 
Dit rapport wil ik besluiten met het uitspreken van grote dank aan de helpers die me jarenlang met grote inzet 
hebben geholpen: Jo Versteijnen die ons in de rustpauze altijd koffie en door zijn vrouw gebakken peperkoek 
tracteerde en Hans van der Kruis, die vaak raad wist in moeilijke gevallen. 
 
 

 
Fig. 7.2-1- bepalen van middens van schip en toren op vloerniveau 
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Figuur 7.2-2  Illustratie- Uitzetten van de hartlijnen van kerkgebouw en toren 
foto Farjon 
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Fig. 7.2-3 Getrapte voet van toren 
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Fig. 7.2-4 coordinaten van torenvoetplan 
De meetpunten aan de Westkant zijn genomen op de driesteensrij (zie fig. 9.2.2) De plattegrondlijn, die 
correspondeert met de rest van de tekening, ligt binnen die lijn op afstand “d” in fig. 9.2.4.  
De hoofdmaten van het grondvlak zijn afgeleid van de tabel met coördinaten, ze zijn met gestippelde maatlijnen  
aangegeven,  berekening op pag. 10 
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Fig. 7.2-5 Oversteek en wijking aan de voet van de toren aan Westzijde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4 
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 Figuur 7.2-6 Projecteren van klokkegat op 
torenvloer 
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Figuur 7.2-7 Projectie van klokkengat op torenvloer 
waarop met krijt het eerder bepaalde assenkruis is 
getekend. Blad papier ligt aan westzijde van 
assenkruis, de X-as   
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Fig. 7.2-8 Basisafmetingen 1ste verdieping 
Het middelpunt van het klokkegat ligt iets verschoven t.o.v de oorsprong van het assenkruis op de portaalvloer. 
Later toen het duidelijk werd dat de toren iets scheef staat is deze afwijking daar mee in verband gebracht. De 
afwijking klopt wat richting betreft met de schietloodmetingen (zie fig. 7.2-18) Bovendien blijkt dat het centrum 
van de binnenmaten op de eerste verdieping nog 2 cm afwijkt in Westelijke richting zodat de totale uitloodstand 
komt op 5,5 cm 
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Fig. 7.2-9 Meting van afwijkingen van verticaal (het 
koperen schietlood ziet u in de het witte ovaaltje) 
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Fig.7.2-10 Schietloodmetingen aan Westelijke gevels 
Het getal geeft het aantal centimters de gevel voorover helt over een hoogte van 125 cm in de onderste twee meter boven de druiplijst 
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Fig. 7.2-11  Wenterltrap basismaten 
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Figuur 7.2-12 Horizontale doorsnede traptoren op peil 1111 (waterlijst 1) 
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Figuur 7.2.13 Meetmethode breedte toren onder dakgoot 
Door de aanwezigheid van steunberen en traptoren is met optische middelen vanaf de grond een directe 
meting van de breedte van het steenlichaam praktisch onuitvoerbaar. 
Dankzij vier luiken in de spits op de hoofdrichtingen van het kompas kon met hulp van een galgconstructie 
de breedte van het steenlichaam direct onder de goot bemeten worden. 
De lengte van het dwarsstokje werd experimenteel zo gemaakt dat het verticale  been net vrij bleef van de 
gootrand. Daardoor kon de maatverdeling op dat been goed afgelezen worden. 
De galg werd in zijn geheel verticaal en horizontaal zo gemanoeuvreerd dat hij én horizontaal waterpas 
was én het dwarsstokje met zijn einde precies tegen het metselwerk rustte en bovendien de druipsteen 
aan onderzijde raakte. Om te zien of dat het geval was gebruikten we een op afstand bedienbare spiegel.  
Als die positie bereikt was werd het geheel gefixeerd door schroeven en lijmtangen. 
De maten a en b hadden een vaste waarde, c en d werden opgemeten. Zo kon de positie van A en B tov 
het basisvlak van de spits (vloer) en het assenkruis berekend worden. 
Deze meting is vier keer herhaald daarbij steeds de grote wijzer steeds in de gaten houdend omdat die 
tussen tien voor en tien na het halve uur het “schootsveld” blokkeerde 
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Figuur 7.2-14 Meten van steenlichaam met galg 
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Figuur 7.2-15 Meten van steenlichaam met galg 2 
De spiegel met afstandsbediening is in stelling gebracht om te controleren of 
dwarshout tegen de gevelstenen rust. 
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Figuur 7.2-16 Hans van der Kruis en Jo Versteijnen stellen galg op voor meting van 
breedte steenlichaam onder de dakgoot 
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Figuur 7.2.17. Basismaten voet grote en kleine spits 
De beperkingen van het scanapparaat maakte het noodzakelijk om de figuur in twee delen te presenteren 
Na het uitleggen van het ab-assenkruis werden de coördinaten van de posities van de stijlen 1 t/m 8 bepaald. 
Steeds werd het rechtse hoekpunt hiervoor aangehouden (op de tekening werd de stijldoorsnede hieruit 
geconstrueerd bij een opgemeten breedte en dikte, tabel ) 
De binnengevel van het steenlichaam werd bemeten door het dunne been van een winkelhaak door spleten van 
de vloerbeplanking te steken. De binnenvorm wijkt maar weinig af van een zuiver vierkant van 600 x 600 cm 
(door Scheepers ook zo gemeten) In de schaaltekenigen wordt dat zuivere vierkant aangehouden. 
Om de voetprint van de kleine spits te bemeten werd een hulplijn getrokken waarvan de snijpunten met de ab-
assenkruis zijn vastgelegd.  
Deze hulplijn werd de a-as van een assenkruis voor de kleine spits, de b-as loodrecht daarop gaat door een zijde 
van de koningsstijl. Ook hier werden de coördinaten de opgaande stijlen bepaald. 
De spitsvloer ligt 13 cm boven muurkroon (basisbalk 10 cm dik, vloerplank 3 cm) 
De buitenomtrek van de traptoren op de hoogte van de muurkroon is bepaald door meting van de hardstenen 
rand die via kieren onder de dakgoot bemeten kon worden. Dat is de binnenste ononderbroken rode lijn, de 
dakgootlijn werd gevonden door er 29,5 cm (afstand gevel tot rand op overige gevels) er bij te tellen. De vorm op 
peil 1111 die via reconstructie gevonden is ligt daarbuiten (toont dus de verjonging) maar loopt niet parallel. Dat 
laatste klopt met waarnemingen vanaf de grond door stijl omhoog kijkend de druiplijsten te bekijken. 
De spitsvloer wijkt nogal af van het platte vlak, ze buigt door en ligt scheef in overeenstemming met de 
scheefheid van de toren in zijn geheel. 
De binnenkant van het dakbeschot (buitenkant van de sporen) is bemeten door de snijlijn met het basisvlak op te 
meten (de maten 332 en 331,5) . Daarop kon de schuinte van de dakvlakken bepaald worden door de 
dakvlaklijnen op de tekeningen van Scheepers door te trekken. Deze snijdt de topas op peil 6400 cm of 6400- 
3842= 2558 cm boven basis spits. Dit is aan de rechterzijde van de tekening uitgezet. De halve tophoek is 7,30 

(de hoogtemetingen waren op dat moment nog niet bekend) 
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Figuur 7.2-18 Vaststellen scheefheid door middel van schietloden 
Vanaf bovenkant stoel 3 is twee keer een schietlood neergelaten tot enkele millimeters boven de spitsvloer (op de 
plaatsen A en B). Van elke stoelbovenkant zijn de afstanden tot de spaken 7-3 en 1-5 opgemeten en tevens de 
breedte van die spaken. Zo konden de positie van de hartlijnen van elke spoelbovenkant t.o.v het assenkruis op de 
spitsvloer bepaald worden. Bij schietloodmeting B kon het gewicht niet tot de vloer doorzakken vanwege een 
tandwielkast van het uurwerk. Daar is door middel van een dwarshout (tijdelijk vastgeschroefd aan een spitsbalk) 
een omleiding gepleegd met twee schietloden. 
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Figuur 7.2-19 Jo Versteijnen brengt het schietlood aan 40 meter touw tot rust.  
Het ontspringt op een punt 35 cm van het middelpunt van de spitsvloer in een richting die ongeveer 
overeenkomt met zijn linker onderarm (juiste richting bepaald door kompas). Die 35 cm moet vanuit het 
schietlood naar links uitgezet worden om het spitsvloermidden op de torenvloer te projecteren. Dat punt ligt 40 
cm van het ingekraste kruisje op de voorgrond dat het hart van de toren op portaalvloer-niveau weergeeft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    
- 

38 

 
Figuur 7.2.20 Directe scheefheidmeter 
Met dit apparaat is het mogelijk over een hoogte van 4 meter de afwijking van een muur t.o.v. van de 
loodlijn te meten. Deze wordt positief genoteerd als de afwijking is als boven geschetst. Indien de muur 
naar achter helt dan wordt de stok gedraaid zodat het horizontale deel van het vorkstuk om één punt vrij 
van de muur draait zover als nodig is om het schietlood de muur nog net te raken. De afwijking moet dan 
geschat worden en wordt als negatief genoteerd.  
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Figuur 7.2.21 directe scheefheidmetingen vanaf peil 0 
Het getal voor de schuine streep is het aantal centimeters dat de muur overhelt, bij minteken wijkt de 
muur terug. Het getal achter de schuine streep geeft de hoogte (in cm) waarover de afwijking gemeten is. 
Dus 5/300 betekent dat de (oude) westgevel vanaf peil 0 over een hoogte van 300 cm 5cm overhelt, dat 
is nog veel sterker dan de algehele scheefstand van 1 op 100. 
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Figuur 7.2-22A metingen verdiepingen en stoelen 
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Figuur 7.2-22B metingen verdiepingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    
- 

42 

 

 

Figuur 7.2-23 Binnendoor meten 
van hoogte verdiepingen 
 
Het lint is met zijn begin 
vastgezet op bovenkant spaak 
van de basis van de spits. Het 
passeert hier het luik in vloer 
verdieping 2 en het houten 
gewelf van verdieping 1 (een 
helft van het luik ligt nog op zijn 
plaats). Met de losse rei (op de 
luikbalken) wordt de afstand tot 
spaak van vloer op verdieping 2 
afgelezen. (2371 cm). 
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Figuur 7.2-24 Geometrie van de spits 
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