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U kunt

• het werk delen — kopiëren, verspreiden en doorgeven via elk medium of bestandsformaat

• het werk bewerken — herschikken, veranderen en afgeleide werken maken

onder de volgende voorwaarden:

• Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een verwijzing naar de licentie te 

plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Umag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk 

gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.

• Niet-commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

• Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die 

anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Correspondentieadres: Adriaan van Os, email adriaan@adriaan.biz
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Lochem, Grote Kerk (voorheen Banekerk, Alkmaar)
Ontleend aan brief Flentrop 13/1'77

P8, omvang P8 ø lab.breedte lab.br berekend
C bijmaken 128 inw
F bijmaken 108.5 inw
Gs
c
f
c'
f'
c''
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c'''

13/8= /|\
8/5=   |
5/3=   |
3/2= Uit constr.tekening
guld.snede= kern op 1/4 van  zijn

O4 zijn diepte afgesneden
C
F Dit scjhijnt voor de 
c frontpijpen te hebben 
f gegolden.
c'
f' De berekende waarden
c'' zijn alle te groot
f'' verm. omdat van de
c''' uitwendige diameter

is uitgegaan.
B8

C bijmaken 104.1 inw Bij C en F is van de
F bijmaken 87.5 inw opgegeven inw. ø uit-
c gegaan
f
c' F schrijft: P8: 13/8 oct.verhouding
f' gevonden. , waarbij c uit de toon valt.
c'' Daarom vanuit c' 13/8 verh. doorge-
f'' trokken naar C.
c''' Klopte met p[laats in middentoren.

In B8 (aldus Fl) oct/.verh. 3/3 geconstateerd. F op practisch rechte lijn tussen c en c'.
Zo ook gehandeld bij F



F schrijft: P8: 13/8 oct.verhouding
gevonden. , waarbij c uit de toon valt.
Daarom vanuit c' 13/8 verh. doorge-

Klopte met p[laats in middentoren.


