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III

Voorbericht.
De technische wetenschappen hebben in de laatste jaren, door talrijke uitvindingen
en verbeteringen, ook in ons land een belangrijke literatuur doen ontstaan. Hoewel
eenige rijk voorziene bibliotheken aan enkelen de gelegenheid verschaffen kennis
te nemen en op de hoogte te blijven van de letterkundige voortbrengselen op dat
gebied, ontbreekt echter, wat BALDAMUS, ENGELMANN e.a. reeds voorlang aan den
duitschen technicus verschaften, n.l. een wegwijzer in dien stroom van geschriften.
Het doel van deze bibliografie is een proeve te leveren om in dit gemis te voorzien
en tevens den boekhandelaar een hulpmiddel aan te bieden, dat hem, naar ik hoop,
als vraagbaak goede diensten moge bewijzen.
Over de bewerking het volgende: De juiste grenzen eener dergelijke bibliografie
zijn eenigszins moeielijk te bepalen. Behalve de zuiver technische werken zijn over
belangrijke onderwerpen, als b.v. de riolering, het Noordzeekanaal, de droogmaking
der Zuiderzee, enz. ook zooveel mogelijk de geschriften opgenomen, die, hoewel
uit een ander oogpunt behandeld, toch ongetwijfeld op de uitvoering dier werken
invloed zullen hebben uitgeoefend. Zoo ook zijn belangrijke geschiedkundige en
statistieke werken over bouwkunde en nijverheid vermeld, i.e.w. alles wat mij m e t
b e t r e k k i n g tot de technische wetenschappen belangrijk voorkwam. Alleen de
wetgeving heb ik uitgesloten, omdat deze zeer volledig voorkomt in MART. NIJHOFF'S
Bibliotheca Juri-
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dica 1837-1873. Van de hulpwetenschappen: wis-, natuur- en scheikunde, heb ik
mij hoofdzakelijk tot de toegepaste bepaald. Het vermelden van de inhoudsopgaven
der tijdschriften en verzamelwerken scheen mij niet ondoelmatig, daar vele van die
werken, door vereenigingen uitgegeven, niet geregeld op de boekenmarkt
voorkomen. Het zaakregister verwijst naar de onderwerpen in die verzamelingen
behandeld. De werken van het Bataafsch Genootschap en de artikelen uit de
Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, van welke laatste velen
als overdruk of onder afzonderlijke titels op auctiën voorkomen, zijn op de namen
der schrijvers gesteld, met verwijzing naar den verzameltitel.
Ik mag niet verzuimen dankbaar te erkennen, dat de welwillende tegemoetkoming
en hulp van de HH.J. TIDEMAN, J.H. LELIMAN, F.W. VAN GENDT, MART. NIJHOFF en
van de firma v. WEELDEN en MINGELEN veel tot de volledigheid heeft bijgedragen.
Wanneer men deze proeve met een billijke maatstaf meet, zal men mij niet te
veel de gebreken er van toerekenen, doch ze voor een groot deel wijten aan de
onvolledigheid der bronnen en de vele andere moeie lijkheden aan bibliografischen
arbeid verbonden. Opgaven tot meerdere volledigheid en berichten omtrent
onjuistheden zullen voor een event. supplement gaarne en in dank door mij worden
ontvangen.
ARNHEM, Juni 1876.
R.V.D.M.

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

1

[A]
[Aanmerkingen]
Aanmerkingen en beschouwingen over een bij den boekh. Frijlink verkrijgbaar
gesteld bestek, voor den aanbouw van 104 arbeiderswoningen enz., door een
o

belangstellenden raadgever. Amst., G.D. Bom. 1854. gr. 8 .
ƒ 0,25

[Aanteekeningen]
Aanteekeningen betreffende het telegraafwezen in Hannover, Pruissen, Saksen
en Beijeren, op eene daartoe ondernomen reis verzameld door A.H. van Thiel en
o

J.M. Collette. 's-Hage, van Weelden & Mingelen. 1864. (83 en 4 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,75

[Aanvragen, De]
Aanvragen (De) om concessie Banck en Poolman c.s. (aanleg van spoorwegen
op Java) onderling vergeleken. Amst., Wed. J.C. van Kesteren & Zoon. 1863. (41
o

bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Aanwijzing]
Aanwijzing voor de behandeling van verplaatsbare stoommachines (locomobiles).
o

Utr., J. Greven. 1866. (18 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,20

[Aanwijzing]
Aanwijzing voor het stellen van het klein waterpas-instrument, met astronomischen
kijker van tienvoudige vergrooting, vervaardigd in de fabriek van Becker en Buddingh
te Arnhem. Naar het stelsel van Prof. S. Stampfer te Weenen. - Nota betrekkelijk
het onderzoek en de des noodige herstelling van de evenwijdigheid der optische
as met die van de luchtbelbuis voor het zakwaterpas-instrument, naar het stelsel
o

van prof. S. Stampfer. (1860). Met plt. 8 . (Gedrukt voor rek. van het Gouvernement,
overigens niet in den handel.)

[Aanwijzingen]
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Aanwijzingen der voordeelen, gemakken, enz. van het gebruik van gas. Eene
handleiding voor gasverbruikers, uit het Eng. naar de 193e uitg. voor Nederl. bewerkt
o

door A.C. Spruyt. Utr., A.J. Servaas v. Rooijen. 1866. (62 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,40

[Abbink, J.]
Abbink (J.), Het schip. Gesprekken over den oorsprong en voortgang van den
scheepsbouw, de zeevaart, de verschillende soorten van schepen, enz., waarbij
een aanhangsel, bevattende een plaat en beschrijving der zamenstelling en tuigaadje
van eenige schepen uit onzen tijd, door D.A. Teupken. Amst., M.H. Binger & Zn.
o

1851. (Met pltn., fig. en 5 krtn.) 12 . geb.
ƒ 3,60

[Abels, A.P.G.]
Abels (A.P.G.), Het kunstmatig droogen van koffij en cacao. Beschrijving van het
werktuig en de werkwijze, (geoctroijeerd bij besluit van 21 Nov. 1866) enz. Batavia,
o

Lange & Co. ('s-Hage, Mart. Nijhoff.) 1866. (42 bl. en 2 uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 3, -
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[Achina, J.J.]
Achina (J.J.), Zie Ruete.

[Acker Stratingh, G.]
Acker Stratingh (G.), Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen
o

herzien. Gron., J.B. Wolters. 1866. (2 en 98 bl.) gr. 8 .
ƒ 1,25

[Acker Stratingh, G. en G.A. Venema]
Acker Stratingh (G.) en G.A. Venema, De Dollard, of geschied-, aardrijks- en
natuurk. beschrijving van den boezem der Eems. Gron., 1855. J. Oomkens Jzn. en
o

R.J. Schierbeek. met 3 krtn. gr. 8 .
ƒ 4, -

[Acquoi, J.]
Acquoi (J.), Zie Tijdschrift voor wis-, natuur- en werktuigkunde.

[Admiraal, D.J.]
Admiraal (D.J.), Barakkenbouw. Een woord naar aanleiding van art. 7 der wet,
houdende voorziening tegen besmettelijke ziekten. Dordr., Blussé en van Braam.
o

1873. (97 bl. met 1 pl.) gr. 8 .
ƒ 1, Zie Tyndall.

[Adres]
Adres van de kamer van koophandel te 's-Gravenhage aan den raad der gemeente.
o

(12 bl.) gr. 8 . met gelith. kaart van den geprojecteerden spoorweg naar
Scheveningen. (1858) (Niet in den handel.)

[Adresboek, Algemeen]
Adresboek (Algemeen) voor den Nederlandschen boekhandel en aanverwante
vakken. Benevens aanwijzing der in Nederland uitkomende dag- en weekbladen.
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Nieuwe serie. 1e-21e jaarg. 1855-1875. Amst., C.L. Brinkman. 1855-1875. gr. 8 .
1e jaarg. Met portret ƒ 0,95; 2e-18e jaarg. met 14 portr. per jaarg. ƒ 1, -; 19e-21e
jaarg. met 4 portr. per jaarg
ƒ 1,25
Dit jaarboek bevat de volledige adressen der boek-, muziek-, kunst-, plaaten kaarten-handelaren; boekbinders, boek-, steen-, koperplaat- en
staalplaatdrukkerijen, alsmede der inrichtingen voor xylographie,
galvanoplastiek, glyphographie, het copieeren van photographiën, het
kleuren van platen en kaarten; der fabrieken van alle soorten van papier,
boekdrukkers- en boekbindersgereedschappen, druk- en schrijfínkten,
vernis, rollenspecie enz., der letter- en witgieterijen, alsmede der
magazijnen van steendrukkersbenoodigdheden, enz. enz.
Achter in het Adresboek bestaat gelegenheid om te adverteeren in het
advertentie-bijblad. De prijs dier advertentiën is: voor een geheele pag.
ƒ 4. -; voor een halve pag. ƒ 2,50; voor een kwart pag. ƒ 1,50; enkele regels,
per centim. ƒ 0,40

[Adresboek]
Adresboek voor handel en nijverheid 1853-1854. 1e verzameling. Amst., D.H.
Fikkert. 1854. 12 nos. bij inteek. ƒ 0,50; buiten inteek.
ƒ 0,80
Niet meer verschenen

[Adriani, A.]
Adriani (A.), Verhandeling over de Gutta-percha en caoutchoug en derzelver
o

verhouding tot onderscheidene agentia. Utr., Kemink & Zn. 1850 gr. 8 .
ƒ 0,80

[Advertentieblad]
Advertentieblad voor verkoopingen, verhuringen, verpachtingen, aanbestedingen
enz. 's-Hage, T.C.B. ten Hagen. fol.
Dit blad verschijnt sedert 1857 elken Zaterdag; abonnem. per 3 mnd. ƒ 2,
-; p. jaar bij vooruitbetaling ƒ5, -; Advertentiën van 1-6 regels ƒ1,20, elke
regel meer 16 ct. Dienstaanbied. van 1-6 reg. ƒ1, -; elke regel meer 10 ct.
Boekaankond. van 1-10 regels ƒ1, -; elke regel meer 10 ct. en 4/3 m.

[Adviezen]
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Adviezen over de gevolgen der ontworpen a f d a m m i n g van de
O o s t e r -S c h e l d e en het Sloe. Afgedrukt uit de Bijlagen van de Notulen der
vergadering van het koninklijk Instituut van Ingenieurs van den 13en Nov. 1866.
o

's-Hage, Gebr. J. & H. van Langenhuysen. 1867. Met 4 pltn. gr. 8 .
ƒ 2, -

[Adviezen, Nadere]
Adviezen (Nadere) uitgebragt aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van R i j n l a n d ,
door de ingenieurs J.F.W. Conrad, L.A. Reuvens en T.J. Stieltjes in commissie
vereenigd met den ingenieur hoofdopzigter van Rijnland P. Maas Geesteranus.
1871-72. Arnh., Gedr, bij G.W.v.d. Wiel & Co. 1872. Met pl. (Niet in den handel.)

[Adviezen]
Adviezen door ZEx. den Minister van oorlog gevraagd aan een' oud soldaat (T.J.
Stieltjes), over eenige punten, rakende 's lands v e r d e d i g ï n g s s t e l s e l . Nijm.,
o

J.F. Thieme. 1850. gr. 8 .
ƒ 0,70
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[Afbeelding]
Afbeelding en beschrijving van de te Londen op stapel staande monsterstoomboot
‘The great Eastern,’ lang 680, breed 83 voet en ingerigt voor 10,000 passagiers.
Naar het origineele plan van den ingenieur Brunel. Amst., A. Jager. 1857. (1 vel in
plano m. gelith. pl.)
ƒ 0,40

[Afbeeldingen]
Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, uitgeg. door de Maatsch. tot
bevordering der bouwkunst. afl. 1-18. Amst., L. van Bakkenes en Co. 1850-75. (pl.
1-92 met tekst) folio.
Jaarlijks verschijnt 1 à 2 afl., die afzonderlijk verkrijgbaar zijn.
INHOUD:
Aflev. 1.

Vleeschhal
te Haarlem
(3 pltn) ƒ 3, -;
voor de
leden
(uitverkocht.)

ƒ 1,20

Aflev. 2.

Stadhuis te
Gouda (3
pltn) ƒ 2, -;
voor de
leden

ƒ 0,80

Aflev. 3 en
4.

Stadhuis te
Middelburg
(8 pltn) ƒ 8, -;
voor de
leden
(uitverkocht.)

ƒ 3, -

Aflev. 5.

Gebouwen
te Delft (3
pltn) ƒ 2, -;
voor de
leden

ƒ 0,80

Aflev. 6.

Gevels van
woonhuizen
te
Amsterdam
(5 pltn) ƒ 4, -;
voor de
leden

ƒ 1,50
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Aflev. 7.

Groote zaal
van het
Binnenhof te
's-Hage (4
pltn) ƒ 2,50;
voor de
leden

ƒ 1, -

Aflev. 8.

De Waag te
Deventer (8
pltn) ƒ 3, -;
voor de
leden

ƒ 1,20

Aflev. 9.

Woongebouw
op den Brink
te Deventer,
(uitverkocht.)
Ingangspoort
tot het
(voormalig)
Athenaeum
Illustre, te
Amsterdam.
Ingangspoort
tot het
Burgerweeshuis
te
Amsterdam.
- Ingang van
het
Binnengasthuis
te
Amsterdam.
- Toegangen
tot de St.
Lucas- en
Metselaars-gilden
te
Amsterdam.
- Ingang van
het
(voormalig)
Leprozenhuis
te
Amsterdam.
- Ingang van
het
(voormalig)
Spinhuis te
Amsterdam.
- Ingang tot

ƒ 1, -
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den
Lombard of
Bank van
Leening te
Amsterdam.
- Ingang
naar het
(voormalig)
O.Z.
Heeren-Logement
te
Amsterdam.
- Ingang tot
een huis in
de
Barndesteeg.
(6 pltn) ƒ
2,50; voor
de leden
Aflev. 10.

Kleine
Houtpoort te
Haarlem. O.-I. Huis te
Amsterdam.
- St.-Jans
Gasthuis te
Hoorn, (7
pltn) ƒ 4. -;
voor de
leden

ƒ 1,50

Aflev. 11.

Cellebroerspoort
te Kampen.
Waterslootsche
poort te
Delft. Woonhuis in
de
Warmoesstraat
te
Amsterdam.
- Torens te
Groningen.
(6 pltn) ƒ 4, -;
voor de
leden

ƒ 1,50

Aflev. 12.

Torens te
Rhenen. (7
pltn) ƒ4, -;
voor de
leden

ƒ 1,50
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Aflev. 13.

Stadhuis te
Naarden. Twee
Woonhuisgevels
te
Amsterdam.
- Een
Woonhuisgevel
te Alkmaar.
(6 pltn) ƒ 4, -;
voor de
leden

ƒ 1,50

Aflev. 14, 15
en 16.

Stadhuis te
Leiden. (18
pltn) ƒ 12, -;
voor de
leden

ƒ 5, -

Aflev. 17.

Woonhuisgevels
te
Amsterdam.
Kamerbetimmering
te
Dordrecht. Jongenspoort
van het
Burger-Weeshuis
te
Amsterdam.
- Collegium
Theologieum
te Leiden. (5
pltn) ƒ 4, -;
voor de
leden

ƒ 2, -

Aflev. 18.

1e ged.
Stadhuis te
Culemborg.
(5 pltn) ƒ 4, -;
voor de
leden

ƒ 2, -

Aflev. 18.

2e ged.
Westerhal te
Amsterdam.
(3 pltn.) ƒ 4,
-; voor de
leden

ƒ 2, -

[Afbeeldingen]
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Afbeeldingen van de voornaamste gebouwen der wereld. Amst., A. Jager 1855.
(1 pl.) breed folio.
ƒ 0,40

[Afbeeldingen]
Afbeeldingen van de nieuw gebouwde Onze-Lieve-Vrouwekerk op de Keizersgracht
bij de Westermarkt te Amsterdam. Uitgeg. door de Maatschappij tot bevordering
der bouwkunst. Amst., L. van Bakkenes & Co. 1857. (7 gelith, pltn. 1 bl. tekst) gr.
folio ƒ 4, - voor de leden ƒ 1,50 (uitverkocht.)

[Afdammingen]
Afdammingen der Oosterschelde en van het Sloe. 1e en 2e bundel, 's Hage, Gebr.
o

J. en H. van Langenhuysen. gr. 8 .
ƒ 0,50
Overgedrukt uit de Notulen der vergadering van het kon. instituut van
ingenieurs.

[Afneming]
Afneming der duinen en van het strand langs de Noordzee, Zie Verhand. K.I.v.
Ingenieurs. 1855-56. 2e afl.

[Afscheiding, De]
Afscheiding (De) der banne Landsmeer en het hoogheemraadschap Waterland
van het Noord-Hollahdsch kanaal door Mr. J.G.A. Faber, P. de Boer Pz. en A. Goede
Dz., met 2 kaartjes. Purmerend, J. Schuitemaker 1873. (14 bl. en 2 kaarten) folio ƒ
1, -; elke kaart afzond.
ƒ 0,50
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[Afstandstafelen]
Afstandstafelen, vastgesteld door den minister van oorlog, krachtens art. 2 van
o

het besluit des Konings van den 4en Maart 1862 (Staatabl. N . 27), houdende
invoering van een nieuwen afstandswijzer voor het kon. der Nederl. (met
overzichtskaart) 2e verm. en verb. dr. 's-Hage, Gebr. van Cleef. 1871. (8 en 188 bl.
o

m. uitsl. tabel en kaart) gr. 8 .
ƒ 0,80
o

De 1e druk verscheen aldaar 1862, gr. 8 . ƒ 0,80

[Afstandswijzer, Nieuwe]
Afstandswijzer (Nieuwe) van het koningrijk der Nederlanden, in 6 bladen. 's-Hage,
J. Smulders & Co. ('s-Hage, Mart. Nijhoff.)
ƒ 3,50

[Afstandswijzer, Nieuwe]
Afstandswijzer (Nieuwe) der provincie Noord-Braband, vervaardigd door J. Burgers.
's Bosch W.C. van Heusden 1848. (1 bl. lith.)
ƒ 1, -

[Akademie, De Delftsche]
Akademie (De Delftsche) in het bijzonder met de opleiding van civielingenieurs hier
o

te lande. Door een oud student. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 1860. (31 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Akademie, De nieuw gebouwde]
Akademie (De nieuw gebouwde) te Groningen. Gron., J.H.v.d. Weijer, 1850. (1
gelith. plaat.)
ƒ 1, -

[Akademiegebouw, Het voormalige en het tegenwoordige]
Akademiegebouw (Het voormalige en het tegenwoordige) te Groningen, en
derzelver plechtige inwijding op 23 Aug. 1614 en 25 Sept. 1850. Gron., P. van
o

Zweeden. 1850. gr. 8 . Met 2 platen.
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ƒ 0,50

[Aken, P.A. van]
Aken (P.A. van), Bijdrage tot de kennis van de afmetingen en stellingen der deelen
van stoomschuifbeweging. 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1851. (Met
o

2 pltn. en 1 tabel) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Aken, P.A. van]
Aken (P.A. van), Aanleiding tot de kennis van de eigenschappen der
stoomschuifbeweging en de afmetingen van hare deelen, als vervolg op de Bijdrage
o

enz. 's-Hage, Gebr. J. & H. van Langenhuysen. 1855. (8 en 64 bl. met 2 pl.) gr. 8 .
ƒ 0,90
Zie Bourne.

[Akkeringa, J.E.]
Akkeringa (J.E.), Zie Kaart (Geognostisch-mijnbouwkundige).

[Alberda, J.J. van]
Alberda (J.J. van), Zie Encyclopédie. (Algemeene)

[Alberdingk Thijm, J.A.]
Alberdingk Thijm (J.A.), De heilige linie. Proeven over de Oostwaardsche richting
van kerk en altaar, als hoofdbeginsel der kerkelijke bouwkunst. Amst., C.L. van
o

Langenhuysen. 1858. (10, 221 en 23 bl.) gr. 8 .
ƒ 1, -

[Alberdingk Thijm, J.A.]
Alberdingk Thijm (J.A.), Geen kerkelijke bouwkunst zonder oriëntatie; een woord
tot allen, die belangstellen in onzen hedendaagschen kerkbouw. Amst., C.L.v.
o

Langenhuysen. 1859. (51 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Alberdingk Thijm, J.A.]
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Alberdingk Thijm (J.A.), Over de kompositie in de kunst. Eene aanwijzing der
aesthetische verhoudingen in de architectuur, de muziek, de poëzy, de schilder-,
beeldhouw- en gebarenkunst. Amst., C.L. van Langenhuysen. 1857. (6 en 116 bl.)
o

gr. 8 . in carton
ƒ 1, -

[Alberdingk Thijm, J.A.]
Alberdingk Thijm (J.A.), De kunst en archaeologie in Holland, Zie Kunst (De) in
Nederland.

[Alberdingk Thijm, J.A.]
Alberdingk Thijm (J.A.), De restauratie der groote zaal op het Binnenhof in
's-Gravenhage. Openbare brief over dat onderwerp aan de Kon. Akademie van
o

Wetenschappen. Amst., Fred. Muller. 1861. (36 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40
Zie Kunst. (De christelijke)

[Albert, A.]
Albert (A.), De machine-meester aan de snelpers. Een handboekje voor
boekdrukkers, meesterknechts, machinemeesters en werktuigkundigen. Leid., A.W.
o

Sijthoff. 1853. Met plaat, gr. 8 .
ƒ 1, -

[Album.]
Album. Verzameling van bouwkundige schetsen en ontwerpen, onder redactie van
J.H. Leliman en met medewerking van de heeren J.F. Metzelaar, W.C. van Goor,
H.F.G.N. Camp, H.P. Vogel, L.H. Eberson, J.W. Maris, J.G.J. van Roosmalen, W.H.
Veth, H. Springer, J. Verheij, A.J. Sevenhuyzen, C. Outshoorn, H. Hana, H.M. Tetar
van Elven en A.L. van Gendt, alsmede de leden der vereeniging Archi-
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tectura et Amicitia te Amsterdam. 3 dln. Amst., C.L. Brinkman. 1864-66. (Ieder dl.
30 pltn. in kleurendruk) gr. folio. ieder deel
ƒ 15, Het 1e deel bevat:
Titelblad ontworpen en geteekend door J.H. Leliman.
Voorgevel van het Departementsgebouw der maatschappij tot Nut van 't
Algemeen te Rotterdam, gebouwd door J.F. Metzelaar. (2 pltn.)
Perspectiviesch aanzien en voorfront van een grafmonument, ontworpen
door L.H. Eberson. (2 pltn.)
Schets-ontwerp van eene pastorie of predikantswoning ten plattenlande,
in verband met het kerkgebouw, door J.H. Leliman. (3 pltn.)
Ontwerp van eene feest- of danszaal, door wijlen J.F.J. Margry. (1 pl.)
Ontwerp van een stalgebouw met koetshuis, door H.W. Veth. (3 pltn.)
Twee ontwerpen van togtpuijen voor gangen, door H. en E. Molemans.
(1 pl.)
Perspectief-aanzigt van den nieuwen toren der Hervormde kerk voor de
gemeente Farnsum nabij Delfzijl, ontworpen en gebouwd door J.W. Maris.
(1 pl.)
Zaâmstelling der onderdeelen van bovengenoemde torenbouw. Door
J.W. Maris. (4 pl.)
Schets-ontwerp van een buitenverblijf of zomerhuis, in een duinachtig
landschap, door J.H. Leliman. (1 pl.)
Plan en voorgevel van een gebouw tot het geven van bals, koncerten en
andere feesten, voor het Park te Amsterdam, in 1849 ontworpen door
A.N. Godefroy (1 pl.)

[Album, Bouwkundig]
Album (Bouwkundig). Verzameling van kleine ontwerpen voor architecten,
timmerlieden, aannemers, opzichters, aankomende bouwkundigen, enz. door
Th.M.M. van Grieken. (1 serie compleet.) Gron., P. Noordhoff en M. Smit. 1869-72.
o

(176 en 8 bl. m. 55 platen) roy. 8 .
ƒ 16,50

[Album, Bouwkundig]
Album (Bouwkundig). Hetzelfde werk. 2e serie door M.E. Plemp. Afl. 1-7. Gron.,
o

P. Noordhoff en M. Smit. 1872-74. (bl. 1-120, m. pl. No. 1-24 en 26) roy. 8 . bij
inteek. p. afl. ƒ 1,25; afz. afl.
ƒ 1,50

[Album, Bouwkundig]
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Album (Bouwkundig). bevattende 15 pltn., voorstellende het Diakoniehuis te 's-Hage.
's-Hage, M.M. Couvée. 1860. (15 gelith. pltn.) 4o.
ƒ 1, -

[Album, Bouwkundig]
Album (Bouwkundig). van platen van bestekken der Staatsspoorwegen, uitgegeven
e

e

ten behoeve der ingenieurs. 1 -6 serie. Met omschrijving. (Niet in den handel.)

[Album, Bouwkundig]
Album (Bouwkundig). van ijzerwerken, metaalwerken en machineriën, enz. enz.
vervaardigd in de ijzergieterij, fabriek van stoom- en andere werktuigen ‘De prins
van Oranje,’ van de Wed. A. Sterkman & Zn. te 's-Hage. No. 1. Rott., H. Nijgh. 1860.
(60 gelith. pltn.) gr. folio in halfled. bd.
ƒ 10, -

[Alewijn, C.]
Alewijn (C.), Verhandeling over den voordeeligsten hoek, onder welken men de
puntdeuren eener sluis kan zamen voegen, Zie Verhand. Ned. Instituut. 6e dl.

[Alewijn, Jhr. P. Opperdoes]
Alewijn (Jhr. P. Opperdoes), Zie Opperdoes Alewijn.

[Ali Cohen, L.]
Ali Cohen (L.), Algemeene gezondheid en fabrieknijverheid. Het verband tusschen
beiden en de wijze waarop beider tijdelijke belangen kunnen overeengebracht
o

worden. Twee rapporten, enz. Gron., P. Noordhoff. 1860. (2 en 50; 6 en 47) gr. 8 .
ƒ 1,40

[Allebé, Aug.]
Allebé, (Aug.), Zie Rowbotham, - Thénot.

[Allebé, Aug. en H. van Capelle]
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Allebé (Aug.), en H. van Capelle, De gezondheidsvereischten van schoolgebouwen,
met toepassing op de lokalen der openbare armenscholen te Amsterdam. Haarl.,
o

A.C. Kruseman. (Amst., C.L. Brinkman.) gr.8 . (4 en 117 bl.)
ƒ 1,20
Het technisch gedeelte is hoofdzakelijk met medewerking van W.N. Rose.

[Almanak, Bouwkundige]
Almanak (Bouwkundige), of onmisbaar zakboek voor ingenieurs, aannemers,
architecten, timmerlieden en allen, die eenigszins met de bouwkunde in betrekking
o

staan. Jrg. 1-27. 1850-1876. Gorinch., A. van der Mast. 1849-1875. post-8 . in linnen
bd. als zakboekje geb. en met wit papier doorschoten. Jrg. 1850-1871 à ƒ 1, -; jrg.
1872-1876 à
ƒ 1,20
Jrg. 1850 en 1851 onder redactie van J.H. Harte; jrg. 1852 onder red.
van W.C. Brade; jrg. 1853-1875 onder die van P.D. Scheffelaar.
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[Almanak, Practische Volks-]
Almanak (Practische Volks-). Jaarboekje ter verspreiding van kennis der toegepaste
wetenschappen onder alle standen der maatschappij. 1854-1863. Haarl., A.C.
o

Kruseman. 1853-1862. Met platen. kl. 8 . per jrg.
ƒ 0,90

[Almeide, J.Ch. d']
Almeide (J.Ch.d'), Zie Boutan.

[Alphabets]
Alphabets voor schilders, schoonschrijvers, steenhouwers, graveurs, lithographen.
o

Utr., C. van der Post Jr. 1866. langw. 4 . 2 cahiers à
ƒ 0,90
Vroegere uitgaaf 1855 aldaar ƒ1,60.

[Alphen, F.H.P. van]
Alphen (F.H.P. van), Bijdrage tot de kennis van het scheepstoomwerktuig. Rott.,
o

Nijgh & v. Ditmar. 1871. (84 bl. m. 6 pltn) roy. 8 .
ƒ 4, -

[Alting van Gesau, W.A.]
Alting van Gesau (W.A.), Zie Coster.

[Ambachtsboekjes]
Ambachtsboekjes. 1e st. De schoen- en laarzenmaker. Handleiding voor
eerstbeginnenden, voorgesteld in vragen en antwoorden, door W.F. Ruygrok, met
o

medewerking van M. Wagenaar. Zwolle, S.H. ten Cate. 1862. Met uitsl. pl. roy. 8 .
ƒ 0,40

[Amersfoordt, J.P.]
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Amersfoordt (J.P.), Het H a a r l e m m e r m e e r . Oorsprong, geschiedenis,
droogmaking, wegen en vaarten, wijze van bestuur van waterschap, kultuur van
den grond. Twee voordragten, gehouden den 27 Nov. en 4 Dec. 1856 in de Afd.
Koophandel der Maatsch. Felix Meritis. Haarlem, A.C. Kruseman. 1857. (4 en 72
o

bl.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Amersfoordt, J.P.]
Amersfoordt (J.P.), De kilbemaling van den Haarlemmermeerpolder. Opstel over
het verbeteren van de waterstanden in Haarlemmermeer, door droogmaling van
het lage, en bevloeijing van het hooge land, in verband met eene verbeterde
eind-opmaling van het boezemwater. Amst., J.H. en G.v. Heteren. 1869. (52 bl. m.
o

houtgr.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Amersfoordt, J.P.]
Amersfoordt (J.P.), Verzamelkaart van spoorwegplannen, ontworpen door
verschillenden tusschen Y en Maas, aantoonende hoe al deze plannen te zamen
overeen te brengen zijn. Geteekend op 12 Nov. 1864. Uitgewerkt door A. Huët.
o

Amst., J.H. en G. van Heteren 1864. (2 bl. m. lith. verzamelkrt.) breed 4 .
ƒ 0,80
Verg. Brederode.

[Amersfoordt, J.P.]
Amersfoordt (J.P.), De verdediging van Amsterdam aan de zijde van
o

Haarlemmermeer. Schiedam, H.A.M. Roelants. (1871) 8 .
(Overdruk uit het Vaandel.)

[Ameyden van Duym H. van]
Ameyden van Duym (H. van), Wenken en regelen voor ornamentatie en decoratie,
ten dienste van bouwkundigen, beeldbouwers, schilders en decorateurs. Schied.,
o

H.A.M. Roelaats 1874. (4 en 36 bl.) post-8 .
ƒ 0,50

[Andel Hzn., J van]
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Andel Hzn. (J. van), Het navigatie-kanaal, toegelicht en verdedigd, enz. 's-Bosch,
o

E. Lion en Zn. 1851. gr. 8 .
ƒ 0,15

[André de la Porte, A.A.]
Andrë de la Porte (A.A.), Handleiding tot de kennis van ijzeren spoorwegen bij het
bataillon mineurs en sappeurs. Breda, Ter Kon. Milit. Akademie (Broese & Co.)
o

1868. kl. 8 .
ƒ 0,60

[Anker, M.]
Anker (M.), Mijn-compagnie Nederland. Antwoord op het rapport der commissie
benoemd in de bijeenkomst van Nederl. aandeelhouders van 25 October 1873.
's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen 1874. (Niet in den handel).

[Antwoorden, Bekroonde]
Antwoorden (Bekroonde) op de namens den koning uitgeschreven prijsvraag,
betreffende den aanleg van vlugtheuvels. Uitgeg. door het Koninkl. Instituut van
o

Ingenieurs. 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen 1855. 4 . Verminderde prijs
ƒ 0,25

[Arbeiderswoningen]
Arbeiderswoningen, Verslag aan den Koning, Zie Verhand. Kon. Inst. v. Ingenieurs
1854-55, 2e afl.

[Arend, J.E. van den]
Arend (J.E. van den), Zie Rapport betreff. het dempen der grachten.
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[Armengaud Jr., Ch.]
Armengaud Jr. (Ch.), De werktuigkundige. Praktisch handboek voor industriëelen.
Naar de 6e Fransche uitgave, voor Nederlanders bewerkt door H.J.G. Mijnssen.
o

Amst., C.L. Brinkman. 1864. (16 en 302 bl. m. houtgr.) post-8 . ƒ 2,60; geb.
ƒ 3, Bij de samenstelling van dit Handboek heeft de S. de verspreide stukken
over de werktuigkunde in een klein bestek behandeld. De Werktuigkundige
dient tot Vademecum in fabrieken, vereenigt in zich niet alleen de
voornaamste denkbeelden van de gewone Reken-, Stel- en Meetkunde,
maar voert vervolgens zoowel tot het begrip en de beoefening van de
grondbeginselen en regels der Werktuig- als der Waterleikunde.
Inhoud der 10 hoofdstukken:
1. Rekenkunde (Metrieke stelsel; regels over de 2e en 3e
magtsworteltrekking, voorkomende bij berekeningen aangaande den
vrijen val der ligchamen, den wederstand der bouwstoffen en het oplossen
van vraagstukken over de waterleikunde.) 2. Gronden der Stelkunde. 3.
Regels tot bepaling van de lengteafmetingen, het oppervlak en den inhoud
van ligchamen en vraagstukken uit de werkdadige of praktische
Meetkunde. 4. Grondbeginselen der werktuigkunde en wetten voor de
enkelvoudige werktuigen, de pompen, de machines tot het opvoeren van
water, de hydraulische of Bramahpers, den hevel en de werktuigen
waardoor luchtstroomen worden voortgebragt. 5. Middelen tot het
overbrengen der beweging. 6. Drijfwerk, dat in de praktijk tot het
overbrengen van de beweging gebezigd wordt. 7. Wederstand der
bouwstoffen of materialen, gebezigd bij de vervaardiging of constructie
der machines. Regels voor de bepaling der afmetingen van balken en
staven tegen buigen en breken. 8. Uitwerkingen van den stoom.
Afmetingen van stoomketels en al wat daarmee in verband staat. 9.
Verschillende stelsels van stoommachines, de berekeningen van nuttigen
arbeid, benevens eene beschrijving van den Vang van Prony, dienstig bij
het bepalen van het werkelijk vermogen der machines. 10. Beschouwing
over het water. Waterraderen. Berekeningen aangaande gewigten,
afmetingen van buizen, van plaatijzer, van metalen en van de voornaamste
mechanische werktuigen.

[Aronstein, Dr. L. en A. Sassen]
Aronstein (Dr. L.) en A. Sassen, Liernur's pneumatisch rioolstelsel. Rapport omtrent
de proeven genomen te Amsterdam, ingediend bij de Maatschappij van landbouw,
tuinbouw en veeteelt in het arrondissement Breda en omstreken. Breda, Broese &
o

Co. 1872. (12 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,15

[Artillerie-Atlas]
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Artillerie-Atlas, afdeeling techniek (128 platen, met verklaring), mitsgaders hetgeen
betrekking heeft op de voormalige Nederl. artillerie (4 pltn. met verklaring), door
H.G. Seelig. Breda, ter Kon. Milit. Akademie (Broese & Co.) 1861
ƒ 12, -

[Asser, E.J.]
Asser (E.J.), Zie Tijdschrift voor photographie.

[Atlas]
Atlas, voor de scheikundige technologie, met verklarenden tekst. Vrij bewerkt naar
het Hoogd. van F. Schoedler, door D. de Loos. Leiden, A.W. Sijthoff. 1874. (32 bl.
m. 10 pltn.) obl. folio.
ƒ 2,50

[Augier, J.F.]
Augier (J.F.), Jaarlijksche strandmetingen, Zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1859-60.
2e afl.

[B]
[Bad-]
Bad- en waschhuizen te Amsterdam. Een woord over de oprigting van dezelve te
o

dezer stede. Amst., M. Schooneveld en Zn. 1853. gr. 8 .
ƒ 0,15

[Badon Ghyben, J.]
Badon Ghyben (J.), Onderzoek, hoe de rigtingen van de hoofdassen der ligchamen,
en de waarde hunner momenten van traagheid ten opzigte die assen in verband
staan met het als oorsprong gekozen punt. Uitg. door de Kon. Akad. v. Wetensch.
o

Amst., C.G. van der Post. 1855. 4 .
ƒ 1,20

[Badon Ghyben, J.]
Badon Ghyben (J.), Oplossing van een stelkunstig problema, betrekking hebbende
tot het vinden van den grootsten last, die door eenige steunpunten kan gedragen
worden. Uitgeg. door de Kon. Akad. v. Wetensch. Amst., C.G. van der Post. 1859
o

(2 en 28 bl. m. 6 houtsneepl.) 4 .
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ƒ 0,80
Zie Simon.

[Bake, Mr. R.W.J.C.]
Bake (Mr. R.W.J.C.) De doorgraving der landengte van Suez, en hare gevolgen
voor Nederland en zijne koloniën. Twee voorlezingen, gehouden
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in de afd. koophandel der maatschappij Felix Meritis. Haarlem, A.C. Kruseman.
o

1857 (4 en 106 bl.) gr. 8 .
ƒ 1,10

[Bakhuizen v.d. Brink, R.C.]
Bakhuizen v.d. Brink (R.C.), Voorstel aangaande eene geschiedenis van den
Nederl. Waterstaat, Zie Verslagen d. Kon. Akad. v. Wetensch.
Zie Konst- en Letterbode.

[Bakhuyzen, G.H. van de Sande]
Bakhuyzen (G.H. van de Sande) Zie v.d. Sande Bakhuyzen.

[Ballot, A.M.]
Ballot (A.M.), Het voorstel tot den aanleg eener drinkwaterleiding te Rotterdam, uit
o

een hygiënisch oogpunt beschouwd. Rott., H. Nijgh. 1869. (34 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Ballot, A.M.]
Ballot (A.M.), De gezondheidsleer tegen over de rioolstelsels. Rott., J. van Baalen
o

& Zn. 1873. (52 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Bangma, O.S.]
Bangma (O.S.), Verhandeling over den brandspiegel, Zie Verhand. Ned. Instituut,
2e deel.

[Barenbroek, E.]
Barenbroek (E.), Beginselen der werkdadige meetkunst. Nieuwe uitgaaf. Gron.,
o

Gebr. Hoitsema. 1871. (8 en 120 bl.) gr. 8 .
ƒ 1,50
De 1e uitgaaf aldaar. 1867. ƒ2,65.
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[Barentin]
Barentin, Zie Handboek der technologie.

[Bartz, M. en H. Reichard]
Bartz (M.) en H. Reichard, Beetwortelsuiker-industrie. Iets over diffusie, voornamelijk
met betrekking tot de suikerverliezen, die daarbij plaats vinden. Uit het Hoogd. door
o

A. Mercier. Amst., Jan D. Brouwer. 1869. (15 bl.) post-8 .
ƒ 0,40

[Bas, F. de]
Bas (F. de), Het stadsreinigingstelsel van Liernur en zijne uitvoerbaarheid in
Nederland. Met 1 plaat. 2e goedk. uitg. 's-Hage, M.M. Couvee. 1373. (7 en 91 bl.
o

m. 1 uitsl. plaat) roy. 8 .
ƒ 0,60
De 1e uitgaaf verscheen in 1870 aldaar. ƒ 1,50.

[Batavier, De]
Batavier (De). Jaarboekje voor werklieden en belangstellenden in de
maatschappelijke kwestie, onder redactie van J.Th. Scheepers. 1e-4e jaarg.
o

1872-1875. Arnh., J.Th. Scheepers, 1872-1875 32 . p. jaarg.
ƒ 0,20

[Baucke, E.H.]
Baucke (E.H.), De goedkoope aanleg van lokaalspoorwegen door een voorbeeld
o

in Nederland toegelicht. Dev., W. Hulscher GJz. 1872. gr. 8 .
ƒ 0,75

[Baudet, P.J.H.]
Baudet (P.J.H.), Regtlijnig teekenen. Gronden der axonometrie. Utr., J. van
o

Boekhoven. 1864. (35 bl. met 4 uitsl. pltn.) post-8 .
ƒ 0,75
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[Bauer, F.C.D.]
Bauer (F.C.D.), Berigten en waarnemingen betrekkelijk den watervloed in Gelderland,
in Januarij en Februarij 1861. Nijmegen en Arnhem, H.C.A. Thieme en D.A. Thieme
o

1863. (4 en 150 bl. m. 15 gelith. pltn. en 10 uitsl. tabellen) roy. 8 .
ƒ 2,50

[Baumhauer, E.H. von]
Baumhauer (E.H. von), Verhandeling over de digtheid, de uitzetting, het kookpunt
en de spanning van den damp van alkohol en van mengsels van alkohol en water.
Uitgeg. door de Kon. Akad. van Wetensch. Amst., C.G. van der Post. 1860. (48 bl.
o

m. tabel) 4 .
ƒ 1,80

[Baumhauer, E.H. von]
Baumhauer (E.H. von), Officieele lijst van bekrooningen, toegekend aan de Nederl.
inzenders en werklieden, door de internationale jury bij de Parijsche
Wereldtentoonstelling, met de vermelding van het door de jury over de door Nederl.
ingezonden voorwerpen uitgesproken oordeel. Haarl., A.C. Kruseman. 1857. (Amst.,
o

Gebr. Koster) (8 en 48 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Baumhauer, E.H. von]
Baumhauer (E.H. von), Voorlezingen over de Nederl. nijverheid en de middelen
om haar te ontwikkelen, gehouden in de Maatschappij Felix Meritis. Haarl., A.C.
o

Kruseman 1856. (Amst., C.M.v. Gogh.) gr. 8 .
ƒ 1,10

[Baumhauer, E.H. von]
Baumhauer (E.H. von), Het nut der scheikunde voor den industriëel, Zie
Nijverheidsbibliotheek.
Zie Tafels, - Rapport, - Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid.
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[Baumhauer, E.H. von en F.H. van Moorsel]
Baumhauer (E.H. von) en F.H. van Moorsel, Tafels ter bepaling van het
alkohol-gehalte van mengsels van alkohol en water, door middel van den
honderddeeligen areometer en thermometer. Amst., C.G. van der Post. 1861. (10
o

en 57) kl. 8 .
ƒ 1,25

[Becher, E.]
Becher (E.), Zie Navorscher.

[Becher, F.]
Becher (F.), Voorschriften ten dienste van hen, die met de bediening en het
onderhoud van stoommachines belast zijn. Arnh., Is. An. Nijhoff en Zn. (H.W.v.
Marle). 1869. (1 blad lith.) Dubbel kl. med. in plano.
ƒ 0,50

[Bedenkingen]
Bedenkingen van eenige bewoners der duinen, over de physieke en finantiële
mogelijkheid van eene waterleiding uit dezelve tot en in Amsterdam. Amst., P.J.G.
o

Diederich. 1850. gr. 8 .
ƒ 0,15

[Bedenkingen]
Bedenkingen tegen het rapport der commissie tot onderzoek naar de middelen,
welke zouden zijn aan te wenden, om aan alle landen van den
Haarlemmermeerpolder bij voortduring eene behoorlijke waterontlasting te
verzekeren. Door een niet-ingeland, bij een openb. brief den heer Dijkgraaf
o

opgedragen. Amst., J. Noordendorp. 1859. (4 en 104 bl. m. 2 tab.) gr. 8 .
ƒ 1,25

[Bedenkingen]
Bedenkingen tegen het gevoelen van een oud soldaat over ‘de spoorwegen,
beschouwd uit het oogpunt der verdediging.’ 's-Hage, Gebr. J. en H. van
o

Langenhuysen. 1860. gr. 8 .
ƒ 0,30
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[Beeck Calkoen, J.F. van]
Beeek Calkoen (J.F. van), Verhandelingen over het voordeeligste gespan, Zie
Verhand. Bat. Genootsch. 5e dl. 2e st.

[Beeck Calkoen, J.F. van]
Beeek Calkoen (J.F. van), Over de verschillende theoriën om den inhoud der vaten
te berekenen, Zie Verh. Bat. Genootsch. 5e dl. 5e st.

[Beek, A. van]
Beek (A. van), Over een kleurenmeter, Zie Verhand. Kon. Instituut 2e serie 2e dl.

[Beek, A. van]
Beek (A. van), Over de beveiliging van het koper der schepen voor oxydatie, Zie
Verhand. Ned. Instituut. 2e serie 2e deel.
Zie Dijk (C.M. van)

[Beekman, H.E.]
Beekman (H.E.), Zie Scheliha.

[Beer Poortugael, J.C.C. den]
Beer Poortugael (J.C.C. den), Het Henry-Winchester-repeteergeweer, getoetst
o

aan de eischen des tijds. 's-Hage, Gebr. v. Cleef. 1867. (2 en 36 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Beer Poortugael, J.C.C. den]
Beer Poortugael (J.C.C. den), Onze kustverdediging. Eene militaire studie van de
kaart. Breda, Broese & Co. (8 en 91 bl., met kaart).
ƒ 1,25

[Beetwortelsuiker-fabricatie, De]
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Beetwortelsuiker-fabricatie (De) in verband tot de accijns, door! Dordr., Blussé
o

en van Braam. 1863. (29 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Beetwortelsuiker-fabrieken]
Beetwortelsuiker-fabrieken met en zonder diffusie-stelsel, den loop der
werkzaamheden en de bewerking der sappen. Voornamelijk ingericht voor
surnumerairs, commiesen, verificateurs, aspirant-verificateurs en verdere
belanghebbenden der rijksbelastingen. Verzameld door eenige ambtenaren dier
o

middelen. Krommenie, I. de Haan. 1870. (32 bl.) post-8 .
ƒ 0,50

[Beginselen]
Beginselen van het regtlijnig teekenen, Zie Volksbibliotheek No. 4.

[Beima, E.M.]
Beima (E.M.), Zie Nieuwenhuis.

[Beins, J.F.]
Beins (J.F.), Het koolzuur, zijne eigenschappen, bereiding en toepassingen, vooral
met het oog op zijn gebruik als beweegkracht. I. Het koolzuur in zijne physische en
o

chemische eigenschappen. Gron., J.B. Wolters. (bl. 1-44) roy. 8 .
ƒ 0,60

[Bekleedingsmuur]
Bekleedingsmuur uit puin en mortel: fort Kijkduin, Zie Verhand. Kon. Inst. v.
Ingenieurs. 1857/58. 2e afl.

[Bekrooningen]
Bekrooningen toegekend door de jury voor de algem. tentoonstelling van Nederl.
o

nijverheid te Amsterdam. 1866. 's-Hage, Landsdrukkerij. gr. 8 .
Overgedrukt uit de Staatscourant.

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

[Belmer]
Belmer, Zie Eger.
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[Bemmelen, J.M. van]
Bemmelen (J.M. van), Over de zamenstelling en den aard der grondsoorten, die
voor de meekrap-cultuur geschikt zijn. Haarl., Erven Loosjes. 1864. (2 en 46 bl. m.
o

4 tab.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Beoordeeling, Eene]
Beoordeeling (Eene) van het werkje, getiteld: ‘Gasmeters en hunne verificatie, van
o

H. Brons Middel en G.H. Geertsema.’ Dordr., H.R. van Elk. (19 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Beoordeeling, Eene]
Beoordeeling (Eene) van den uitslag van het van regeringswege ingestelde
onderzoek naar den toestand der kinderen in fabrieken arbeidende, door de
commissie, benoemd door de vereeniging ter bevordering van Fabrieks- en
Handwerksnijverheid. Afd. Amsterdam. Amst., Blikman en Sartorius. 1871. (18 bl.)
o

gr. 8 .
ƒ 0,25

[Bepalingen, De]
Bepalingen (De) van aanbouw en uitrusting van schepen bestemd voor de groote
vaart, vastgesteld door de Nederl. vereeniging van assuradeuren. Amst., Erven H.v.
o

Munster & Zn. 1855. gr. 8 .
ƒ 0,25

[Bepalingen, De]
Bepalingen (De) betreffende de uitvoering van verwingen onder het beheer der
genie. 's-Hage, van Weelden en Mingelen. 1867. folio.
ƒ 0,50

[Berail, H.]
Berail (H.), Iets over het Liernur's stelsel en de fosses mobiles.' s-Bosch, v. Heusden.
o

1872. (9 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,15
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[Berail, H.]
Berail (H.), Open brief aan de geneeskundige raden van Nederland, omtrent het
belangrijke tweeledige doel: De verzameling der faecale stoffen ten behoeve van
o

den landbouw. 's-Bosch, W.C. van Heusden. 1872. (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,15

[Berail, H.]
Berail (H.), La question brulante. Wederlegging der brochure van Liernur, getiteld:
o

‘De rioolkwestie.’ 's-Bosch, v. Heusden. 1868 (12 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,15
Deze drie brochures worden slechts bij elkander afgeleverd.

[Berg, A. van den]
Berg (A. van den), De volmaakte schrijnwerker, of prakt. handleiding ter verwerking
van alle, inzonderheid de fijne houtsoorten naar de eischen van den tegenwoordigen
o

tijd. Leid., D. Nooth. v. Goor. 1860. (4 en 178 bl.) kl. 8 .
ƒ 1,25

[Berg, J.E. van den]
Berg (J.E. van den), Leerwijze der perspectief, om door het bepalen en gebruik der
vergaderpunten van wijkende lijnen en zonder horizontale of verticale projectiën
voorwerpen, hunne slagschaduwen en spiegeling af te teekenen voor beoefenaars
der beeldende kunsten. Utr., J.D. Doorman. 1854. (Amst., G.D. Bom) 4o. met uitsl.
plaat ƒ 2,20; op zwaar pap. en gebonden
ƒ 3, -

[Berg Jr., J.P. van den]
Berg Jr. (J.P. van den), Zie Rapport Haarlemmermeerpolder.

[Bergansius, J.J.]
Bergansius (J.J.), Handleiding tot de kennis van de inrichting en het gebruik van
revolverpistolen. 's-Hage, Gebr. van Cleef. 1869. (8 en 118 bl. m. 4 gelith. uitsl.
o

pltn.) gr. 8 .
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ƒ 1,90

[Bergansius, J.W.]
Bergansius (J.W.), Handboek ter vervaardiging der ernst-vuurwerken. 2e herziene
dr. Breda, Ter kon. milit. akademie. (Broese & Co.) 1867.
ƒ 2, De 1e druk verscheen aldaar 1862 ƒ 2, -; Aanhangsel daarop 1864. ƒ 0,36.

[Bergh, L.Ph.C. van den]
Bergh (L.Ph.C. van den), Zie Nijhoff. (Is. An.)

[Berghuis, F. Lz.]
Berghuis (F. Lz.), Beginselen van 't lijnteekenen. Eene handleiding bij het onderwijs
en tot zelfoefening voor aankomende ambachtslieden. Met vele figuren. 's-Hage,
o

D.A. Thieme. 1875. (6 en 70 bl.) post-8 .
ƒ 0,40

[Berghuis, S.]
o

Berghuis (S.), Perspectief-opgaven. Gron., J.B. Huber. 1875. post-8 .
ƒ 0,60

[Berghuis, S. en de Gavare]
Berghuis (S.) en de Gavere, Handleiding tot de practische doorzichtkunde.
Lijnperspectief. Gron., P. Noordhoff. 1867. (8 en 103 bl. met 4. uitsl. pltn.) 12o.
ƒ 1,50

[Bergsma, C.A.]
Bergsma (C.A.), Verhandeling over het draineren. Tiel, H.C.A. Campagne. 1851.
o

(46 bl. m. afbeeld.) gr. 8 .
ƒ 0,60
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[Berkhout, P.J.W. Teding van]
Berkhout (P.J.W. Teding van), Zie Teding v. Berkhout.

[Bernoulli's]
Bernoulli's Vademecum. Een practisch handboek voor berekeningen, dagelijks
voorkomende in de bouw- en werktuigkunde, met bijzondere toepassing op gewicht
en sterkte van bouwstoffen, enz. 3e dr. aanmerkelijk vermeerderd en omgewerkt,
door J.G. van Gendt Jr. en G.J.W. de Jongh. Amst., ten Brink en de Vries. 1873.
o

(2, 16 en 586 bl. met 276 afbeeld., 181 tafels en 231 voorbeelden) post-8 . ƒ 4,50;
geb.
ƒ 5,80
De 1e druk verscheen aldaar 1858 prijs ƒ 3,60; geb ƒ 3,90; de 2e druk
herzien en vermeerderd door J.W. Stous Sloot 1862. (8 en 470 bl. met
200 afb.) geb. ƒ 4,75.

[Bernoulli's]
Bernoulli's De weêrstand der bouwstoffen en zijne toepassing op bouw- en
werktuigkunde, een practisch handboek met 65 opgeloste voorbeelden, 49 tafels
en 119 tusschen den tekst gedrukte figuren. Amst., ten Brink en de Vries. 1871. (8
o

en 126 bl. met 49 tafels en 119 houtgrav. in den tekst) post-8 .
ƒ 1,50
Dit werk is een gedeelte van Bernoulli's Vademecum.

[Bernoulli's, C.]
Bernoulli's (C), Handboek tot de kennis van het stoomwerktuig. Naar de 4e Hoogd.
o

uitg. bew. door G. Kuiper Hz. Amst., C.F. Stemler. 1856. Met uitsl. pltn. gr. 8 .
ƒ 5,50

[Beschouwing]
Beschouwing van het plan van een centraal-spoorwegstation te Amsterdam, door
de kamer van koophandel en fabrieken, aldaar opgemaakt. Amst., Jan Leendertz.
1867. (39 bl.) 12o.
ƒ 0,35
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[Beschouwing]
Beschouwing van de ontworpen communicatie-middelen. De vaart over Pampus,
de Noord-Hollandsche spoorbrug, het Centraalspoorweg-station, door J. B(oelen),
oud-cargadoor te Amsterdam. Amst., Erven H. van Munster & Zn. 1867. (32 bl.) gr.
o

8 .
ƒ 0,25

[Beschouwingen]
Beschouwingen over het aesthetische der bouwkunst. Eerste gedeelte. Grieksche
en Romeinsche stijl. Naar het Eng. door een bouwkundige. 's Bosch, Gebr. Muller.
o

1852. Met platen, post-8 . in linnen bd.
ƒ 2, -

[Beschouwingen]
Beschouwingen over akademiën en kunstwerkplaatsen (Ateliers.). Vrij vertaald uit
het ‘Organ für Christl. Kunst.’ jaarg. 1858, door J.H. Leliman. Uitgegeven door de
vereeniging Architectura et Amicitia te Amsterdam. Amst., Ten Brink & de Vries.
o

1859. (41 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,60

[Beschouwingen]
Beschouwingen en opmerkingen wegens de zaak van de inpoldering van een
gedeelte van den Dollard. Gron., Erven v. Bolhuis Hoitsema. 1856. (Gebr. Hoitsema.)
o

gr. 8 .
ƒ 0,30

[Beschouwingen, Onpartijdige]
Beschouwingen (Onpartijdige) van het zooveel geruchtmakende kanaal van Grave
o

naar Geertruidenberg. Waalwijk, L. van Gemert. 1350. gr. 8 .
ƒ 0,30

[Beschouwingen, Onpartijdige]
Beschouwingen (Onpartijdige) aangaande het kanaal van Steenenhoek, in hoeverre
het aan deszelfs bestemming beantwoordt, en wat er behoort daargesteld te worden,
om hetzelve te brengen tot die volkomenheid, waarvoor het vatbaar is. Tiel, A. van
o

Loon. 1857. gr. 8 .
ƒ 0,50
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[Beschouwingen, Onpartijdige]
Beschouwingen (Onpartijdige) van den tegenwoordigen toestand der
Amsterdamsche Kanaalmaatschappij door aandeelhouders (J.H. van der Meulen
L.Cz. en F.C. Zillesen.) Amst., J.H. Brinkman. 1867. (39 bl.)
ƒ 0,25

[Beschouwingen, Onpartijdige]
Beschouwingen (Onpartijdige) over land- en waterwegen, ook uit het oogpunt der
verdediging beschouwd, door een oud soldaat (T.J. Stieltjes.) Arnh., J.F. Thieme.
1859. (13 en 111 bl. met kaart.)
ƒ 1,80

[Beschouwingen, Practische]
Beschouwingen (Practische) en opmerkingen over het Noordzee-kanaal voor
Amsterdam. Een bemoedigend woord voor aandeelhouders. Amst., C.F. Stemler.
o

1874. (18 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,30

[Beschouwingen, Critische]
Beschouwingen (Critische) van het rapport der commissie over het vraagstuk van
het pantseren onzer oorlogschepen, door H.M. Amst., C.L. Brinkman. 1862. (16 bl.)
o

gr. 8 .
ƒ 0,40
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[Beschouwingen]
Beschouwingen van den stand onzer rivieren, in verband met de oorzaken van
o

overstroomingen en dijkbreuken. Rotterd., G.W. van Belle. 1861. (14 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,20

[Beschouwingen, Eenige algemeene]
Beschouwingen (Eenige algemeene) naar aanleiding van Art. 2 der ontwerpwet
o

tot aanleg van spoorwegen op Java. 's-Hage, Gebr. Belinfante. 1872. (19 bl.) gr.8 .
ƒ 0,25

[Beschouwingen, Eenige algemeene]
Beschouwingen (Eenige algemeene) over de tinmijnen op Banca, Verg. Lange.

[Beschouwingen, Eenige algemeene]
Beschouwingen (Eenige algemeene) over oorzaken en gevolgen der hooge
o

waterstanden in het district Zutphen. Zutph., W.J. Thieme & C . 1871. (78 bl. m. 4
o

krtn en profilen.) gr. 8 .
ƒ 0,90

[Beschrijving]
Beschrijving van de rivier de Aa en van de daarop gelegen watermolens. Staat
van de afmetingen der rivier de Aa. Tabel betrekkelijk de geprojecteerde afsnijdingen
van nadeelige kromten enz. Staat van eenige afmetingen. Staat van de watermolens.
Staat der hakkelbouten en andere verkenmerken. Plannen ter verbetering der rivier
de Aa. Memorie van toelichting behoorende bij het ontwerp tot verbetering. Opgave
o

der peilhoogte. post-8 . (Zonder jaartal of naam van uitgever.)

[Beschrijving]
Beschrijving van de Great-Eastern, het grootste schip der wereld, thans in aanbouw
o

te Londen. Tiel, A. van Loon. 1857. (39 bl. m. uitsl. pl.) gr. 8 .
ƒ 0,30
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[Beschrijving]
Beschrijving van de Leviathan, het grootste schip der wereld, hetwelk te Londen
eerstdaags van stapel zal loopen, zamengesteld naar verschillende bronnen. Tiel,
o

A. van Loon. 1858. (35 bl. m. 2 pltn.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Beschrijving, Meetkunstige]
Beschrijving (Meetkunstige) van het Koningrijk der Nederlanden, bevattende de
getallenwaarden, gebruikt bij de zamenstelling van de topographische en militaire
kaart van het rijk, uitgeg. op last van het Ministerie van Oorlog, door het
topographisch bureau. 's Hage, Mart. Nijhoff. 1861. (8 en 546 bl. m. gelith. pltn en
o

1 krt.) gr. 4 .
ƒ 6, -

[Beschrijving, Geschiedk. en plaatselijke]
Beschrijving (Geschiedk. en plaatselijke) van het raadhuis, thans koninkl. paleis
o

te Amsterdam. 's Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. kl. 8 . met plattegrond
ƒ 0,60

[Beschrijving, Geschiedk. en plaatselijke]
Beschrijving (Geschiedk. en plaatselijke) der telegraaftoestellen, zooals die op de
telegraafkabels tusschen Ierland en Amerika in gebruik zijn en zooals die ook door
de Britsch-Australische telegraafmaatschappij op hare lijnen in Indië en Australië in
gebruik worden genomen. Overgenomen uit het werkje van Dr. H. Snellen, getiteld:
‘das Atlantische Kabel, seine Fabrication, seine Legung, und seine Sprechweise,
o

door P. Scheltema Beduin. Leid., D. Nooth. van Goor. 1871. post-8 .
ƒ 0,50

[Beschrijving, Korte]
Beschrijving (Korte) over de aanwending en het nut van het waterglas.
Bijeenverzam. uit wetenschappelijke tijdschriften en opgaven van scheikundigen,
o

door Gebr. Marius te Arnhem. Arnh., J. Witz. 1856. (20 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,25

[Beschrijving, Korte]
Beschrijving (Korte) van het water-opvoeringswerktuig, genaamd de Waterbraker.
o

Amst., P.M.G. Lindonck. 1852. (m. pltn.) gr. 8 .
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ƒ 1,80

[Beschrijving, Beknopte]
Beschrijving (Beknopte) der voornaamste electro-magnetische wijzer- en
o

druktelegrafen. 's Hage, J.M. van 't Haaff. 1850. Met 63 houtsneêfig. 8 .
ƒ 1,50

[Beschrijving, Beknopte]
Beschrijving (Beknopte) van het door de ijzergieterij de Prins van Oranje te 's
Gravenhage ingezondene op de tentoonstelling van nederlandsche nijverheid en
o

kunst (Afdeeling Kon. Inst. van Ingenieurs), gehouden te Arnhem in 1868. gr. 8 .
(Gedr. voor rek. der directie en verkrijgbaar aan de fabriek.)

[Beschuldigingen, De]
Beschuldigingen (De) van J.W.H. Rutgers van Rozenburg, directeur der
Amsterdamsche kanaalmaatschappij, tegen het gemeentebestuur van Amsterdam,
in zake het Noordzeekanaal, uit de stukken wederlegd. Amst., J.C. Loman Jr. gr.
o

8 .
ƒ 0,30
Verg. Rutgers van Rozenburg.
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[Bestek]
Bestek en voorwaarden eener aanbesteding, door het bestuur van de vereeniging
ten behoeve der arbeidende klasse te Amsterdam. Amst., P.D. van Es. 1852. gr.
o

8 .
ƒ 1, -

[Bestek]
Bestek en voorwaarden wegens het bouwen van een nieuw burgerweeshuis in de
Kruisebroederstraat te Sneek, met leveringen van alle daartoe noodige
arbeidsloonen, bouwstoffen en gereedschappen. Sneek, van Druten & Bleeker.
1854. folio.
ƒ 1, -

[Bestek]
Bestek en voorwaarden, waarnaar zullen worden aanbesteed de werken der
o

calamiteuse polders van Zeeland. Goes, F. Kleeuwens & Zn. 1853. gr. 8 . Geb. en
doorschoten.
ƒ 1,10

[Bestek]
Bestek en voorwaarden, waarop zal worden aanbesteed het vernieuwen of nieuw
aanleggen van kramrijs en bezodingswerken, alsmede het maken van
steenglooijingen en aardewerken tot herstel en verbetering der zeedijken aan de
calamiteuse polders van Zeeland, gedurende 1854. Zierikzee, A.M.E. van Dishoeck.
o

1854. kl. 8 . geb. en doorschoten.
ƒ 1,40

[Bestek]
o

Bestek Hetzelfde gedurende 1856. Aldaar. kl. 8 .
ƒ 0,40

[Bestek]
o

Bestek Hetzelfde gedurende 1857. Aldaar, kl. 8 .
ƒ 1,20
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[Bestekken]
Bestekken en voorwaarden der aan te besteden werkzaamheden ten behoeve der
Drentsche kanaalmaatschappij. Amst., A. Zweesaardt en Zn. 1851. fol. ƒ 5, -; de
teekeningen
ƒ 12, -

[Bestekken]
Bestekken van 's Rijks waterstaatswerken, wegen, bruggen, havens, sluizen,
kanalen, zee- en rivierwerken, telegraaflijnen enz. enz. 's Hage, Landsdrukkerij.
(Mart. Nijhoff.)

[Bestekken]
Bestekken, uitgegeven voor den aanleg der Staatsspoorwegen. Met platen, 's Hage,
Landsdrukkerij (Mart. Nijhoff.) 1860-1875.

[Beth, C.W.]
Beth (C.W.), Handleiding voor de ambtenaren die gedetacheerd worden aan de
beetwortelsuikerfabrieken, benevens practische omschrijving der werktuigen en
werkzaamheden, met of zonder diffusie. Amst., H. de Hoogh & Co. 1872. (Gebr.
o

Koster.) (23 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Betow, P.J. In de]
Betow (P.J. In de), Beschrijving van het achterlaadgeweer, klein kaliber,
aangenomen voor de nieuwe bewapening van het Nederlandsch Oost-Indische
o

leger. Delft, Joh. IJkema. 1870. (24 bl. m. 2 uitsl. gelith. pltn.) roy. 8 .
ƒ 0,75

[Beveiliging]
Beveiliging van hout tegen bederf; overzigt der voorgestelde middelen en verkregen
uitkomsten, Zie Verhand. K. In. v. Ingenieurs 1853/54, 1e afl.

[Bewerking, Nieuwe]
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Bewerking (Nieuwe) voor kleuren- en letterdruk van topographische kaarten enz.
ingevoerd door het topographisch bureau van het Ministerie van Oorlog. ('s-Hage,
o

Min. van Oorlog 1866.) langw. 8 . (Niet in den handel.)

[Beijerinck, J.A.]
Beijerinck (J.A.), Over de indijking en uitbreiding der stad Rotterdam, Zie Verhand.
Bat. Genootsch. 9e dl. 2e st.

[Beijerinck, J.A.]
Beijerinck (J.A.), Proeve van een ontwerp tot afsluiten, indijken, droogmaken en
in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee. 3e herz. dr. 's-Hage, Gebr. J.
o

en H. van Langenhuysen. 1867. (52 bl. m. uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 1,25
De 1e en 2e dr. verschenen aldaar 1866. Zelfde prijs. Vgl. Indijking, Ontwerp, - Verslag van den Minister.

[Beijerinck, J.A.]
Beijerinck (J.A.) Zie Memorie en beschrijvende begrooting, - Rapport over eenige
havens.

[Beijerinck, M.G.]
Beijerinck (M.G.), Stat. opgave betreffende den waterstaat van het
Hoogheemraadschap van Delfland en van den Krimpenerwaard, Zie Verhand. Bat.
Genootsch. 10e dl.

[Beijma, E.M.]
Beijma (E.M.), Zie Boek der Uitvindingen.
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[Bibliotheek, Algemeene]
Bibliotheek (Algemeene), onder redactie van H.C. Rogge. No. 1-90. Leiden, A.W.
o

Sijthoff. 1868-1875. 33 . per No.
ƒ 0,15
Afzonderlijk No. 9. W. Vruggink, Telegraphie, populair behandeld, (52 bl.
m. houtgr.); No. 14. P.v.d. Burg, De stereoscoop, (32 bl. m. houtgr.); No.
15. D. de Loos, Zetmeel en melk, een paar onderwerpen uit het gebied
van scheikunde, (33); No. 29. Logeman, Kachels. (40 bl. m. houtgr.); No
30. F.A.T. Delprat, Verdedigings- en aanvallingswerktuigen, (48 bl. m.
houtgr.)

[Bibliotheek, van Gendt en Brinkman's Technische]
Bibliotheek (van Gendt en Brinkman's Technische) dl. 1-3. Amst., C.L. Brinkman
o

1872-75. post-8 .
I.H.P. Vogel, Beginselen der schoone bouwkunst, (5 en 134 bl. m. houtgr.)
o

post-8 . ƒ 1,75.
II. Algem. voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken
onder het beheer van het dep. van binnenl. zaken. Vastgesteld den len
o

Maart 1866. Met aanteekeningen. (8 en 144 bl.) post-8 . ƒ 1, III. H.L. Boersma, Het bouwkundig onderwijs in het buiten- en binnenland,
o

(16 en 136 bl.) post 8 . ƒ 1,10.
IV. J.J. Pas, Beplantingen van wegen. (Ter perse)

[Bicker, L.]
Bicker (L.), Natuurkundige lezingen over de stoommachines, Zie Verhand. Bat.
Genootsch. 1e deel.

[Bierbrouwer, De practische]
Bierbrouwer (De practische) bewerkt door een oud brouwer. Amst., C.L. Brinkman
o

1866. (4 en 126 bl. m. 2 gelith. pltn.) gr. 8 .
ƒ 2,25

[Bikker, J.]
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Bikker (J.), Brief aan de prov. Staten van Z.-Holland, inhoudende eenige op- en
aanmerkingen omtrent de waterschappen in den Alblasserwaard, de vijf
o

Heerenlanden en den Overwaard, enz. Gorinch., A.v.d. Mast, 1851. gr. 8 .
ƒ 0,15

[Bing, V.]
Bing (V.), Zie Braet von Ueberfeldt.

[Bladwijzer, Alphabetische]
Bladwijzer (Alphabetische) op de Notulen, verhandelingen, uittreksels en
mededeelingen. (Uitgeg. door het Koninkl. Instituut van Ingenieurs.) 1847-1857;
1862/63, 1863/64, 1864/65. 's-Hage, Gebr. J. en H.v. Langenhuysen. 1847-1866.
(Niet in den handel).
In 1873 tot verminderden prijs verkrijgbaar gesteld: 1847-57 ƒ 1, -; 1862/63
ƒ 0,20; 1863/64 en 1864/63 à ƒ 0,15.

[Blanchard]
Blanchard, Zie Sternberg.

[Blanchemanche & Co. P.]
Blanchemanche & Co. (P.), Zie Ontwerp van een spoorwegnet.

[Blanken Jr., A.]
Blanken Jr. (A.), Verhandeling over de verbetering van den Krimpenerwaard, Zie
Verhand. Bat. Genootsch. 4e dl.

[Blanken Jr., A.]
Blanken Jr. (A.), Verslag over de stoommachine in den Krimpenerwaard, Zie
Verhand. Bat. Genootsch. 5e dl. 1e st.

[Blanken Jr., A.]
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Blanken Jr. (A.), Geaardheid der grondslagen van het Noord-Hollandsch kanaal,
enz. Zie Verhand. Ned. Instituut 6e dl.

[Blanken Jr. A.]
Blanken Jr. (A.), Verbetering der watermolens, tot de maling der polderlanden, Zie
Verh. Ned. Instituut. 4e deel.

[Blanken Jr., H. van]
Blanken Jr. (H. van), Beginselen in de roei- en peilkunde. 2e druk. Dev., A. Tjaden.
o

1872. (8 en 112 bl. m. pl.) kl. 8 .
ƒ 1,25
o

De 1e druk verscheen aldaaar 1857. (8 en 114 bl. m. pl.) kl. 8 . ƒ 0,90.

[Blassière]
Blassière, Zie Verh. Bat. Genootsch. 1e deel.

[Bleckmann, Th.]
Bleckmann (Th.), Rijn-overgang te Homburg en Ruhrort, hydraulische heftoestellen,
Zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs: 1859/60. 1e afl.

[Bleeker, P.]
Bleeker (P.), Zie Tijdschrift voor Nijverheid in Ned. O.-I.

[Bleekrode, S.]
Bleekrode (S.), De tentoonstelling der nijverheid van alle volken te Londen.
Geschiedenis en beschrijving der tentoonstelling, enz. 2e verm. uitg. 's-Hage, Gebr.
o

Belinfante. 1852. roy. 8 . carton. bd.
ƒ 6,50

[Bleekrode, S.]
Bleekrode (S.), De tentoonstelling der nijverheid en kunsten van alle volken, te
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o

Parijs gehouden, in 1855. afl. 1-3. Amst., Gebr. Diederichs. 1856. roy. 8 . Elke afl.
ƒ 0,80

[Bleekrode, S.]
Bleekrode (S.), Overdruk der artikelen van prof. S. Bleekrode, geplaatst in de tweede
editie van het Handelsblad. (Over de tentoonstelling te Londen). No. 1-10. Bureau
o

Handelsblad. 1852. 8 per No.
ƒ 0,20

[Bleekrode, S.]
Bleekrode (S.), De werktuigen voor land-, tuinbouw en veeteelt. Verslag der
tentoonstelling van landbouw-werktuigen, te Londen in 1851 enz. 2e uitg. Amst.,
o

Gebr. Diederichs. 1854. Met houtgravuren. gr. 8 .
ƒ 2,50
Zie Encyclopédie. (Algemeene), - Jaarboekje, - Opus Posthumus, - Tijdschrift
(Nieuw) voor volksvlijt, - Verhagen.

[Blekkingh, J.J.]
Blekkingh (J.J.), Verwarming en verlichting, Zie Volksbibliotheek. No. 100.

[Bloem, H.W.]
Bloem (H.W.), Zie Tijdschrift voor wis-, natuur- en werktuigkunde.

[Blommendal, A.R.]
Blommendal (A.R.), Des barrages de l'Escaut oriental et du Sloe, au point de vue
o

technique. la Haye, C.v. Doorn et fils. 1867. (4 en 84 bl.) roy 8 .
ƒ 1, Zie Kaarten. (Hydrografische)

[Bochoven, J.]
Bochoven (J.), Zie Braacx.
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[Böckmann, C.W.]
Böckmann (C.W.), Over het geleidend vermogen der ligchamen voor de
warmte-stoffen, Zie Verh. Bat. Genootsch. 6e dl.

[Boek, Het]
Boek (Het) en zijne geschiedenis, met hieroglyphen, opgedolven oudheden, vroegere
lettersoorten, merkwaardige gebouwen en gedenkteekenen en portretten. Naar den
2en druk uit het Eng. vert. Verrijkt met poëzy van Is. da Costa. Meppel, Wilson &
o

Co. 1856. post-8 . in carton
ƒ 1,30

[Boek, Het]
Boek (Het) der ambachten, omgewerkt en verkort. Leid., A.W. Sijthoff. 1862. (4 en
o

244 bl. m. houtgr.) post-8 . geb.
ƒ 1,80
Behandelde onderwerpen: De bewerking van aardewerk en porcelein. Het glas en zijne bewerking. Spiegels, glassoorten, glas-schilderkunst. Vervaardiging van uurwerken. - Zoutmijnen en zoutziederijen. Steengroeven. - Het winnen van edelgesteenten. - Goud, zilver, platina
en hunne bewerking. Bewerking van onedele metalen, als kwikzilver,
koper, brons, ijzer, lood, tin, zink, bismuth, enz.

[Boek, Het]
Boek (Het) der fabrieken, omgewerkt en verkort. Leid., A.W. Sijthoff. 1862. (4 en
o

256 bl. m. houtsneepl.) post-8 .
ƒ 1,80
Behandelde onderwerpen: Het stoomwerktuig. - Het spinnen en weven.
- Ontginning der mijnen en zuivering der ertsen. - De arbeid in de
smelterijen. - Steenkolen, bruinkolen, houtskolen, graphiet, aardolie.

[Boek, Het]
Boek (Het) der uitvindingen. Geïllustreerd prachtwerk voor alle standen, inzonderheid
voor nijverheid, ambachten en fabrieken. Met meer dan 1000 afbeeldingen. 4e druk.
o

afl. 1-14. Leid., A.W. Sijthoff. 1873-75. roy. 8 . p. afl. ƒ 0,35; dl. 1 compl. (VIII, 204
en 168 bl.)
ƒ 3,50
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Deze 4e druk zal in 6 dln. of ongeveer 40 afl. compl. zijn. De 1e en 2e
druk verschenen 1857-63 in 48 afl. à ƒ 0,35 bij denzelfden uitgever; de
3e druk, geheel omgew. en vermeerderd met medew. van E.M. Beijma,
G.F. Brugman, Joh. Enschedé en Zn., van Gelder en Zn., H. van Hall en
anderen, met eene voorrede van J. Bosscha Jr., verscheen 1863-1868
o

bij denzelfde, roy. 8 . ƒ 15,40; geb; ƒ 19,60.
Inhoud der 6 deelen:
Deel I.

De kunsten ter
verspreiding der
voortbrengselen van
geest en kunst. Schrift en
schrijfkunst.
Boekdrukkunst,
Houtgraveerkunst.
Koper- en
staalgraveerkunst. Het
steendrukken. De
bouwkunst.

Deel II.

Beschouwingen en
gebruik van de krachten
der natuur. Geschiedenis
der natuurkunde. Het
licht. De electriciteit.
Geluid en tonen.
Muziekinstrumenten, als:
maat-, snaar-,
blaasinstrumenten. Het
orgel. De Thermometer.
Stoom en
stoommachine.

Deel III.

Het winnen van
grondstoffen uit en van
de aarde, benevens het
water. Het breken der
rotsen en het winnen der
ertsen. Het keukenzout.
Het winnen en
bearbeiden van
edelgesteenten.
Landbouw en
landhuishoudk., enz. Het
water.
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Deel IV.

Scheikundige
behandeling der
grondstoffen.
Geschiedenis der
scheikunde. IJzer, zink,
kobalt, bismuth en
soortgelijke metalen.
Koper, lood, tin, zilver,
goud, platina,
kunst-edelgesteenten.
Aardewerk en porselein.
Kalk, cement en gips.
Aluin, soda en salpeter.
Glas, buskruit en
vuurwapenen. Zwavel.
Photographie. Kennis en
vervaardiging van
verfstoffen.

Deel V.

De toepassing der
scheikunde op het
dagelijksch leven.
De suiker. Getrokken
dranken: koffie, thee,
cacao, chocolade,
specerijen, drogerijen en
geneesmiddelen. Tabak,
wijn, bier, vleesch. Het
vervaardigen van zeep
en kaarsen. Vluchtige
oliën en reukwerken.
Verlichtingsmiddelen.
Hars, vernis en lak.
Gomelastiek en
gutta-percha. Het looien
van leder en het
vervaardigen van lijm.
Het bleeken. Het verven
van geweven stoffen. Het
vervaardigen van
wasdoek en
behangselpapier.

Deel VI.

Werktuigelijke bereiding
van grondstoffen.
Het maken van
machines. De
vervaardiging van kleine
metalen voorwerpen, als:
naalden, spelden, stalen
pennen, sloten en
brandkasten, horloges.
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Bewerking van het hout,
als: het kunstdraaien, de
fabrikage van speelgoed,
het maken van rijtuigen,
het vlechten van hout en
stroo. Het spinnen. Het
touwslaan. Het weven.
De naaimachine. Het
boekbinden. De
bewerking van leder,
haar, borstels en
darmen.

[Boek, Het]
Boek (Het) der uitvindingen, omgewerkt en verkort. Leid., A.W. Sijthoff. 1860. (4 en
o

257 bl. m. houtgr.) post-8 .
ƒ 1,80
Behandelde onderwerpen: De boekdrukkunst. - De houtgraveerkunst, de
koperen staalgravuren en het steendrukken. Het buskruid en de
vuurwapenen. - De bliksemafleider. - De telegraaf. - De luchtballon. - De
microscoop en verrekijkers. - De daguerrotypie en photographie. - De
stoomwagen en de stoomboot.

[Boek, Het]
Boek (Het) voor iedereen (Het). Over spijzen en dranken, kleeding en huisraad en
honderde dingen, die dagelijks gebruikt worden. Naar het Eng. bew. door Dr. T.C.
o

Winkler. 2e dr. Leid., A.W. Sijthoff. 1873. (192 bl.)8 .
ƒ 1,25
De 1e druk (Met een voorwoord van W.M. Logeman), verscheen aldaar.
o

1859. kl. 8 . ƒ 1,20.

[Boekbindersboek, Het geïllustreerde]
Boekbindersboek (Het geïllustreerde). Volledig onderrigt in het boekbinden, waarin
beschreven worden de nieuwste Fransche, Engelsche en Duitsche verbeteringen
in dit vak. Met uitvoerig onderrigt in het vervaardigen van de verschillende marmeren andere sneden en het vergulden, over het gebruik van de nieuwste machineriën.
Met een aanhangsel, bevatt. 76 bijzonder goede recepten. Uit pract. ervaringen
bew. door L. Brade en E. Winkler. Leid., A.W. Sijthoff. 1860. (4 en 316 bl. m. houtgr.)
o

12 .
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ƒ 3, -

[Boekdrukkers-Nieuwsblad]
Boekdrukkers-Nieuwsblad. Orgaan voor patroon en gezel. 1e en 2e jaarg. 1874
en 1875. Dev., Rutering en Vermandel. 1874/75. folio. p. 3 mnd. ƒ 0,90; fr. p.p. ƒ 1,
-; advertentiën 1-10 regels ƒ 0,60; elke regel meer ƒ 0,05; verschijnt wekelijks
(Vrijdags.)

[Boekel, P.]
Boekel (P.), Geschiedenis van het Haarlemmermeer, in schetsen en tafereelen.
o

Amst, G.L. Funke, 1868. (16 en 352 m. 2 uitsl. kaarten) post-8 .
ƒ 2,75

[B[oelen], J.]
B[oelen] (J.), Zie Beschouwing van de ontworpen communicatiemiddelen.

[Boer, W.R.]
Boer (W.R.), Zie Nieuwenhuis.

[Boer, Pz. P. de]
Boer Pz. (P. de), Zie Afscheiding.

[Boersma, H.]
Boersma (H.), Het bouwkundig onderwijs, Zie Bibliotheek (van Gendt en Brinkman's
Technische)

[Boersma, H.L.]
Boersma (H.L.), Inleiding tot het regtlijnig teekenen. Harl., J.F.V. Berhns, 1873. (48
o

bl. m. 1 uitsl. gelith. pl.) post-8 .
ƒ 0,45
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[Boes Lutjens, D.]
Boes Lutjens (D.), Zie Encyclopédie (Algemeene)

[Bogaard, M. van den]
Bogaard (M. van den), Bijdrage, ten betooge van het onnatuurlijke en verderfelijke
van het stelsel van wateropstuwing in Noord-Braband of de
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Groenendijk enz. Met een daartoe betrekkelijk kaartje opgehelderd. (Voor rek. van
o

den schrijver.) Nijm., H.C.A. Thieme, 1861. (76) gr. 8 .
ƒ 0,80

[Bohnensieg, G.C.W.]
Bohnensieg (G.C.W.), Zie Hager.

[Bolsius, A.J.N.J.]
Bolsius (A.J.N.J.), Tabellen ter herleiding van het waargenomen specifieke gewigt
van alcoholische vloeistoffen, van 0.999 tot 0.795, op alle warmtegraden tusschen
o

o

o

0 -30 Celsius, tot het ware specifieke gewigf op 15 Celsius, enz. enz. enz. Arnh.,
o

D.A. Thieme, 1853. gr. 8 .
ƒ 0,60

[Bolten, C.J.]
Bolten (C.J.), Memorie omtrent den tegenwoordigen toestand van den
binnenlandschen waterstaat in de prov. Vriesland, met opgaaf der nog vereischt of
nuttig geacht wordende verbeteringen aan de kanalen van algemeene afstrooming
o

en scheepvaart. Leeuw., Ter Prov. Drukkerij v.d. Wed. v.d. Bosch. 1860. 8 . (Niet
in den handel.)

[Bolten, C.J.]
Bolten (C.J.), Eerste vervolg van den staat der werken tot verbetering der algemeene
afstrooming van het boezemwater en der scheepvaart in Friesland uitgevoerd.
o

Leeuw., Ter Prov. Drukkerij v.d. Wed. v.d. Bosch. 1860. 8 . (Niet in den handel.)

[Boom, E.H.]
Boom (E.H.), Iets over het plaatsen van een drijvend dok in de nabijheid van Batavia.
o

Utr., J.G. Broese, 1871. (15 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Boonacker, J.F.H.]
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Boonacker (J.F.H.), Zie Rankine.

[Boon Mesch, A.H. van der]
Boon Mesch (A.H. van der), Over de oorzaken van de ondeugdzaamheid van het
papier, Zie Verband. Ned. Instituut, 2e serie, 13e deel.

[Boon Mesch, A.H. van der]
Boon Mesch (A.H. van der), Zie Tijdschrift ter bevordering van nijverheid.

[Boot Lzn., G.W.]
Boot Lzn. (G.W.), De Stereoscoop en zijne verschillende inrigtingen verklaard, met
aanwijzing om zelf teekeningen voor dat werktuig te vervaardigen. Met pltn.
o

Wageningen, G.H. van Hattum, 1875 (Amst., H.J.v. Kesteren) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Bordes, J.P. de]
Bordes (J.P. de), De Privaatputten, Zie Verslagen der gezondheids-commissie te
Utrecht.

[Bordes, J.P. de]
Bordes (J.P. de), De doorgraving van de landengte van Suez. Zutph., W.J. Thieme
o

en Co. 1850. (Amst., G.Th. Bom). Met kaart. gr. 8 .
ƒ 1, -

[Bordes, J.P. de]
Bordes (J.P. de), De Spoorweg Samarang-Vorstenlanden. 's Hage, Gebr. v. Cleef.
o

1870. (4 en 101) gr. 8 .
ƒ 1, -

[Bordes, J.P. de]
Bordes (J.P. de), Zie Verslag over den schelpkalk.
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[Bosch, D. van den]
Bosch (D. van den), Verklaring van het stoomwerktuig; zijnde eene algemeen
bevattelijke beschrijving van zijne onderscheidene deelen, zamenstelling en werking,
opgehelderd door een aantal platen en de benoodigde tabellen, 4e druk. Amst., M.
o

Schooneveld & Zn. 1868 (4 en 212 bl., m. 1 gelith. uitsl. plt. en vele houtgr.) gr. 8 .
ƒ 2,90
De 1e druk verscheen aldaar 1840 ƒ 1,20; de 2e druk (verb. en verm. door
D.v.d. Bosch) aldaar 1843 ƒ 1,90; de 3e druk aldaar 1852 ƒ 2,90.

[Bosch, D. van den]
Bosch (D. van den), De stoommachine van lage drukking voor vaartuigen, beknopt
afgebeeld in derzelver zamenstelling en werking; kort verklaard. Amst., M.
o

Schooneveld & Zn. 1852 (16 bl., m, uitsl. plt.) gr. 8 .
ƒ 0,60
Zie Bourne, - Zaken (Wetenschappelijke)

[Bosch, G.J. van den]
Bosch (G.J. van den), Over den verbouw en bereiding der meêkrap in het
Departement van Vaucluse, in verband met de meêkrapteelt in Zeeland. Met pltn.
o

Middelb., U. Fagginger Auer. 1850. gr. 8 .
ƒ 1, -

[Bosker, H.]
Bosker (H.), Zuiderzee. Plan van het ontginnen en in cultuur brengen van de gronden
o

in het droog te maken zuidelijk gedeelte. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. (18) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Bosscha, H.C.]
Bosscha (H.C.), Beschouwingen over locale spoorwegen. Gron., J.B. Wolters, 1873
o

(4 en 80 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,90
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[Bosscha, H.C.]
Bosscha (H.C.), Bedenkingen tegen de wijze van bouwen van pakhuizen,
voorgesteld door den heer J. van Maurik, in diens vlugschrift: ‘Iets over het bouwen
o

van pakhuizen,’ enz. Dev., A. ter Gunne, 1856. gr. 8 .
ƒ 0,50

[Bosscha, H.C.]
Bosscha (H.C.), Proeven met gegoten ijzeren balken, Zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs,
1857/58. 1e afl.
Zie Walker.

[Bosscha Jr., J.]
Bosscha Jr. (J.), Het behoud van arbeidsvermogen in den galvanischen stroom.
Eene voorlezing, voorgedragen in het natuurk. gezelschap te Utrecht, 15 Jan. 1858.
o

Met aanteek. Leid., A.W. Sijthoff. 1858 (119 bl.) gr. 8 .
ƒ 1,25
Zie Boutan.

[Bottemanne, J.S.J.]
Bottemanne (J.S.J.), Zie Wierda.

[Boudewijnse, J.]
Boudewijnse (J.), Verslag van het verhandelde op de algem. vergadering van het
Indisch genootschap, gehouden te 's Gravenhage den 24 Maart 1862. (Aanleg van
o

spoorwegen op Java). 8 .
Overdruk uit het Tijdschrift van het Ind. Genootschap.

[Bouësnel, P.M.]
Bouësnel (P.M.), Notice sur un moyen de rendre propre à la fonte du mineral de
plomb mélangé d'une grande quantité de pyrites de fer, Zie Verhand. Ned. Instituut.
2e serie, 1e deel.
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[Boulet, L.A.J.]
Boulet (L.A.J.), Zie Encyclopédie. (Algemeene)

[Boulet, L.A.J. en J.J. Couwenberg]
Boulet (L.A.J.) en J.J. Couwenberg, De zeevaart, of de kennis van schip en tuig,
der werkzaamheden en verpligtingen aan boord, alsook over de zamenstelling en
het verband der koopvaardijschepen. Benevens een beredeneerd woordenboekje
der zeemans-kunsttermen. Amst., C.F. Stemler, 1857. (10 en 232 bl. m. 5 pltn.) post
o

8 . geb.
ƒ 2,80

[Bouman, J.]
Bouman (J.), Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster, voorafgegaan door
eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland. Met portret in
staal van Dirk van Oss, grondlegger van de Beemster, en 3 uitsl. kaarten. Purmerend,
o

J. Schuitemaker. 1857. (20, 24 en 343 bl. m. 3 uitsl. pltn.) roy. 8 . ƒ 5. -; geb.
ƒ 6.25

[Bourne, J.]
Bourne (J.), Leerboek in vragen en antwoorden over het stoomwerktuig en zijne
toepassing op het mijnwezen, molens, stoomvaart, spoorwegen en landbouw, met
practisch onderricht omtrent de vervaardiging en behandeling der stoomwerktuigen
van iedere soort. Op nieuw uit het Engelsch bewerkt, naar de 12e zeer verm. en
verbet. druk door P.A. van Aken en B.L. de Vries. Met 89 illustr. afbeeldingen, afl.
o

1-5. Nieuwediep, J.C. de Buisonjé. 1874/75. (bl. 1-416, m. houtgr.) post-8 . per afl-.
ƒ 0.95
Compleet in 6 aflev.
De 1e uitgaaf naar den 4en druk, uit het Eng. bewerkt door J. Oudijk van
Putten onder medewerking van D. van den Bosch, verscheen aldaar
o

1856-1858. (592 bl. m. houtgr. en naamlijst v. int.) post-8 . ƒ 5.70; geb. ƒ
6. -

[Bourne, J.]
Bourne (J.), Leer- en handboek der stoomwerktuigkunde, een praktische gids voor
ingenieurs, werkmeesters, machinisten en verdere belanghebbenden; tegelijk eene
zakelijke en bevattelijke handleiding tot zelfonderrigt; bewerkt naar het Handbook
of the Steam-engine, en verm. met vele aanteek., eenige figuren en tafels door P.A.
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van Aken en J. Oudijk van Putten. Nieuwediep, J.C. de Buisonjé 1868 (38 en 588
o

bl. m. tusschen den tekst gepl. houtsneefig.) post-8 . ƒ 5.70.; geb.
ƒ 6. -

[Boutan, A. en J.Ch. d'Almeide]
Boutan (A.) en J.Ch. d'Almeide. Leerboek der natuurkunde en hare voornaamste
toepassingen. Vrij bewerkt naar het Fransch door J. Bosscha Jr. afl. 1-4 (in 7
o

stukken). Leiden, A.W. Sijthoff 1865-1874. gr. 8 . Met een groot aantal houtgrav.
ƒ 11.71
Afzonderlijk afl. 1 ƒ 1.45; afl. 2 ƒ 2,20; afl. 3, 1e en 2e st. ƒ 3,12; afl. 4, 1e
st. ƒ 1,69; afl. 4, 2e st. ƒ 1, -; afl. 4, 3e st, ƒ 2,25.
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[Bouw- en Werktuigkunde, De]
Bouw- en Werktuigkunde (De), Handboek voor ingenieurs, architecten, aannemers,
opzigters enz. Hoofdred. P.D. Scheffelaar. Gorinchem, A. van der Mast. 1855. gr.
o

8 .
ƒ 4.80

[Bouwkunde, De]
Bouwkunde (De), Het bouwen, ontwikkeling der hoogere en lagere bouwkunst.
Metsel- en timmerwerk. Verschillende soorten van gebouwen en bouwwerken.
Openbare gebouwen, woonhuizen, sluizen, waterleidingen, kunstwegen, enz. straten
en steden, wegen en bruggen. Met meer dan 100 afbeeldingen. Leiden, A.W. Sijthoft.
o

1874. (4 en 168 bl.) roy. 8 .
ƒ 1,80
Afzonderlijke overdruk uit het Boek der Uitvindingen, enz.

[Bouwkunst]
Bouwkunst. Overzicht van de onuitgegeven werken onzer Nederlandsche
tijdgenooten, uitgeg. onder toezicht van L.H. Eberson. 1e serie. Arnh., H.W. van
Marle. 1873,74. (36 pltn. met titelpl. en inhoud in portefeuille) folio
ƒ 18, -

[Bouwkunst]
Bouwkunst. Idem. 2e serie, afl. 1. Arnh., H.W. van Marle. (6 pltn.) folio. Compleet
in 6 afl. à
ƒ 2,40

[Bouwkunst, Hedendaagsche]
Bouwkunst (Hedendaagsche.) Uitgezochte ontwerpen van vreemde en inlandschen
oorsprong. Met korte beschrijvingen. Onder redactie van H.J.H. Groneman.
Groningen, J.B. Wolters. 1868-70. (Utr., Gebr. v.d. Post.) (81 pltn. met verklar. tekst.)
folio. geb.
ƒ 40, -

[Bouwkunst, De schoone]
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Bouwkunst (De schoone) in hare wording en ontwikkeling. Met een atlas van 60
staalplaten. Naar het Hoogd., door G. Kuijper. Amst., C.F. Stemler. 1854. folio.
ƒ 12.50

[Bouworden, De vijf]
Bouworden (De vijf) volgens Vignola. Ten dienste van het bouwk. onderwijs. Arnh.,
J.J. Coers. sm. fol. ƒ 0,75; op cart. in étui ƒ 1,50; op cart. zonder étui
ƒ 1,25

[Bouwschool, De]
Bouwschool (De). Leiddraad voor handwerkslieden. Maandschrift ter bevordering
der kennis van de bouw- en werktuigkunde en aanverwante wetenschappen, door
P.D. Scheffelaar. Onder medewerking van eenige theor. en prakt. bouwkundigen,
o

jg. 1-6. 1863-1868. Gorinchem, A.v.d. Mast. 1863-68. gr. 8 . p. jg. (12 afl. à 8 bl. m.
1. plaat)
ƒ 3, -

[Bouwwerken, De]
Bouwwerken (De) van den architect P.J.H. Cuypers, met toelichtenden tekst van
J.W. Brouwers. Haarlem, A.C. Kruseman. 1863. (11 en 4 bl. in 2 kol. m. 4 pltn) roy.
o

8 .
ƒ 1,80

[Braacx, Th.]
Braacx (Th.), Handleiding tot het maken van berekeningen voor timmer-, metsel-,
stukadoors-, verwers-, glazenmakers- en behangerswerk. Onder medewerking van
o

D.J. Cramer en J. Bochoven. Rott., Otto Petri. 1857. (8 en 102 bl.) roy. 8 .
ƒ 1,50

[Brade, W.C]
Brade (W.C.), Bouwkundig memoriaal. Een boek voor handwerkslieden in het
algemeen en voor bezitters van grondeigendommen in het bijzonder, bevattende
tevens vele raadgevingen bij het bouwen en herstellen van woonhuizen. 2e verm.
o

dr. Amst., D. Tormijn. 1855. (Amst., C.L. Brinkman) gr. 8 . met tafels.
ƒ 3,50
o

De 1e druk verscheen 1852 bij denzelfden uitgever in gr. 8 . prijs ƒ 3,50
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[Brade, W.C]
Brade (W.C.), Zie Almanak (Bouwkundige), - Boekbindersboek.

[Braet von Ueberfeldt en V. Bing]
Braet von Ueberfeldt en V. Bing, Voorbeelden voor de beginselen van het klassikaal
teekenen. Amst., C.L. Brinkman 1870. (50 pltn. à 55 bij 75 cm.) in portefeuille.
ƒ 15.50
Serie A. 10 platen: Voorbeelden om draadfiguren, lichamen met
schaduwen en ornamenten naar pleisterafgietsels te teekenen.
Serie B. 20 platen: Studiën naar het menschenbeeld.
Serie C. 20 platen: Ornamentstudiën, Bladvormen, Rosetten, Palmetten,
Arabesquen en Fragmenten.
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[Braet von Ueberfeldt en V. Bing]
Braet von Ueberfeldt en V. Bing, Handleiding tot het teekenen naar de natuur en
doorzigtkunde. 2 stukjes Amst., C.L. Brinkman 1866. Met houtgrav. en plaatjes. kl.
4o. Elk stukje
ƒ 1. Het 1e st. bevat: Het teekenen naar de natuur (4 en 32 bl. m. 4 gelith.
pltn. en vele houtgrav. in den tekst); het 2e st. bevat: Beginselen der
doorzigtkunde (28 bl. m. 14 gelith. pltn.)

[Brakel, F.L.W. van]
Brakel (F.L.W. van), Is het droogleggen door gebakken buizen te verkiezen boven
het droogleggen der landerijen door boorgaten met palen. Tiel, Wed. D.R. van
o

Wermeskerken. 1855. gr. 8 .
ƒ 0,50

[Brakell, A.G.B. de Vaynes van]
Brakell (A.G.B. de Vaynes van), Zie Vaynes v. Brakell.

[Brederode, J.J. van]
Brederode (J.J. van), Het ontwerp voor spoorwegen door Haarlemmermeer en
omstreken, van J.P. Amersfoordt, beoordeeld en vergeleken met een dergelijk
o

ontwerp vroeger ingediend. Haarl., J.J. van Brederode 1864 (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Breggen, Mr. W.K. van der]
Breggen (Mr. W.K. van der), Een ernstig woord, ter wederlegging van het rapport
der raads-commissie, houdende aanbeveling van het staats-ontwerp centraal-station
o

in het open havenfront. Amst., Erven H. van Munster & Zoon. 1865. (20 bl.) gr. 8 .
Gratis.

[Bresler, W.C.F.]
Bresler (W.C.F.), Zie Handleiding tot de kennis der daaagbare wapenen.
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[Breunissen Troost, C.H.]
Breunissen Troost (C.H.), Over de bepaling van de spanningen in de
zamenstellende deelen van span- en tralieliggers met gelijkmatige, ongelijkmatige
o

en zich verplaatsende belasting. Tiel, A. van Loon. 1868. Met plaat en tabellen. 8 .
ƒ 1, -

[Brief]
Brief aan den WEd. Gestr. Heer J. Messchert van Vollenhoven, betreffende het
o

geprojecteerde Amstel-Hotel. Amst., R.C. Meijer 1866. (8 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,10

[Brief, Tweede open]
Brief (Tweede open) (over de brandbluschmiddelen hier te lande) - waarbij de eerste
is overgenomen - aan den heer W. Hoven te 's Gravenhage door A. Bikkers & Zn.
te Rotterdam. Gedrukt voor rek. van de Schrijvers. verkrijgb. te Rott. bij D. van Sijn.
o

1864. 8 .

[Brief, Openbare]
Brief (Openbare) aan Z.M. den koning, over middelen van voorziening tegen
dijkbreuken en overstroomingen door B. van B. Borculo, Anth. Bos. 1861 (19 bl.)
o

gr. 8 .
ƒ 0,30

[Brief]
Brief aan den WEd. Geb. Heer van Zinnicq Bergmann te 's Hertogenbosch (door
de leden der thans ontbonden commissie tot verbetering der Samarangsche
o

havenwerken). Rott., H. Nijgh. 1867 (14 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,10

[Brief]
Brief van de vereeniging tot verbetering van de volksgezondheid te Leiden aan den
gemeenteraad, naar aanleiding van een schrijven van de H.H. Conrad, van der
Waeijen Pietersen en N. Niftrik aan burgemeesters en wethouders (over de riolering)
o

Leiden, A.W. Sijthoff. 1870. (8 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,10
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[Brink, van den]
Brink (van den), Het kasteel Stoutenburg nabij Amersfoort. Uitgeg. door de maatsch.
tot bevordering der bouwkunst. Amst., L. van Bakkenes & Co. 1866. (6 pltn.) Voor
de leden ƒ 2, -; voor het publiek
ƒ 5, -

[Brocx]
Brocx, Zie Lakerveld.

[Broek, J.H. van den]
Broek, (J.H. van den), Over den spheroïdaaltoestand der vochten of verhitte,
gloeiende en gesmolten metalen, uitgesproken voor de leden van het Natuurk.
o

genootschap. Utr., J.G. Broese. 1851. gr. 8 .
ƒ 0,60

[Broeke, H.A. de Smit van den]
Broeke (H.A. de Smit van den), Zie Smit van den Broeke.

[Broekman, A.C.]
Broekman, (A.C.), De spoorweg Utrecht-Breda. Verslag uitgebracht aan de besturen
der gemeenten Oosterhout, Raamsdonk, Vianen, Dussen,
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De Werken en Sleeuwijk, Geertruidenberg, Lexmond, Vreeswijk en Arkel. 's-Hage,
o

Mart. Nijhoff. (4 en 44 bl. m. 2 krtn.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Broens, Jr. G.]
Broens Jr. (G.), Wenken over schilderkunst en kunsthandel. Amst., M. Schooneveld
o

& Zn. 1856. gr. 8 .
ƒ 0,40

[Broers, F.J.C.]
Broers (F.J.C.), Le stadiomètre, à l'usage des batteries de campagne.
(Veldafstand-meter) précedé de quelques observations sur l'appréciation des
o

distances, Breda, P.B. Nieuwenhuijs. 1868. (4 en 30 bl. m. uitsl. plaat) roy. 8 .
ƒ 0,80

[Brons Middel, H. en G.H. Geertsema]
Brons Middel (H.) en G.H. Geertsema, Gasmeters en hunne verificatie. 's-Hage,
o

Gebr. Belinfante. 1873. (67 bl. m. 4 pltn.) roy. 8 .
ƒ 1,25
Verg. Beoordeeling.

[Brood- en meelfabriek, De Haagsche]
Brood- en meelfabriek (De Haagsche). Een uitvloeisel van kwalijk begrepen
o

volksbelang. Rott., H. Nijgh. 1862. (15 bl.) gr. 8 .
ƒ 0.25

[Brouwer van Hogendorp]
Brouwer van Hogendorp, Le chemin de fer Neêrlandais. Lettre à S. Exc. M. 1e
o

Ministre des finances. La Haye, T.C.B. ten Hagen. 1858. (8 et 61 pag.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Brouwers, J.W.]
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Brouwers (J.W.), Zie Bouwwerken.

[Brown, J.]
Brown (J.), Handleiding tot een zuinig gasverbruik. Naar het Eng. Utr., N. de Zwaan.
o

1853. (Amst., C.L. Brinkman) kl. 8 .
ƒ 1, -

[Brug, S.L.]
Brug (S.L.), Uitvindingen ter bevordering van nijverheid en volkswelvaart. Een
leesboek voor de Nederl. jeugd in scholen en huisgezinnen. Harlingen, J.F.V. Behrns.
o

1863. (112 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,35

[Brug, S.L.]
Brug (S.L.) Volks-technologie of beschrijving der kunst-producten; tweede vervolg
op de volksnatuurkunde, voor de hoogste en middelste klassen der lagere,
voortgezette lagere school, voor industriescholen en huisgezinnen. Harl., S. Houtsma.
o

1861. (107 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,30

[Brug]
Brug over het IJ. Amsterdam, uitgelegen aan de IJzijde. Ontwerp van J. Galman.
Op colombierpapier met tinten. Amst., F. Buffa & Zonen. 1857. (1 bl. lithogr. in
kleuren).
ƒ 2. -

[Bruggen, B. van]
Bruggen (B. van), Verzameling van meetkunstige werkstukken, ten gebruike aan
inrichtingen van middelbaar en industriëel onderwijs. Leeuw., Hugo Suringar. 1868.
o

(80 bl.) post-8 .
ƒ 0,60

[Brugghen, J.J.L. van den]
Brugghen (J.J.L. van den), Iets over Nijmegen als vesting. Nijmegen, C. ten Hoet.
o

1852. post-8 .
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ƒ 0,30

[Brugman, G.F.]
Brugman (G.F.), Zie Boek der Uitvindingen.

[Bruinier, W.F.]
Bruinier (W.F.), Lipkens' équerre à miroirs gewijzigd. Beschrijving van derzelver
inrichting en behandeling voor het uitbakenen van regte lijnen, het uitzetten en
opnemen van loodlijnen, waterpassen, benevens aanwijzing van derzelver gebruik
bij de oplossing van eenige vraagstukken der werkdadige meetkunst. Alkm., H.
o

Coster & Zn. 1862. (22 bl. m. uitsl. gelith. pltn.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Bruinses, A.G.]
Bruinses (A.G.), Zie Champagnac.

[Brunings, C.L.]
Brunings (C.L.), Over de zijdelingsche drukking der aarde, Zie Verhand. Bat.
Genootsch. 3e deel.

[Brunings, C.L.]
Brunings (C.L.), Over de onderlinge gemeenschap der rivieren de Merwede en
Lek, enz. Zie Verhand. Ned. Instituut. 2e deel.

[Brunings, C.L.]
Brunings (C.L.), Proeve eener nieuwe theorie nopens de staande schepradmolens,
met bijvoegsel, Zie Verh. Bat. Genootsch. 2e en 3e deel.

[Brunings, C.L.]
Brunings (C.L.), Vertoog nopens den oppervlakkigen stand der rivieren, Zie Verhand.
Ned. Instituut. 1e deel.
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[Brunings, C.L.]
Brunings (C.L.), Verhandeling over de verspreiding van den vloed uit zee opwaarts
langs de rivieren, enz. Zie Verhand. Ned. Instituut, 1e deel.
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[Brunings, C.L.]
Brunings (C.L.), Onderscheidene theoriën omtrent het vermogen der waterleidingen,
Zie Verh. Ned. Instituut. 4e deel.

[Brunings, C.L.]
Brunings (C.L.), Over ijsstoppingen op de rivieren, Zie Verhand. Ned. Instituut. 2e
dl.

[Brunings, C.L.]
Brunings (C.L.), Vertoog nopens de ijswording en het omdooijen van het gevormde
ijs, Zie Verhand. Ned. Instituut. 2e deel.

[Brunings, C. en P. Caland]
Brunings (C.) en P. Caland, Memorie over den toestand van den binnenlandschen
waterstaat der prov. Friesland. Leeuw., H. de Groot. 1871. (34 bl. m. 11 gelith.
o

bijlagen) 8 . (Niet in den handel).

[Brunings, S. Kros en D. Spruitenburg]
Brunings, S. Kros en D. Spruitenburg, Verhandelingen over de vierdeelige
molenassen, Zie Verhand. Bat. Genootsch. 2e deel.

[Brunings, P.F.]
Brunings (P.F.), Zie Vaandel.

[Brutel de la Rivière, P.M.]
Brutel de la Rivière (P.M.), Geschiedenis der bouwkunst bij eenige der
merkwaardigste volkeren van vroegeren en lateren tijd. Leyden, A.W. Sijthoff. 1853.
o

post-8 .
ƒ 2,75
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[Brutel de la Rivière, P.M.]
Brutel de la Rivière (P.M.), Stoomwerktuigkunde, Zie Volksbibliotheek No. 7a.

[Brutel de la Rivière, P.M.]
Brutel de la Rivière (P.M.), Werktuigkunde. 2e veel verm. druk. Amst., Weijtingh
o

en Brave. 1864. (8 en 391 bl. m. houtgr.) gr. 8 .
ƒ 3,75
De 1e druk verscheen 1854 in de Volksbibliotheek.

[Brutel de la Rivière, P.M.]
Brutel de la Rivière (P.M.), Zie Delaunay, - Tate.

[Bruyn, A.J. de]
Bruyn (A.J. de), Handleiding tot het praktisch hoefbeslag, inzonderheid ingericht
ten dienste der bereden korpsen. Uitgeg. met voorkennis van het Depart. van Oorlog.
o

Utr., Kemink & Zn. 1865. (12 en 123 bl. m. houtgr.) gr. 8 .
ƒ 1,50

[Bruyn, H. de]
Bruyn (H. de), Iets over bevloeijingen op Java. Redevoering, uitgesproken in de
afd. Utrecht der maatsch. tot nut van den Javaan, door den oud-directeur der
o

openbare werken in Ned.-Indië. Leid., de Breuk Smits. 1870. (52 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Bruyn, H. de]
Bruyn (H. de), Verslag eener reis naar Frankrijk en Noord-Italië; studie van
overstroomingen en bevloeijingen met het oog op toepassing in Indië, Zie Verhand.
K.I.v. Ingenieurs. 1862/63. 3e afl.

[Bruyn, H. de]
Bruyn (H. de), Bouw eener brug over de Begaloe, resid. Bagelen, Zie Verhand.
K.I.v. Ingenieurs. 1867/68. 1e afl.
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[Bruyn, H. de]
Bruyn (H. de), Ontwerp van kopermijn-ontginning op hef het eiland Timor. Leid.,
o

de Breuk en Smits. 1869. (72 bl. m. gelith. krtn. en uitsl. tabel) gr. 8 . (Niet in den
handel).
Verg. Opmerkingen.

[Bruyn, H. de]
Bruyn (H. de), Los- en laadhoofd te Macassar, Zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs.
1864/65. 2e afl.

[Bruyn Kops, J.L. de]
Bruyn Kops (J.L. de), Beknopte handleiding tot de kennis der spoorwegen en het
voornaamste wat daartoe betrekking heeft. Vrij bewerkt naar von Weber's Schule
des Eisenbahnwesens en andere elementaire geschriften. 2 dln. Amst., J.H. Gebhard
o

& Co. 1863. (12, 276 en 8 bl. m. 6 gelith. pltn.) post-8 .
ƒ 2,40
Zie Tijdschrift voor Nijverheid in Ned. O.-I.

[Bryas, Ch. de]
Bryas (Ch. de), Vertoog der draineerwerken en de uitvoering der drooglegging. Uit
het Fransch door J.M.A. Cromjongh. Goes, F. Kleeuwens en Zn. 1858. (12 en 288
o

bl.) kl. 8 .
ƒ 0,75

[Buchanan, R.]
Buchanan (R.), Zie Heusden (L. van)

[Buchler, D.H.]
Buchler (D.H.), Zie Bijdragen (Bouwkundige)

[Buchmann, J.H.]
Buchmann (J.H.), Mystères dévoilés de la photographie sur plâques, papier et
o

verres. Deventer, D.J. Wilterdink. 1853. gr. 8 .
ƒ 0,40
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[Büchner, Otto]
Büchner (Otto), De bliksemafleiders. Eene handleiding bij het ontwerpen,
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vervaardigen, stellen en beproeven van afleiders, op alle soort van gebouwen,
molens en schepen. Naar het Hoogd. van C.J. van Doorn, met toelichtingen en
bijvoegselen van W.M. Logeman. Haarl., Erven F. Bohn, 1867. (6 en 131, m. 2
o

gelith. uitsl. pltn.) post 8 .
ƒ 1,80

[Buddingh, D.]
Buddingh (D.), Jaarberigten van algemeene statistiek voor landbouw, handel en
nijverheid. Voor staatslieden, kooplieden en fabriekanten. 1e-7e stuk, 1848/49-1856,
o

57. Haarl., A.C. Kruseman, 1848-1857. (Leeuw., J. Swarts. gr. 8 .
ƒ 8,40

[Buddingh, D.]
Buddingh (D.), Mededeelingen betreffende de algem. statistiek van landbouw,
handel en nijverheid, 1848/51. Haarl., A.C. Kruseman, 1851. (Leeuw., J. Swarts).
o

gr. 8 .
ƒ 3,15

[Buddingh, D.]
Buddingh (D.), Nieuwe statistieke mededeelingen betreffende den landbouw, handel
en nijverheid in Nederland enz., 1851/56. Haarl., A.C. Kruseman, 1857. (Leeuw.,
o

J. Swarts). gr. 8 .
ƒ 2,70

[Büdel, J.F.R.]
Büdel (J.F.R.), Onwederlegbare bewijzen, dat de leer der nieuwere natuurkundigen
omtrent de drukking der vloeistoffen op een waan berust, welke slechts den schijn
o

vóór zich heeft. Uit het Hoogd. Edam, N.A. Dekker, 1856. (64 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Buitenplaatsen]
Buitenplaatsen, hoofdgebouwen en voorn. gezigten tusschen Utrecht en de Grebbe.
o

o

Rijsenburg, Petit & C ., 1858. (12 afl., ieder m. 4 pltn.) Obl. 4 . ƒ 21,60; afz. pltn. à
ƒ 0,50
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[Buma, W.W.]
Buma (W.W.), Antwoord aan den heer D.H. Andreae, op een voorstel betreffende
de afsluiting van het Reitdiep, door een dijk van de Zoutkamp tot Nittershoek. Leeuw.,
o

H. de Groot, 1868. (55 bl.). gr. 8 . (Niet in den handel).

[Bureau, Th.]
Bureau (Th.), Handboek voor vuurmakers en machinisten, inhoudende de
beschrijving der fabriek-stoomwerktuigen, hunne geleiding, hunne verstoringen en
de toevallen, waaraan zij onderhevig zijn. 2e uitg., m. 111 fig., waarvan 73 in den
tekst, en 5 pltn. Gent, A. Hoste, 1873. (Amst., J. Noordendorp. (4 en 207 bl. m. 5
o

pltn.) post 8 .
ƒ 1,50

[Bureau, Th.]
Bureau (Th.), Manuel des chauffeurs et conducteurs da machines à vapeur,
comprenant la description, la conduite, l'entretien et les dérangements des machines
à vapeur fixes, employées dans l'industrie. 2e edition avec 111 fig., dont 72 dans
la texte et 5 planches. Gent, Ad. Hoste. (Amst., J. Noordendorp), 1872. (176 bl.)
o

post-8 .
ƒ 2, -

[Burg, C. van der]
Burg (C. van der), Zie Hondeyker.

[Burg, E.A. van der]
Burg (E.A. van der) Voorlezingen over elementaire scheikunde, gehouden op
uitnoodiging van het depart. Rotterdam der Maatsch. ter bevordering van nijverheid.
o

Tiel, H.C.A. Campagne, 1860. (10 en 370 bl.) gr. 8 .
ƒ 3,60

[Burg, P. van der]
Burg (P. van der), De Stereoscoop, Zie Bibliotheek (Algem.)

[Burgers, J.]
Burgers (J.), Zie Afstandswijzer der prov. Noordbrabant.

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

[Burgersdijk, L.A.J.]
Burgersdijk (L.A.J.), Zie Kobel (F. von).

[Burn, Ch.]
Burn (Ch.), Zie Croker.

[Buttinger, E.]
Buttinger (E.), Practische beschrijving van de wijze van reiniging, vuilnisverzameling
en mestbereiding te Groningen. Met eene plaat, benevens algemeene opmerkingen
over de reinheid der steden. Gron., J.B. Huber. 1870. (31 bl. m. 4 gelith. pltn.) gr.
o

8 .
ƒ 1, -

[Buttner, F.C.A.]
Buttner (F.C.A.), Zie Hottinger.

[Buyk, A.C.]
Buyk (A.C), Handleiding voor de roei- en peilkunde, met behulp van de gewone
rekenkunde. Ten dienste van rijks-ambtenaren, die zich op de roei- en peilkunde
willen toeleggen, alsmede voor branders, distil-
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lateurs, handelaars, bierbrouwers, zeepzieders enz. Goes, A.C. de Jonge SJz. 1873.
o

(185 en 5 m. 2 lith. uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 1,80

[Buys, J.T.]
Buys (J.T.), Zie Encyclopédie (Algemeene)

[Buys Ballot]
Buys Ballot, De invoering en verklaring van den Aëroklinoskoop. Regelen naar
welke hij ons aanstaande windveranderingen met eenige waarschijnlijkheid doet
o

vermoeden. Utr., K.A. Manssen. 1868 (100 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,90

[Buysingh, D.J. Storm]
Buysingh (D.J. Storm), Zie Storm Buysingh.

[Buysman, J.]
Buysman (J.), Amsterdam en de spoorwegen. Voor rekening van den schrijver.
o

Amst., W. Clement. 1860. (8 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,15

[Bijdragen]
Bijdragen voor arbeid en kunst. Berigten van de vereeniging voor oeconomischen
en technischen vooruitgang. 1e serie. No. 1-6. Amst., Blikman & Sartorius. 1868.
(48 bl. m. 6 afb.) fol.
ƒ 0,90
Voortgezet na de uitgaaf van No. 6 (Dec. 1868) onder den titel: ‘de
Werkman’. Zie aldaar.

[Bijdragen, Bouwkundige]

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

Bijdragen (Bouwkundige), uitgegeven door de maatschappij tot bevordering der
o

o

Bouwkunst. 1e-21e deel. Amst., L. van Bakkenes & Co. 1842-1875. 4 . en gr. 4 .
Met platen.
REDACTIE: dl. 1-3. E.S. Heynincx, J.C. de Leeuw en A.W. van Dam; deel
4-7. Is. Warnsinck, J.C. de Leeuw en N.S. Calisch, met medewerking van
D.D. Büchler, A.C. Pierson en A.N. Godefroy; dl. 8 en 9. De zelfden
behalve de Leeuw, voor wien B. de Greef Jr.; dl. 10. De vorigen behalve
Warusinck en Pierson, voor wie G. van Diesen en P.J. Hamer; dl. 11 en
12. De vorigen behalve G. van Diesen, voor wien J. Verhey; dl. 13-15.
A.N. Godefroy, J.H. Leliman en N.S. Calisch, met medew. van B. de Greef
Jr, P.J. Hamer en J-Verhey; dl. 16 en 17. J.H. Leliman, H.M. Tétar van
Elven en N.S. Calisch, met medew. van P.J. Hamer, J. Verhey, W.J.J.
Offenberg, H. Molemans, G.B. Salm en W. Springer; dl. 18. De vorigen
behalve Tétar v. Elven, voor wien H.W. Nachenius, en P.J. Hamer,
Offenberg, Salm en Springer, voor wie J.G. van Gendt Jr., P.J.H. Cuypers
en J.G. van Niftrik; dl. 19 en 20. De vorigen behalve Calisch, voor wien
H. Molemans; dl. 21. J.H. Leliman, H. Molemans en H.W. Nachenius, met
medew. van W. Springer, J.G. van Niftrik, G.B. Salm, A.L. van Gendt en
P.F. Laarman.
Behalve de opstellen over technische onderwerpen, hieronder vermeld,
bevat ieder deel de V e r s l a g e n , N o t u l e n , enz. van de Alg.
Vergaderingen en de bijeenkomsten van leden, benevens
boekaankondigingen, beoordeelingen enz.
Inhoud der verschillende deelen:
l e d e e l (2 5 7 b l . m. 1 8 p l t n .) ƒ 9, -; v o o r d e l e d e n ƒ 3,60.
JOMEAU, Nieuw stelsel van dakstoelen, uit gesmeed en gegoten ijzer, naar het
Fransch met afbeelding.
T. RUDOLPH, Over het toevoeren der dampkringslucht tot geheel afgesloten
vertrekken, en over het aanwenden der ventilatie tegen koude en vochtigheid
in gebouwen, naar het Hoogd.
GÖRG, De stallen en rijschool van het hertogelijk paleis te Wiesbaden, naar
het Hoogd. met twee platen.
J.C. DE LEEUW, Het Entrepôt-dok te Amsterdam, met eene plaat.
A. VAN DER VELDE CZN., Beschouwing van eenige regelen, betreffende de
zamen stelling van ophaalbruggen.
A. OLTMANS, De toren van de oude kerk te Delft, met vignet en plaat.
C. KRAM, Herstelling van de St. Catharijne kerk te Utrecht.
A. VAN DER VELDE CZN., Beschrijving eener kist- of vlotbrug met plaat.
A. STÜLER, Iets over ijzeren trappen, naar het Hoogd. met eene plaat.
M.G. TÉTAR VAN ELVEN, Beschrijving der kunstzaal van het gebouw der
maatschappij Arti et Amicitiae te Amsterdam, met 3 platen.
PAIJETS verbeterde Mastik.
Is. WARNSINCK, Over het waterdigte hennipvilt voor dakbedekking.
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W.N. ROSE, Over het uitvoeren van timmerwerken onder water met duikers,
met eene plaat.
Is. WARNSINCK, Iets over de Napolitaansche vloertegels, met afbeeldingen.
J.J. PENN, Over olie-mastik.
A.R. EMY, Iets over eene bederfwerende bewerking van het hout, naar het
Fransch medeged. door M.J. Stucki.
K. ETZEL, Over de inrigting en het karakter van landhuizen, naar het Hoogd.
met 1 plaat.
Overzigt van de geschiedenis en ontwikkeling der Bouwkunst bij de
verschillende volken der aarde, vrij naar het Hoogd.
I. De Egyptische bouwkunst, met eene plaat.
II. De bouwkunst bij de oude volken in het Westelijk-Azië.
III. De bouwkunst bij de oude volken in het Oostelijk-Azië, met eene
plaat.
IV. De Grieksche bouwkunst met 2 platen.
V. De oud-Italiaansche bouwkunst, met eene plaat.
C.F. VON EHRENBERG, Theorie en praktijk, naar het Hoogduitsch.
W.A. FROGER, Proeve eener handleiding tot het beoordeelen der inrigting van
heiwerken onder muren.
JR. C.M. STORM VAN 'S GRAVESANDE, Over het gebruik van kleuren in de
Grieksche bouwkunst.
JR. C.M. STORM VAN 'S GRAVESANDE, Iets over de uitvoering van geschilderde
versieringen aan gebouwen, zoo bij de ouden als thans.
E.S. HEYNINCX MZ., Het ziekenhuis te Rotterdam.
A.W. VAN DAM, De restauratie der Nieuwe kerk te Amsterdam.
W.A. FROGER, Ophelderingen en bedenkingen, betrekkelijk het nieuwe stelsel
van dakstoelen, naar Jomeau.
E.S. HEYNINCX. MZ., Iets over den toestand van eenige kerkgebouwen hier te
lande.
Luchtdigte deuren en vensters. Glazen waterleibuizen. Over de werking van
het vuur op asphalt.
A. OLTMANS, Iets over de kerk Notre Dame te Parijs.
Iets over de Rijks-geschutgieterij te Delft, uit de Bijdragen voor de Nijverheid.
Rapport over den zoogenaamden Atmospherischen spoorweg van Clegg.
Het doorsteken van de landengte van Panama.
Iets over het leven onder water zonder toevoer van dampkringslucht.
Berigt omtrent drie stoomwerktuigen, te Arras vervaardigd wordende.
Uitgave eener plaat, voorstellende den van Speykstoren te Egmond aan Zee.
Nieuw soort van waterleidingen.
Groote Staal-fabrijk te Sheffield.
Hydraulische spoorweg van Shuttleworth.
JR. C.M. STORM VAN 'S GRAVESANDE, Eene nuttige inrigting bij de tapijtfabriek
van den heer Birnie, te Deventer.

2e d e e l (2 1 4 b l . m. 1 3 p l t n .) ƒ 6, -; v o o r d e l e d e n ƒ 2,40.
J. VAN MAURIK, De voltooijing der Domkerk te Keulen.
E.S. HEYNINCX MZ., Het bouwen van een landelijk woonhuis, zonder grondmuren
of zoogenaamde fonderingsmuren. Met eene plaat.
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H. DEKKER ENGSZ., Over het zamenstellen van fonderingen zonder onderheijing.
Met eene plaat.
Beschrijving der kap over de bergplaats voor locomotieven te Birmingham.
Door de Redactie. Met eene plaat.
GIUSEPPE POTENTI DA PISTOJA, De opening der spoorwegen tusschen 's
Gravenhage en Utrecht. Uit het Italiaansch. Door de Redactie.
F.W. CONRAD, De IJzeren Spoorweg van Amsterdam naar Rotterdam, met 3
pltn.
De woning van den hoftuinier te Sans-Souci. Door de Redactie. Met eene plaat.
G.N. ITZ, Middel tot wering van champignon of huiszwam.
A. OLTMANS, De nieuwe enkaustische schilderwijze van Fernbach.
Iets over ijzeren woonhuizen. Met eene plaat. Door de Redactie.
Overzigt van de geschiedenis en ontwikkeling der bouwkunst bij de verschillende
volken der aarde. Vrij naar het Hoogd. Door de Redactie.
VI. De Romeinsche bouwkunst. Met een Plaat.
VII. De Oud-Christelijke bouwkunst. Met 3 platen.
J.B. RIETSTAP W.HZ., De bouwkunst van het nieuwere Rome. Met eene plaat.
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Verslag omtrent eene opgraving te Pompeji, in Sept. 1842. Door de Redactie.
W.H. WARNSINCK, Beschouwingen over het uitschrijven van prijsvragen.
De vestingbouw der middeleeuwen. Met 34 in den tekst ingevoegde figuren.
Door de Redactie.
W.A. FROGER, Handleiding tot bepaling der dwarsafmetingen van brugleggers.
Binnen- en buitenlandsche bouwberigten. Door de Red.

3e d e e l (3 6 2 b l . m. 7 p l t n .) ƒ 7,50; v o o r d e l e d e n ƒ 3, -.
IS. WARNSINCK, De Nieuwe Kerk te Wilhelminadorp. Met eene plaat.
H.H. DANSDORP, De nieuwgebouwde kerk der Roomsch-Katholieke gemeente,
op het Bagijnhof aan de St. Jansstraat te Haarlem. Met eene plaat.
A. GREVE, W. VAN HULST en F. MOLKENBOER, Rapport nopens den toren der
Oude Kerk te Delft.
E.S. HEIJNINCX MZ., Gewapende balken.
G.N. ITZ, Iets betreffende de Groote Kerk en Toren te Dordrecht. Met eene pl.
Overzigt van de geschiedenis en ontwikkeling der bouwkunst bij de verschillende
volken der aarde. Door de Redactie.
VIII. De bouwkunst der Mohammedanen. Met eene plaat.
IX. De Romaansche bouwkunst. Met eene plaat.
De vestingbouw der middeleeuwen. Door de Redactie. 2e, 3e, 4e en laatste
gedeelte.
Het leven van den bouwmeester Louis van Vitelli. Uit het Italiaansch door
A.C.W.J.J. Gravinne van Nahuys.
De bouwhutten der middeleeuwen. Door de Redactie.
A. OLTMANS, Beschrijving en archaëologisch onderzoek der achthoekige en
Romaansche kapellen, op het Valkhof te Nijmegen. Met twee platen.
SERVAAS DE JONG, Een woord over de Nieuwgebouwde kerk der
Roomsch-Katholieke gemeente, op het Bagijnhof aan de St. Jansstraat te
Haarlem.
Twee beoordeelingen van den gevel der kerk: ‘de Boom’ te Amsterdam. Door
de Redactie.
C.A. BOLL VAN BUUREN, Iets over de beoordeeling van den heer Servaas de
Jong, Nopens de nieuwgebouwde Roomsch-Katholieke kerk te Haarlem.
H.H. DANSDORP, Antwoord op de beoordeeling over de nieuwgebouwde kerk
der Roomsch-Katholieke gemeente, op het Bagijnhof aan de St. Jansstraat te
Haarlem.
W.C. BRADE, Extract uit het rapport wegens de waterleidingen van Parijs en
Londen. Uitgebragt in den jare 1843.
Binnen- buitenlandsche berigten door de Redactie.

4e d e e l (3 4 1 b l . m. 1 1 p l t n .) ƒ 7,50; v o o r d e l e d e n ƒ 3, -.
J.D. ZOCHER, De nieuwe koopmansbeurs te Amsterdam. Met twee platen.
JOHN WOOLLEY F.R.S., Beschrijving van de Walhalla. Eene voorlezing,
gehouden in het instituut voor Britsche architecten, uit het Eng. door J.V.
Lankelma. Met twee platen.
B. LOOMAN, Beschrijving van eene ophaalbrug met ijzeren handgebind en
balans, in het jaar 1845 daargesteld te Goor. Met twee platen.
Waterleiding te Berlijn.
A. VAN DER VELDE CZ., Iets over de asphalt.
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B. LOOMAN, Beschrijving eener ijzeren kraan, staande te Deventer op de kade
langs den IJssel. Met eene plaat.
J. VAN LEEUWEN AZ., Iets over het scheuren der muren in gebakken steen.
J. ORTT, Beschrijving van eenen zich zelven registrerenden windwijzer. Met
een pl.
Korte beschrijving van eene zeer doelmatige en min kostbare machine, tot
droogmaking van fondering-putten, enz.
Overzigt van de geschiedenis en ontwikkeling der bouwkunst bij de verschillende
volken der aarde.
IX. De Romaansche bouwkunst. (Vervolg.) Met twee platen.
X. De Germaansche (Duitsche) of gothische bouwkunst. Met eene plaat.
Over de christelijke bouwkunst van Italië.
A. OLTMANS, Beschrijving en archaeologisch onderzoek der achthoekige en
Romaansche kapellen, op het Valkhof te Nijmegen (Vervolg.) Met eene plaat.
Gevoelen der koninklijke akademie van schoone kunsten te Parijs over de
gothische bouwkunst.
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A. OLTMANS, Bijvoegsel tot de beschrijving enz. van de achthoekige en
Romaansche kapellen, op het Valkhof te Nijmegen.
J. VAN LEEUWEN AZ., Over het bepleisteren bij de ouden.
CORN. ZEMEL JNZ., Naar welken stijl zal ik mij bij het bouwen regelen?
Berigt aangaande eenige bouwwerken in Groot-Brittanje.
Spoorwegen in Frankrijk.
Binnen- en buitenlandsche berigten.
IS. WARNSINCK, Berigt betreffende de muurverf van den heer R.H. van Someren.

5e d e e l (3 7 4 b l . m. 1 7 p l t n .) ƒ 7,50; v o o r d e l e d e n ƒ 1,50.
Mevr. FELICIE D'AYZAC, Over het zinnebeeldige in de bouwkunst. Verslag
aangaande 32 symbolische beelden, nauwkeurig onderzocht in het bovenste
gedeelte der torentjes van Saint-Denys. Medegedeeld in de Revue générale
de l'architecture et des travaux publics. (Uit het Fransch vertaald.) Met 2 pltn.
CH. PIERSSENS, Middel tot wering van roetvlekken.
E.S. HEYNINCX MZ., Steigers om den toren van de Lieve-Vrouwe kerk te Breda.
Met 2 pltn.
Bouwkundige berigten en mededeelingen. (Binnen- en buitenland).
IS. WARNSINCK, Wenk omtrent de bewaring van vaderlandsche
kunstvoortbrengselen van vroegeren tijd.
IS. WARNSINCK, Brug over de Delfshavensche Schie, ten dienste van den ijzeren
spoorweg van Amsterdam naar Rotterdam, ontworpen door den
ingenieur-directeur F.W. Conrad. Met 1 plaat.
P. VAN DER STERR, Korte beschrijving van de bedijking der Waard- en
Groetgronden in Noord-Holland. Met 3 pltn.
IS. WARNSINCK, Iets over de schroefpaal-funderingen van den heer Mitchell te
Belfast. (Naar eene daarvan bestaande mededeeling in het Engelsch).
IS. WARNSINCK, Eenige mededeelingen betrekkelijk Zweedsch graniet van het
eiland Malmö.
IS. WARNSINCK, Het landhuis ‘Lindenheuvel’ te Overveen boven Haarlem. Met
1 plaat.
T. Romein, Nieuwe kavallerie-stal te Leeuwarden. Met 2 pltn.
Verplaatsing van een woonhuis. (Naar eene Eng. beschrijving).
Beschrijving van een atmosferisch heiwerktuig. (Naar eene mededeeling in het
Eng.)
Beschrijving van eene vaste ijzeren loopbrug naar het stelsel van den architect
Louis Laves.
Bouwkundige maatschappij Deventer.
W.H. SCHOLTEN, Iets over de houten wegen. (Ontleend uit Stevenson's civil
engineering of North-American en The civil engineer and architect-journal.
A.N. GODEFROY, Proeven omtrent den zamenhang van Bremer- en
Escausynschen hardsteen.
A. VAN DER VELDE, Aanwijzing tot het stellen van bliksemafleiders. Naar het
Fransch. Met 2 pltn.
I. Theoretisch gedeelte. Grondbeginselen betrekkelijk de werking van den
bliksem of der elektrieke stof en die der bliksem-afleiders.
II. Praktisch gedeelte. Bijzonderheden betreffende de vervaardiging van
afleiders. Over de spits of naald. Over den conductor van den afleider. Afleiders
voor kerken. Afleiders vooor kruidmagazijnen en kruidmolens. Afleiders voor
zeeschepen. Algemeene regel voor het stellen van afleiders op een gebouw.
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Algem. regel voor het stellen van de conductors der afleiders. Opmerkingen
over de kracht der bliksem-afleiders.
DE PAY, Aanwending en behandeling van geëtst vensterglas, tot versiering van
gebouwen. (Naar het Hoogd.)
B. LOMAN, Beschrijving van eene kap, geplaatst op het in 1846 nieuw gebouwde
fourage-magazijn, voor de kavalerie te Deventer. Met. 1 plaat.
W.A. SCHOLTEN, Beschrijving van het droogmaken der Groote of Hondsbossche
schutsluis, te Zaandam.
JAK. BURCKHARDT, Bijdrage tot de geschiedenis der christelijke beeldhouwkunst.
(Overgenomen uit het Kunstblatt 1848, No. 33 en 35 en vert. door N.S. Calisch).
Vlot- of drijfbrug tusschen Portsmouth en Gosport.
Russische verf.
Overzigt van de geschiedenis en ontwikkeling der bouwkunst, bij de
verschillende
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volken der aarde. De Germaansche (Duitsche) of gothische bouwkunst. De
gedenkteekenen in de Nederlanden. Id. van Engeland. Id. van Duitschland.
Het tweede eeuwgetijde van het leggen van den eersten steen van het stadhuis
(thans paleis) van Amsterdam herdacht door de Maatsch. der Bouwkunst.
W.A. SCHOLTEN, Beschrijving van het zieken-proveniers- en armenhuis te
Purmerende. Met 1 plaat.
P. KOCK, Droogmaking van het Haarlemmermeer. Beweegbare houten bruggen
over de Ringvaart. Met 2 pltn.
Het gepatenteerd atmosferisch heiwerktuig van de heeren Clarke en Varley.
Naar het Eng. (Magazine of Science).
De gasverlichting, toegepast op schouwburgen. Uit het Hoogd. vertaald door
A.N. Godefroy. (Romberg's Zeitschrift 1846). Met 1 plaat.
Korte levensschets van George Stephenson.
Mededeelingen van verschillenden aard. Kettingbrug bij den Niagara-Waterval
in Noord-Amerika. Onbrandbare gebouwen. Nabootsen van oud eikenhout.
Vloeren van kalkasch. Verbeterde krukken en stiften voor kamerdeursloten.
Zinkwit. Roestwerend middel. Steenligter (schaar van nieuwe konstructie).
Middel om staal van ijzer te onderkennen. Afsluiting van warmte. Middel tot
het verharden van gips. Middel tot het aaneenwellen van ijzer, staal en plaatijzer.

6e d e e l (3 6 0 b l . m. 1 7 p l t n .) ƒ 7,50; v o o r d e l e d e n ƒ 1,50.
Overzigt van de geschiedenis en ontwikkeling der bouwkunst, bij de
verschillende volken der aarde. De Germaansche (Duitsche) of gothische
bouwkunst. De gedenkteekenen in de Baltische landen, met inbegrip der
Brandenburgsche Marken. Id. in Italië. Id. in Spanje en Portugal.
P.H. LEIJER, Korte beschrijving van de droogmaking van den Assendelver
veenpolder, gelegen in de prov. Noord-Holland. Met 2 pltn.
DONALDSON, De Sint Izaaks-kerk te Petersburg, gebouwd door den ridder de
Montferrand. Naar eene voorlezing (Civil engin. and architect journal) door A.N.
Godefroy. Met een plaat.
Dr. E.F. VOGEL, Geschiedkundige en technische bijzonderheden betreffende
de meest geschikte en architektonische inrigting van gebouwen voor boekerijen
(bibliotheken). Uit het Hoogd. vert. door N.S. Calisch.
L. SCHWAHN, Middel tot het weren van bederf in het hout. (Naar het Hoogd.
Romberg's Zeitschrift).
Zinkwit als verfstof vergeleken met loodwit, en middelen om vervalschingen
op te sporen. (Revue de l'architecture et des travaux publics).
A. VAN DER LINDEN, Beschrijving van het Nieuwe Krankzinnigen-gesticht voor
de prov. Noord-Holland. Met 4 pltn.
Tufsteen, tras en hydraulische mortel. Naar bijeenverzamelde opmerkingen
en waarnemingen van Julius von den Obdach. (Uit het Hoogd. vert. door A.N.
Godefroy).
Privaten met zelfwerkende doorspoeling en dubbele stankafsluiting. (Civil
engineer and architect journal).
Nieuwe wijze van zamenvoeging voor pijpen. (Civ. engineer and architect
journal).
IJzeren kap te Liverpool. (Civ. engin. and arch. journal).
Overzigt van de geschiedenis en de ontwikkeling der bouwkunst, bij de
verschillende volken der aarde. De moderne bouwkunst. De Italiaansche
bouwkunst der 15e eeuw. Id. der 16e eeuw. Id. der 17e en 18e eeuw.
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EDWIN CLARK, Beschrijving van de ijzeren buisvormige brug, over de
Menai-Straat in het prinsdom Wallis, de Brittania-brug genaamd. (Met een
plaat). Naar het Eng. door W. de Waal.
H. SIDEROT, Zamenstelling van loopbruggen. Naar het Fransch uit de Revue
generale de l'architecture et des travaux publics. (Met een plaat).
Het huis met de hoofden te Amsterdam. Door D.D.B. Met een plaat.
A.N. GODEFROY, Vergelijking der kosten van houten en ijzeren balken van gelijk
wederstandsvermogen, in verband met de toepassing van holle metalen staven.
Iets over het Portlandsche cement.
De moderne bouwkunst. De hedendaagsche bouwkunst buiten Italië. De
voortgangen der bouwkunst in den tegenwoordigen tijd.
Gebouwen voor openbaar onderwijs. (A. Bewaarscholen). Naar het Fransch
door F.W. van Gendt. (Met 5 pltn.)
Voorzaal of speelplaats gedurende den winter. Spreekvertrek. Vaste banken.
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Rustbed. Standaards voor de leesborden. Tafel en stoel der bestuurders.
Rekenen schoolbord. Fontein en kagehel. Gemakken. Opene plaats.
Gebouw voor de wereld-tentoonstelling te Londen in 1851. Medegedeeld door
D.D.B. Met 1 plaat.
LE BLANC, Verhandeling over het opnemen op het gezigt en het teekenen naar
de natuur. Naar het Fransch door P. Koek. Met houtsneêplaat.
A.N. GODEFROY, De zamenhang der steenen, toegepast ter bepaling hunner
dikte. Met voorbeelden toegelicht.
Verschillende mededeelingen. Luchtverversching. Verstekmal voor stukadoors.
Vloerleggers van geribd plaatijzer. Waterpijpen van plaatijzer.
De moderne bouwkunst. De bouwkunst der Noordsche en Amerikaansche
volkeren in den tijd der sagen.
W.A. SCHOLTEN, Het stadhuis te Zaandam. Met 2 pltn.
Verantwoordelijkheid en regtsaanspraken van bouwmeesters en aannemers
of werkbazen. Naar een artikel, voorkomende in het Eng. Weekblad: The
Builder; bewerkt door A.N. Godefroy.
Eenige algem. beschouwingen over plattelands-kerken, vrij naar het Hoogd.
door G.J. Osseweijer Jr.
Waterbak met zelfwerkende afsluiting. (Civ. engin. and. arch. journal). Met 2
houtsneefig.
Mastiek, om ijzer met ijzer, en ijzer in steen te bevestigen.
Bijzonder deugdzaam ijzercement. Mastiek voor houtscheuren.

7e d e e l (4 1 4 b l . m. 1 9 p l t n .) ƒ 7,50; v o o r d e l e d e n ƒ 1,50.
M.G. TÉTAR VAN ELVEN, Het landhuis Hartelust te Bloemendaal, boven Haarlem.
Met 2 pltn.
Kleine draaibrug te Purmerende, ontworpen door en uitgevoerd onder het
opzigt van W.A. Scholten. Met eene plaat.
P. VAN DER STERR, Nieuwe konstruktie van een achtergestoelte voor vijzels en
watermolens.
CHARLES TOWLER, opmerkingen aangaande gebakken aarde en kunststeen,
in betrekking tot de bouwkunst. Overgenomen uit het Civ. and. arch. journal
en medegedeeld door F.W. van Gendt J.Gz.
Verslag van het onderzoek van eenen dakstoel van Noordsch vurenhout, voor
de nieuwe werk- en bergplaats van scheepsmasten, bij de zeehaven Lorient.
Naar het Fransch, uit de Annales maritimes 1837, I door Corn. Zemel Jnz. Met
1 plaat.
Machine voor het ophijschen van materialen. Naar het Eng. uit het Civ. engin.
and. architect journal door F.W. van Gendt J.Gzn.
B. DE GREEF JR., Toezigt op het bouwen in de gemeente. (Naar het Hoogd.)
MORILL WYMAN, Over ventilatie of luchtverversching. Naar het Eng. door W.
de Waal.
IS. WARNSINCK, Het gebouw van de oude kanselarij te Leeuwarden. Met 1 pl.
P. VAN DER STERR, Bedijking van den Prins-Hendrik-Polder te Texel. Met 3 pltn.
Over de oorzaken van het rooken der schoorsteenen, en de middelen tot
herstelling van dit gebrek. Vertaald uit het Belg. Journal de l'architecture 3e
jaarg. No. 10.
W.C. PASTEUR, Werktuig om vrijstaande schoorsteenen van fabrieken te
bestijgen. (The practical mechanics journal.)
A. BELPAIRE, Over asphalt en asphalt-lak tegen vocht enz.
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Boekaankondiging. E.H. Hartman, Een boek voor ambachtslieden in het
algemeen.
G. LEUBE, Nieuw middel tegen huiszwam. (Böttger's Polyt. Notizblatt, 1850,
No. 21).
Gebouwen voor openbaar onderwijs. Naar het Fransch door F.W. van Gendt.
Met 3 pltn. (B. Scholen voor lager onderwijs ten platten lande).
H. GEMMEL, Over de inrigting van gebouwen tot het bewaren en tentoonstellen
van schilderijen en kunstwerken. Overgenomen uit het ‘Deutsche Kunstblatt’
No. 17. jaarg. 1851. Door B. de Greef Jr.
Een zeer goede steen-mastiek.
Middel tegen het digtvriezen der lichtramen in stallen.
Bederfwerende verf voor houtwerk.
J.A. BAKKER, Opmerkingen over den oorsprong en de geschiedenis van den
spitsbogen- of ogivalen stijl.
H. VAN DUEREN, Over filtreerkasten bij regenwaterbakken. Met 1 plaat.
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W.A. SCHOLTEN, Baskulerende ijzeren brug aan den tarwen-akker te Rotterdam.
Ontworpen en uitgevoerd door den heer W.N. Rose. Met 3 pltn.
Het bladderen der verf.
F.W. VAN GENDT J.GZ., Over de accijnsen, die in de provincie Noord-Holland
op de bouwmaterialen worden geheven.
Over het wenschelijke van de oprigting van afdeelingen der Maatschappij: Tot
bevordering der bouwkunst.
Bouw-versieringen van Gutta-Percha.
C.W. PASTEUR, Het huis No. 1065 in de Brugstraat te Maastricht. Met 1 pl.
Gebouwen voor openbaar onderwijs. Naar het Fransch door F.W. van Gendt.
Met 3 platen. (C. Stadsscholen voor lager onderwijs).
Voordeeligste vorm der punten aan heipalen. Volgens het onderzoek van
bouwmeester Kossak, te Lauenburg in Pommeren. Naar het Hoogd. door A.J.
Sevenhuisen.
H. VAN AMEYDEN VAN DUYN, Proeven met zinkwit.
Togt in groote gebouwen.
A.N. GODEFROY, Het draagvermogen van hout- en ijzer-konstruktiën, afgeleid
uit proeven met modellen op verkleinde schaal.
J. THORR, Een goedkoop vernis voor houten vloeren.

8e d e e l (3 8 5 b l . m. 1 3 p l t n . e n p o r t r .) ƒ 7,50; v o o r d e l e d e n ƒ 2,40.
Mr. G.D. FRANQUINET, Francis Romain, bouwmeester uit de 17e eeuw. Met het
portret van dien bouwmeester.
Voorgevel van een huis op de Kaasmarkt te Rotterdam. Met eene plaat.
Dr. DUTTENHOFER, Opmerkingen over het bouwen van paardenstallen.
(Repertorium der Thierheilkunde, les Heft 1851). Medegedeeld door C.W.
Pasteur.
P. VAN DER STERR, Beschrijving van de indijking en aanverwante werken van
den polder Nieuwland, gelegen aan en ten zuiden van het eiland Wieringen.
Met eene plaat.
Beschrijving der badinrigting in het burger-hospitaal te Koblenz, van den
bouwinspekteur von Lasaaulx. Uit Romberg's Zeitschrift 1849. Medeged. door
H. Lotz. Met eene plaat.
J.A. BAKKER, Opmerkingen over de bouwkunst in het algemeen en de grieksche
architektuur in het bijzonder.
Togt in groote gebouwen. Antwoord op het rapport van de heeren J.A. Scholten
Hz., W. Thijssen en A.N. Godefroy, en nader berigt dier heeren. (Zie
Bouwkundige Bijdragen, deel VII.)
WILLEM DE WAAL, Beschrijving van het hospitaal St. Jan te Brussel. Met plaat.
H.F. VISSER, Verslag van het opwinden van een heerenhuis, gedaan te
Sliedrecht, door den heer Bosch Zuiderhoek, timmerman, in het jaar 1850. Met
eene plaat.
P.J. HAMER, Over de oorzaken van de slechte funderingen der gebouwen, op
sommige plaatsen van Amsterdam. Met eene plaat.
P. BONDAM, Middeleeuwsche fresko-werken in eenige kerken der Nederlanden.
RICHARD REDGRAVE, Verslag omtrent de kunstvormen van de voorwerpen,
ingezonden op de groote tentoonstelling te Londen. Naar het Eng., door A.N.
Godefroy.
Iets over het patent-portland-cement. (Gemeinnütziges Wochenblatt, 1851,
No. 15, Vertaald door J.G. van Gendt Jr.
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Doordringbaarheid van gegoten ijzeren pijpen. (Journal belge de l'architecture).
Over den tegenwoordigen toestand der oude gedenkstukken te Athene. Vrij
vertaald uit de Revue des deux mondes, en omgew. door J.A. Bakker.
DE BORDES, Bad- en Waschhuizen. Met twee platen.
P.J. HAMER, Funderingen van eenige torens te Amsterdam. Uit eene voorlezing
in de Amsterdamsche afdeeling der maatschappij tot bevordering der
bouwkunst.
P. JANSE, Beschrijving der ijzeren weegbrug, gelegen bij het dorp Baambrugge,
aan den straatweg tusschen Amsterdam en Utrecht. Met eene plaat.
Het draagvermogen der heipalen. (Journal belge de l'architecture).
VAN HOOFF, Eenige opmerkingen omtrent de beheijingen en funderingen en
over de oorzaken van het ontstaan van scheuren in de muren der gebouwen.
W. DE KRUYFF, Beschrijving van de nieuw gebouwde artillerie-kazerne ‘koning
Willem III,’ in de Oranjestraat te Vlissingen. Met eene plaat.
F. VAN CAMPEN, Schuren of loodsen, naar de methode van den pruissischen
majoor-ingenieur Schulz. Met eene plaat.
G. NIMMO, Beantwoording der vraag: ‘Wat is de oorzaak dat bij de nieuw ge-
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metselde gevels, vooral dat gedeelte hetwelk met tras is gemetseld, na korten
tijd de voegen uitvallen? en wat is er te doen om dit te voorkomen?
P.J. MOUTHAAN, Iets over de vloeibare gutta-percha. Overgenomen uit het
Notizblatt der allgem. Bauzeitung, Band III, No. 1. van 1854.
P.J. MOUTHAAN, Nieuwe wijze om beton te bereiden.
OWEN JONES, Over het gebruik van kleuren in versieringen. Vrij vertaald door
F.W. VAN GENDT JGZ.
D.J. CRAMER, Over het portland-cement, zijn gebruik en voordeel.
W.N. ROSE, Over de algemeene voorwaarden, waaraan een voortbrengsel der
schoone bouwkunst moet beantwoorden.
J.F. METSELAAR, Beantwoording der vraag: ‘In welk opzigt verdienen,
standvinken, uit drie stukken hout samengesteld, gelijk hier ter stede
(Rotterdam) zijn aangewend, de voorkeur boven de standvinken uit één hout,
zoowel wat aangaat aanvankelijke sterkte, als mindere kosten en meerdere
duurzaamheid? voorgesteld in de rotterdamsche afd. door P. Scholten.
Rapport der kommissie tot onderzoek van de beantwoording derzelfde vraag.
Uitgebragt in de verg. der afd. Rotterdam van 19 Maart, door C. de Haas, P.
van Limburgh en A.N. Godefroy. Met eene plaat.
Ontwerpen voor bouwhoeven. Bekroond door de Hollandsche maatschappij
van landbouw. Met eene plaat.

9e d e e l (373 b l . m. 1 2 p l t n .) ƒ 6, -; v o o r d e l e d e n ƒ 2, -.
P. VAN DER STERR, Beschrijving van eene landmanswoning of bouwhoeve,
geschikt voor 50 à 60 bunders land. Ontworpen als antwoord op de prijsvraag,
uitgeschreven door de Hollandsche maatschappij van landbouw, in het jaar
1852. Met eene plaat.
Beschrijving, behoorende bij de teekeningen der bouwmanswoning, ontworpen
door W. van Geer Gz. Ingezonden op de prijsvraag, uitgeschreven door de
Hollandsche maatschappij van landbouw, in het jaar 1852. Met eene plaat.
Jhr. Mr. A. WARIN, Bijdrage tot het bouwen van gemakkelijke trappen.
Medegedeeld door Jhr. J. Ortt. Met eene plaat.
J. MOUTHAAN, Iets over de machinegebouwen en dokwerken aan het
Nieuwediep en te Hellevoetsluis. Met eene plaat.
Balken en leggers van getrokken ijzer. Verkrijgb. te Amsterdam, bij Santen &
Tilleman
J.A. BAKKER. Geschied- en oordeelkundige opmerkingen over de aesthetiek
der klassieke grieksche bouwkunst.
D.D. BUCHLER, Waterleiding bij Lissabon. Met twee platen.
JOSEPH THORR, Over eenige bouwkundige bijzonderheden betrekkelijk het
algemeen ziekenhuis te Munchen. Met een plaat. Medegedeeld door H. Lotz.
J. MOUTHAAN, Beantwoording der vraag, door den heer P. Scholten voorgesteld
in de afdeeling Rotterdam der maatschappij tot bevordering der bouwkunst,
nopens een middel hetwelk van toepassing zou kunnen zijn, om met de
bestaande windscheprad-watermolens met slappe winden met vrucht water te
kunnen malen.
Ventilatie der parlements-huizen te Londen Vrij vertaald naar het engelsch uit
het Civil Engineer and Architect's Journal van Sept., Oct., en Nov. 1852, door
F.W. van Gendt JGz.
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Programma der prijsvraag voor het bouwen van eene roomsch-katholieke kerk
in de stad Rijssel (Lille) in Frankrijk, toegewijd aan Notre Dame de la Treille
en St. Petrus.
Bewaring van het ijzer. - Machine voor het bewerken van hardsteen. - Werktuig
tot opvoering van water. - Kunstmatig hout.
DE BORDES, Waterleidingen. Met twee platen.
Behandeling van het schuren en polijsten van graniet en porfier.
J A. BAKKER, Opmerkingen over de behandeling van de geschiedenis der
bouwkunst, inzonderheid van die der grieksche architektuur.
Het koninklijk postkantoor en de rijkstelegraaf-bureaux te Amsterdam. Met drie
pltn.

10e d e e l (335 b l . m. 1 8 p l t n .) ƒ 6, -; v o o r d e l e d e n ƒ 2, -.
J. WALDORP, Béton en béton-funderingen. Met twee platen.
Verbetering van het vaarwater voor Delfshaven en indijking aldaar. Verslag
over de ontwerpen daartoe ingediend in 1843-1855. Met twee platen.
Medegedeeld door de afd. Rotterdam.
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Eikenhout.
1. Over de verschijnselen en kenteekenen der inwendige gebreken
van eikenhout.
2. Iets over de benaming van het eikenhout, volgens zijne lengte en
zwaarte, over de gebreken daarin voorkomende en over het maken
van kespen.
Het Louvre te Parijs.
UYTTERHOEVEN, De inrigting van hospitalen. Opmerkingen omtrent het hospitaal
St. Jan te Brussel. (Overgenomen uit het Journal Belge de l'architecture).
Medegedeeld door F.W. van Gendt J.Gz.
Waterglas.
A.B. BOLL VAN BUUREN, Korte beschrijving van de nieuw gebouwde sterrewacht
te Utrecht. Met twee platen.
W.F.G.L. van HOOFF, Het zink. Handleiding voor allen, die belang stellen in de
kennis van dit metaal en het veelvuldig gebruik dat er tot verschillende einden
van gemaakt wordt. Met 8 platen.
Vergelijking der verschillende stelsels van verwarming. (Romberg's Zeitschrift
für practische Baukunst, Heft 1-3, 1856.) Medeged. door A.L. van Gendt.
A.N. GODEFROY, De inrigting van heetwater-verwarmingstoestellen, bijzonder
met betrekking tot de heetwater-verwarming van het Augustijnerklooster te
Maagdenburg. Overgenomen uit: Zeitschrift für Bauwesen, Jahrg. 7, Heft I und
II. (Vervolg door v. Gendt, zie lager).
W.C. VAN GOOR, Beschrijving van het gebouw voor kantongeregt en
teekenschool enz. aan de markt te Gouda. Met 2 platen.
G.J.v. GENDT, De inrichting van heetwater-verwarmingstoestellen, inzonderheid
met betrekking tot de heetwater-verwarming van het Augustijnerklooster te
Maagdenburg. Overgenomen uit: Zeitschrift für Bauwesen, Jahrg. 7, Heft I und
II. Met twee platen. (Vervolg en slot van Godefroy, zie boven).

11e d e e l (4 8 0 b l . m. 1 6 p l t n .) ƒ 7,50; v o o r d e l e d e n ƒ 2,50.
J.H. LELIMAN, Welke regels moet men volgen bij het afkeuren van gebouwen?
Korte beschrijving van de manége voor het garnizoen te Haarlem, gebouwd
in 1854. Ontworpen en uitgevoerd onder opzigt van J.E.v.d. Arend. Met twee
pltn.
Ontwerpen voor bouwhoeven, bekroond door de Holl. Maatsch. van Landbouw.
I. Ontwerp van P. van der Sterr. M. 1 pl. - II. Id. van W. van den Berg. M. 1 pl.
- III. Id. van A.G. Verschoor. M. 1 pl. - IV. Id. van J.P. Lotz Jz. M. 1 pl. - V. Id.
van A.J. van der Stok. M. 1 pl.
Waterglas I en II.
A.N. Godefroy, De school voor ambachtslieden te Holzminden in Brunswijk.
G.N. Itz, De lange ijzeren brug over de nieuwe haven te Dordrecht. Met 3 pltn.
Museum van grieksche oudheden te Athene.
J.H. LELIMAN, korte beschrijving der kathedraal te Straatsburg, voorafgegaan
door eenige geschiedkundige aanteekeningen, haren bouw betreffende.
Romaansche kerken in Nederland. Mededeeling van B.
Eenige opmerkingen over de gewelf-konstruktiën van het oude Rome, vert. uit
Erbkams Zeitschrift 1857. Naar het Hoogd. door J.H.A. Eliza de Vries. Met 1
plt.
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Konstruktie van het draaibeslag eener kamerdeur. Vert. uit Erbkams Zeitschrift
1857. door J.H.A. Eliza de Vries. Met 1 plaat.
A.N. GODEFROY, Inrigting van naar binnen openslaande draairamen.
A.N. GODEFROY, Luchtverversching in gebouwen en woonhuizen.
R. VAN ZOELEN, De Nieuwe R.K. kerk en pastorie te Castricum, prov. Noord
Holland. Met 1 plaat.
Funderingen. - Wat heeft men in onderscheidene deelen van ons vaderland
waargenomen bij het funderen, zoowel van belangrijke als minder belangrijke
gebouwen, bruggen, sluizen?
Voortbrengselen uit koolteer. Fabriek van Grothe & van Maanen te Utrecht.
Doks-as te Middelburg. Verslag van den gemeente bouwmeester G.H. Grauss,
van de werkzaamheden aan den defekten vloer en het puntstuk van die doksas,
door middel van de duikerklok bewerkt en hersteld. Met 1 plaat.
Vergelijking der scheikundige zamenstelling en praktische aanwending van
het Portland-cement en het Picha-cement. Rapport uitgebragt door G. Nimmo,
H. Weymans Ligtenberg, H. Cramer, A.F. van der Vliet en D. Scholten.
STAPEL, Over den burgtenbouw in Duitschland. Vert. uit Romberg's Zeitschrift
door B. Verhey. I en II.
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LELIMAN, Iets over den bouwstijl der amsterdamsche woonhuizen in de
zeventiende en achttiende eeuw, naar aanleiding van de slooping en den
herbouw van het koffijhuis Het Vosje, op het Rokin te Amsterdam. Met 2 pltn.

12e d e e l (3 8 9 b l . m. 1 8 p l t n .) ƒ 7,50; v o o r d e l e d e n ƒ 2,50.
N.J. LEIJER, Beschrijving van den nieuw gebouwden ijzeren kustlichttoren op
Noord-Schouwen. Met 3 platen.
Plan van eene dubbele bascule-brug met gegoten ijzeren hefboomen, gebouwd
in het jaar 1853, door den gemeente-bouwmeester G.H. Grauss te Middelburg.
Met twee platen.
De kerken van Rome. Vertaald uit Romberg's Zeitschrift für Praktische Baukunst,
Jahrgang 1859, Heft 4-6. door P. Tirion.
H. ROMIJN PZ., Iets over het maken en scheuren van gestukadoorde plafonds.
J.H. LELIMAN, Beschouwingen over den kerkbouw in gothischen (spitsbogen-)
en in antieken of Romeinschen stijl.
Badhuis te Spa. Wedstrijd voor architecten. Prijsuitschrijving.
Beschrijving eener dubbele draaibrug te Middelburg, gebouwd in het jaar 1855,
door den gemeente-bouwmeester G.H. Grauss. Met drie platen.
E. KNOBLAUCH, De afleiding van het regenwater van gebouwen. Overgenomen
uit Romberg's Zeitschrift, Jahrgang 1859, Heft 7-9. Door J. Verhey.
Beproeving der sterkte van Amerikaansch, rigaasch en rijnsch greenenhout. Rapport, den 4 Maart 1858 uitgebragt door J. Verhey, G.H. Kuiper, N.J. Wolters
en N. van der Naaten.
G.H. Kuiper, Over de uitvoering van metselwerk in Portland-cementspecie bij
o

vriezend weder. - Beantwoording van N . 5 der vragen, ter behandeling
voorgesteld op de zevende algemeene bijeenkomst der leden.
Overblijfselen der vaderlandsche kunst en beschaving uit vroegere tijden.
Programma van eene prijsvraag voor het ontwerp van een gesticht tot verpleging
van Roomsch-Katholieke oude vrouwen en mannen, te Amsterdam. Met eene
situatie-kaart.
W. SPRINGER JR., De nieuwe Utrechtsche barrière te Amsterdam, met
wachthuizen en ijzeren bascule-brug, op gemetselde penanten en landhoofden.
Met vier pltn.
W.A. SCHOLTEN, Overzigt van de geschiedenis en de ontwikkeling der
denkbeelden op technisch gebied, die het einde der achttiende eeuw
kenmerken; en blik op de gevolgen dier ontwikkeling voor de bouwkunst.
A.N. GODEFROY, Metselspeciën, hare zamenstelling en bestanddeelen, in
verband met de publieke veiligheid der bouwwerken.
J.H. LELIMAN, Iets over het onderwijs in het bouwkunstig teekenen.
B. DE GREEP JZ., Oude zamenstelling van stucco of pleister.
H. ROMIJN PZ., Voorstel tot verbetering van de gebruikelijke wijze om het
beschot onder de dakpannen te vervaardigen.
J.A. GERRETSEN, Het zinnebeeldige in de oude, en meer bepaald in de
middeleeuwsche bouwkunst.
Bouwkundige tentoonstelling te Dordrecht.
P. BONDAM, Het exercitie-lokaal te Kampen, ter dienste van het
instruktie-bataillon, gebouwd in 1855. - Met eene plaat.
C.S. VAN GEUNS, Heet-water-verwarming met hooge drukking, (systeem
Perkins.) Met eene plaat.
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Ontwerpen voor bouwhoeven. Bekroond door de Hollandsche maatschappij
van landbouw. I en II. Ontwerpen van J.J. van Waning. Met twee platen.
A.N. GODEFROY, Historische bijzonderheden betreffende het kasteel van
Heidelberg, naar aanleiding van de ‘Monographie du château de Heidelberg,’
par Daniel Ramée.
J.F. VAN DEN BRINK, De Nievelsteiner zandsteen.
Mededeelingen betreffende het leven en de werken van wijlen den Engelschen
architekt sir Charles Barry. (Naar het opstel van Hittorff te Parijs, uit het
Notizblatt der Allgemeinen Bauzeitung, vert. door N.S. Calisch).
Programma voor de prijsvraag tot het ontwerpen van een diakonie-weeshuis,
te 's-Gravenhage.
Vochtige kelders. Rapport eener kommissie, uitgebragt 30 Jan. 1857 in de afd.
Amsterdam van de maatschappij tot bevordering der toonkunst.
Hydraulische kalk. Rapport eener, uit de heeren G. Nimmo, dr. Th. van Does-
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burgh en A.L. van Gendt bestaande kommissie tot onderzoek van den
hydraulischen kalk, ingezonden van wege den heer J.F. van den Brink, te
Overschie.
C.B. VAN DER TAK, Beschrijving van den bouwval van ‘het huis de Haar’ in de
provincie Utrecht. Met twee platen.
A.N. GODEFROY, Proeven betreffende den zamenhang van bentheimer- en
rooden Neckar-zandsteen, genomen te Rotterdam, den 27 Sept. 1850.

13e d e e l (3 6 1 b l . m. 2 0 p l t n .) ƒ 7,50; v o o r d e l e d e n ƒ 2,50.
N.S. CALISCH, Het Nederlandsch-Israëlietisch geneeskundig gesticht voor
krankzinnigen te Amsterdam. Ontworpen en gebouwd door den heer W.J.J.
Offenberg. Met twee platen.
J.J.C. DE WIJS, Beschrijving van den nieuwen toestel voor ventilatie en
verwarming, geplaatst in het hospitaal ‘Necker’ te Parijs, naar het systeem van
dr. van Hecke. - Naar eene beschrijving van dien toestel, door dr. Vernois,
geneesheer aan genoemd hospitaal. (Annales d'hygiène publique et de
médecine légale, tome XI, série II). Met eene plaat.
D. LOEVEN, De oude Schutters-doel te Gorinchem.
W. LÜBKE, De restauratie-koorts. Wenken bij het herstellen van oude
bouwwerken. Uit het Hoogd. vert. door N.S. Calisch.
J.J. MERLO, Röthger van Keulen, de bouwmeester van de kerk te Kampen. Uit
het Kölner Domblatt vertaald.
N. REDEKER BISDOM, Over de bereiding en het gebruik van kalksteenen. Met
eene plaat.
J. VERHEY, Verslag wegens het beproeven van metselspecie, gedaan ten
gevolge eener aanbeveling tot gebruikmaking van Winninger-tras.
Werkverschaffing aan ambachtslieden in den winter. Rapport, uitgebragt door
J. Verhey, J.H. Leliman, G. Nijhoff, J. Galman en C.C. Verweyde.
J.H. LELIMAN, Woonhuis met fabriekgebouw (weverij) voor den heer W.D. Jr.,
te Almelo. Met twee platen.
G.J. MORRE, Trap in het voormalig St.-Aagtenklooster te Delft. Met eene plaat.
Bekrooningen door de ‘Akademie der opschriften en fraaije letteren’ in Frankrijk.
Met gebruikmaking van het rapport, door J.H. Leliman.
J. GOTTSCHALK en J. ELIAS, Iets over ijzeren kappen. Met twee platen.
A.W. GEZELLEN, De bewoonbaarheid van nieuwe woningen. (Overgenomen
uit den ‘Schat der gezondheid’).
Trilling van vloeren.
J. GOTTSCHALK, Verdediging van het gegalvaniseerd ijzer, tegen het rapport
uitgebragt in de negende algem. bijeenkomst.
G.H. KUIPER, Terra-cotta.
o

Bouwartikelen, verkrijgbaar bij D.J. van den Brink, Amstel, Y N . 66,
(Erwtenmarkt) te Amsterdam.
J.H. LELIMAN, Toelichtend woord over de openbare verkoopplaats van paarden
en rijtuigen te Parijs, genaamd Le Tattersall français.
DANIËL J. SANCHES, De veiligheids-kegel. Toestel dienende tot afdekking der
schoorsteentoppen.
VIOLLET-LE-DUC, Over den stijl in de bouwkunst. Fragment. Uit het Fransch vert.
A.N. GODEFROY, Beschrijving van den stal en het koetshuis op de plaats
Duinen-Daal, te Bloemendaal nabij Haarlem. Met eene plaat.
VAN DER TAK, Engelsche heistelling op den Rijn-spoorweg.
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P. VAN DER STERR, De overblijfselen van Ninivé. Naar het Hoogduitsch.
Berigten van gemengden aard.
DR. J.B. ROLL, Waterglas. Eene voordragt, gehouden in de afd. Amsterdam
der maatschappij tot bevordering der bouwkunst.
H. LOTZ, Beschouwingen over het bouwen van schoorsteenen.
P.J. HAMER, De nieuwe kerk en konsistoriekamer voor de Nederduitsche
hervormde gemeente te Sloten c.a. (Noord-Holland). Met twee platen.
J.W. SCHAAP, Gymnastiekschool te Leyden. Met twee platen.
J.H. LELIMAN, Pneumatische verwarmings- en ventilatie-toestel met aarden
buizen, zonder gebruikmaking van metaal. Uitgevonden door den heer Rudolf
Zimara, vervaardiger van vuurvast metselwerk te St. Petersburg. Met twee
platen.
o

Bouwartikelen, verkrijgbaar bij D J. van den Brink, Amstel, Y N . 66,
(Erwtenmarkt) te Amsterdam.
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De Polytechnische school.
C. OUTSHOORN, Beschrijving van het nieuwe gebouw voor het ‘Museum Fodor’
te Amsterdam. Met vier platen.
N. REDEKER BISDOM, Over het uitschrijven van bouwkundige prijsvragen.
IJzermenie van A. de Cartier, te Anderghem nabij Brussel.

14e d e e l (3 0 5 b l . m. 19 p l t n .) ƒ 7,50; v o o r d e l e d e n ƒ 2,50.
W.N. ROSE, Over de vermeerdering der hulpmiddelen in de schoone bouwkunst.
T. ROMEIN, Nieuwe manége te Leeuwarden. Met drie platen.
VIOLLET-LE-DUC, Over den smaak in de bouwkunst. Uit het Fransch, door C.S.
van Geuns.
De bouwmeester is de beste decorateur. Uit het Fransch vert. en medegedeeld
door H. Molemans.
J.H. LELIMAN, De algemeene geest van de schoone bouwkunst. - Beantwoording
van de vierde der vragen, ter behandeling gesteld op de in 1863 geh. algem.
bijeenkomst van leden.
I. GOSSCHALK, Over de middelen ter voorkoming of vertraging van de oxydatie
van ijzeren leggers enz. - Beantwoording van de tweede der vragen, ter
behandeling gesteld op de in 1863 geh. algem. bijeenkomst van leden.
IJzeren kappen, trappen en balken. - Beantwoording van de zevende der
vragen, ter behandeling gesteld op de in 1863 geh. algem. bijeenkomst van
leden.
I. Door I. Gosschalk.
II. Door W.C. van Goor.
III. Door de te Deventer gevestigde vereeniging ter bevordering van
den bloei van alle vakken welke met de bouwkunst in betrekking
staan.
I. GOSSCHALK, IJzeren koker- of holle balken. - Beantwoording van de veertiende
der vragen, ter behandeling gesteld op de in 1863 geh. algem. bijeenkomst
van leden.
Luchtverversching. - Beantwoording van de eerste der vragen, ter behandeling
gesteld op de in 1863 geh. alg. bijeenkomst van de leden. Medegedeeld door
de te Deventer gevestigde vereeniging tot bevordering van den bloei van alle
vakken welke met de bouwkunst in betrekking staan.
Prijscourant van gegoten ijzerwerken, verkrijgbaar bij Peck & Co. te Amsterdam.
W. SPRINGER JR., Vernieuwing van de steenen brug No. 68, over de
Prinsengracht voor de Leidschestraat, te Amsterdam. Met 3 platen.
A.N. GODEFROY, De Centraal-Hallen te Parijs. (Naar aanleiding van:
Monographie des Halles centrales de Paris, par v. Baltard en E. Callet, Paris,
A. Morel & Co., 1863.)
Machine tot het vormen van metselsteenen. Vertaald uit de Portefeuille
économique des machines en medegedeeld door J.J. van Waning, te Breda.
Met eene pl.
Werktuig tot het inkepen van dwarsleggers voor spoorwegen, van den
civielingenieur A. Cassagnes. Vertaald uit de Portefeuille économique des
machines, en medegedeeld door J.J. van Waning, te Breda. Met eene plaat.
G.H. KUIPER, Vernieuwing van een raam in de Groote kerk te Alkmaar.
G.H. KUIPER, Nieuwe soort metselsteenen van de fabriek te Ruhrort.
Stankwerend poeder voor privaten en urinoirs.
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SALOMON DE CAUS.
Overblijfselen onzer vaderlandsche kunstwerken.
De steengroeven te Jaumont, bij Metz.
Draaibrug te Broek in Waterland. Ontworpen door, en gebouwd onder direktie
van J. van Leeuwen Az. Met eene plaat.
F. DE LASTEYRIE, De burger-bouwkunst in de negentiende eeuw in Frankrijk.
Uit: Causeries artistiques, door A.N. Godefroy.
A.N. GODEFROY, Inrigting van woonhuizen, naar aanleiding van L. Reynaud,
Traité d'Architecture, 2e deel, Parijs, V. Dalmont. 1863.
J.H. LELIMAN, De terra-cotta, voornamelijk in de Grieksche oudheid.
J.J. KOCK, Ventilatie en verlichting van gebouwen.
FÉLINE, Nieuw stelsel van schoorsteenen en verwarming. Vert. uit de Revue
de l'architecture. Met eene plaat.
Stalgebouw met koetshuis en woning, te S. Gebouwd door E. Saraber. (Met
plan, opstand en perspectivisch aanzien).
Nationaal monument voor 1813.

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

36
H. HANA en J. SMITS, Bekroond ontwerp van de kerk der hervormde gemeente
te Wolfaartsdijk, gebouwd door eerstgenoemde. Met 2 pltn.
E. MAGNUS, Over de inrigting en verlichting van gebouwen of zalen voor
tentoonstellingen van schilder- en beeldhouwwerken. Overgenomen uit het
Zeitschrift für Bauwesen, door L.A. Brouwer. Met eene plaat.
N. REDEKER BISDOM, Iets over abattoirs.
DANIËL J. SANCHES, De betrekking van architekt.
De California zuig- en perspomp. Verkrijgbaar bij de heeren Peck & Co. te
Amst.
Nationaal monument 1813-1863.
J.F. METZELAAR, Stalling en koetshuis, van den heer J.A. Nottebohm, te Rott.
Met 2 platen.
Programma voor een paleis, bestemd voor de vergaderingen van de
Staten-Generaal van het koningrijk der Nederlanden.
De uitgevoerde bouwwerken van den architekt H.J. van den Brink.
Boekaankondiging.
C. LEEMANS, Slooping van stadspoorten.
W.C. VAN GOOR, De zeven wonderen der wereld.
Over het gebruik van spoorstaven bij bouwwerken. Uit Rombergs Zeitschrift
für praktische Baukunst. Medegedeeld door W.C. van Goor. Met twee platen.
C. VERMEYS, Overdekte markt voor boter, kaas en eijeren, te Utrecht. Met twee
platen.
Inrigting van schoollokalen. - Prijsvraag.
Diamant-verf en diamant-mastiek.

15e d e e l (423 b l . m. 22 p l t n .) ƒ 7,50; v o o r d e l e d e n ƒ 2,50.
J. VAN LEEUWEN Az., Bedijking en droogmaking van het Monnick meer. Met
twee pltn.
Museum van oudheden te Athene.
J.H. LELIMAN, Over fresco-schilderwerken, en voornamelijk over die van den
heer Victor Mottez, in de kerk Saint-Sulpice te Parijs, naar aanleiding eener
mededeeling in een fransch dagblad.
W.C. VAN GOOR, De zeven wonderen der wereld. II. De kolossus van Rhodus.
III. Het standbeeld van den olympischen Jupiter van Phidias. IV. Het mausoleum
te Halikarnassus.
J.W. SCHAAP, Het nieuwe bibliotheek-gebouw te Groningen. Met drie platen.
J.J. KOCK, Nieuwe wijze van tooneelverlichting.
Bouwvoorwerpen van Portland-cement.
Verzameling van uitgezochte fragmenten van bouw- en beeldhouwkunst, als
middelen tot zamenstelling en versiering van het uitwendige van openbare en
bijzondere gebouwen, ontleend aan fransche bouwwerken van 1500-1800. Prospectus. Vert. en medeged. door A.N. Godefroy.
Prijsvragen, uitgeschreven door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst.
ERNEST RENAN, De kunst der middeleeuwen en oorzaken van haar verval.
Voorkomende in de Revue des Deux-Mondes van 1862. Vert. en medegedeeld
door J.H. Leliman. - Album van Villard de Honnecourt, bouwmeester in de 13e
eeuw; manuscript, door J.B.A. Lassus; na zijnen dood verschenen en
overeenkomstig zijne handschriften uitgeg. door Alfred Darcel. Parijs, 1858.
Oost-Indische huizenbouw. Uitnoodiging aan de leden der Maatschappij tot
bevordering der bouwkunst.
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J.F. METZELAAR, Winkelhuis te Rotterdam. Met eene plaat.
R. LUCAE, Friedrich August Stüler. Geboren 28 Januarij 1800, overleden 18
Maart 1865. (Zeitschr. für Bauwesen von Erbkam, jaarg. XV.) Vert. door N.S.
Calisch.
JACOB OLIE Jz., Winkelpui voor het huis op den Nieuwendijk, H 193, te
Amsterdam. Met eene plaat.
Hollandsche maatschappij van landbouw. Bekroonde ontwerpen. Met 2 pltn.
A.N. GODEFROY, Iets over het uitschrijven van prijsvragen door de Maatschappij
Tot bevordering der bouwkunst. Brief aan de redactie van de Gids.
Algemeene tentoonstelling van nederlandsche nijverheid en kunst.
J.H. LELIMAN, Een woord over de teeken-methode van mevrouw Cavé. Naar
aanleiding van een rapport, over die leerwijze uitgebragt. (Zie het verslag der
algem. vergad. 1863, blz. 58-62).
DE VALMY, De grieksche orden beschouwd als de idealen van het schoon. Naar
aanleiding van: Le passé et l'avenir de l'architecture. Deuxième partie. Les
Types du Beau. Vertaald door H.G. Gallay.
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De stad Rome. Uit de ‘Schets der zedengeschiedenis van Rome, in den tijd
van Augustus tot het einde der Antonynen, door Ludwig Friedländer, professor
te Koningsbergen.’ Medegedeeld door I. Gosschalk.
P.J. HAMER, Arbeiderswoningen te Amsterdam. Met twee platen.
Brug over de Oudendijksche Wetering te Kralingen. Ontworpen en gebouwd
door J.F. Metzelaar, architekt te Rotterdam. Met eene plaat.
Internationaal archeologisch kongres te Antwerpen. Te houden 12-21 Aug.
1866.
J. STROOTMAN, Mededeeling over mortel en beton.
J.H. LELIMAN, De arbeiderswoning. Ontwerp van 48 zoodanige woningen,
toebehoorende aan de Vereeniging Salerno te Amsterdam. Met eene plaat.
Beschrijving van verbrijzelmachines. Vertaald uit het Zeitschrift des
Architecten-und Ingenieurs-Vereins für das Königreich Hannover. Band XI,
Heft 4, Jahrgang 1865, door W. Kok. Met eene plaat.
I. GOSSCHALK, Bij het gebouw voor kantoren, Singel X 18, te Amsterdam. Met
twee platen.
W.C. VAN GOOR, Mededeelingen over de nieuwste toepassingen van het zink
voor dakbedekkingen. Met eene plaat.
Iets betreffende de openbare mededinging voor het uitvoeren van bouwwerken.
(Uit Romberg's Zeitschrift für praktische Baukunst).
Jhr. J. ORTT VAN SCHONAUWEN, Vloerverbinding op de liggers. Beschrijving van
de wijze, waarop een onlangs uitgebroken houten vloer, in een huis in de
Pastoorstraat te Arnhem, op de liggers was verbonden, zonder dat eenige
spijker, schroef, nagel of eenig ander middel van bevestiging aan de oppervlakte
zigtbaar was.
J.J. KOCK, Gasverlichting van spoorweg-waggons en woonhuizen.
J.F. METZELAAR, Boerderij, toebehoorende aan den heer J. van Hoboken van
Cortgene. Met drie platen.
C. MUYSKEN, De stad Hannover en hare architectuur, vergeleken met die van
Nederland.
FÉLIX NARJOUX, Arbeiderswoningen. Werkplaatsen te La Chaussade. (Nièvre.)
Vertaald door J. de Haan.
J.E.B.L. MARITZ VAN CRAIJESTEYN, Proeven met Ransome's kunstzandsteen.
P. KLEIWEG DYSERINCK, Binnenbetimmering van den boekwinkel der Heeren
de Erven Loosjes te Haarlem. Met twee platen.
De wereldtentoonstelling te Parijs in 1867. Naar aanleiding van ‘Causeries
scientifiques par H. de Parville’ Vert. door A.N. Godefroy.
Bepalingen der tentoonstelling, welke zal gehouden worden bij gelegenheid
van het 25-jarig bestaan der Maatschappij Tot bevordering der Bouwkunst in
1867.
16e d e e l (4 1 7 b l . m. 2 1 p l t n .) ƒ 7,50; v o o r d e l e d e n ƒ 2,50.
H.J. VAN DEN BRINK, De St.-Jacobskerk te Enschede. Met drie platen.
N. REDEKER BISDOM, De bouwmeesters Jacob van Campen en Hendrik de
Keyzer, in hun leven en hunne werken geschetst.
J.H. LELIMAN, Over de benaming ‘Christelijke bouwkunst’.
Een blik op de Maatschappij Tot bevordering der Bouwkunst en hare
werkzaamheden, bij gelegenheid van haar vijf-en-twintigjarig bestaan.
Beantwoording der vraag No. 10, ter behandeling voorgesteld op de algem.
bijeenkomst der leden van 8 Aug. 1867. Medeged. door W.C. van Goor.
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Iets over berg- en baksteen met olie en verfstoffen bestreken. Beantwoording
der vraag No. 7, ter behandeling voorgesteld op de alg. bijeenkomst van leden
op 8 Aug. 1867. Ingezonden door de afd. Zwolle der Maatschappij.
M. HENRIQUES PIMENTEL, Iets over de bouwkunst onder de Hebreën,
hoofdzakelijk naar aanleiding van twee voordragten van dr. Hertzveld te
Brunswijk.
A. BREUNISSEN TROOST, Beschrijving van het in loodregten stand brengen van
den toren te Nijland. Met eene plaat.
J.H. LELIMAN, Mededeelingen en berigten.
J.H. LELIMAN, Een blik op het leven en de werken van Hendrik Springer.
N.S. CALISCH, Het nederlandsch-israelietisch geneeskundig gesticht voor
krankzinnigen te Amsterdam. Ontworpen en gebouwd door den heer W.J.J.
Offenberg 2e afd. Met twee platen.
Opmerkingen over den bouw en de inrigting van ziekenhuizen. Vert. door B.
Verhey. uit de Allgemeine Bauzeitung.
H. LINSE, Het ziekenhuis te Hoorn. Met eene plaat.
Draaibeslag voor schuifdeuren. Met eene plaat.
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L.H. EBERSON, Schoorsteenmantel, geplaatst in de eetzaal van het kasteel
Biljoen, bij Arnhem. Met eene plaat.
De bouwkunst op de parijsche wereldtentoonstelling in 1867 (Uit het Eng. vert.
Building News.)
Uitbreiding der stad Amsterdam. Rapport aan de afd. Amsterdam van de
maatschappij Tot bevordering der Bouwkunst, door die afdeeling ter vergadering
van 6 Maart 1868 goedgekeurd, en bevattende bedenkingen tegen het plan
tot uitbreiding van Amsterdam, zoo als dit door Heeren Burgemeester en
Wethouders aan den Gemeenteraad is voorgesteld.
CÉSAR DALY, Theorie. De kunst en de kritiek. Uit het Fransch vertaald.
Mededeelingen en berigten. Ingezonden door den heer J.H. Leliman.
W.N. ROSE, Maakt de kunstgeest, dien beeldhouwers en schilders moeten
hebben, hen ongeschikt om over de bouwkunst te oordeelen?
Brug aan den Schiedamschen Singel te Rotterdam. Gebouwd door C.P. van
der Tak. Met drie platen.
L.H. EBERSON, Het landgoed Beekhuizen. Met twee platen.
J.H. LELIMAN, Over het wenschelijke van het onderwijs in de esthetica of de
leer van het schoone.
Over het reinigen van steden.
Prijsvragen, uitgeschreven in het jaar 1868, door de Maatschappij tot
bevordering der bouwkunst.
G.N. ITZ, Het nieuwe wees- en armhuis te Dordrecht. Met twee platen.
Twee woonhuizen in de Plantaadje, Middellaan, te Amsterdam. Ontworpen en
gebouwd door den heer G.B. Salm. Met eene plaat.
W.N. ROSE, Is de smaak, zoo als die in het dagelijksch leven wordt begrepen,
geschikt om over de waarde van de schoone kunsten te oordeelen?
M. HENRIQUES PIMENTEL, Iets over den wederstand van houten stijlen en balken.
E. VIOLLET-LE-DUC, Het diploma als architekt. Vert. uit de Gazette des Architectes
et du Bâtiment, 5e Année, No. 2, door H.G. Gallay.
J. DA SILVA, Archeologische aanteekening over de verklaring der teekenen,
welke men in Portugal uitgehouwen vindt in de sluitsteenen der oude gebouwen
die in de middeleeuwen gebouwd zijn. Uit het portugeesch vert. door J. Jessurun
de Mesquita.
Prijsvragen, uitgeschreven in het jaar 1868, door de maatschappij Tot
bevordering der Bouwkunst.
E. SARABER, Het diakonie-weeshuis der nederduitsche hervormde gemeente
te 's Gravenhage, Met vier platen.
J.G. VAN NIFTRIK, Over het reinigen van steden. Vervolg en slot. Zie blz. 221.
17e d e e l (3 1 7 b l . m. 2 8 p l t n .) ƒ 7,50; v o o r d e l e d e n ƒ 2,50.
J.J.C. DE WIJS, Popeji en zijne ontgravingen. Met twee platen.
N.H. NIERSTRASZ, Nieuwe wipheistelling (Sonnette à levier). Met twee platen.
Smaak. Vertaald uit den Dictionnaire raisonné de l'architecture français du XI
au XVI siècle, par M. Viollet-le-Duc.
T. ROMEIN, Toestellen op gedempte grachten voor brandblussching, te
Leeuwarden. Met eene plaat.
A. VAN DER LINDEN, Afleiding van fecale stoffen, ook bij terreinen zonder
verhang.
De schoone kunsten en het onderwijs daarin, in verband met de bouwkunst.
Een onderwerp van behandeling in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Mededeelingen en berigten. Ingezonden door den heer J.H. Leliman.
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A. DRUIDING en A.J. VAN DER KLOES, Eenige gegevens voor het ontwerpen en
inrigten van gebouwen voor lager onderwijs en gymnastiek. Verzameld, bewerkt
en met platen toegelicht. Met vijftien platen.
J.A. SMITS, Schoolgebouw te Schoonhoven. Met plaat.
J.A. GERRETSEN, IJshut in het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen. Met pl.
L.H. EBERSON, Kippenhok met loop, op de buitenplaats ‘Klein Rozendaal.’ Met
plaat.
VIOLLET-LE DUC, Beschouwingen over de bouwkunst. Vert. door L.H. Eberson.
J.H. LELIMAN, Het Park van de wereldtentoonstelling te Parijs in 1867.
MITHOFF, Over het gebruik van kleuren aan het uitwendige onzer gebouwen.
(Zeitschrift des Architekten- und Ingenieur-Verein für das Königreich Hannover.
Band 22. Heft 1, 1866). Vert, door J.J.G. Rinkes.
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JOHN J. DE JONGH, London Bridge, - Een der bruggen over den Theems te
Londen.
De Domkerk van Keulen. Vertaald en ingezonden door een lid der afd.
Amsterdam van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst.
J.K. LABRIJN, Burgerschool voor lager onderwijs, gebouwd te Brielle in 1865.
Met plaat.
L.H. EBERSON, Oranjerie, gebouwd voor den heer W. baron van Heeckeren
van Kell te Ruurlo, in het jaar 1866. Met plaat.
W.C. VAN GOOR, Aérodômes. Met plaat.
De nieuwe Evangelische Kerk te Nazareth, gebouwd door Ferdinand Stadler,
architekt te Zurich. Uittreksel van een opstel in het Christliches Kunstblatt, Jan.
1869. Met twee platen.
CHARLES GARNIER, Over bouwkundige teekeningen en den tegenwoordigen
bouwstijl. Vertaald door Daniël J. Sanches.
M. HENRIQUEZ PIMENTEL, Iets over het draagvermogen van heipalen, te 's-Hage.
18e d e e l (4 1 3 b l . m. 2 0 p l t n .) ƒ 7,50; v o o r d e l e d e n ƒ 2,50.
W.C. VAN GOOR, Iets over kleuren en haar gebruik.
C. VERMEYS, Hoogere burgerschool met vijfjarigen kursus te Utrecht. Met twee
pltn.
J.J. KOCK, Het gaswerktuig van Otto en Langen te Keulen.
PH. LINDO, Mededeeling over cement en de behandeling daarvan. Gedaan den
17 Jan. 1868, in de afd. Rotterdam.
A. KORNDÖRFFER, Ventileer lijsten.
J.H. LELIMAN, De kerk Notre Dame de la Garde te Marseille. Met eene pl.
Onderwijs van rijkswege in de beeldende kunsten.
W. SPRINGER, De nieuwe overdekte zeevischmarkt, op de Nieuwe-Markt en
Geldersche-Kade te Amsterdam. Met drie platen.
Teekenonderwijs op de openbare en bijzondere scholen in Nederland. Rapport
ingediend aan het bestuur van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst.
R. LUCAE, Over de magt der ruimte in de bouwkunst. (Overgenomen uit het
Zeitschrift für Bauwesen en medeged. door J.A. van der Kloes).
L. VITET, Over den middeneeuwschen bouwstijl. Uit de ‘Études sur l'histoire de
l'art, Deuxième série. Moyen-âge,’ vert. door Daniël I. Sanches.
M.G. TETAR VAN ELVEN, Ketelhuis, machinekamer en stoomschoorsteen van
eene suikerraffinaderij. Met vier platen.
OWEN JONES, Over de ware grondbeginselen in de kompositie der versieringen
van de verschillende tijdperken. Vertaald uit de Revue Générale van César
Daly, door E. Molemans.
ÉMILE BOUTMY, Over de beteekenis der vormen in de bouwkunst der Grieken.
Naar het Fransch door een lid van de maatschappij tot bevordering der
bouwkunst en van hare afdeeling Amsterdam.
J.P.N. DA SILVA, De bouwkunst in Portugal, vertaald door J.H. Leliman.
E. SARABER, Het Hôtel-Garni te Scheveningen. Met drie platen.
L.H. EBERSON, Het landhuis ‘de Kortenburg’ nabij Renkum. Met drie pltn.
De kunst in de woningen der volksklasse. (Christliches Kunstblatt für Kirche,
Schule und Haus). - Vertaald door H. Molemans.
Het nieuwe Opera-gebouw te Weenen. Uit de Illustrirte Zeitung van 26 Junij
1869, door J.H. Leliman.
DANIËL I. SANCHES, Eene bijdrage op bouwkunstig gebied over Suriname.
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Gevoelen van professor Dove over hetgeen bij de stichting van een nieuwen
Dom te Berlijn is in acht te nemen, met betrekking tot de akustiek. (Zeitschrift
für Bauwesen, 1871). Vertaald door J.A. van der Kloes.
A.L. VAN GENDT, De stationsgebouwen van den staatsspoorweg in de
Zaanstreek. Met vier platen.
JACOB FALKE, Het Alhambra-ornament. Vertaald uit het Hoogd. door E.
Molemans.
C. CHARLES LUCAS, De voorname bouwmeesters. Vrij vertaald door een lid van
de maatschappij tot bevordering der bouwkunst.
W.F.G.L. VAN HOOFF, Eenvoudige en min kostbare wijze om kelders van
woonhuizen watervrij te maken en te houden.
L. VITET, Over de christelijke bouwkunst in Judea. (‘Études sur l'histoire de l'art.
Deuxième série. Moyen-age.’) Vert, door Daniël I. Sanches.
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E.J. BRUGMAN, De nieuwe kiezelverwen (the silicate paints), en de vloeibare
steen, eene kiezeloplossing, (the petrifying liquid).
19e d e e l (2 8 5 b l . m. 1 4 p l t n .) e n b i j l a g e (1 3 5 b l .) ƒ 6, -; v o o r d e
l e d e n ƒ 2, -.
W.N. ROSE, Over het ontwerpen van schoone vormen.
J.A. VAN DER KLOES, De hernieuwing der hervormde kerk te Voorschoten Met
twee platen.
K.S. VAN ANDRINGA, Toelichtend schrijven bij het ontwerp voor een boerderij.
E. MAGNUS, Over de inrichting en verlichting van lokalen tot tentoonstelling van
schilderijen en beeldhouwwerken. Verkort overgenomen uit het ‘Zeitschrift für
Bauwesen 1864’.
Iets over lange en korte kolommen, vrij naar ‘The Building News.’
Over gegoten ijzeren bogen, vrij naar ‘The Building News’.
Theorie der pompen, vrij naar ‘The Building News’.
Van ijzer bewerkte bruggen en daken, vrij naar ‘The Building News’.
W.N. ROSE, Over de aesthetica der bouwkunst.
E.J. MARGRY, De nieuwe R.K. kerk van den H. Antonius te Rotterdam. Met
twee platen.
JOHN J. DE JONGH, Een woord over den oorsprong der bouwkunst.
G. FRANKE, De bouw en inrichting van een broeikast, uit het Duitsch vertaald
door J.A. van de Sluys Veer. Met eene plaat.
Twee woonhuizen op het Frederiksplein te Amsterdam, ontworpen door den
architect W.J.J. Offenberg. Met eene plaat.
W. SPRINGER, Ontwerp van eene orgelbetimmering. Met eene plaat.
Gepatenteerde luchtverwarmingstoestellen van Boyer en Consorten, te
Ludwigshaven aan den Rijn.
A.W. VAN ERKEL, Het gemeenschappelijk stationsgebouw te Arnhem. Met zes
pltn.
Bijlage, bevatt., de verslagen, enz, van de 19e, 20e en 21e bijeenkomst van
leden en der 30e algem. vergadering.
20e d e e l . (296 bl. m. 45 p l t n .) ƒ 13,50; v o o r d e l e d e n ƒ 4,50.
Rapport aan het bestuur, der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst,
ingediend door de commissie, benoemd in zake der Internationale
Tentoonstelling van voorwerpen voor de huishouding en het bedrijf van den
handwerksman, gehouden in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, van 15
Juli tot 4 October 1869.
A. Arbeiderswoningen. Nederland, België, Noordduitsche Bond,
Oostenrijksch-Hongaarsche Monarchie, Frankrijk, Groot-Brittannië
en Ierland, Denemarken, Zweden.
B. Bijzondere inrichtingen en gebouwen. Nederland, België,
Zwitserland.
C. Bad- en waschinrichtingen. Nederland, België, Frankrijk.
D. Scholen. Nederland, België.
E. Materialen en bouwonderdeelen. Nederland, België, Noordduitsche
Bond, Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland, Denemarken.
F. Boekwerken. Nederland, Frankrijk, Noordduitsche. Bond.
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Bijlagen tot het rapport over de teekeningen en modellen van
arbeiderswoningen, scholen, enz., ingezonden op de in het jaar 1869 gehouden
‘Internationale Tentoonstelling’ te Amsterdam.
Bijlage I. Aanteekeningen over de arbeiderswoningen der drukkerij van Paul
Dupont te Parijs.
Bijlage II. Spaarzaamheids-inrichting voor de arbeidersklasse.
Bijlage III. Deelneming der werklieden in de voordeelen van den patroon. Huis Leclaire, A. Defourneaux & Co. onderneming voor huisschilderwerken te
Parijs.
Bijlagen I-IV, bevatt. het verslag der werkzaamheden van de 31e algemeene
vergadering en de 22e algemeene bijeenkomst van leden.
21e d e e l (365 bl. m. 13 p l t n .) ƒ 7,50; v o o r d e l e d e n ƒ2,50.
R. VAN RUYVEN, Verhandeling over de inrichting eener infanteriekazerne. Met
drie platen en houtsneden tusschen den tekst.
HECKMANN & Co., De nieuwste verwarming door middel van calorifères en de
ventilatie. Met eene plaat.
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C.B. VAN DER TAK, Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus voor jongens
te Rotterdam. Met vier platen.
W. LORENTZ, Het drogen en bereiden van hout tegen bederf.
L.J. DE SAVORNIN LOHMAN, De vereischten voor den bovenbouw van groote
bruggen, die alleen aan hare uiteinden ondersteund worden, met een
voorbericht van N.H. Nierstrasz. Met eene plaat.
J.J.G. RINKES, Heeft eene doeltreffende en weinig kostbare luchtverversching
voor particuliere gebouwen onoverkomelijke bezwaren? Met een afbeelding
tusschen den tekst.
W. LORENTZ, Ondervindingen bij het uittrekken van palen.
J.J. KOCK, Paddon's gaswaschtoestel. Met een afbeelding tusschen den tekst.
ENGELHARDT, Het ontstaan der zoogenaamde Gothische Bouworde. Vertaald
uit het Hoogd. door een lid der Maatschappij.
W.N. ROSE, De geschiedenis der bouwkunst is nuttig voor de geschiedenis
van de beschaving.
M. HENRIQUES PIMENTEL, De beschaving in verband met de bouwkunst.
C.B. VAN DER TAK, Herman's-monument bij Detmold. Met een plaat.
W.C. VAN GOOR, Iets over sgraffito. Met twee pltn. tusschen den tekst.
G. HAGEN, Fundeering onder luchtdruk, uit het Hoogd. door A.H.D. Rups. Met
eene plaat.
H.J. VAN DEN BRINK, Begraafplaats der R.-K. gemeente te Rotterdam, aan den
Crooswijkschen weg, met daarop geplaatste kapel. Met drie platen.
J. STROOTMAN, Iets over het tonnenstelsel. Met drie platen tusschen den tekst.
W. KOK, Het slibgehalte van beton.
W.C. VAN GOOR, De Willemstoren te Dillenburg. Met een plaat.
VIOLLET-LE-DUC. Een gedeelte uit den twaalfden ‘entretien’ medegedeeld door
Dan. J. Sanches.
D. DE VRIES, Eenige geschiedkundige bijzonderheden omtrent de hoofdkerk
te Rheims.
J.H. LELIMAN, De arbeiderswoning. Ontwerp van 48 zoodanige woningen,
gebouwd voor de vereeniging Salerno, te Amsterdam op een terrein aan de
Jacob-Van-Campenstraat, aldaar. Met twee platen.
Bijlage (108 bl.) bevatt. Verslagen, enz. der vergadering.
22e d e e l , 1 e e n 2 e s t u k . ƒ 3, -; v o o r d e l e d e n ƒ 1, -.
H.L. BOERSMA, Constructiën voor booglijnen.
J.G. VAN NIFTRIK, De nieuwgebouwde sluis te Zeeburg nabij Amsterdam.
J.H. LELIMAN, Een gedenkstuk van de Fransche bouwkunst uit de 5e eeuw.
Studie over Athene in de XVde, XVIde en XVIIde eeuw.
H. MOLEMANS, De schouwburg te Bayreuth.
W. SPRINGER, De nieuwe dubbele basculeerbrug over den Amstel voor de
Halvemaansteeg te Amsterdam.
M. HENRIQUES PIMENTEL, Proeve eener causerie.

[Bijdragen]
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Bijdragen tot de kennis van den tegenwoordigen staat der provincie Groningen. 4e
en 5e stuk. Gron., Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema, 1861. (12 en 196 blz., en
o

197-352 met 2 gelith. kaarten en tabel.) gr. 8 . 4e stuk ƒ 2,50; 5e stuk
ƒ 3,50
Hierin komt voor:
De algemeene waterpassing der provincie Groningen. (12 en 196) ƒ 2.50.

[Bijen, W.J.J. Duister en A.T. Goudriaan]
Bijen (W.), J.J. Duister en A.T. Goudriaan, Verhandeling over de pompmolens,
zie Verhand. Bat. genootsch. 2e deel.

[Bijlage]
Bijlage behoorende bij het plan tot droogmaking van de Legmeerplassen door
middel van stoomgemaal, volgens het stelsel van den heer H.E. Fijnje van Salverda.
o

Uithoorn, (Amst.) P.J.G. Diederichs. 1853. gr. 8 . (Niet in den handel).
Verg. Plan.

[Bijvoegsel]
Bijvoegsel tot den catalogus der voorwerpen, ingezonden op de tentoonstelling
van nationale nijverheid, enz. te Arnhem. Arnh., G.J. Thieme en G.W.v.d. Wiel 1852.
o

post-8 .
ƒ 0,20
Verg. Catalogus.
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[Bijvoegsel]
Bijvoegsel tot het verslag der reis gedaan op last van den minister van binnenl.
zaken, door de ingenieurs J.L. Schneither en. C. van Diesen, tot onderzoek naar
de inrigting van eenige spoorwegbruggen in het buitenland. 's-Hage, van Weelden
o

en Mingelen 1860 (2 en 8 bl. m. 2 gelith. pltn.) gr. 4 .
ƒ 0,60

[Bijvoegsel]
Bijvoegsel tot het verslag van de werkzaamheden tot zamenstelling der groote
kaart van de hoofdrivieren in Nederland, op last van den minister van binnenl. zaken,
verrigt door de ingenieurs en landmeters bij de algemeene dienst van den waterstaat,
onder leiding van den hoofdinspecteur van den waterstaat L.J.A. van der Kun.
's-Hage, van Weelden en Mingelen. 1870. (6 en 27 bl. m. gelith. krt.) folio.
ƒ 1,50

[C]
[Cahier]
Cahier van 38 lettermodellen, ten dienste van huis- en rijtuigschilders, enz. Nijm.,
o

T.E. Jansen, 1854. breed 4 .
ƒ 1. -

[Caland, A.]
Caland (A.), Memorie betreffende den verachterden toestand der tegenwoordige
Middelburgsche haven, en advies om die haven ook voor de grootste zeeschepen
bevaarbaar te maken en met geringe kosten bevaarbaar te houden. Middelb., J.C.
o

en W. Altorffer. 1857 (4 en 16 bl.) gr. 8 .
0,20

[Caland, A.]
Caland (A.), Nadere beschouwing over het herstel en de verbetering der
o

Middelburgsche haven. Middelb., J.C. en W. Altorffer. 1858. (35 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Caland, A.]
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Caland (A.), Eenige beschouwingen over eene Noordzeehaven voor Amsterdam
en de afdamming van het IJ bij het Pampus. Middelb., J.C. en W. Altorffer. 1863.
o

(11 en 70 bl. m. 2 uitsl. tabellen en 2 uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Caland, A.]
Caland (A.), Historisch overzicht en opmerkingen betrekkelijk de ontwerpen tot
verbinding van de Noord- met de Zuiderzee langs Amsterdam, hetzij door een open
vaarwater, of door een met dammen en sluizen gesloten kanaal. Middelb., Gebr.
o

Abrahams. 1869 (48 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Caland, A.]
Caland (A.), Ontwerp voor een open vaarwater van Amsterdam naar de Noordzee
met de vereischten waaraan het moet voldoen en de voordeelen aan het zelve
o

verbonden. Middelb., Gebr. Abrahams. 1868. (32 bl. m. uitsl. kaart) gr. 8 .
ƒ 1,35

[Caland, A.]
Caland (A.), Nog een woord over eene Noordzeehaven vóór Amsterdam, in verband
beschouwd met de toekomst van die stad. Middelb., Gebr. Abrahams. 1868. (20
o

bl.) gr. 8 .
ƒ 0,35

[Caland, A.]
Caland (A.), Iets over het algem. reglement voor de polders der prov. Zeeland.
o

Middelburg, J.C. en W. Altorffer. 1859. (20 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Caland, A.]
Caland (A.), Ontwerp voor eene zeehaven te Scheveningen, voorafgegaan door
eenige bedenkingen op de daartoe reeds ingezonden ontwerpen. Middelb., J.C. en
o

W. Altorffer 1860 (12 en 122 bl. m. 1 krt.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Caland, A.]
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Caland (A.), Nader betoog hoe en door wien eene zeehaven te Scheveningen moet
worden aangelegd en belangrijkheid daarvan voor de ingezetenen te 's Gravenhage.
o

Middelb., J.C. en W. Altorffer. 1862. (6 en 38 bl.) gr.8 .
ƒ 0,25

[Caland, P.]
Caland (P.), Eb en vloed op beneden-rivieren, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs 1860/61,
1e aft.

[Caland, P.]
Caland (P.), Verdediging van het Noorderstrand van Goedereede, zie Verhand.
K.I.v. Ingenieurs 1867/68. 2e afl.

[Caland, A.]
Caland (A.), Geschiedenis der zeewerken op Goedereede, zie Verhand. K.I.v.
Ingenieurs. 1857/58, 2e afl.

[Caland, A.]
Caland (A.), Recapitulatie der gemiddelde en der hoogste en laagste rivierstanden
over 1854-1866. zie Verhand. K.I. van Ingenieurs 1867/68, 2e afl.

[Caland, A.]
Caland (A.), Idem idem langs den Amer, het Hollandsch Diep en de Zeeuwsche
stroomen, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs 1867/68, 2e afl.
Zie Brunings (C.)
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[Calisch, N.S.]
Calisch (N.S.), zie Bijdragen (Bouwkundige).

[Calkoen, J.F. van Beeck]
Calkoen (J.F. van Beeck), zie Beeck Calkoen.

[Callenfels, J.W.]
Callenfels (J.W.), Handleiding tot zelfoefening in de roei- en peilkunde en tot het
berekenen van den inhoud van toestellen in de fabrijken, bevattende tevens
beschrijving van rijn- en water-ijk, van vochtwegers en thermometers alsmede iets
over de densiteitsleer; voorafgegaan door aanwijzingen bij het gebruik der
logarithmen. Praktisch handboek voornamelijk ingerigt voor hen, die zich wenschen
te bekwamen voor de examens van controleur en surnumerair bij 's rijks belastingen
en van commies roeijer der tweede klasse. Assen, van Gorkum & Co. 1863. (218
o

bl. m. gelith. uitsl. pl.) post-8 .
ƒ 1,50

[Camp, H.F.G.N.]
Camp (H.F.G.N.), zie Album, verzameling v. bouwk. schetsen.

[Campbell, M.F.A.G.]
Campbell (M.F.A.G.), zie Konst- en Letterbode.

[Campo, J.W. del]
Campo (J.W. del), Palais de Crystal à Sydenham, près de Londres. 3me ed. la
o

Haye, van Langenhuysen frères. 1862 (2 et 88 pag. av. 1 pl.) post-8 .
ƒ 0,50

[Campo genaamd Camp, J.W. del]
Campo genaamd Camp (J.W. del), Wat kan er van de Nederlandsche spoorwegen
worden? Voorstellen tot bevrediging en regeling dezer nationale zaak. Rott., H.
o

Nijgh. 1860. 8 .
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ƒ 0,50

[Campo genaamd Camp, J.W. del]
Campo genaamd Camp (J.W. del), Verslag der wereldtentoonstelling te Londen,
in 1852. 's Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1864. (8 en 462 bl. met een
o

menigte houtsneêplaten, plattegronden, vign. en photogr. pltn.) roy. 8 . ƒ 12, -; geb.
ƒ 18, -; voor de tentoonstellers
ƒ 14, -

[Campo genaamd Camp, J.W. del]
Campo genaamd Camp (J.W. del), De wereld-tentoonstelling te Weenen. Overzicht
van het belangrijkste dat zij opleverde op industriëel en ander gebied. Met pltn. en
afbeeld. tusschen den tekst. Rotterd., Nijgh & van Ditmar. 1874. (16 en 357 bl. m.
o

31 pltn.) imp. 8 .
ƒ 6, -

[Capelle, H. van]
Capelle (H. van), zie Allebé, - Mulder.

[Cappelle, J.H. van]
Cappelle (J.H. van), Verhandeling over de schutsluizen, Zie Verhand. Bat.
Genootschap. 4e deel.

[Carbonisatie, De]
Carbonisatie (De) van het hout door gedrevene gazvlammen, volgens de methode
van De Lapparent, het beste en zekerste middel tegen het bederf van het hout. Met
aanwijzing van het gebruik der carbonisatie-lamp. 's Hage, P.J. Kraft 1865. (24 bl.)
o

gr. 8 .
ƒ 0,30

[Catalogue]
Catalogue de la bibliothèque et de la collection artistique délaissée par M.C. Kramm.
o

Utr., J.L. Beijers. 1875. (392 m. portret) gr. 8 .
ƒ 1, -
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[Catalogue]
Catalogue des espèces de bois de l'Archipel des Indes Orientales (Collection de
Sturler) exposées à l'exposition internationale de 1867 à Paris. Leide, A.W. Sijthoff
o

1867 (4 en 86 bl.) gr. 8 .
ƒ 1,50

[Catalogue]
Catalogue raisonné des objets d'art et de la curiosité, composant la collection de
W.G.F. van Romondt d'Utrecht, dressé par Henry Havard et illustré de gravures à
l'eau forte par Leopold Flameng et C.L. van Kesteren. La Haye, D.A. Thieme. 1875.
o

(173) roy. 8 .
ƒ 5, -

[Catalogus]
Catalogus der bibliotheek van de maatschappij Arti et Amicitiae, 1 Mei 1857. gr.
o

8 . (Niet in den handel).

[Catalogus]
Catalogus der bibliotheek van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke
wijsbegeerte te Rotterdam. Rott., J.v. Baalen en Zn. (van Hengel en Eeltjes) 1870.
o

gr. 8 . (Niet in den handel.)

[Catalogus]
Catalogus der boekerij van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 's Hage, Gebr.
o

J. en H. van Langenhuysen. 1872. (6 en 292 bl.) gr. 8 .

[Catalogus]
Catalogus van de Bibliotheek der Koninklijke Militaire Akademie, met eene
Alphabetische naamlijst. Breda, ter drukkerij van Broese & Co., voor rek.
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o

van de Koninkl. Milit. Akademie. 1869. (14 en 526) gr. 8 . (Niet in den handel.)

[Catalogus]
Catalogus der bibliotheek van het Ministerie van Marine. 's Hage, Landsdrukkerij,
o

1857. (8 en 186 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Catalogus]
Catalogus van de bibliotheek van het Ministerie van oorlog. 's Hage, Mart. Nijhoff.
o

1864. (20 en 386 bl.) gr. 8 .
ƒ 2,50

[Catalogus]
Catalogus van de bibliotheek der polytechnische school te Delft. Met alphab. register.
o

Leiden, A.W. Sijthoff. 1867. (8, 288 en 50 bl.) roy. 8 . ƒ 3,25 Het register afzonderlijk
ƒ 0,25

[Catalogus]
Catalogus Eerste vervolg op bovenstaande. (Leiden, A.W. Sijthoff). 1873. (6, 11,
o

179 en 25 bl. register) roy. 8 .
ƒ 1,75

[Catalogus]
Catalogus van eene verzameling kaarten, berustende op de bibliotheek der
Utrechtsche Hoogeschool. Bijlage bij de verhandelingen van het Koninklijk Instituut
o

van Ingenieurs. 's Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen, 1850. gr. 8 .
ƒ 0,30

[Catalogus]
Catalogus van boeken, handschriften, kaarten en plans, meest betrekkelijk
Burgerlijke en Waterbouwkunde en Nederlands waterstaat; ten deele afkomstig uit
de nalatenschap van wijlen den heer directeur-generaal C. Brunings, laatstelijk
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nagelaten door den WEd. Gestrengen heer M.H. Conrad. (Den 23 April 1855 en
o

volg. dagen verkocht te Arnhem door Is. An. Nijhoff en Zn.) (2 en 56 bl.) gr. 8 .
Deze Catalogus is bijzonder belangrijk door de prachtige verzameling
rivier- en polderkaarten van Nederland (ruim 400 Nos.), welke met den
Catalogus over waterstaat, in 1855 door den boekhandelaar Fred. Muller
te Amsterdam uitgegeven, wellicht een compleete lijst dier belangrijke
stukken uitmaakt. Zie Muller.

[Catalogus]
Catalogus der verzameling van modellen van het departement van marine. 's Hage,
o

Landsdrukkerij 1858. 8 .

[Catalogus]
Catalogus der verzameling van kaarten van het Bataafsch Genootschap der
o

proefonderv. wijsbegeerte te Rotterd. Rott., v. Hengel en Eeltjes. 1872. 8 . (Niet in
den handel.)

[Catalogus]
Catalogus van Chineesche matrijzen en drukletters, krachtens magtiging van Z.M.
den Koning en op last van Z. Ex. den Minister van Staat, Minister van kolonien, J.J.
Rochussen, vervaardigd onder toezigt van den translateur van het Ned.-Ind.
gouvernement voor de Japansche en Chinesche talen door J. Hoffman. Leijd., A.W.
o

Sijthoff ('s Hage, Mart. Nijhoff) 1860. (4 en 47 bl.) 4 .
ƒ 0,80

[Catalogus]
Catalogus (Algemeene) voor de internationale tentoonstelling van voorwerpen voor
de huishouding en het bedrijf van den handwerksman. Amst., K.H. Schadd 1869.
o

(70, 166 en 48 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Catalogus]
Catalogus der voorwerpen, ingezonden op de tentoonstelling van voortbrengselen
van nationale nijverheid van Nederland en zijne overzeesche bezittingen te Arnhem.
o

Arnh., G.J. Thieme en G.W. van der Wiel 1852. kl. 8 .
ƒ 0,50
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Zie Bijvoegsel

[Catalogus]
Catalogus der tentoonstelling van Nederl. nijverheid en kunst te Arnhem, 1868.
o

Arnh., G.J. Thieme en J. van Egmond Jr. 1868 (308 en 96) 12 .
ƒ 1, -

[Catalogus]
Catalogus der provinciale tentoonstelling van nijverheid, landbouw en
kunstvoortbrengselen te Breda, Juli-Aug. 1875. (Zelfstandige onderneming). Breda,
o

Snelpersdruk van Broese en Co. (64 bl. en 85 bl. advert.) gr. 8 .
ƒ 0,25
Uitgegeven door de vereeniging van industriëelen en werkbazen te Breda.

[Catalogus]
Catalogus van voorwerpen, aanwezig op de tentoonstelling van photographie en
heliographie, gehouden te 's Gravenhage, door de Vereeniging van Volksvlijt te
Amsterdam, onder bescherming van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden. 's
o

Hage, Gebr, Belinfante. 1855. gr. 8 . (Niet in den hand.)
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[Catalogus]
Catalogus der algem. nat. tentoonstelling in Haarlem. 2e druk. Haarl., Erven Loosjes.
o

1861. gr. 8 .
ƒ 0.75

[Catalogus]
Catalogus van voorwerpen, ingezonden ter algemeene typographische
tentoonstelling; gehouden te Haarlem, bij gelegenheid der plegtige onthulling van
het metalen standbeeld van Lourens Jansz. Koster. Haarl., Erven F. Bohn. 1856.
o

gr. 8 .
ƒ 0,25

[Catalogus]
Catalogus der voorwerpen van nijverheid, der tentoonstelling te houden te Leijden
van 11 tot 16 Junij 1860, door de Leijdsche afdeeling der vereeniging ter bevordering
o

van fabriek- en handwerksnijverheid in Nederland. Leijden, A.W. Sijthoff. 1860. 8 .
ƒ 0,25

[Catalogus]
Catalogus (Chronologisch-Alfabetische) van boekwerken betreffende de
werktuigbouwkunde en aanverwante vakken. 's Hage, Gebr. J. en H. van
Langenhuysen. 1874. (Delft, J. Waltman Jr.) (50 bl. m. wit papier doorschoten.) kl.
o

12 .
ƒ 0,30

[Catalogus]
Catalogus der werktuigen, gereedschappen, granen, hout- en wolsoorten, in het
kabinet van landbouw van 's Rijks hoogeschool te Leiden voorhanden. Met een
o

voorbericht van A.H. van der Boon Mesch. Haarl., Erven Loosjes. 1851. gr. 8 .
ƒ 0,50

[Catz Smallenburg, F. van]
Catz Smallenburg (F. van), zie Tijdschrift ter bevordering van nijverheid.
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[Celliée Muller, L.J. du]
Celliée Muller (L.J. du), Beschrijving van den watervloed in Gelderland in Januarij
o

en Februarij 1861. Leiden, D. Nooth. v. Goor. 1861. Met 4 kaarten en afb. 8 .
ƒ 1,50

[Centraal-Station, Het]
Centraal-Station (Het) in het open havenfront nog eens van eene andere zijde
o

beschouwd, door een nieuweling. Amsterdam, Loman en Verster 1865. 8 .
ƒ 0,25

[Cezanne, E.]
Cezanne (E.), De telegrafie en de transatlantische kabel, door G.A. Vorsterman v.
Oijen, Zie Dubbeltjes-Serie.

[Champagnac, J.M.J.]
Champagnac (J.M.J.), Arbeid en nijverheid, of de kracht van den wil.
Geschiedenissen van beroemde kunstenaars, handwerkslieden en handelaren.
o

Naar het Fransch, door A.G. Bruinses. Middelb., J.C. en W. Altorffer. 1855. post-8 .
ƒ 1,60; geb.
ƒ 1,90

[Chapman, W. en R.L. Brouwer]
Chapman (W.) en R.L. Brouwer, Over de verbetering der oude Rotterdamsche
stoommachine, zie Verhand. Bat. Gen. 1e deel.

[Chemins]
Chemins de fer Néerlandais. Note sur les divers systèmes d'encouragement à
accorder par l'état aux Compagnies de chemins de fer. B.C.S. La Haye, Belinfante
o

frères. 1857 (4 et 38 pag.) gr. 8 .
ƒ 0,20

[Chericx]
Chericx, Benamingen der hoofd- en onderdeelen van het Nederl. infanteriegeweer
van klein kaliber (stelsel de Beaumont), benevens eene verklaring van de werking
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des sluittoestels, 1e en 2e druk. Doesb., A.H. van der Hoeve Jr. 1872. (16 bl.) kl.
o

8 .
ƒ 0,15

[Chertier, F.M.]
Chertier (F.M.), zie Hottinger.

[Ciliax, J.C.]
Ciliax (J.C.), De zadelmaker. Eene zooveel mogelijk nauwkeurige en uitvoerige
beschrijving van alle daaraan verbonden werkzaamheden. Benevens een
aanhangsel. Naar de 5e herz. en veel. verb. (Hoogd.) uitgave. Gorinch., A. van der
o

Mast. 1864. (4, 181 en 4 bl. met 13 gelith. uitsl. pltn. waarop 252 afb.) post-8 .
ƒ 1,75

[Citters, J. Verheije van]
Citters (J. Verheije van), zie Verheije van Citters.

[Citters, J. de Witte van]
Citters (J. de Witte van), zie Witte van Citters (J. de)

[Civilis, B.B.F.]
Civilis (B.B.F.), Geen versterkte steden meer. Een woord over de hervorming van
o

ons vestingstelsel. Nijmegen, Ad. Blomhert. 1870. (28 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,35

[Cleef, H.M.T. van]
Cleef (H.M.T. van), Het ijzeren schip. Geschiedk. overzigt van zijnen oorsprong tot
op heden en beschrijving van de meest gebruikelijke wijzen
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van zamenstellen. 's Hage, Gebr. van Cleef. 1858. (12 en 270 bl. m. 12 uitsl. pltn.)
o

gr. 4 .
ƒ 9,20

[Cleef, P.M. van]
[Cleef (P.M. van)], Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland,
voorafgegaan van eene beknopte geschiedenis dezer kunst. Hilversum, P.M. van
o

Cleef. Jz. 1844. (Amst., C.L. Brinkman.) (6, 4 en 259 bl. m. 1 afb.) gr. 8 .
ƒ 2, -

[Cleeff, J. van]
Cleeff (J. van), Beschouwende en werkdadige verhandeling over het waterpassen,
benevens eenige stukken betreffende het uitbakenen van spoorwegen. Arnh., P.A.
o

de Jong. 1864. (58 bl. m. 2 pltn.) gr. 8 .
ƒ 1, -

[Clerc, S. 1e]
Clerc (S. 1e), Verhandeling over de bouwkunde, bevattende de orden der kolommen
en pilasters, benevens derzelver verschillende onderdeelen. Naar het Fransch, 2e
o

verb. druk. Amst., J. Radink. 1844. (C.L. Brinkman) met 182 pltn. gr. 4 .
ƒ 7,50
De verklarende tekst bij de 182 fraaie kopergravuren behandelt in 7
afdeelingen volgende onderwerpen: 1e. afd. Van de Bouwkunde in het
algemeen. Schoone bouwkunde, of edele manier van bouwen. Van de
wetenschappen, die vereischt worden om een goed bouwmeester te zijn.
Van de orden der kolommen. Over de onderscheidene manieren, op
welke de vijf orden zijn behandeld met aanmerkingen op die van Vignola
en Palladio. 2e. afd. Van de Toskaansche en tweede Toskaansche orde.
De Dorische, Jonische, Romeinsche, Spaansche en Korinthische orde.
3e. afd. Over de pilasters. 4e. afd. Van de geslingerde kolommen.
Zinnebeeldige kolommen en mensche gedaanten. Cariatides of
vrouwenbeeld-kolommen. Perzische orde. Termen. Arcaden, of
booggewelven, door kolommen gedragen. Attische orde. 5e. afd. Van de
zamenvoeging der onderscheidene orden. 6e. afd. Van de poorten of
deuren. Ramen of kozijnen. Frontispicen. Nissen. Standbeelden.
Obelisken. 7e. afd. Van de balustres en balustraden. Balkons. Stoepen.
Bijzondere waarnemingen. Nieuwe zamenstelling van eene Fransche
orde.
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[Clercq Wz., S. de]
Clercq Wz. (S. de), zie Rapport.

[Clercq Wz., J.A. le]
Clercq Wz. (J.A. le), Beschrijving eener electro-torpedo met wekker. 's-Hage, Gebr.
o

van Cleef. 1868. (7 bl. m. 1 lith. pl.) 8 .
ƒ 0,20

[Cluysenaer, J.L.]
Cluysenaer (J.L.), De overbrugging van het Hollandsch diep. Met afb. Amst., C.F.
o

Stemler 1872. (70 bl. en 1 gelith. pl.) gr. 8 .
ƒ 1, Overdruk uit Onze Tijd.

[Coehoorn, G.Th. van]
Coehoorn (G.Th. van), zie Sypesteyn.

[Cohen, L. Ali]
Cohen (L. Ali), zie Ali Cohen.

[Cohen Stuart]
Cohen Stuart, Beschouwingen over bestaande en aan te leggen spoorwegen in
o

Nederland. Alkm., H. Coster en Zn. 1873. (100 bl.) gr. 8 .
ƒ 1, -

[Collette, J.M.]
Collette (J.M.), Aanteekeningen op het gebied der telegrafie, bij een, op last van
den Minister van Financiën, aan de wereldtentoonstelling te Weenen gebragt bezoek
o

in October 1873. 's Hage, Landsdrukkerij. 8 . (Niet in den handel).

[Collette, J.M.]
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Collette (J.M.), Le telegraphe imprimeur Hughes. Manuel principalement à l'usage
o

des employés du télégraphe. 's Hage, Mart. Nijhoff. 1871. gr. 8 . 1,50

[Collette, J.M.]
Collette (J.M.), Beknopte handleiding voor de inrigting van veldtegraphen, ten
dienste der officieren van het Nederl. leger. 's Hage, Gebr. J. en H. van
o

Langenhuysen. 1868. (3, 10 en 29 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,40
Zie Aanteekeningen betreffende het telegraafwezen, - Thiel (A.H. van)

[Concept-voorstel]
Concept-voorstel aan de raden der gemeenten Arnhem, Zutphen, Deventer, Zwolle
en Kampen, betrekkelijk den aanleg en exploitatie van spoorwegen in Oostelijk
o

Nederland. Zonder naam of plaats v. uitgever. 1857. 8 .

[Concessie]
Concessie en statuten van de Drentsche Kanaal-maatschappij, opgerigt te
o

Amsterdam, den 20 Oct. 1850. Assen, van Gorcum en Co. 1850. gr. 8 .
ƒ 0,50

[Conrad, F.W.]
Conrad (F.W.), Afzagen en pennen van palen onder water, zie Verhand. K.I.v.
Ingenieurs, 1e stuk. (1848).
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[Conrad, F.W.]
Conrad (F.W.), Ontwerp van een brug over het IJ, zie Verhand. Kon. Instit. v.
Ingenieurs. 2e st. (1849).

[Conrad, F.W.]
Conrad (F.W.), Rapport sur 1e projet d'un canal de grande navigation, entre la mer
du Nord et la mer Baltique. la Haye, van Langenhuysen frères 1864. (35 bl. m. uitsl.
o

kaart.) 4 .
ƒ 1.25

[Conrad, F.W.]
Conrad (F.W.), Canal de Suez. Etat de la question 1858, la Haye, van Langenhuysen
o

frères 1858. (24 pag. avec. pl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Conrad, F.W.]
Conrad (F.W.), Over de doorgraving der landengte van Suez. Amst., C.G. van der
o

Post. 1858. (33 bl. m. 1 tabel en 6 krtn.) gr. 8 .
ƒ 2,40

[Conrad, F.W.]
Conrad (F.W.), Reizen naar de landengte van Suez, Egypte en het Heilige land. 's
Hage, Mart. Nijhoff. 1859. (4 en 570 bl. m. 30 pltn., 3 krtn. portret en plattegr.) roy.
o

8 . ƒ 12, -; geb.
ƒ 13,50

[Conrad, F.W.]
Conrad (F.W.), Kanaal door Holsteyn, zie Verhand. K.I. van Ingenieurs 1864/65.
1e afl.

[Conrad, F.W.]
Conrad (F.W.), Kraanbruggen, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs, 1e stuk (1848).
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[Conrad, F.W.]
Conrad (F.W.), Levensberigt van L.J.A. van der Kun. Amst., C.G. van der Post.
o

1864. (15 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25
Overgedrukt uit het Jaarboek d. Koninkl. Akad. v. wetenschappen. 1864.

[Conrad, F.W.]
Conrad (F.W.), Stoombemaling van de polders Cool, Schoonderloo en Beukelsdijk,
zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs, 1e st. (1848.)

[Conrad, F.W.]
Conrad (F.W.), Over de verzinkingen van het Westerhoofd der nieuwe IJdijken te
Amsterdam. Uitgeg. door de Kon. Akad. van Wetenschappen. Amst., C.G. van der
o

Post. 1860. (2 en 18 bl. m. uitsl. tabel en 2 uitsl. gelith. pltn.) gr. 8 .
ƒ 0,75
Zie Delprat (J.P.), - Fijnje (H.F.) - Verslag over de verzakkingen te Nijmegen.

[Conrad, F.W. L.A. Reuvens en T.J. Stieltjes]
Conrad (F.W.), L.A. Reuvens en T.J. Stieltjes, Het verzekeren van een vasten
o

boezemstand van Rijnland. 1868. Met pltn. 4 . (Verkrijgbaar bij het Bestuur van
Rijnland aan het Rijnlandshuis te Leiden).

[Conrad, J.F.W.]
Conrad (J.F.W.), Zelfregistreerend getijwerktuig bij sluis Willem III, zie Verhand.
K.I.v. Ingenieurs. 1867/68. 2e afl.

[Conrad, J.F.W.]
Conrad (J.F.W.), Verhandeling over de Hondsbossche zeewering. Tot beantwoording
der door dijkgraaf en hoog-heemraden van den Hondsbossche en Duinen tot Petten
in 1864 uitgeschreven prijsvraag, bekroond met den eersten prijs. Alkmaar, H. Coster
o

en Zn. 1866. (2, 8 en 85 bl. m. 9 uitsl. gelith. krtn.) gr. 4 .
ƒ 6, -
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[Conrad, F.W.]
Conrad (F.W.), Kaart van het eiland Zuid-Beveland en Wolphaertsdijk. Gelith. op
het topograf. bureau van het ministerie van oorlog op eene schaal van 1:50,000,
lang 0,93 en hoog 0,50. Goes, 1858. H.C. Schetsberg.
ƒ 4,90

[Conrad, F.W.]
Conrad (F.W.), Levensbericht van J.G. van Gendt, gepensioneerd hoofdingenieur
o

van den waterstaat. 's Hage, D.A. Thieme. 1875. 8 .
Overgedrukt uit de Opmerker. 1875. No. 10.

[Conrad, F.W.]
Conrad (F.W.), Verzameling van de hoogte der waterstanden, waargenomen om
elke 10 minuten, van des morgens 5 tot des avonds 7 uren, aan de peilschalen
langs de Wester- en Ooster-Schelde en verdere Zeeuwsche stroomen, van den 7
tot en met den 20 Julij 1869. Opgemaakt in Nov. 1869. Middelburg, J.C. en W.
Altorffer. 1870. (Gedr. voor rek. der prov. Staten en niet in den handel) in plano, id.
o

in fol. id. in 8 .

[Conrad, J.F.W.]
Conrad (J.F.W.), Waterbouwkundige aanteekeningen over de Zeeuwsche
oeververdediging. Middelb., van Benthem en Jutting 1874. (8 en 112 bl. m. 3 krtn.)
o

gr. 8 .
ƒ 2. Zie Adviezen (Nadere), - Memorie en beschrijvende begrooting, - Verbetering, Verg. Royen (J.H.B. van)
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[Conrad, M.H.]
Conrad (M.H.), zie Fijnje (H.F.).

[Consentius, G.]
Consentius (G.), De stoomkracht door gaskracht verdrongen. De nieuw uitgevonden
gasmachine van Lenoir, welke goedkooper, eenvoudiger, minder gevaarlijk dan de
stoommachine is en overal gebezigd en zelfs door den handwerksman kan worden
aangeschaft; beschreven en met afbeeldingen opgehelderd. Naar het Hoogd. met
een aanhangsel door M. Henriquez Pimentel en J.R.F. Nievergeld. Amst., Gebr.
o

Binger, 1861. (31 bl. m. fig. en eene plaat.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Cordes, J.H.]
Cordes (J.H.), Antwoord aan den heer H.A. Insinger op zijne onderlinge vergelijking
van Holland op zijn smalst met de verbetering van het Noord-Hollandsch kanaal.
o

Amst., H.A. Meijer. 1858.(85 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,90

[Cordes, J.H.]
Cordes (J.H.), Korte beoordeeling der ontworpen doorgraving van Holland op zijn
o

smalst. Amst., H.A. Meijer. 1858. (40 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Cordes, J.H.W.]
Cordes (J.H.W.), Het zamenstel der voornaamste Europeesche houtsoorten.
Handleiding tot microscopische onderzoekingen van houtachtige plantenweefsels.
o

Haarl., Erven Loosjes. 1857. (Amst., G.D. Bom.) (8, 128 bl. m. 3 uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 2,25

[Cornelissen, J.E.]
Cornelissen (J.E.), Stoomschepen of lange lijnen. Beschouwingen naar aanleiding
van het Rapport der Suez-Commissie in 1859. Uitgeg. door het Koninkl. Nederl.
o

meteorol. instituut. Utrecht, K.A. Manssen. 1870. (4 en 44 bl. m. 2 uitsl. tab.) gr. 8 .
ƒ 0,60
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[Coronel, S. Sr.]
Coronel (S. Sr.), De gezondheidsleer toegepast op de fabrieksnijverheid. Een
handboek voor industriëelen, genees- en staathuishoudkundigen. Haarl., Erven
o

Loosjes. 1861. (23 en 391 bl.) gr. 8 .
ƒ 4,50

[Coronel, S. Sr.]
Coronel (S. Sr.), Het gildewezen in Friesland. Voordracht gehouden in de
vereeniging Nijverheid te Leeuwarden, den 4 Maart 1868. Leeuw., W. Eekhoff. 1868.
o

(34 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Coster, J.]
Coster (J.), Geschiedenis van de vesting Luxemburg. Naar het Hoogd. door W.A.
Alting van Geusau. Met een toelichtend plan der vesting. Arnh., Is. An. Nijhoff en
o

Zn. 1869. (H.W.v. Marle) (144 bl. m. uitsl. kaart) post-8 .
ƒ 1,25

[Coupray, M. Petit de]
Coupray (M. Petit de), zie Petit de Coupray.

[Couwenberg, J.J.]
Couwenberg (J.J.), zie Boulet.

[Cox, C.C.]
Cox (C.C.), zie Handleiding tot de kennis der vervaardiging van bronzen geschut.

[Cramer, C.F.H. Putman]
Cramer (C.F.H. Putman), zie Putman Cramer.
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[Cramer, D.J.]
Cramer (D.J.), zie Braacx.

[Croker, B.W. en Ch. Burn]
Croker (B.W.) en Ch. Burn, Noordzeehaven en kanaal voor Amsterdam.
(Doorgraving van Holland op zijn smalst). Het plan, waarvan concessie is gevraagd,
o

bestreden. (Amst., Frans Buffa en Zn.) 1852. Met 2 pltn. 8 .

[Cromjongh, J.M.A.]
Cromjongh (J.M.A.), zie Bryas.

[Croockewit, J.F.]
Croockewit (J.F.), zie Kasteel Duurstede.

[Curtius, F.C. Donker]
Curtius (F.C. Donker), zie Donker Curtius.

[Cuypers, P.H.J.]
Cuypers (P.H.J.), zie Bijdragen (Bouwk.)

[D]
[Daalen, H.B. van]
Daalen (H.B. van), Een dringend volksbelang. De ventilatie en verwarming onzer
woonhuizen, der scholen, fabrieken, hospitalen en andere openbare gebouwen. 's
o

Hage, C. van Doorn en Zn. 1871. (70 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Dale, J.H. van]
Dale (J.H. van), Een blik op de vorming der stad Sluis en op den aanleg harer
vestingwerken, van 1382-1587. Met een plattegrond van Sluis in het midden der
15e eeuw. Middelb., J.C. en W. Altorffer. 1871. (8 en 228 bl. m. uitsl. gelith. plattegr.
o

en gelith. pl.) gr. 8 .
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ƒ 2,50

[Dam, A.W. van]
Dam (A.W. van), Zie Bijdragen (Bouwkundige).
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[Damen]
Damen, Zie Verhand. Bat. Genootschap. 1e stuk.

[Daniëls, Alex.]
Daniëls (Alex.), Over de verschillende vereenigingen door werklieden opgericht.
o

Amst., G.L. Funke. 1871. gr. 8 .
ƒ 0,20

[Degenhardt, W.]
Degenhardt (W.), Zie Natuurkunde. (Aanschouwelijke)

[Degive, A.]
Degive (A.), Handboek der hoefsmederij. Vrij vertaald door E. van Hertsen. Brussel,
o

H. Manceaux. (Amst., J. Noordendorp). 1873. (4 en 127 bl.) post-8 .
ƒ 1, -

[Delaunay, Ch.]
Delaunay (Ch.), Allereerste gronden der pract. en theoretische mechanica. Vrij
gevolgd en omgewerkt naar het Fransch, door F.A.T. Delprat. 3e verb. en veel
vermeerd. druk. 2 dln. Leid., A.W. Sijthoff, 1866. (12 en 308; 12 en 480 bl. m.
o

houtgrav.) gr. 8 . ƒ 5,75; geb. ƒ 6,55 Afzonderlijk deel I: Mechanica der vaste lichamen
ƒ 2,20; deel II: Mechanica der vloeistoffen ƒ 3,55.
De 1e dr. bewerkt door F.A.T. Delprat en P.M. Brutel de la Rivière
o

verscheen aldaar 1854. 2 dln. post-8 ƒ 8,50; de 2e druk bew. door F.A.T.
o

Delprat verscheen aldaar 1857. 2 dln. roy. 8 . ƒ 4,50.

[Delprat, F.A.T.]
Delprat (F.A.T.), Verdedigingswerktuigen, zie Bibliotheek. (Algem.) - Delaunay, Konst- en Letterbode, - Nieuwenhuis, - Tijdschrift v. nijverheid.

[Delprat, J.P.]
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Delprat (J.P.), Berekening van de afmetingen van tralieleggers, zie Verhand. K.I.v.
Ingenieurs. 1859/60. 1e afl.

[Delprat, J.P.]
Delprat (J.P.), Over de wateropbrengst van de archimedische proef of vijzel, zie
Verhand. Ned. Instituut. 2e Serie, 10e deel.

[Delprat, J.P.]
Delprat (J.P.), Rapport over de aanvragen naar de concessie voor het aanvoeren
van drinkwater te 's-Gravenhage. (Gedr. voor. rek. der gemeente). (1867). Met
o

bijlage, gr. 8 . (Niet in den handel).

[Delprat, J.P.]
Delprat (J.P.), Over de drukking van aarde tegen bekleedingsmuren. 2e dr. Breda,
Broese & Co. 1861. 12mo.
ƒ 0,40

[Delprat, J.P.]
Delprat (J.P.), Over de drukking door een last op zijne steunpunten voortgebragt,
zie Verhand. Ned. Instituut, 2e serie, 8e deel.

[Delprat, J.P.]
Delprat (J.P.), Beginselen der dynamica en hydrodynamica, voor de kadetten der
artillerie en genie. 3e herz. druk. Breda, ter Kon. Milit. Akademie. (Broese & Co.)
o

1861. post-8 . Met pltn.
ƒ 1,60
De 1e druk verscheen aldaar 1840. Zelfde prijs.

[Delprat, J.P.]
Delprat (J.P.), Over het in rekening brengen van hoeveelheden beweging, zie
Verhand. Ned. Instituut. 2e serie, 12e deel.

[Delprat, J.P.]
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Delprat (J.P.), Over het gebruik van den kruk-arm bij de ronddraaijende beweging
van werktuigen, zie Verhand. Ned. Instituut. 2e Serie. 12e deel.

[Delprat, J.P.]
Delprat (J.P.), Vergelijking van het zoogenaamde paralellogram van Watt, met een
later voorgestelden toestel, zie Verhand. Ned. Inst. 3e reeks. 2e dl.

[Delprat, J.P.]
Delprat (J.P.), Over het bepalen der middelbare snelheid in groote waterstroomen,
zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1864/65. 2e afl.

[Delprat, J.P.]
Delprat (J.P.), Over het berekenen van de middelbare snelheid van waterstroomen,
zie Verhand. Ned. Instituut. 2e serie, 10e deel; 3e serie 2e deel.

[Delprat, J.P.]
Delprat (J.P.), Over de betrekking tusschen de gemiddelde snelheid van het water
in de rivieren en de werkelijke snelheid. Amst., C.G.v.d. Post. 1855. 4o.
ƒ 2,70

[Delprat, J.P.]
Delprat (J.P.), Beginselen der statica en hydrostatica voor de kadetten der artillerie
o

en genie. 3e herz. druk. Breda, Broese & Co. 1861. post-8 .
ƒ 1,60
o

De 1e druk verscheen aldaar 1840. gr. 8 . ƒ2,40.

[Delprat, J.P.]
Delprat (J.P.), Afstand der steunpunten bij electrische telegrafen, zie Verhand. K.I.v.
Ingenieurs. 1852/53. 2e afl.

[Delprat, J.P.]
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Delprat (J.P.), Over het berekenen van secondaire triangulatiën bij geodesische
waarnemingen, zie Verhand. Ned. Instituut, 2e serie 12 deel.

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

50

[Delprat, J.P.]
Delprat (J.P.), Verdediging van sterke plaatsen sedert 1629. 's-Hage, Erven
o

Doorman. 1856. 8 .
ƒ 1, -

[Delprat, J.P.]
Delprat (J.P.), Over eene benaderde formule tot het berekenen van den waterafvoer
o

in kanalen en waterleidingen. Amst., C.G.v.d. Post. 1861. (19 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Delprat, J.P.]
Delprat (J.P.), Verhandeling over den wederstand van balken en ijzeren staven,
derzelver veêrkracht in aanmerking nemende. Naar aanleiding der latere theoriën
en proeven. Breda, Broese & Co. 1852. (Amst., C.L. Schleijer & Zn.) (3 pltn. met
o

tekst) gr. 8 .
ƒ 1,40

[Delprat, J.P.]
Delprat (J.P.), Beginselen der werktuigkunde, voor de kadetten der artillerie en
o

genie. 3e verb. druk. Breda, ter Kon. Milit. Akademie. 1867. 8 .
ƒ 2, De 1e druk verscheen aldaar 1843; de 2e druk 1848. Zelfde prijs.

[Delprat, J.P.]
Delprat (J.P.), Zie Verslag over de verzakking te Nijmegen.

[Delprat, J.P. en F.W. Conrad]
Delprat (J.P.) en F.W. Conrad, Vervolg op het verslag over de verzakking te
Nijmegen, overgedrukt uit de verslagen en mededeelingen der Koninkl. Akademie
van Wetenschappen. 1e-6e vervolg. Amst., C.G.v.d. Post. 1861-65. (47, 2 en 8, 2
o

en 7, 2 en 29 bl. m. 2 krtn. en uitsl. tabellen) gr. 8 . 6 stukken.
ƒ 1,95
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[Dempp, C.W.]
Dempp (C.W.), Zakboek ten dienste van bouwkundigen, aannemers, timmerlieden,
metselaars, steenhouwers, smeden, en in het algemeen van allen, die met eenig
bouwkundig werk belast zijn of worden enz. Naar het Hoogduitsche Taschenbuch,
voor den Ned. handwerksman ingerigt door P.D. Scheffelaar. Gorinchem, A. van
o

der Mast. 1854. post-8 .
ƒ 1,60

[Denkbeelden]
Denkbeelden omtrent het stellen van inundatiën met drijvende stoomgemalen. Utr.,
o

J.L. Beijers. 1868. (51 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Dentzsch, C.G. von]
Dentzsch (C.G. von), Proeven met djatiehout, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs.
1854/55. 1e afl.

[Deventer, A.M.E. van]
Deventer (A.M.E. van), De bouwkundige eischen voor een schoolgebouw, zie
Verslagen van de vereeniging tot verbetering der volksgezondheid te Utrecht.

[Deynoot, W.T. Gevers]
Deynoot (W.T. Gevers), Zie Gevers Deynoot.

[Diefenbach, L.]
Diefenbach (L.), Handleiding voor het onderwijs in het teekenen, voorzien van eene
reeks geleidelijk opklimmende teekenvoorbeelden. Ten dienste van lagere scholen,
inrichtingen voor volksonderwijs en huisgezinnen. Naar het Hoogd. door G.C. Mulder.
Met aanbev. van P.v.d. Burg, J. Ed. Tétar van Elven, C. Kramm, J.J. Kreenen, H.
Hemkes Kz. en C.C. Huysmans. Nijm., D.J. Haspels. 1859. (Leijd., D. Nooth. van
Goor). (8 en 36 bl. m. 72 gelith. pltn.) langw. 4o.
ƒ 4, -

[Dieren, J.J.G.M. van]
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Dieren (J.J.G.M. van), De schoolbank en haar invloed op het kind. 's-Bosch, Gebr.
o

Muller. 1867. (15 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,20

[Diesen, G. van]
Diesen (G. van), Vermogen van den Bovenrijn, zie Verhand. Kon. Inst. v. Ingenieurs.
1863/64. 1e afl.
Zie Bijdragen (Bouwk.), - Bijvoegsel, - Eindverslag, - Verslag eener reis gedaan
in 1859, - Verslag over het herstel en bederf v. stadswateren.

[Diets, J.D.]
Diets (J.D.), Beschouwing over de doorgraving van Holland op zijn smalst en proeve
tot wegneming der bezwaren hiertegen ingebracht. Amst., ten Brink en de Vries.
o

(16 bl. m. 1 plaat) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Diets, J.D.]
Diets (J.D.), Nadere beschouwing over de doorgraving van Holland op zijn smalst.
o

Amst., ten Brink en de Vries. 1859. (36 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Dieudonné]
Dieudonné, De eerste Nederlandsche stroovlechterij te Amsterdam practisch
toegelicht in de vergadering van de afdeeling Utrecht, der vereenig. ter bevordering
van fabrieks- en handwerksnijverheid. Gehouden te Utrecht den 5en Maart 1864.
o

Utr., L.E. Bosch & Zn. 1866. (16 bl). gr. 8 .
ƒ 0,20
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[Diggelen, B.P.G. van]
Diggelen (B.P.G. van), De beweging der spoordeur in sluizen, door de drukking
van het water op een drijfraam. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 1850. Met 1 plaat.
o

gr. 8 .
ƒ 0,60

[Diggelen, B.P.G. van]
Diggelen (B.P.G. van), Groote werken in Nederland, zeehavens voor Amsterdam
en Rotterdam, bedijking van de Zuiderzee, enz. enz. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink.
o

1855. gr. 8 .
ƒ 0,75

[Diggelen, B.P.G. van]
Diggelen (B.P.G. van), Een woord betreffende het bedijken van de Zuiderzee, in
het openbaar gerigt aan den heer IJ. van der Meulen. 's-Bosch. 1866. (Zonder naam
o

van drukker of uitgever.) gr. 8 .

[Dirks, J.]
Dirks (J.), Haven van Antwerpen, zie Verh. K.I.v. Ingenieurs. 1860/61. 3e afl.

[Dirks, J.]
Dirks (J.), De Noordzee voor Amsterdam. Nadere beschouwing van de kosten, naar
aanleiding der repliek van den ingenieur A. Huët en bespreking van twee andere
o

nadeelen. Amst., Jan D. Brouwer. 1868.(42 bl,) gr.8 .
ƒ 0,60

[Dirks, J.Th.]
Dirks (J.Th.), Zie Tate.

[Dixon, J.]
Dixon (J.), Nieuw stelsel van vertakkingen voor spoorwegen, zie Verhand. K.I.v.
Ingenieurs. 1e st. (1848.)
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[Doesburgh, Th. van]
Doesburgh (Th. van), Over kleurmenging en kleurmeting. Utr., Post Uiterweer &
o

Co. 1855. gr. 8 .
ƒ 1, -

[Doesburgh, Dr. P. van]
Doesburgh (Dr. P. van), Zie Opmerker.

[Dollinger, C.]
Dollinger (C.), Bouwkundige reisschetsen uit Duitschland, Frankrijk en Italië. Naar
het Hoogd. 1e afl. Zwolle, van Hoogstraten en Gorter. 1872. (6 gelith. platen) gr.
folio
ƒ 1,50
Niet verder verschenen.

[Dommers, J.H.H.]
Dommers (J.H.H.), Zie Vaandel.

[Donker Curtius, F.C.]
Donker Curtius (F.C.), Proeve eener bijdrage tot verfraaijing der residentie. 's-Hage,
o

H.C. Susan CHzn. 1864. (28 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Donnadieu, C.F.]
Donnadieu (C.F.), Zie Holtzmann.

[Doorgraving]
Doorgraving van Holland. Het advies der raadskommissie getoetst aan het belang
van Amsterdam, door een aandeelhouder. Amst., Blikman & Sartorius. 1867. (8 bl.)
o

gr. 8 .
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ƒ 0,10

[Doorgraving]
Doorgraving van Holland op zijn smalst en het koninklijk instituut van ingenieurs
door den schrijver van de Noordzee voor Amsterdam. (A. Huët) Amst., Loman en
o

Verster. 1869. (64 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Doorman, J.D.]
Doorman (J.D.), Zie Jaarboekje voor spoorweg-ambtenaren.

[Doorn, C.J. van]
Doorn (C.J. van), Zie Büchner, - Opmerker.

[Doorsnede]
Doorsnede van het Engelsche linieschip der 1e klasse, van 131 stukken, met
hulp-stoomvermogen, de Marlborough. Amst., A. Jager. 1858. (1 bl. lith.) in plano
ƒ 2,50

[Dordrecht]
Dordrecht en de voorgestelde verbetering der waterwegen naar zee. Dordr., H.R.
o

van Elk. 1860. (29 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Doren, J.B. van]
Doren (J.B. van), Billiton is geen tin-eiland, of het beweerde over dat punt, thans
o

bewaarheid. 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1851. gr. 8 .
ƒ 0,25

[Driessen, J.C.]
Driessen (J.C.), Scheikundig onderzoek van eene soort soda, enz., zie Verhand.
Ned. Instituut, 6e deel.
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[Drinkwater, Het]
Drinkwater (Het) in de stad Utrecht. Memorie door de gezondheids-commissie der
stad Utrecht aan den gemeenteraad ingediend, Jan. 1860. Utr., C. van der Post.
o

1860. (44 bl. m. uitsl. tabel) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Dronkers, D.]
Dronkers (D.), Beschouwingen over het jaarverslag van de centrale directie van
Walcheren, over 1859. Bevattende tevens wenken aan allen die belang hebben bij
polders, aan zee of zee-armen gelegen. Middelb., J. de Jong Zijlstra 1860. (14 bl.)
o

gr. 8 .
ƒ 0,20
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[Drooglever, W.J. Fortuin]
Drooglever (W.J. Fortuin), Zie Fortuin Drooglever.

[Droogmaking]
Droogmaking van land door stoomkracht. Uit het Engelsch door J. van Maurik.
o

Amst., M. Schooneveld en Zn. 1851. (Met 1 krt.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Droogmaking]
Droogmaking van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee. Verzameling van officiëele
bescheiden, uitgegeven door de nederl. maatschappij voor grondcrediet. 1e en 2e
o

bundel. 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen 1868. Met pl. 4 .
ƒ 5, -

[Dubbeltjes-Serie]
o

o

o

Dubbeltjes-Serie. N . 1-10. Zutph., J.H.A. Wansleven en Zn. 1870. kl. S . per N .
(van circa 70 bl.)
ƒ 0,10
Afz. No. 1. O. de Lacologne, Het water, door M. van Lissa; No. 2. E.
Cezanne, De telegraphie en de transatlantische kabel, door G.A.
Vorsterman v. Oijen.

[Dudock van Heel, J.P.]
Dudock van Heel (J.P.) c.s., Open brief over spoorwegaanleg op Java, aan de
leden der commissie ad hoc uit het Indisch genootschap. Amst., M. Schooneveld
o

en Zn. 1864. (42 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Duflos, A.]
Duflos (A.), De scheikunde toegepast op het dagelijksch leven en de nijverheid. Uit
het Hoogd. vertaald door J.H. Giltay. Met houtgravuren. 2 dln. Dordr., J. Giltay.
o

1854/55. gr. 8 .
ƒ 3,90
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[Duister, J.J.]
Duister (J.J.), Beschrijving van een werktuig tot het daarstellen eener rondgaande
beweging bij eene stoommachine, zie Verhand. Bat. Gen. 3e deel.
Zie Bijen.

[Dulfer, E.]
Dulfer (E.), Tafel van den gewoonlijk te leveren trek van een ruwstooksel, herleid
ad 50 pct., met en zonder aftrek der 2 pct. korting. Ten dienste van branders en
ambtenaren bij afstokingen. Schiedam, C.H. Jung. 1873. Op linnen.
ƒ 0,50

[Dulfer, E.]
Dulfer (E.), Tafels van het te moeten bekomen gedistilleerd per distillatie van af 46
pct. tot en met 51 pct., beslag 8½ pond meel. Schiedam, C.H. Jung. 1873. (16 bl.)
o

smal 8 .
ƒ 0,60

[Duparc, H.M.]
Duparc (H.M.), De electro-magnetische telegraaf, in al zijne tegenwoordige
toepassingen en verbeteringen. Met 1 plt. Amst., Gebr. Diederichs. 1855. (C. van
o

Helden) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Dusseau, J.L.]
Dusseau (J.L.), Zie Hannover.

[Dussen, J.H. van der]
Dussen (J.H. van der), De oeververdediging te Doorweerth. Arnhem, H.A. Tjeenk
o

Willink. 1870. (28 bl. m. gelith. kaart en 2 profilteekeningen) roy. 8 .
ƒ 1,30

[Duycker, W.B.J.]
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Duycker (W.B.J.), Zie Handleiding tot de kennis der draagbare wapenen.

[Duym, H. van Ameyden van]
Duym (H. van Ameyden van), Zie Ameyden van Duym.

[Duyvis, Jac.]
Duyvis (Jac.), Open brief aan de directie der Amst. Kanaal-maatschappij over de
richting van den Noord-Hollandschen spoorweg. Zaandam, P.N. Sombeek. 1866.
o

(7 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,05

[Dijk, C.M. van en A. van Beek]
Dijk (C.M. van) en A. van Beek, Onderzoekingen aangaande het zwart in
melisbrooden, zie Verhand. Kon. Instituut. 2e serie, 2e deel.

[Dijk, J.T. van]
Dijk (J.T. van), Bouwkundige gids voor ingenieurs, aannemers, werkbazen en
opzigters, hoofdzakelijk bevattende alle berekeningen voor aard-, graaf-, rijs- en
dijkwerken, steenglooijingen, enz.; verders al wat tot den waterbouw en burgerlijke
bouwkunde betrekking heeft, door eene veeljarige practische ondervinding gestaafd
en alles in zijn geheel en daarna per kub. el, per strekkende el, of per 1000 stuks
o

berekend. Amsterdam, F. Günst. 1854 (118 bl.) gr. 8 .
ƒ 2,50

[Dijk, P. van]
Dijk (P. van), Werktuig tot het opvoeren van water tot groote hoogten, zie Verhand.
K.I. van Ingenieurs 1868/69.

[E]
[Eberson, L.H.]
Eberson (L.H.), Zie Album, verzameling van bouwk. schetsen. - Bouwkunst.

[Eeden, F.W. van]
Eeden (F.W. van), Algem. beschrijvende catalogus der houtsoorten van
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Ned. Oost-Indië, aanwezig in het koloniaal museum op het paviljoen te Haarlem.
o

Haarl., Erven Loosjes. 1872. gr. 8 .
ƒ 1, Uitgeg. door de maatsch. ter bevordering van nijverheid.

[Eekhoff, W.]
Eekhoff (W.), zie v. Swinden.

[Egeling, L.J.]
Egeling (L.J.), Zie Nieuwenhuis.

[Egenberger, J.H.]
Egenberger (J.H.), Minerva's teekenles. Studiën naar het levend model, ten dienste
van het onderwijs in het handteekenen op de lagere en middelb. scholen. 1e afl.
Gron., J.B. Wolters 1870 (6 gelith. pltn.) fol.
ƒ 1,50

[Eger en Belmer]
Eger en Belmer, Handleiding tot het regtlijnig teekenen, bevattende meetkunstige
constructiën, projectiën en bouworden. Sneek, van Druten en Bleeker. 1865. (8 en
o

o

123 bl. m. atlas van 48 pltn.) tekst gr. 8 . atlas in 4 .
ƒ 4,50

[Egestorff, G.]
Egestorff (G.), Beschrijving van de goedkoope spijsinrichting. (te 's Hage) Met plaat.
o

's-Hage, P.H. Noordendorp. 1856. gr. 8 .
ƒ 0,50

[Egmond, A. van]
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Egmond (A. van), Gedachten omtrent de verbetering van den
Haarlemmermeerpolder. (Gedr. v. rek. van dijkgraaf en heemraden v.d.
o

Haarlemmermeerpolder.) 1859. Met pl. 8 .

[Egmond, A. van]
Egmond (A. van), Nieuwe kaart van den Haarlemmermeerpolder en omstreken,
zich uitstrekkende tot de steden Amsterdam, Beverwijk, Haarlem en Leiden,
benevens de doorgraving van Holland op zijn smalst en de voorgestelde droogmaking
van het IJ. Schaal 1:75,000. Haarl., J.J. van Brederode. 1866. (1 bl. lith.) gr. folio ƒ
2. -; op linnen gedr.
ƒ 4, -

[Egmond, A. van]
Egmond (A. van), De waterstaat van het Hoogheemraadschap Rijnland, zie Verh.
Bat. Genootsch. 2e reeks, 1e deel, 2e st.
Zie Schwab.

[Eindverslag]
Eindverslag door den aspirant-ingenieur van Diesen opgemaakt uit de verslagen
van eenige hoofdingenieurs van den waterstaat en uit andere bescheiden, nopens
de uitkomst, verkregen bij het gebruik van zinkwit en zinkwitverwen. 's-Hage,
o

Landsdrukkerij. 1853. 8 . (Niet in den handel.)

[Eisma, H.]
Eisma (H.), Juiste inhoudsbepalingen van ladingen turf, steenkolen, zout, steen,
enz. door middel van wiskundige waterverplaatsing, ten dienste van fabrikanten,
aannemers van publieke werken, timmerlieden, metselaars, enz. Leeuw., H. Kuipers.
o

1858. (Gron., P. Beijer)(34 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,40

[Eisma, H.]
Eisma (H.), Peiltafelen voor allerlei soort van regelmatig vaatwerk. Sneek, van
o

Druten en Bleeker. 1855. post.-8 .
ƒ 0,60

[Eisma, H.]
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Eisma (H.), Handleiding ten dienste van scheepsbouwmeesters, scheepsreeders
en verdere personen, welke in het dagelijksche leven in aanraking komen met de
nieuwste meting van schepen, of de jongst afgevaardigde scheepvaartwetten, het
regt van patent en van onderzetting of hypotheek ten aanzien van vaartuigen.
o

Heerenveen, F. Hessel. 1856. post-8 .
ƒ 1, -

[Eisma, H.]
Eisma (H.), Reglement van meting voor de binnenschepen, onderworpen aan het
regt van patent naar tabel XVI, benevens onderscheidene uitgewerkte voorbeelden
van scheepsmetingen der vaartuigen van verschillende constructiën. Heerenveen,
o

F. Hessel. 1856. (24 bl.) post-8 .
ƒ 0,25

[Ekama, C.]
Ekama (C.), Zie Zaken. (Wetenschappelijke)

[Eland, K.]
Eland (K.), Welk stelsel van bevestiging verdient voor forten in den regel de
o

voorkeur? Breda, Broese en Co. 1868. (31 bl. m. plaat) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Eland, K.]
Eland (K.), Beginselen der duurzame versterkingskunst voor de kadetten van alle
wapenen. Met een atlas van 11 platen. 2e druk. Breda, ter Kon. Milit. Akademie.
o

(Broese en Co.) 1871. post-8 .
ƒ 1,76

[Eland, K.]
Eland (K.), Beginselen der veldversterkingskunst, voor de kadetten van alle wapenen,
met een atlas van 32 platen. Breda, ter Kon. Milit. Akademie. (Broese en Co.) 1870.
o

8 .
ƒ 5,84
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[Eldik, R.K. van]
Eldik (R.K. van), Zie Maandblad v. telegrafie, - Tijdschrift v. telegrafie.

[Elsner, L.]
Elsner (L.), Verzameling der tot heden aangewende middelen om het ontstaan van
den ketelsteen (zoogenaamde salpeter) in stoomketels te verhinderen. Uit het
o

Hoogd. Deventer, J. de Lange. 1854. gr. 8 .
ƒ 0,50

[Elven, H.M. Tétar van]
Elven (H.M. Tétar van), Zie Tétar van Elven.

[Encyclopaedie, Geïllustreerde]
Encyclopaedie (Geïllustreerde), Woordenboek voor wetenschap en kunst,
beschaving en nijverheid, onder hoofdredactie van A. Winkler Prins, met
medewerking van vele vaderl. geleerden. Met ruim 3000 houtgr. in den tekst en een
atlas van minstens 150 pltn. Afl. 1-120. (dl. I-VIII) Amst., C.L. Brinkman, 1869-1876.
(dl. I. 18 en 580 bl. in 2 kol. m. 10 pltn.; II. 17, 498 m. 11 pltn.; III. 16 en 562 m. 12
pltn.; IV. 8 en 689 m. 15 pltn.; V. 24 en 796 m. 15 pltn.; VI. 24 en 864 bl. m. 18 pltn.;
o

VII. 26 en 879 m. 17 pltn.; VIII. 21 en 768 m. 16 pl.) roy. 8 . p. afl. ƒ 0,30; dl. I-VIII ƒ
34,70; geb.
ƒ 40,30
Compleet in 10 deelen.
Van dit nieuwste en meest volledige woordenboek over alle takken van
kunst en wetenschap is het technologisch gedeelte (bewerkt onder toezicht
van den Maj. Ing. G. Kuijper, en de scheik. techu. door Dr. S.J. van Roijen)
niet het minst belangrijk. Deel I (A-Aug.) bevat alleen van dat gedeelte
min of meer uitvoerige artikelen over:
Aanbeeld.

Afdamming.

Alkaliën en
alkalie-metalen.

Aanbesteding.

Afdruk.

Alkalimetrie
en
acidimetrie.

Aangespoelde
gronden.

Afdrijven.

Alkohol.
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Aangieten
(van
waskaarsen)

Affineren.

Alkoholometrie.

Aankleving.

Affiniteit.

Allegorie.

Aanplemping.

Affuit.

Alliage.

Aanrasering.

Afgietsels.

Alluvium.

Aanvulling
(bij
metselwerk)

Afkoelen.

Aluin.

Aanwassen.

Afkoken.

Aluminiet

Aardappel.

Afleider.
(Bliksem-)

Aluminium.

Aardboor.

Afval.

Amalgamatie.

Aarden.

Agaat.

Ambacht.

Aardewerk.

Aggregaattoestand.

Amber.

Aardhars.
(asphalt.)

Aktinograaf.

Ameland

Aardkorst.

Aktinometer.

Amethyst.

Aardolie.

Albumine.

Ammoniak

Aardwerk.

Alchemie.

Amygdaline.

Acceleratie.

Aldehyden.

Amyl.

Aceton.

Ale.

Amylum.

Acetyl.

Alfenide.

Anastatische
drukmethode.

Aëro-mechanica.

Alhidade.

Anemologie.

Aesthetiek.

Alizarine.

Anemograaf.

Aether.

Alizarine-inkt.

Anemometer.

Aetherische
oliën.

[Encyclopedie, Algem. Nederl.]
Encyclopedie (Algem. Nederl.) voor den beschaafden stand. Woordenboek van
kunst, nijverheid, landbouw en handel. Naar de laatste omgewerkte verb. en verm.
drukken van Brockhaus, Convers. Lexicon, Nieuwenhuis' woordenboek van kunsten
en wetenschappen en naar de beste andere bronnen voor Nederland bewerkt. 15
dln. Zutph., B. Bz. Plantenga. Leid., A.W. Sijthoff. 1864-1868. (Elk deel à 400 bl.
o

ongev.) roy. 8 . bij inteek. ƒ 22,50; later compleet
ƒ 24, -
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In 1873 verscheen van dit werk een nieuwe (Titel) uitgaaf onder den titel
van Handwoordenboek. Verzending in afl. à ƒ 0,25.

[Encyclopedie, Algemeene]
Encyclopedie (Algemeene) voor handel, scheepvaart, nijverheid en landbouw met
betrekking tot alle handels- en oeconomische wetenschappen, onder redactie van
J.J. van Alberda, S. Bleekrode, L.A.J. Boulet, J.T. Buijs, E.C. Enklaar, J.A. Fruin,
D. Grothe, J.H.W. Kool, D. Boes Lutjens,
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C. Mirandolle, J.A. Molster, A. van Otterloo, D. Pas, E.N. Rahusen, P.H. Witkamp
en J. Wttewaal en met medewerking van eenige der voornaamste handelshuizen
te Amsterdam en Rotterdam. 1e-3e afl. (A - Akyab) Amst., C.L. Brinkman. 1858-60.
o

(bl. 1-96) gr. 8 .p.afl.
ƒ 0,50

[Endegeest, M. Gevers van]
Endegeest (M. Gevers van), Zie Gevers van Endegeest.

[Engel, F.]
Engel (F.), Handboek der landhuishoudelijke bouwkunde voor bouwkundigen en
landeigenaren, naar het Hoogd. onder medewerking van eenige
landhuishoudkundigen. Gorinch., A. van der Mast. 1857. (2, 503 en 22 bl. m. 32
o

uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 8,15

[Enklaar, E.C.]
o

Enklaar (E.C.), Bedrijfsleer, zie Volksbibliotheek N . 80.

[Enklaar, E.C.]
Enklaar (E.C.), Volledige handleiding voor de teelt en de verdere behandeling van
den tabak. Naar de beste binnen- en buitenlandsche bronnen en onder medewerking
van onderscheidene tabaksteelers. Amst., J. Noordendorp. 1858. (8 en 54 bl.)
o

post-8 .
ƒ 0,60
Zie Encyclopédie (Algemeene), - Hamm.

[Enschedé & Zn. Joh.]
Enschedé & Zn. (Joh.), Zie Boek der uitvindingen.

[Ermerins, R.C.]
Ermerins (R.C.), Zie Huizen. (De heerlijke)

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

[Erreurs]
Erreurs ou sophismes? A propos des brochures d'un diplomate Belge et de M.
Garcia de la Vega, sur le barrage de l'Escaut oriental, par un ancien diplomate
o

Néerlandais. La Haye, Mart. Nijhoff. 1867. (48 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Eschauzier, J.A.C.]
Eschauzier (J.A.C.), Riolen. Verzameling, afvoer en gebruik der faecaliën. Hun
geschiedenis, constructie en hygiënische eischen. Uitsluitend beschouwd in verband
tot den Nederlandschen bodem, als handleiding voor allen, die ze willen zamenstellen
of beoordeelen. Met 58 figuren toegelicht. 2e druk. Arnhem, H.W. van Marle. 1872
o

(112 bl. m. 58 tusschen den tekst gedrukte houtsneêfig.) gr. 8 .
ƒ 1,50
De 1e druk (Met een voorwoord van J.W. de Kruyff) verscheen 1871 bij
o

Is. An. Nijhoff & Zn., Arnh., (6 en 108 m. 58 fig.) gr. 8 . ƒ 1,50.

[Eskader, Het]
Eskader (Het) bestaande uit Z.M. stoomschepen Adolf, Hertog van Nassau, Metalen
kruis, Curaçao en Zoutman, onder bevel van den kapitein ter zee J.E. de Man, in
de Noordzee. Photographiën naar teekeningen van J.J. de Hart. Nieuwed., L.A.
o

Laurey. 1867. (6 phot. m. tekst.) 4 .
ƒ 4,50

[Essenius Greeff, A.M.]
Essenius Greeff (A.M.), Zie Stöckl.

[Everts, A.]
Everts (A.), Het electro-magnetisme, toegepast op de vervaardiging van tijdwijzers
of uurwerken of ter aanwending aanbevolen bij vele huishoudelijke aangelegenheden.
o

's-Hage, Gebr. van Cleef 1874. (54 bl. m. 3 pltn.) imp. 8 .
ƒ 1,50

[Everts, A.]
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Everts (A.), Beschrijving en gebruik van Cooke's en Weathstone's
electro-magnetische twee-naaldentelegraaph gewijzigd. Met eene plaat. Arnh., W.H.
o

Stenfert Kroese. 8 .
Overdruk uit het tijdschrift Natuurkunde.

[Everts, A.]
Everts (A.), Over de inrigting en het nut van telegraphische uurwerken in eene
o

legerplaats. Arnh., W.H. Stenfert Kroese. Met een plaat. 8 .
Overdruk uit het tijdschrift Natuurkunde.

[Exposition]
Exposition universelle de 1867 à Paris. Pays-Bas. Catalogue spécial. Edition
officielle de la commission royale des Pays-Bas. Août 1867. Harlem, Joh. Enschedé
o

et fils. ('s-Hage, Mart. Nijhoff) 1867. (8 en 144 bl. m. 1 lith.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Eijk, J.A. van]
Eijk (J.A. van), Zie Tijdschrift voor photographie.

[Eyk van Zuijlichem, F.N.M. van]
Eyk van Zuijlichem (F.N.M. van), Les églises romanes du royaume des Pays-Bays.
o

Utr., Kemink et fils. 1858. (15 bl. m. 9 pltn.) langw. 4 .
ƒ 2,50

[Eyk van Zuijlichem, F.N.M. van]
Eyk van Zuijlichem (F.N.M. van), Notices sur quelques églises romanes à
Maestricht, Liége, Ruremond et Neuss. Utr., Kemink et fils. 1867. (8 bl. m. plaat)
langw. folio.
ƒ 0,80
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[Eyk van Zuijlichem, F.N.M. van]
Eyk van Zuijlichem (F.N.M. van), Le style ogival des églises du royaume des
Pays-Bays. Depuis l'an 1200 jusque'à l'an 1550. Utr., Kemink et fils. 1864 (27 bl. in
o

2 kol. m. 6 pltn.) 4 .
ƒ 2,50

[Eyk van Zuijlichem, F.N.M. van]
Eyk van Zuijlichem (F.N.M. van), Gedachten over den toestand onzer rivierpolders.
o

Utr., Nolet en Zn. 1861. (25 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,35

[Eyk van Zuijlichem, F.N.M. van]
Eyk van Zuijlichem (F.N.M. van), Kort overzigt over de oude versterkingen en
kasteelen in ons land tot op de 16e eeuw. Met platen. Montfoort, Landbouwk.
o

gesticht. 1855. gr. 8 .
ƒ 0,60

[Eysinga, S.E.W. Roorda van]
Eysinga (S.E.W. Roorda van), Zie Opmerker.

[F]
[Faber, J.G.A.]
Faber (J.G.A.), Een Amsterdamsch spoorwegbelang. Overgedrukt uit de
Purmerender courant van 24 Aug. Purmerende, J. Schuitemaker. 1875. (16 bl.)
o

post-8 .
ƒ 0,25

[Faber, J.G.A.]
Faber (J.G.A.), De Hondsbossche en duinen tot Petten. Met een kaartje. Purmer.,
o

J. Schuitemaker. 1869. (40 bl. m. uitsl. gelith. krt.) kl. 8 .
ƒ 0,60

[Faber, J.G.A.]
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Faber (J.G.A.), Het peil van het Noordzee-kanaal. Purmer., J. Schuitemaker. 1872.
o

(16 bl.) post-8 .
ƒ 0,15

[Faber, J.G.A.]
Faber (J.G.A.), Gelijkmaking van het peil van het Noordzeekanaal en van
o

Schermerboezem. Purmerend, J. Schuitemaker. 1873. (19 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Faber, J.G.A.]
Faber (J.G.A.), Peilverhooging van het Noordzee-kanaal. Purmerend, J.
o

Schuitemaker. 1873. gr. 8 .
ƒ 0,40
Overgedrukt uit de Purmerender courant.

[Faber, J.G.A.]
Faber (J.G.A.), Zie Afscheiding.

[Faddegon Pzn., P.]
Faddegon Pzn. (P.), Het Noordzee-kanaal en de spoorweg van het Nieuwediep op
Amsterdam, met een zijtak van Uitgeest op Haarlem, enz. onmisbaar noodig voor
N. Holland. Benevens een woord over het rapport der waterstaats-commissie. Amst.,
o

H.W. Weijtingh. 1859. (H.G. Koster H.Gz.) (128 bl.) gr. 8 .
ƒ 1,35

[Faddegon Pzn., P.]
Faddegon Pzn. (P.), Betoog der noodzakelijkheid van een verkort Noordzee-kanaal
door het IJ, zoowel voor Amsterdam als voor geheel Noord-Holland en de daarin
o

liggende waterschappen. Amst, Gebr. Kraay. 1853. gr. 8 .
ƒ 1,25

[Falli, A.]
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Falli (A.), Calligraphisch modelboek om te garneeren en decoreeren. Bevattende
o

190 voorbeelden. Amst., J.M.E. & G.H. Meijer. 1873. (62 bl. m. lith. tekst) gr. 8 .
ƒ 2,50

[Falli, A.D.]
Falli (A.D.), De hedendaagsche banketbakker. Nieuw handboek voor banket- en
koekbakkers. Bevattende circa 600 recepten, waaronder vele nieuwe. 2e verb. en
o

verm. dr. Amst., J.M.E. & G.H. Meijer. 1875. (16 en 151 bl.) post-8 .
ƒ 1,80
De 1e dr. (zonder naam van den schrijver) verscheen aldaar 1851. ƒ 1,25;
vervolg daarop 1854 ƒ 0,30.

[Fellkampf, J.L.]
Fellkampf (J.L.), Over den toestand der arbeiders en over de
handwerksgenootschappen in Engeland en Noord-Amerika. Uit het Hoogd. door
o

H.J.G. Mijnssen. Amst., C.L. Brinkman. 1871. (6 en 74 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Ferrand, J.H.]
Ferrand (J.H.), Lijmersche overlaat, zie Verhand. Kon. Instit. v. Ingenieurs. 1853/54.
1e afl.

[Figuier, L.]
Figuier (L.), De wonderen der wetenschap of de geschiedenis der nieuwste
uitvindingen aan het volk verhaald. In het Nederl. bewerkt, onder toezicht van A.
van Oven. 4 dln. 's-Hage, Gebr. Belinfante. 1867-1872. (4 en 376; 4 en 384; 4 en
o

380; 4 en 380 bl. in 2 kol. m. houtgr. tusschen den tekst) supperroy. 8 . ƒ 22, -;
gebonden
ƒ 28, Van bovenstaand werk zijn in 1875 afzonderlijke overdrukken verkrijgbaar
gesteld onder de volgende titels:
Het
so
tomwerku
tgi.

ƒ 2,50

De
locomotief.

ƒ 2, -

De
stoomboot.

ƒ 1,50

De
locomobiel.

ƒ 0,50

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

57

De
eelcsriteermachnie.

ƒ 1, -

De
luchtbalon.

ƒ 2, -

De
bkilsemae
fld
ier.

ƒ 1,75

De
etherisatie.

ƒ 0,75

De
kolom
van
Volta.

ƒ 1,75

De
photographe
i.

ƒ 1, -

Het
elco
rtm
- agne
sim
t e.

ƒ 0,50

De
stereoscoop.

ƒ 0,50

De
optische
telegraaf.

ƒ 1, -

Het
buskruit.

ƒ 1, -

De
electrische
telegraaf

ƒ 1,50

Het
geschut.

ƒ 1,50

De
onderzeesche
telegraphie
en de
transaa
tlnstiche
kabels

ƒ 1,25

De
draagbare
vuurwapenen.

ƒ 0,75

De
gepantserde
vloot.

ƒ 0,75

Het
draineeren.

ƒ 0,50

De
verlichting.

ƒ 2, -

De
verwarmn
i g.

ƒ 1, -

De
gavlanopalseitk
en het
galvanisch,
verzilveren
en
vergulden.

ƒ 1, -

De
electrische
beweegkracht

ƒ 0,50

De
electrische
klokken
en
electrische
schellen.

ƒ 0.50
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[Fink, F.]
Fink (F.), De smid. Praktisch handboek zoowel voor bouwmeesters en werkbazen
als voor bouw- en ambachtsscholen. Naar 't Duitsch voor Nederlanders bewerkt. 2
o

dln. Amst., C.L. Brinkman. 1866. (4 en 149, 4 en 152 bl. m. 37 gelith. pltn.) gr. 8 .
ƒ 6, Inhoud van het 1e deel. 1. Materialen. 2. Smidswerktuigen en
gereedschappen. 3. Het verbinden van ijzer. 4. Doken, krammen,
hangijzers, ankers, koppelstangen. 5. Pijpen. 6. Hang- en sluitwerk van
deuren en vensters. 7. IJzeren hekken, deuren, enz.
2e deel. 1 Het weêrstandsvermogen van het ijzer tegen uitrekken,
zamendrukken, breken, knakken, buigen, wringen, enz. 2. Machines. 3.
IJzeren trappen. 4. Het gebruik van het ijzer voor vloeren. 5.
Bliksemafleiders. 6. Plantenkassen, tuin- en andere meubelen. 7 . IJzeren
dakverbindingen.

[Fink, F.]
Fink (F.), De stukadoor. Praktisch hand- en hulpboek bij de uitoefening van het vak,
zoowel voor bazen en gezellen, als voor hen die daarmede in eenige betrekking
zijn. Vrij bew. naar het Hoogd. door P.D. Scheffelaar en C.G.J. Pietersen.
Vermeerderd met een aanhangsel. Gorinch., G.C.v.d. Mast. 1867. (131 bl. m. 2
o

uitsl. pltn.) post-8 .
ƒ 0,90

[Flammarion, C.]
Flammarion (C.), Natuur. Nijverheid. Wetenschap. Populaire beschouwingen over
het leven der natuur, de vorderingen der wetenschap en hare toepassing op de
nijverheid. Naar het Fransch door J. Hopman. Amst., Wed. J.C. van Kesteren en
o

Zn. 1874. (8, 174 en 122 bl.) gr. 8 .
ƒ 2,70

[Florijn]
Florijn, Over de beweging van een wiel op den effen grond, zie Verhand. Ned.
Instituut. 7e deel.

[Florijn]
Florijn, Onderzoek over de onderscheidene wijzen, waarop vaste ligchamen in
eene vloeistof drijven, zie Verhand. Bat. Genootsch. 3e deel.
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[Fock, H.C.A.L.]
Fock (H.C.A.L.), Populaire beschouwingen over de symmetrie of bevallige proportiën.
Opgedr. aan H.M. de koningin. Utr., W.F. Dannenfelser. 1875. (17 en 59 met 27
gelith. pltn.) kl. fol.
ƒ 5, -

[Fokkens, F.]
Fokkens (F.), Zie Stoess. (W. de)

[Fokker, A.A. en J.C. de Man]
Fokker (A.A.) en J.C. de Man, De gestichten en openbare gebouwen van
o

Middelburg. 2 st. Middelb., A.J. de Wilde. 1857. (4 en 80; 2 en 88 bl.) gr. 8 .
ƒ 1,60

[Fokker, G.A.]
Fokker (G.A.) Le barrage de 'Escaut oriental. Observation sur le rapport de la
commission internationale par un membre de la seconde chambre des
o

Etats-Generaux des Pays-Bas. La Haye, Mart. Nijhoff. 1867. (28. bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Folmer, N.]
Folmer (N.), Alpha van het alphabet der kleuren. Gron., P.L. Folmer. 1875. (8 met
4 pltn.) Obl. fol.
ƒ 1, -

[Folmer, N.]
Folmer (N.), Alphabet der kleuren, of nieuwe theorie van het licht en de kleuren in
gekleurde figuren, met schetsen voor iedereen. Voor rekening van den schrijver,
1e gedeelte, 1e afl. Gron., J.B. Wolters. 1869. (4 bl. tekst Holl. en Fransch en 8
gelith. pltn. in kleuren.) gr. folio.
ƒ 1,90
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[Forsach, J.A.]
Forsach (J.A.), Handleiding tot de kennis der electrische telegraphie. Naar het
Hoogd. door M.J. van Oven. Met houtgr. Utr., W.F. Dannenfelser. 1853. (Amst.,
o

C.L. Brinkman.) kl. 8 .
ƒ 0,75

[Fortuin Drooglever, W.J.]
Fortuin Drooglever (W.J.), Geschiedenis der werkinrichting tot weering van de
bedelarij te Gouda. Verslag uitgebragt bij het tienjarig bestaan, 30 Aug. 1859. Gouda,
o

G.B. van Goor. 1859. gr. 8 .
ƒ 0,40

[Fremery, P.J.J. de]
Fremery (P.J.J. de), Zie Tijdschrift ter bevordering van nijverheid.

[Frieslands]
Frieslands boezemwater in verband beschouwd tot de voorgenomen aandamming
van Ameland aan den vasten wal, en de wenschelijkheid eener indijking van de
Zuiderzee, Wadden en Lauwerzee, door een lid van de Friesche maatsch. van
o

landbouw en veeteelt. Leeuw., A. Akkeringa 1870. (23 bl.) post-8 .
ƒ 0,25

[Froger, W.A.]
Froger (W.A.), Handboek bij het bepalen der afmetingen der voornaamste deelen
van bouwkundige zamenstellingen, naar de daarop werkende krachten en
belastingen, enz. 2 stukken. Amst., Weijtingh en v.d. Haart. (Gebr. Koster) 1854.
o

gr. 8 .
ƒ 5, Het 1e st. afzonderl. onder den titel: Over den weêrstand der bouwstoffen
ƒ 2,10; het 2e st De dijken, borstweringen, beschoeijingen,
zandbeplempingen en bekleedingsmuren. ƒ 2,90.

[Froger, W.A.]
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Froger (W.A.), Ontwerpen en rapporten betreffende het verbeteren der groote
handelswaterwegen van Amsterdam en de te maken aanlegplaatsen voor
stoombooten in het IJ aldaar, met eene voorrede betreffende het beheer der publieke
werken van die stad. Met atlas. Amst., H.W. Weijtingh. 1859. (Gebr. Koster.) (40 en
o

170 bl.) gr. 8 .
ƒ 5,80

[Froger, W.A.]
Froger (W.A.), Ontwerp ter bekoming eener geregelde waterverversching in de
grachten der stad Amsterdam. Amst., Weijting en v.d. Haart. 1850. (Gebr. Koster.)
o

gr. 8 . m. atlas.
ƒ 12, -

[Froger, W.A.]
Froger (W.A.), Algemeene voorwaarden en bepalingen voor bij bestek binnen het
rijk plaats hebbende werken en leveringen, enz. Amst., H.W. Weijtingh. 1857. (Gebr.
o

Koster) (2 en 230 bl.) gr. 8 . ƒ 2,30; doorschoten en geb.
ƒ 3,50

[Fruin, J.A.]
Fruin (J.A.), Zie Encyclopédie. (Algemeene)

[Frijer, A.]
Frijer (A.), De concretor. De nieuwe suiker-machine. Met eene vergelijking van dit
nieuwe systeem met het oude, van graaf d'Adhémar. Vrij vertaald en bewerkt door
een ooggetuige. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zn. 1869. (72 bl. m. 1 gelith. uitsl.
o

pl.) gr. 8 .
ƒ 1, -

[Fijnje, H.F.]
Fijnje (H.F.), Verslag over het stoomwerktuig in den polder van Wamel, Dreumel
o

en Alphen. Nijmegen, C.A. Vieweg. 1852. gr. 8 .
ƒ 1,25
Zie Geus (A. de), - Sloet.

[Fijnje, H.F., M.H. Conrad en F.W. Conrad]
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Fijnje (H.F.), M.H. Conrad en F.W. Conrad, Rapport over een ontwerp van een
kanaal ter verbinding van Donau en Theiss, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs 2e st.
(1849.)

[Fijnje, J.G.W.]
Fijnje (J.G.W.), Brug over de Mark, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1855/56. 2e afl.

[Fijnje, J.G.W.]
Fijnje (J.G.W.), Bijdragen tot de kennis der verschillende voorgestelde of ontworpen
Nederl. spoorwegen, bevattende tevens algemeene beschouwingen over de
voorwaarden van concessie en van vervoer. Gor., J. Noorduijn & Zn. 1859. (16 en
o

390 bl. m. 4 tab.) gr. 8 .
ƒ 2,40

[Fijnje, J.G.W.]
Fijnje (J.G.W.), tot de kennis van het belang der Nederl. spoorwegen. Dordr., Blussé
o

en v. Braam. 1858. gr. 8 . Met kaart.
ƒ 0,60

[Fijnje, J.G.W.]
Fijnje (J.G.W.), Bijlagen behoorende bij bovengen. werk. Dordr., Blussé en v. Braam.
o

1858. (8 en 10 bl. met 8 tab.) gr. 8 .
ƒ 0,30
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[Fijnje, J.G.W.]
Fijnje (J.G.W.), IJzeren draaibruggen te Dedemsvaart, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs.
1861/62. 1e afl.

[Fijnje, J.G.W.]
Fijnje (J.G.W.), Haven van Middelharnis, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1854/55.
3e afl.

[Fijnje, J.G.W.]
Fijnje (J.G.W.), Levensbericht van Frederik Willem Conrad, voorzitter en een der
oprigters van het Koninkl. instituut v. Ingenieurs en eene bijdrage tot de geschiedenis
van den waterstaat van zijn tijd. 's-Hage, Mart. Nijhoff. 1870. (183 bl. m. portr.,
o

procédé Eckstein en facsimilé) gr. 4 .
ƒ 5, Zie Tijdschrift van het Kon. Instituut van Ingenieurs.

[Fijnje van Salverda, H.E.]
Fijnje van Salverda (H.E.), Zie Plan.

[G]
[Galman, J.]
Galman (J.) 's plan ter uitlegging der hoofdstad aan den IJ-kant en ter verbinding
der beide IJ-oevers door eene vaste brug, ontwikkeld en toegelicht. Amst., Wed. J.
o

Ellerman. 1857. gr. 8 .
ƒ 0,20
Zie Brug over het IJ.

[Gasverbruik, Het]
Gasverbruik (Het) te 's Gravenhage, met de bezwaren der gasverbruikers aldaar
en hunne voorstellen aan den heer N.D. Goldsmith. 's-Hage, Gebr. Belinfante. 1853.
o

gr. 8 .
ƒ 0,15
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[Gavere, de]
Gavere (de), Zie Berghuis.

[Gebruik, Over het]
Gebruik (Over het) van vuurwapenen. Nieuwediep,. L.A. Laurey. 1870. (4 en 51)
o

post-8 .
ƒ 0,60

[Gedachten]
Gedachten over eene akademie van beeldende kunsten. Amst., C.M. van Gogh.
o

1868. (20 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,40

[Gedachten]
Gedachten over prospectus en staten eener op te rigten Nederl. diamant-, gouden
zilvermaatschappij, kapitaal ƒ 1,000,000 of 2,000,000. Rott., P.C. Hoog, 1858. (14
o

bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Gedachten]
Gedachten over de waterverversching der stad Haarlem. Haarl., C. Zwaardemaker.
o

1855. (Amst., C.L. Schleijer en Zn.) gr. 8 .
ƒ 0,15

[Gedenkboek]
Gedenkboek der Kon. school van nuttige en beeldende kunsten te 's Hertogenbosch,
onder den naam van Académie impériale et royale de dessin, de peinture,
o

d'architecture etc. 's-Bosch, A.H. Kante. 1859. (8 et 145 pag. avec tab.) gr. 8 .
ƒ 1,60

[Geer van Jutphaas, B.J.L. de]
Geer van Jutphaas (B.J.L. de), De Dom van Utrecht. Eene voorlezing met eenige
aanteek. Utr., Kemink en Zn. 1861. (4 en 171 bl.) ƒ 1,50; id. m. 3 photogr.
ƒ 3,50
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[Geertsema, C.J.]
Geertsema (C.J.), Beschouwingen over het waterschap Oldambt, mede naar
aanleiding van het ongunstig rapport van de commissie uit het hoofdbestuur over
o

een stoomgemaal. Gron., J.B. Wolters. 1867. (42 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Geertsema, G.H.]
Geertsema (G.H.), Zie Brons Middel.

[Geesink, C.A.J.]
Geesink (C.A.J.), Galerij van de Nederlandsche kunst-nijverheid op de
wereldtentoonstelling te Weenen in 1873. Bijdrage tot de kennis der vaderlandsche
kunst-industrie. Amst., Boekdr. vereen. (Jan D. Brouwer) 1873. (200 bl. m. 25
o

pltn.)gr.4 . ƒ 12, -; in linn. band. ƒ 15, -; in praehtb.
ƒ 21, -

[Geesink, C.A.J.]
o

Geesink (C.A.J.), Bierbrouwerij en azijnmakerij, zie Volksbibliotheek, N . 91.

[Gegevens]
Gegevens betrekkelijk de herziene rivierkaart, Bovenrijn, Waal, enz. (zie
Rivierkaarten.) 's Hage, van Weelden en Mingelen. per stuk
ƒ 0,50
Bij ieder blad der kaart afzonderlijk uitgegeven en verkrijgbaar.

[Geheim, Het]
Geheim (Het) eener gezonde woning. Uit het Eng. 's-Hage, J. van Golverdinge
o

1868 (31 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,10

[Gelder, P.J.M. de]
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Gelder (P.J.M. de), Zie Schellen.

[Gelder & Zn., van]
Gelder & Zn. (van), Zie Boek der uitvindingen.

[Geldorp, W.P. van]
Geldorp (W.P. van), Kunstalbum, ontworpen en op steen gebragt. 1e afl. Rotterd.,
G.W. van Belle. 1869. (2 gelith. pltn.) folio.
ƒ 0,75
Niet verder verschenen.
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[Gempt, B. te]
Gempt (B. te), Rivierpolders in Nederland. Hunne gebreken en de middelen tot
herstel. Haarl., A.C. Kruseman. 1857. (Rott., H. Altmann) (96 bl. m. krtn. en pltn.)
o

post-8 .
ƒ 1,25

[Gendt, A.L. van]
Gendt (A.L. van), De nieuwe koopmansbeurs, naar aanleiding van de voordracht
van burgemeester en wethouders van Amsterdam, van den 4en September 1873.
o

Met een kaartje. Amst., C.L. Brinkman. 1873. (14 bl. m. kaart.) roy. 8 .
ƒ 0,50

[Gendt, A.L. van]
Gendt (A.L. van), De paleis-stadhuis-quaestie nader beschouwd. Amst., C.L.
o

Brinkman. 1873. (22 bl. m. 1 kaartje.) roy. 8 .
ƒ 0,50

[Gendt, A.L. van]
Gendt (A.L. van), Verbetering der wegen, naar en van het centraal-spoorwegstation
o

te Amsterdam. Met kaartje. Amst., C.L. Brinkman. 1872. (15 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50
Zie Album, verz. van bouwk. schetsen. - Bijdragen. (Bouwk.)

[Gendt J.Gz., F.W. van]
Gendt J.Gz. (F.W. van), Zie Harres. - Opmerker.

[Gendt, J.G. van en I. Warnsinck]
Gendt (J.G. van) en I. Warnsinck, Rapport over gevangenisbouw in Engeland en
Schotland, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1e afl. (1848).

[Gendt Jr., J.G. van]
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Gendt Jr. (J.G. van), Aarden dammen door ravijnen, bij den aanleg van spoorwegen
op Java, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1867/68. 1e afl.

[Gendt Jr., J.G. van]
Gendt Jr. (J.G. van), Bouwkalender met memorandum 1871-76. Amst, C.L.
Brinkman. 1870-75. Zakform. geb. jg. 1871 ƒ 0,90; jg. 1872-1876 à
ƒ 1, -

[Gendt Jr., J.G. van]
Gendt Jr. (J.G. van ), Ontwerp van scheepvaart en handels-etablissementen te
Amsterdam, in verband met een spoorweg naar de Noordzeehaven. Schaal 1:6,000.
Amst., H.J. van Kesteren en Zn. 1873. In kleurendruk
ƒ 0,75
Zie Bernoulli, - Bijdragen. (Bouwk.), - Harres.

[Geraerds Thesingh, P.A.H.]
Geraerds Thesingh (P.A.H.), Is Amsterdam nog te verdedigen ook na de
droogmaking van het IJ? Naar aanleiding der denkbeelden van l'Homme blanc.
o

Arnh., J. van Egmond Jr. 1867. (78 bl. m. schetskaart) gr. 8 .
ƒ 1, -

[Geraerds Thesingh, P.A.H.]
Geraerds Thesingh (P.A.H.), Over de rivierversperringen en torpedo's, ook met
betrekking tot Nederland. Arnh., J. van Egmond Jr. 1869. (4 en 80 bl. m. 8 gelith.
o

uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 2,25

[Gerding, Th.]
Gerding (Th.), Zakwoordenboek der scheikunde en der scheikundige bewerkingen.
Vrij gevolgd naar het Hoogd. en voor Nederl. bewerkt door R.J. Opwijrda. Met
voorrede van J.H. van den Broek. Nieuwe goedkoope uitgaaf. Utr., C. van der Post
o

Jr. 1873. (16 en 967 bl.) gr. 8 .
ƒ 3,90
De 1e uitgaaf verscheen aldaar 1870. ƒ 9,60.
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[Gerlach, J.W.]
Gerlach (J.W.), Zie Jaarboekje voor spoorweg-ambtenaren.

[Gerlings Cz., H.]
Gerlings Cz. (H.), Verscheidenheden van Haarlem's bodem. Uitgeg. ten voordeele
van het Gereform. Weeshuis te Haarlem. Haarl., A.C. Kruseman. 1862. (8 en 157
o

bl.) post-8 .
ƒ 1,25

[Geschiedenis]
Geschiedenis van de dokwerken op het maritime établissement Willemsoord, zie
Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1865/66. 1e afl.; Vervolg op id. zie Verhand. 1866/67,
1e afl.

[Geschiedenis]
o

Geschiedenis der porcelein-nijverheid. Amst., E.S. Witkamp. 1874. (24 bl.) kl. 8 .
5

ƒ 0,07

No. 312 van Volksletterkunde.

[Geuns, J. van]
Geuns (J. van), Voordeelige wasch- en bleekerij. Bezuiniging van tijd en geld bij
o

mindere slijting van het lijnwaad, enz. Haarl., Erven Loosjes. 1854. gr. 8 .
ƒ 0,50

[Geuns, W.J. van]
Geuns (W.J. van), Droogleggen en vervloeijen. Haarl., A.C. Kruseman. 1856.
o

(Schoonh., S.E. van Nooten) gr. 8 .
ƒ 0,15
No. 14 van de Openb. Voordragten voor landbouwers.

[Geus, A. de]

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

Geus (A. de), Geschiedkundige beschrijving der overlaten in de prov. Noord-Braband.
Uitgeg. door het Prov. Genootsch. van kunsten en
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wetenschappen. Met 5 bijlagen en 3 platen. Breda, Broese & Co. 1844. (164 bl. m.
o

5 bijl. en 3 uitsl. krtn.) 4 .
ƒ 5, -

[Geus, A. de]
Geus (A. de). Vervolg op het voorgaande door H.F. Fijnje. Met 5 bijl. en 1 kaart. 's
o

Bosch, H. Palier & Zn. 1853. (Gebr. Muller) (139 bl. m. 1 uitsl. krt.) 4 .
ƒ 3,50

[Geus, C.A. de]
Geus (C.A. de), Zie Kaart der gemeente Haarlemmermeer.

[Geusau, W.A. Alting van]
Geusau (W.A. Alting van), Zie Alting v. Geusau.

[Gevers Deynoot, W.F.]
Gevers Deynoot (W.F.), Stat. opgave en beschrijving van het Hoogheemraadschap
van Schieland, zie Verhand. Bat. Genootsch. 10e deel.

[Gevers van Endegeest, M.]
Gevers van Endegeest (M.) Over de droogmaking van het Haarlemmermeer. 3
o

dln. m. 3 atlassen. Amst., Fred. Muller. 1861. Tekst gr. 8 .; Atlas folio
ƒ 25,10

[Gevers van Endegeest, M.]
Gevers van Endegeest (M.) Du dessèchement du Lac de Harlem, etc. 3 part. avec
o

Atlas. Amst., Fred. Muller. 1854. Tekst gr. 8 .; Atlas folio
ƒ 24,50

[Gevers van Endegeest, M.]
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Gevers van Endegeest (M.) Het hoogheemraadschap van Rijnland. 2 dln. (I. De
beschrijving; II. De bijlagen.) 's-Hage, Gebr. van Cleef. 1871 (24 en 468 bl.; 4 en
o

436 bl.) gr. 8 .
ƒ 8, -

[Geweren, Getrokken]
Geweren (Getrokken). Eindverslagen betrekkelijk de proef, welke bij eenige
regementen infanterie met het voorgestelde geweer (nieuw model) plaats heeft
gehad. Uitgeg. op last van het Depart. van oorlog. Arnhem, D.A. Thieme, 's-Hage,
o

Mart. Nijhoff. 1866. (144 bl.) roy. 8 .
ƒ 1,55

[Ghijben, J. Badon]
Ghijben (J. Badon), Zie Badon Ghijben.

[Giacoletti, Jos.]
Giacoletti (Jos.) De lebetis materie et forma eiusque tutela in machinis vaporis vi
agentibus. Certaminis poetici praemium e legato Jacobi Henrici Hoeufft adiudicatum
est in concessu publico Academiae Regiae disciplinarum Neerlandicae, die IX M.
Martii anni CIƆIƆCCCLXIII. Amstelodami, apud C.G. van der Post. 1864. (22 bl. m.
o

gelith. titel.) gr. 8 . In cart. verg. op sneê
ƒ 0,50

[Giesse, A.F.]
Giesse (A.F.), Het stoomwerktuig aan boord. 3e druk. Dordr., P.K. Braat. 1860. (44
o

bl. m. 3 pltn.) 12 . geb.
ƒ 0,75
De 1e en 2e druk verschenen in het werk: Handb. voor jonge zeelieden
enz. 1e en 2e druk aldaar. 1857.

[Gildeboek, Het]
Gildeboek (Het), Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde, uitg. door het
St. Bernulphus-gilde te Utrecht. 1e jaarg. 1872. Utr., J.L. Beijers en Wed. J.R. van
o

Rossum. 1872. per jaarg. v. 4 afl. (à 48 bl. m. 6 pltn.) 4 .
ƒ 6, Hiervan is slechts één jaargang verschenen.
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[Giltay, J.H.]
Giltay (J.H.), Zie Duflos.

[Girardin, J.]
Girardin (J.), Scheikunde voor den beschaafden stand en het fabriekswezen. 4e
nieuwe volksuitgave, uit het Fransch door J.B. Peeters. Opgehelderd door 643
o

fraaije houtsneêfig. 2 dln. Gouda, G.B.v. Goor. 1867. (680 en 706 bl.) gr. 8 .
ƒ 7,20
De 1e uitgaaf verscheen aldaar 1845. 2 dln. ƒ 7. -; de tweede druk aldaar
1850. 2 dln. ƒ 9, -; de 3e geheel omgew. druk, door J.B. Peeters. aldaar
1856. 2 dln. ƒ 14, -.

[Glasblazerij]
o

Glasblazerij, Spiegelfabricatie, porseleinen, aardewerk, zie Volksbibl. N . 95.

[Glavimans, C.J.]
Glavimans (C.J.), Surinaamsche houtsoorten, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1e
st. (1848.)

[Glavimans, C.J. en P. Glavimans Jr.]
Glavimans (C.J.) en P. Glavimans Jr. Over de zamenstelling der masten voor
groote schepen, zie Verhand. Bat. Genootsch. 2e dl.

[Gleichman, A.C.]
Gleichman (A.C.), Het nieuwe diffusie-systeem van Schulz. Met uitslaande
o

afbeelding en tabellen. Amst., Jan D. Brouwer. 1872. (4 en 60 bl.) roy. 8 .
ƒ 1,50
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[Gleuns Jr., W.]
Gleuns Jr. (W.), Beweegkunde. Uitgeg. van wege het Nederl.
onderwijzersgenootschap. Amst., C.L. Brinkman. 1870. (130 bl. m. in den tekst gedr.
o

houtgrav.) kl. 8 .
ƒ 0,30

[Gleuns Jr., W.]
Gleuns Jr. (W.), Het mundomotorium. Beschrijving en gebruik van een toestel,
geschikt om de beweging der hemelligchamen, enz. aanschouwelijk voor te stellen.
o

Gron., J. Oomkens Jr. 1854. (S.G. Moerbeek.) gr. 8 . m. pl.
ƒ 0,80

[Godefroy, A.N.]
Godefroy (A.N.), Zie Bijdragen. (Bouwkundige)

[Goede Dz., A.]
Goede Dz. (A.), Zie Afscheiding.

[Gonggrijp, R.J.]
Gonggrijp (R.J.), Handleiding tot het doen van examen als rijkscommiesroeijer.
o

Eerste of rekenk. gedeelte. 2 stukken. Gorinch., J. Noorduyn en Zn. 1854. post-8 .
ƒ 1, -

[Goor, W.C. van]
Goor (W.C. van), Zie Album, verzameling v. bouwk. schetsen.

[Gori, M.W.C.]
Gori (M.W.C.), Een nieuw gasthuis te Amsterdam. Amst., C.G.v.d. Post. 1867. (46
o

bl. m. 2 plannen.) gr. 8 .
ƒ 1,20
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[Gori, M.W.C.]
Gori (M.W.C.), Des hopitaux, tentes et baraques, essai sur l'hygiène hôpitalière, le
transport des blessés et l'organisation des services sanitaires. Amst., R.C. Meijer.
o

1872. (172 bl.) roy. 8 .
ƒ 1,50

[Gori, M.W.C.]
Gori (M.W.C.), Onze kazernen. Eene militaire geneeskundige bijdrage. Haarl., J.J.
o

Weeveringh. 1862. ('s-Hage, B.J. Dona Pieck) (66 bl.) post-8 .
ƒ 0,65

[Gorkum, van]
Gorkum (van), Gemotiveerd voorstel aan Z.M. den Koning, met het ontwerp van
een kanaal, ter vereeniging der rivieren de Maas en de Schelde, als middel ter
verdediging van Neêrlands grondgebied, ontginning en verbetering van zijne gronden
en bevordering van zijn handel en doorvoer. Leijden, Jac. Hazenberg Cz. 1855. gr.
o

8 .
ƒ 0,50

[Gosewinckel]
Gosewinckel, Breede of smalle spoorwegen? Eene financiëele studie. Amst., G.L.
o

Funke. 1874. (31 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Gosewinckel]
Gosewinckel, Over spoorwegstations te Amsterdam bij den Dam. Met 1 kaart.
o

Amst., G.L. Funke, 1873. (15 bl. m. 1 krt.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Gosschalk, J.]
Gosschalk (J.), Het kasteel te Muiden, zooals het was in het jaar 1873, opgemeten
en beschreven. Uitg. van het kon. oudheidk. genootschap te Amsterdam. Amst., G.
Theod. Bom. 1875. (4 met gelith. pl.) fol.
ƒ 2, -
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[Gosschalk, J.]
Gosschalk (J.), Over de verbetering der wegen te Amsterdam, met het oog op het
centraalstation, benevens een woord over de uitbreiding der stad aan de overzijde
o

van het IJ. Met een schetskaart. Amst., Schadd en Schröder. 1872. (37 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,50

[Gosschalk, J.]
Gosschalk (J.), Eenige kantteekeningen op de voordracht van Burgemeester en
wethouders over de verbetering der water- en landwegen naar en door Amsterdam,
benevens een woord over den bouw eener nieuwe beurs. Amst., J.C. Schröder.
o

1873. (30 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,35
Zie Plan tot uitbreiding.

[Gottlieb, J.]
Gottlieb (J.), Volledig handboek der scheikundige technologie. Ten gebruike voor
zelfonderrigt en op industriescholen, alsmede voor een algemeen overzigt bewerkt.
Naar het Hoogd. door J.R.F. Nievergeld. 1e st. Met houtgrav. 's-Hage, J.M. van 't
o

Haaff. 1855. kl. 8 .
ƒ 0,75

[Goudriaan, A.T.]
Goudriaan (A.T.), Aanmerkingen op Bruning's theoriën der waterleidingen en
waarnemingen des Rhijnlandschen Slaperdijks, zie Verhand. Ned. Instituut 4e deel.

[Goudriaan, A.T.]
Goudriaan (A.T.), Zijdelingsche afleidingen ter ontlasting der te hoog opwellende
rivierwateren, enz., zie Verhand. Ned. Instituut. 7e deel.

[Goudriaan, A.T.]
Goudriaan (A.T.), Ontwerp tot verbetering der schutsluizen, zie id. 1e deel.

[Goudriaan, A.T.]
Goudriaan (A.T.), Werktuigen door welken de schutsluizen de eigenschap kunnen
verkrijgen, dat, bij de doorschutting, het schutwater voor een groot ge-
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deelte weder op den bovenboezem teruggevoerd wordt, zie Verhand. Ned. Instituut.
6e deel.

[Goudriaan, A.T.]
Goudriaan (A.T.), Het doen van waarnemingen van het water in de rivieren, zie id.
3e deel.

[Goudriaan, A.T.]
Goudriaan (A.T.), Over de afneming en verlaging der zeestranden, zie Verhand.
Bat. Genootsch. 5e deel, 4e st.
Zie Bijen.

[Goudriaan, B.H.]
Goudriaan (B.H.), Rapport over in Duitschland voorhanden steensoorten, zie
Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 2e st. (1849.)

[Graaf, van de]
Graaf (van de), zie Verhand. Bat. Genootsch. 1e deel.

[Graaff, B. de]
Graaff (B. de), De volmaakte banketbakker, of grondige aanwijzing tot het
toebereiden van allerlei soorten van bonbons, suikerwerken, conserven, ulevellen
en drops, essences, dragées, ijs, crêmes, geleien, marmeladen, compotten enz.,
het inleggen en glaceeren van vruchten, de behandeling van de suiker, de graden
bij het suikerkoken, en omschrijving van de noodige gereedschappen en wijze van
bewerking alsmede beproefde voorschriften en recepten voor alle vakken der
banketbakkerij, als voor taarten, macarons, bitterkoekjes, marsepein, biscuits,
soufflés, baisés, kruid- en peperkoeken, soezen, krakelingen en ander bakwerk,
zoomede de smakelijkste pasteien, voorts het toebereiden van roomijs en confituurijs,
sorbets en crêmes, de voortreffelijkste soorten van kunstdranken en chocolaad,
verschillende vruchtenwijnen, punchen, eierpunch, punch à la romaine, bisschop,
vin brulé, limonade, orgeade, enz. enz. Met de nieuwe maten en gewichten. Met
gekleurde modellen van taarten en vele afbeeldingen der nieuwste machines. Leid.,
o

D. Nooth. v. Goor. 1874. (20 en 190 bl. m. 3 uitsl. gelith. pltn.) post-8 .
ƒ 1,80
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[Graaff Hz., F.C. de]
Graaff Hz. (F.C. de), De perspectief, bewerkt voor het lager onderwijs, ten dienste
der lagere en andere scholen, tevens geschikt voor hen die examen moeten afleggen
in het teekenen. Arnh., J. Heuvelink. 1870. (Amst., G.Th. Bom.) (6 en 34 bl. m. atlas
o

van 8 gelith. pltn.) tekst post-8 . Atlas kl. folio obl.
ƒ 0.90

[Graaff, R.J.M. de]
Graaff (R.J.M. de), Iets over den toestand der zeewering van Delfland en de wijze
o

om die te onderhouden. 's-Hage, Gebr. J. en H.v. Langenhuysen. 1853. gr. 8 .
ƒ 0,25

[Graft, J. van de]
Graft (J. van de), De tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene
historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der
prov. staten van Zeeland. Middelb., J.C. en W. Altorffer. 1869. (12 en 193 bl. m. 7
o

uitsl. kopergrav.) gr. 8 . ƒ 3,25; Het werk met de kopergravuren in enveloppe
ƒ 3,50

[Gram, Joh.]
Gram (Joh.), Zie Lübke.

[Graue, J.B.]
Graue (J.B.), Practisch rekenboek voor den machinist en werktuigkundige. 's-Hage,
o

H.C. Susan CHz. 1869. (99 bl. m. in den tekst gedrukte houtsneêfig.) post-8 .
ƒ 0,90

[Gravesande, C.M. Storm van 's]
Gravesande (C.M. Storm van 's), Zie Storm van 's Gravesande.

[Greeff, A.M. Essenius]
Greeff (A.M. Essenius), Zie Essenius Greeff.
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[Greeff Jz., B. de]
Greeff Jz. (B. de), zie Bijdragen. (Bouwkundige)

[Greive Jr., J.C.]
Greive Jr. (J.C.), Het Noordzeekanaal. Naar de natuur geteekend en op steen
gebracht. Amst., Fr. Buffa en Zn. 1874. (8 lith. pltn.) In portefeuille ƒ 20, -; gekleurd
ƒ 40, -

[Greve, A.]
Greve (A.), Verhandeling van het zeegat Goedereede en den vaarweg van Rotterdam
naar zee, zie Verhand. Bat. Genootsch. 11e deel.
Zie Simons.
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[Greven, Hk.]
Greven (Hk.), Handleiding om op een gemakkelijke wijze, door eenvoudige meting
het gewigt van het rund- of hoornvee, in levenden staat en schoon aan den haak,
met de meest mogelijke juistheid te bepalen, ten dienste van den handel, de
ambtenaren bij 's rijks belastingen bij het doen van verificatiën, slagers, vetweiders,
enz. met de platen en de noodige tabellen, om na gedane meting, dadelijk de bruto
en netto zwaarte van het beest te zien aangewezen. 3e druk. Erven J.J. Tijl. 1865.
o

(64 bl. m. 2 houtgrav.) kl. 8 .
ƒ 0,60
De 1e druk verscheen aldaar 1854; de 2e druk aldaar 1856, beide à ƒ
0,60.

[Grieken, Th.M.M. van]
Grieken (Th.M.M. van), Handboek voor burgerlijke bouwkunst. afl. 1-11. Gron., J.B.
o

Wolters. 1871-1875. (II. 563 bl. m. 61 pltn.; III. bl. 1-400 m. pl. 1-22.) roy. 8 . per afl.
o

ƒ 1,25; Portefeuille voor de platen in 4 .
ƒ 1,25
Het 1e deel verschijnt later. Het 2e deel afzonderlijk onder den titel: De
o

constructiedeelen der gebouwen in steen (563 bl. m. 61 pltn.) roy. 8 . ƒ
9,75.
Zie Album. (Bouwkundig.)

[Groeneveld, Jr. J.]
Groeneveld Jr. (J.), Ornamenten in lijnteekening. Amst., C.L. Brinkman. (16 pltn.
hoog 66, breed 46 cm.) in portefeuille
ƒ 2,80

[Groll, J.]
Groll (J.), Verslag omtrent het leggen des telegraafkabels Batavia-Singapore;
opsporing en herstelling van een ontstaan gebrek, zie Verhand. Kon. Inst. v.
Ingenieurs. 1859/60. 2e afl.

[Groll, J.]
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Groll (J.), Eene zeehaven voor Batavia. Mijne indrukken over de verzameling van
officieele bescheiden, uitgeg. door de kamer van koophandel en nijverheid te Batavia.
o

Rott., Nijgh en van Ditmar. 1873. (30 bl. m. 1 krt.) post-8 .
ƒ 0,60
Zie Tijdschrift voor Nijverheid in Ned. O.I.

[Groneman, H.J.H.]
Groneman (H.J.H.), Beginselen van de leer der perspectief, toegelicht zonder behulp
der beschrijvende meetkunst. Groningen, J.B. Wolters. 1867. (16 bl. m. 4 uitsl. pltn.)
o

post-8 .
ƒ 0,50
Zie Bouwkunst (Hedendaagsche).

[Groot, De]
Groot (De), Eene bijdrage tot de kennis van de Nederl.-Ind. steenkolen. Met vijf
o

bijlagen. Rott., H.A. Kramers. 1866. (55 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Groshans, G.Ph.T.]
Groshans (G.Ph.T.), Zie Nieuwenhuis.

[Grothe, D.]
Grothe (D.), Mechanische Technologie, ten dienste van het middelbaar onderwijs,
een leerboek voor fabriekanten en industriëelen en een leesboek voor beschaafden.
o

2e druk. Gorinch., J. Noorduyn & Zn. 1872. (8 en 458 bl. m. houtgr.) gr. 8 .
ƒ 6,75
o

De 1e druk verscheen aldaar 1866. (8 en 458 bl. m. houtgr.) gr. 8 . ƒ 6,75.

[Grothe, D.]
Grothe (D.), Mechanische Technologie, für den Unterricht an Polytechnischen und
Realschulen, sowie zum Selbststudium für Fabriekanten und Industrielle bearbeitet.
Gorinch., J. Noorduyn und Sohn. 1874. (6 en 506 bl. m. 129 fig. in den tekst) roy.
o

8 .
ƒ 6,75

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

[Grothe, D.]
Grothe (D.), De Rhurstreken, Berg'sland en 't Graafschap Mark. Een technologisch
uitstapje met eenige studenten der Polytechnische school te Delft. Arnh., D.A.
o

Thieme. 1869. (Amst., C.L. Brinkman.) (96 bl. m. 2 uitsl. krtn.) roy. 8 .
ƒ 1,10
INHOUD. 1. Geographisch en aardkundig overzicht. 2. Overzicht der
middelen van vervoer. 3. Algemeen overzicht der Industriëele
ondernemingen. 4. Speciëele beschrijving der industriëele toestanden.
5. Speciëele beschrijving der voornaamste bezichtigde fabrieken:
1. De houtschroevenfabriek van de firma Funcke en Hueck te Hagen. 2.
De katoendrukkerij, spinnerij en weverij der Gebr. Elbers te Hagen. 3.
Fabriek van getemperd gietijzer van F. Post te Eilpe bij Hagen. 4. De
papierfabriek van den heer Julius Vorsten te Eilpe. 5. Het puddel- en
walswerk der heeren Funcke &
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Elbers te Hagen. 6. De aanbeeldsmederij van Schuster in de Oege bij
Hagen. 7. De zinkfabriek te Lethmate. 8. De draadfabriek van F. Thomée
te Werdohl. 9. De Hermanushütte te Hörde en het Hörder Eisenwerk. 10.
Machinefabriek van Wagner & Co. te Dortmund. 11. De glasfabriek van
Haarmann, Hahne & Co. te Witten. 12. De ringoven voor het bakken van
metselsteenen van Surmann & Bergmann te Bochum. 13. De gasmachine
in de boekdrukkerij van Fasbender te Bochum. 14. De Fabriek van gegoten
staal van Mayer te Bochum.

[Grothe, D.]
Grothe (D.), Kennis van werktuigen ten dienste van civiel-ingenieurs, architecten
enz. Vooral als leiddraad bij het onderwijs aan de Polytechnische school. Met
houtgrav. Eerste deel. Machines voor het hijschen van lasten en opvoeren van
o

water. 's-Hage, D.A. Thieme. 1874. (4, 376 en 8 bl.) roy. 8 .
ƒ 4,85

[Grothe, D.]
Grothe (D.), Het ijzer, zijne bewerking, eigenschappen en toepassing. Een leeren
handboek voor ingenieurs, bouw- en werktuigkundigen. 's-Hage, Gebr. van Cleef.
o

1873. (216 bl.) post-8 . in linnen
ƒ 2,50
Zie Encyclopédie (Algemeene), - Opmerker, - Tijdschrift v. Nijverheid.

[Gugel, E.]
Gugel (E.), Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur.
Met 559 in den tekst gedrukte figuren en 6 staalgravuren. Arnhem, Is. An. Nijhoff
o

en Zn. 1871. (H.W.v. Marle). (12 en 563 bl.) 4 . ƒ 16, -; geb.
ƒ 20, -

[Gunning, J.W.]
Gunning (J.W.), Saccharimetrie en suikerbelasting. Rapport aan den min. van
financiën. Met drie uitsl. pltn. Amst., C.G. van der Post. 1875. (70 en 49 met 3 pltn.)
o

roy. 8 .
ƒ 2,50

[Gunning, J.W.]
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Gunning (J.W.), Verklaring van de werktuigen en tafels, bestemd ter bepaling van
het alcohol-gehalte in gedistilleerd. Benevens de tafels der inzinkingen voor
o

Ned.-Indië, met gebruikaanwijzing. Arnh., H.W.v. Marle. 1874. (40 en 46 bl.) gr. 8 .
ƒ 2, Zie Johnston, - Schlossberger, - Verslag over den schelpkalk.

[Gutta-Percha,]
Gutta-Percha, de eenige ware basis voor kunsttanden en gebitten; eene aanwijzing
om zich zelven gemakkelijk, duurzaam en goedkoop te helpen. Gedeeltelijk uit den
o

vreemde. Amst., G.Th. Bom. 1855. 16 .
ƒ 0,25

[H]
[Haan, R.E. de]
Haan (R.E. de), Zie Pettenkofer.

[Haan Hettema, M. de]
Haan Hettema (M. de), Het meer Flevum en het eiland Flevo, of blikken in de oude
geschiedenis van Friesland, met betrekking tot haren vroegeren en tegenwoordigen
waterstaat. Leeuw., v. Meursinge 1854. (J. Swarts.)
ƒ 1, -

[Haarlemmermeer, De]
Haarlemmermeer (De), of het groote Zuyd-Hollandsche lusthof, beschreven door
Jan Adriaanszn Leeghwater, ingenieur en molenmaker van den Rijp. anno 1643.
In proza en poëzy, benevens de levensgevaarlyke rys over de meer, van J.A.
Leeghwater, met sijn oudste soon Symon Janszn, anno 1621; door P.V.M. Amst.,
o

P. van Cittert. 1855. (G.D. Bom.) gr. 8 .
ƒ 0,10

[Haenen, W.H.]
Haenen (W.H.), Tabellen ter berekening van het allooi, om goud en zilver tot de
verschillende gehalten te brengen. Eene gemakkelijke handleiding voor goud- en
zilversmeden, om met een oogopslag, de bij te zetten deelen alliage juist te vinden;
gevolgd door eene opgave der gehalten van de meest voorkomende geldspeciën;
een herleidingstafel van Nederl., in oud trooisch of zilversmidsgewigt, een woord
over het galvanisch vergulden. Benevens het tarief der regten van den waarborg
o

enz. 2e uitgaaf. 's Bosch, A.H. Kante. 1867. (72 bl.) 12 .
ƒ 0,75
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De 1e uitgaaf verscheen aldaar 1860. ƒ 1,25.

[Hagemann, K.B.]
Hagemann (K.B.), Zie Pavert. (F.A. van de)

[Hager, H.]
Hager (H.), Het chemisch onderzoek. Een handboek bij de beproeving der waarde
van allerlei handelswaren, natuur- en kunstvoortbrengselen, levensen
geneesmiddelen, enz. Bew. naar de Hoogd. uitg. door G.C.W.
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Bohnensieg. Met talrijke houtsneêfig. deel I. Haarl., v. Asperen, v.d. Velde en Co.
o

(J.M. Schalekamp.) 1875. (331 en 10 bl.) roy. 8 .
ƒ 4,40

[Hagers, J.W.]
Hagers (J.W.), De electrische telegraphie populair verklaard. Amst., H.J.v. Kesteren
o

& Co. 1863. (8 en 120 bl. m. houtsneêfig.) post-8 .
ƒ 0,90
Zie Tijdschrift v. telegrafie.

[Haitink, E.A.]
Haitink (E.A.), Overzicht van hetgeen met de spoorwegen op Java is voorgevallen,
door T.J. Stieltjes, ontslagen adviseur bij het Ministerie van Koloniën, toegelicht en
o

getoetst aan de feiten. Amst., M. Schooneveld en Zn. 1864. (55 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,75
Zie Spoorwegaanleg op Java.

[Hall, C.C. van]
Hall (C.C. van), De electro-magnetische telegraaf in zijne verschillende trappen van
ontwikkeling en tegenwoordigen toestand voorgesteld. Bevattende eene handleiding
voor telegrafisten en eene duidelijke uiteenzetting van de gronden der telegrafie
o

voor beschaafde lezers. Met platen. Utrecht, Kemink en Zn. 1855. gr. 8 .
ƒ 3,80

[Hall, H. van]
Hall (H. van), Zie Boek der uitvindingen.

[Hall, H.C. van]
Hall (H.C. van), Zie Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid.

[Halle, K.F.]
Halle (K.F.), Proef-handleiding voor de kultuur en gewone inlandsche bereiding van
o

koffij. Batavia, W. Ogilvie. (Amst., J. Noordendorp.) 1863. (24 bl.) gr. 8 .
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ƒ 1,20

[Hallo, F.J.]
Hallo (F.J.), De ontworpene waterleiding uit de duinen bij Haarlem, naar en in
Amsterdam, zoo als zij is, gelijk ook alle andere bekende ontwerpen tot waterleiding,
zooals die zijn, zullen verlies opleveren voor den geldschieter, doch evenzeer
voordeel, als die ontwerpen behoorlijk worden gewijzigd. Amst., P.N. van Kampen
o

en Zn., 1850. gr. 8 .
ƒ 0,30

[Hamberger, H.]
Hamberger (H.), Zie Hottinger.

[Hamelink, S.]
Hamelink (S.), Zie Handleid. Spoorwegwezen.

[Hamer, P.J.]
Hamer (P.J.), Zie Bijdragen. (Bouwkundige)

[Hamm, W.]
Hamm (W.), De land huishoudelijke gereedschappen en werktuigen van Engeland.
Naar het Hoogd. bew. door E.C. Enklaar. Met platen. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink.
o

1853. gr. 8 .
ƒ 12, -

[Hana, H.]
Hana (H.), Zie Album, Verzameling v. bouwk. schetsen.

[Handboek]
Handboek van bouwkundige ontwerpen. Modelboek voor architecten, aannemers,
timmerlieden enz., door J.H. Harte. Herzien, veranderd en met modellen naar den
nieuwsten stijl vermeerderd door P.D. Scheffelaar en C.G.J. Pietersen. jg. 1-6.
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o

(1864-1868.) Gorinchem, G.C.v.d. Mast. 1864-68. 4 . Per jaarg. van 6 afl. (à 4 pltn.
m. tekst.) ƒ 3,10; fr. p.p.
ƒ 3,40

[Handboek]
Handboek voor den metselaar. Eene behandeling van alle ruwe en kunstmatige
bouwstoffen voor den metselaar. Een raadgever voor bouwmeesters, werkbazen
en bouwondernemers, door T.A. Menzel, verbeterd door C. Schwatlo. Naar het
Hoogd. vrij bewerkt door D.P. van Weezel Scheffelaar. Gorinch., G.C.v.d. Mast.
o

1866. (4 en 185 bl. m. 2 uitsl. pltn.) post-8 .
ƒ 1,50

[Handboek]
Handboek van den mineur, ten gebruike bij het Nederlandsche leger. Breda, Ter
o

Kon. Milit. Academie (Broese & Co.) 1865. 8 . ƒ 1,60; Verbeteringen en aanvullingen
hierbij.
ƒ 0,03

[Handboek]
Handboek van den pionnier ten gebruike bij het Ned. leger. Uitgeg. op last van het
ministerie van oorlog. Breda, Broese en Co. 1869. (8 en 190 bl. m. atlas van 44
o

gelith. pltn.) post-8 .
ƒ 4, -

[Handboek]
Handboek van den sappeur, ten gebruike bij het Nederl. leger. Breda, Ter Kon.
o

Milit. Akademie. (Broese en Co.) 1865. kl. 8 . ƒ 1,-; Verbeteringen en aanvullingen
hierbij
ƒ 0,03

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

67

[Handboek]
Handboek der technologie, of wetenschappelijke beschrijving en verklaring van
alle fabriekmatige verrigtingen. Ten gebruike bij technologische lessen en tot eigen
onderrigt. Naar het Hoogd. van Barentin, Wagner en anderen, voor Nederland
bewerkt door G.J. Jacobson, met een voorberigt van M.J. Cop. Deventer, A. ter
o

Gunne. 1859. (Leid., D. Noothoven van Goor). (8, 352 en 16 bl. m. houtgr.) gr. 8 .
ƒ 3,45

[Handboek, Beknopt werktuigkundig]
Handboek (Beknopt werktuigkundig). Hellevoetsluis, H.G. van Steeden. 1853. gr.
o

8 . met platen
ƒ 1, -

[Handboek]
Handboek voor veengraverij en landontginning in de hooge veenen en al wat daartoe
o

behoort. Assen, van Gorcum en Co. 1853. Met platen, tabellen enz. gr. 8 .
ƒ 3, -

[Handboekje]
Handboekje voor huisschilders, behelzende een beknopt onderrigt in de behandeling
van fijne en grove werken, het imiteeren van hout en marmersoorten, het vergulden,
o

glas- en rijtuigschilderen. 2e dr. 's-Hage, H.C. Susan CHz. 1852. kl. 8 .
ƒ 0,60
De 1e druk verscheen aldaar 1850. ƒ 0,60.

[Handboekje]
Handboekje voor letterzetters en correctors, door een letterzetter. (1e stukje.)
o

Rotterd., van Meurs en Stufkens. 1854. (Gorinch., C. Schook.) kl. 8 .
ƒ 0,75
Het 2e stuk verscheen 1860, zie Schook.

[Handelingen]
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Handelingen van het genootschap ter bevordering van nijverheid, gevestigd te
o

Onderdendam, over 1850. Gron., P. Barghoorn. 1850. gr. 8 .
ƒ 1,50

[Handleiding]
Handleiding tot de kennis der artillerie, voor de kadetten van dat wapen. 2 dln. 2e
herz. druk. (1e deel, Techniek, door O.H. Kuyck; 2e deel, Taktiek, door J.P.C. van
Overstraten) Breda, Ter Kon. Milit. Akademie. (Broese en Co.) 1859. Met een atlas
o

van 6 pltn. 8 .
ƒ 10, De 1e druk verscheen aldaar 1850. Zelfde prijs.

[Handleiding, Beknopte]
Handleiding (Beknopte) voor bouwkunst in Nederlandsch Indië, met een atlas van
7 pltn. Breda, Ter Kon. Milit. Akademie. (Broese en Co.) 1867.
ƒ 1,80

[Handleiding]
Handleiding tot de kennis der vervaardiging van het bronzen geschut in 's Rijks
gieterij te 's Gravenhage, door C.C. Cox en R.A.W. Sluiter. Breda, Koninkl. Milit.
o

Akademie. 1860. (11 en 168 bl. m. 1 gelith. pl. en houtgr.) post-8 .
ƒ 1,60

[Handleiding]
Handleiding tot de kennis der draagbare wapenen, door L.J.J.A. Joost, W.B.J.
Duycker en W.C.F. Bresler. Uitgeg. op last van het ministerie van oorlog. Breda,
o

Gebr. Nijs. 1870. (16 en 444 bl.) post-8 . m. atlas
ƒ 5,87

[Handleiding]
Handleiding voor hen, die drukproeven willen corrigeren. Door een deskundige.
o

Amst., Scheltema en Holkema. 1869. (12 bl.) post-8 .
ƒ 0,35

[Handleiding, Practische]
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Handleiding (Practische) voor gasverbruikers, dienende tot spaarzaamheid, nut
en veiligheid. 's-Hage, G. de Geus. 1857. (Leijd., v.d. Heuvel en v. Santen). (8 en
o

23 bl.) kl. 8 .
ƒ 0.30

[Handleiding]
Handleiding tot de kennis van getrokken geweren, door de commissie der
normaal-schietschool. Uitgeg. met voorkennis van het Minist. v. oorlog. Met pltn.
's-Hage, M. Nijhoff, Arnh., D.A. Thieme. 1865. (16, 479 en 13 bl. m. houtgr. en 2
o

gelith. uitsl. pltn.) roy. 8 .
ƒ 4,25

[Handleiding]
Handleiding tot de pontonnierdienst. Breda, Ter Kon. Milit. Akademie (Broese en
o

Co.) 1870. kl. 8 .
ƒ 0,44

[Handleiding]
Handleiding tot het vervaardigen van lustvuurwerken, voor jong en oud. Met 4
platen en 1 tafel, bevattende een groot aantal voorschriften tot het verkrijgen van
sassen en gekleurd vuur. Door een oud soldaat. Gorinch., C. Schook. 1873. (92 en
o

4 bl. m. 4 pltn.) post-8 .
ƒ 0,80

[Handleiding]
Handleiding tot het vervaardigen van patronen voor het model achterlaadgeweer,
ten dienste der vereenigingen tot bevordering van 's lands weerbaarheid.
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Uitgave ten voordeele der vereeniging Wirtz te Gorinchem. Gorinchem, G.C. van
o

der Mast. 1868.(7 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,20

[Handleiding]
Handleiding tot de kennis der graan- en aardappelstokerijen, ten behoeve van
ambtenaren en branders, door een hoofdambtenaar bij de administratie der accijnsen.
o

Gron., Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema. 1858. (Amst., G. Theod. Bom.) gr. 8 . met
platen.
ƒ 1,50

[Handleiding]
Handleiding tot de kennis van het spoorwegwezen. Tot zelfonderricht voor
spoorwegambtenaren, aspiranten voor den dienst der spoorwegen en allen, die in
dat vak belang stellen. Met het oog op de in Nederland bestaande toestanden vrij
bewerkt naar het Hoogduitsch van M. Haushofer, Rud. Paulus en L. Schmidt, en
andere schrijvers, door S. Hamelink en A.B. Wenting. afl. 1-4. Amst., C.L. Brinkman.
o

1876. (1-256 m. 5 pltn.) gr. 8 . Compl. in hoogstens 15 afl. bij inteek. à ƒ 0,50; na
het verschijnen der 3e afl. à
ƒ 0,60
Hoofdzakelijke inhoud van het werk: 1. De kennis der spoorwegen en
onderdeelen. 2. Overzicht der geschiedenis, aardrijkskunde der
spoorwegen. 3. Statistiek der spoorwegen. 4. Eigenschappen en
bizonderheden der spoorwegen. 5. Doel van den aanleg. 6. Over den
ondernemer. 7. Kapitaalvorming. 8. Verschillende soorten van
spoorwegen. 9. Aanleg van spoorwegen in het algemeen. 10. Het
verkrijgen van den grond. 11. Uitvoering van den bouw. 12. Het beheer
in het algemeen. 13. Leiding van het beheer. 14. Treindienst. 15. Dienst
op de stations. 16. Het personenvervoer. 17. Het goederenvervoer. 18.
Het rollend materiëel. 19. Onderhoud van den weg. 20. Administratie en
contrôle. 21. Rentabiliteit der spoorwegen. 22. De kosten. 23. De tarieven.
24. Over het ontstaan der spoorwegen. 25. De eerste spoorstaven van
gegoten ijzer. 26. De eerste spoorstaven van gesmeed ijzer. 27. De stoom
als trekkracht aangewend. 28. De eerste personentreinen. 29. Het bepalen
der richting van den weg. 30. De voorloopige werkzaamheden. 31. De
begrootingen. 32. Wijze van den bouw. 33. Over den dienst van het
personeel in het algemeen. 34. Over den onderbouw. 35. Bovenbouw.
36. Draaischijven, wissels. 37. De locomotieven. 38. De stoomketel. 39.
Werking van den stoom. 40. Berekening van de trekkracht. 41.
Beschouwing van een locomotief en hare deelen. 42. Het koppelen der
wielen. 43. Middellijn der wielen. 44. Regulateur, pompen. 45. Manometer,
veiligheidsklep. 46. Pijlglas. 47. Vuurkast, vlampijpen, rookkamer. 48.
Verwarmingsoppervlak. 49. Vonkenzeef, stoomdom. 50. Tender. 51.
Tender-locomotief. 52. Toestel van Le Chatelier. 53. Algemeen technische
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opmerkingen. 54. Rijtuigen, Engelsch en Amerikaansch systeem. 55.
Combinatie van het Engelsche en Amerikaansche systeem. 56. Over het
eigen of zoogenaamde doodgewicht. 57. Over het aantal assen. 58.
Radstand. 59. Onderstel. Treken stootinrichtingen. 60. Koppeling. 61.
Verlichting der rijtuigen. 62. Verwarming v. id. 63. Aantal zitplaatsen per
km. 64. Draagvermogen. 65. Aantal remwagens in de treinen. 66. Bak
van de voertuigen. 67. Assen en wielen. 68. Over de werkplaatsen. 69.
Over de waterstations. 70. Over de kranen. 71. Het seinstelsel. 72. De
verschillende seinen. 73. De telegraaf. 74. De inrichting der stations.

[Handleiding]
Handleiding tot het verwen met zinkwit, naar aanleiding van het werkje: Manuel
des peintures au blanc-de-zinc, ou conseils des peintures en batiments sur l'emploi
et les avantages des peintures à base de zinc. Vrij gevolgd door W.F.G.L. van Hooff.
o

2e dr. Amst., Gebr. van Cleef. 1859. (8 en 104 bl.) post-8 .
ƒ 0,60
De 1e druk verscheen aldaar 1855. ƒ 0,60.

[Handleiding Beknopte en duidelijke]
Handleiding (Beknopte en duidelijke) tot het vervaardigen van zonnewijzers en het
regelen der klokken en andere uurwerken naar dezelve. Amst., J.C.A. Sulpke. 1859
o

(8 en 51 bl. m. 6 gelith. pltn.) post-8 .
ƒ 0,75

[Hannover, A.]
Hannover (A.), Het microskoop, zijne zamenstelling en gebruik. Naar de Hoogd.
vertaling in het Nederd. bewerkt door J.L. Dusseau. Met 47 glyphogr. afbeeldingen.
o

Utr., en Amst., C. van der Post Jr. en C.G.v.d. Post. 1854. post-8 .
ƒ 1,80
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[Hansen, J.A.]
Hansen (J.A.), Meetk. berekeningen v.d. ambachtsman, zie Nijverheidsbibliotheek.

[Hansum Az., S.S.]
Hansum Az. (S.S.), Handleiding tot het overbrengen en meten van hoeken op het
papier door middel van koordentafels. Bijzonder ten dienste van landmeters.
o

Leeuwarden, J.K. Zeehuizen. 1858. (6 en 22) kl. 8 .
ƒ 0,35

[Harres, B.]
Harres (B.), Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde voor meer gevorderden. Vrij
vert. naar het Hoogd. door P.D. Scheffelaar. 1e afd. Handleiding voor timmerlieden.
o

Gorinch., A.v.d. Mast. 1859. (96 bl. m. 20 pltn.) post-8 .
ƒ 1,60

[Harres, B.]
Harres (B.), De behandeling en zamenstelling der voornaamste metselwerken. Een
pract. handboek voor ambachtslieden. Hoofdzakelijk gevolgd naar den 2en druk
van ‘die Schule des Maurers,’ en voor Nederland bewerkt door F.W. van Gendt JGz.
Gouda, G.B.v. Goor. 1862. (Amst., C.L. Brinkman). (277 en 8 bl. m. 253 houtsneden.)
o

post-8 .
ƒ 3,60

[Harres, B.]
Harres (B.), De zamenstelling der voornaamste timmerwerken. Een practisch
handboek voor ambachtslieden, hoofdzakelijk gevolgd naar de 2e uitgave van ‘die
Schule des Zimmermanns,’ en voor Nederland bewerkt door J.G. van Gendt Jr.
Gouda, G.B. van Goor. 1861. (Amst., C.L. Brinkman.) (179 en 8 bl. m. 258 tusschen
o

den tekst gedr. houtsneden) post-8 .
ƒ 2,40

[Harte, J.H.]
Harte (J.H.), Volledig machinen-boek of handleid. tot de theoretische en pract.
kennis van alle stoomwerktuigen en derzelver onderdeelen. Met pltn. Gorinch., A.
van der Mast. 1850/51. ('s Hage, C.H. Susan.) kl. folio.
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ƒ 21,60

[Harte, J.H.]
Harte (J.H.), Volledig leerboek der sluis- en waterbouwkunde. Gorinch., A. van der
Mast. 1850. Met 51 kl. folio pltn.
ƒ 7,50
Zie Almanak. (Bouwkundige), - Handboek v. bouwk. ontwerpen.

[Harting, P.]
Harting (P.), De bodem onder Amsterdam, onderzocht en beschreven, zie Verband.
Ned. Instit. 3e reeks, 5e dl.

[Harting, P.]
Harting (P.), Het mikroskoop, deszelfs gebruik, geschiedenis en tegenwoordige
toestand. Een handboek voor natuur- en geneeskundigen. 3 dln. Utr., van
o

Paddenburg en Co. 1848-1850. Met 5 pltn. gr. 8 .
ƒ 15,75

[Harting, P.]
Harting (P.), De nieuwste verbeteringen van het mikroskoop en zijn gebruik sedert
o

1850. Tiel, H.C.A. Campagne. 1857. (8 en 176 bl. m. 2 uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 2,20

[Hartman, E.H.]
Hartman (E.H.), Een boek voor ambachtslieden in het algemeen en voor loodgieters
o

in het bijzonder. 2 dln. Amst., C.F. Stemler. 1850. gr. 8 . m. uitsl. pltn.
ƒ 6,70

[Hartman, E.H.]
Hartman (E.H.), Protest tegen de bewering: dat de Nederlandsche werklieden niet
in staat of te weinig beschaafd zouden zijn, om met goed gevolg
arbeidersvereenigingen op te rigten. Amst., Joh. W. Braun. 1866. (19 en 180 bl.)
o

post-8 .
ƒ 0,75
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[Hartman, E.H.]
Hartman (E.H.), Algemeene beschouwingen over de bouwkunde, zie Volksbiblioth.
o

N . 86.

[Hartman, E.H.]
Hartman (E.H.), Over metalen dakbedekkingen met lood, zink, gegalvaniseerd ijzer
en koper. Wetenschappelijke grondbeginselen, waarop door eene meer eenvoudige
dan de gebruikelijke bewerking der metalen aan de daken zoodanig kunnen worden
aangebracht, dat zij geene herstellingen behoeven, voor zij door oxydatie van hunne
o

krachten beroofd zijn. Amst., L.F.J. Hassels. 1859. (8 en 99 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,90

[Hartman, E.H.]
o

Hartman (E.H.), Fonderingswerken, zie Volksbibliotheek N . 87.

[Hartman, E.H.]
Hartman (E.H.), Keuze van een beroep, benevens opgave der voorwaarden aan
o

eenige inrigtingen van onderwijs, zie Volksbibl. N . 51.

[Hartman, E.H.]
o

Hartman (E.H.), Schilderen en behangen, zie id. N . 89.
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[Hartman, E.H.]
o

Hartman (E.H.), Timmeren, zie Volksbibl. N . 88 en 88a.

[Hartmann, C.F.]
Hartmann (C.F.), Het bier. De beteekenis van het bier als volksdrank, herkenning
zijner deugdelijkheid en der vervalschingen, waaraan het is onderworpen en
aanwijzing van middelen tot verbetering en goede bewaring. Naar het Hoogd. voor
o

Nederl. bewerkt door R.J. Opwijrda. Arnh., J.v. Egmond Jr. 1870. (45 bl.) post-8 .
ƒ 0,40

[Hartzer, Fr.]
Hartzer (Fr.), Zie Hottinger.

[Harzer, F.]
Harzer (F.), De grof- en hoefsmid. Handboekje voor smeden, gezellen en leerlingen.
Beknopte aanwijzing tot het maken van hoef- en rijtuigbeslag, veeren en dergelijken,
benevens de meest algemeen gebruikt wordende gereedschappen. Uit het Hoogd.
naar de 2e verb. uitgaaf. Gorinch., G.C.v.d. Mast. 1865. (4 en 160 bl. m. 5 gelith.
o

uitsl. pltn.) post-8 .
ƒ 0,95

[Hasselman, B.R.J.]
Hasselman (B.R.J.), Mijn ervaring als fabrikant in de binnenlanden van Java.
o

's-Hage, Mart. Nijhoff. 1862. (4 en 56 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,80

[Hasselman, J.J.]
Hasselman (J.J.), Beschouwingen over de particuliere industrie, in vergelijking met
het kultuurstelsel. Bijlage: De landbouw op Java, in verband met besproeijing en
bemesting. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zn., (Amst., J. Noordendorp. 1863. (6 en
o

59 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,75
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[Hasselt, A.W.M. van]
Hasselt (A.W.M. van), De strijd der geneeskundigen tegen het riolenlatrinen- en
moerasvergift binnen en buiten de residentie. 's-Hage, Gebr. van Cleef. 1874. (53
o

bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Hasselt, Mr. W.J.C. van]
Hasselt (Mr. W.J.C. van), Lijsten der werken, uitgegeven door de Nederl.
Maatschappij tot bevordering van Nijverheid te Haarlem, sedert hare oprigting als
oeconomische tak van de Hollandsche Maatschappij der wetenschappen, tot op
o

heden. Haarl., Erven Loosjes. 1848. gr. 8 .
ƒ 0,40

[Havard, H.]
Havard (H.), Objets d'art et de curiosité tirés des grandes collections hollandaises.
Orfèvreries, ivoires, faiences, émaux, etc. exposés à Amsterdam en 1873 avec le
catalogue traduit et annoté. Eaux-fortes par Greive et Taanman. Haarl., J.M.
o

Schalekamp. (184 bl. m. sterkwater- pltn.) roy. 8 . ƒ 6,- ; op holl. pap.
ƒ 10.40

[Havelaar, J.P.]
Havelaar (J.P.), Ontwerp voor het rioolstelsel van Tilburg. Uitgeg. op last en op
kosten van de gemeente Tilburg. Leid., T. Hooiberg en Zn. 1871. (100 en 20 bl. m.
o

5 uitslaande en 1 enkele gelith. pl.) gr. 4 .
ƒ 3,30

[Haven, De Middelburgsche]
o

Haven (De Middelburgsche). Middelb., J.C. en W. Altorffer. 1857. (12 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,05

[Haven, De]
o

Haven (De) te Scheveningen. 's-Hage, P.E.v. Staden en Zn. 1861 (20 bl.) post-8 .
ƒ 0,10

[Haven, De Middelburgsche]
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Haven (De Middelburgsche) te Scheveningen. Een woord van belangstelling en
o

erkentelijkheid. 's-Hage, H.C. Susan Jr. 1858. (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Haven, De Middelburgsche]
Haven (De Middelburgsche) te Scheveningen. Wat daarover o.a. in 1864 gezegd
o

werd. 's-Hage, H.C. Susan CHzn. 1872. (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,20

[Havens, De Russische]
Havens (De Russische) aan den Donau, de Zwarte zee en de zee van Azof. Uit het
o

Eng. Heusden, Gebr. van Genderen. 1855. gr. 8 .
ƒ 0,35

[Hayward, P.J.H.]
Hayward (P.J.H.), Herbouw der dubbele draaibrug over het Noordhollandsch kanaal
bij Alkmaar, zie Verhand. Kon. Inst. v. Ingenieurs. 1854/55. 3e afl.

[Hedeman, F.W.H. van]
Hedeman (F.W.H. van), Schets van de bewerking en de huishoudelijke inrigting
der tinmijnen op Biliton. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zn. 1868. (35 bl. m. 5 gelith.
o

pltn.) roy. 8 .
ƒ 2, -

[Heel, J.P. Dudok van]
Heel (J.P. Dudok van), Zie Dudok van Heel.

[Heeren, Fr.]
Heeren (Fr.), Zie Karmarsch.
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[Heel Berkel, J.J. van]
Hees Berkel (J.J. van), Iets betrekkelijk de regten der ingelanden van Rijnland, op
eene behoorlijke uitwatering, volgens vroegere oorkonden en de overeenkomst van
o

19 Julij 1847, met de Meer-commissie. 's-Hage, K.W. Pickhardt. 1850. gr. 8 .
ƒ 0,30

[Hein, Heinrich]
Hein (Heinrich), Het drogen en verven van bloemen en grassen, tot het vervaardigen
van gedroogde bouquetten. Naar het Hoogd. Tiel, Wed. D.R. van Wermeskerken.
o

1875. (68 bl.) post-8 .
ƒ 0,75

[Heine, G.]
Heine (G.), Algemeene bouwkunde. Handleiding bij het onderwijs in de bouwkunde,
alsmede tot eigen oefening voor bouwmeesters, leerlingen, bouwliefhebbers, enz.
enz. Uit het Hoogd. door P.D. Scheffelaar. Gorinch., A. van der Mast. 1857. (2 en
o

303 bl. m. 27 uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 5,80

[Hekking Jr., W.]
Hekking Jr. (W.), Zie Paleis voor Volksvlijt.

[Hekmeijer, F.C.]
Hekmeijer (F.C.), Handleiding tot de leer van het hoefbeslag, of nauwkeurige
beschrijving van den bouw of het maaksel van den hoef des paards, der hoefijzers
en der verschillende Duitsche, Fransche, Engelsche en Nederlandsche wijzen van
beslaan. Leerboek voor hoefsmeden, veeartsenijkundigen en paardenliefhebbers.
Met 1 uitsl. pl. 2e verm. druk. Leiden, D. Noothoven v. Goor. 1874. (8 en 92 bl.)
o

post-8 .
ƒ 0,90
De 1e druk verscheen 1841 bij Broese en Co. Breda ƒ 0,90.

[Hekmeijer, F.C.]
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Hekmeijer (F.C.), Beschrijving van de verschillende wijzen van winterbeslag bij het
paard, of van het zoogenaamde op scherp zetten. 3e veel verm. druk. Gouda, G.B.v.
o

Goor Zn. 1875. (63 bl. m. uitsl. gelith. pltn.) gr. 8 .
ƒ 1,50
De 2e druk verscheen 1862. Utr., J.G. Broese. (46 bl. m. pl) ƒ 0,65.

[Helden]
Helden van den arbeid. (Jan van der Heijden. - Bernard Palissy. - Johann Friedr.
o

Böttcher. - Josiah Wedgwood.) Amst., E.S. Witkamp. 1872. (16 en 16 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,10

[Helden, De]
Helden (De) van den stoom, bevattende bijzonderheden uit de levensgeschiedenis
van Watt, Arkwright en de beide Stephensons. Naar het Eng. bewerkt door P.
o

Maronier. 's-Bosch, G.H. van der Schuijt. 1861. (8 en 191 bl. m. gelith. vign.) post-8 .
geb.
ƒ 1,50

[Helge, J.E.]
Helge (J.E.), De turf, het lichtgas en de mensch. Drie voorlezingen, voorafgegaan
door een levensschets van den schrijver door W. Degenhardt. Amst, C.L. Brinkman.
o

1870. gr. 8 .
ƒ 0,90
Zie Knuivers.

[Hen, P.J.C. de]
Hen (P.J.C. de), Zie Jason.

[Hendrickx, H.]
Hendrickx (H.), Het handteekenen voor iedereen bevattelijk gemaakt. Ingevoerd
op het stads-teekeninstituut te Breda. Uit het Fransch overgebracht onder toezigt
van C.C. Kannemans. 1e en 2e stukje. Breda, Broese en Co. 1867. (16; 30 bl. m.
o

fig.) kl. 4 . 1e st. ƒ 0,25; 2e st.
ƒ 0,40
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[Hengeveld, J.M.]
Hengeveld (J.M.), Zie Tabaks-courant.

[Henket, N.H.]
Henket (N.H.), Hoofdplan tot afvoer van water en onreinheden der stad Arnhem.
Met 2 kaarten. Arnh., G.W.v.d. Wiel en Co. 1873. (8 en 145 bl. m. 2 uitsl. pltn.) roy.
o

8 .
ƒ 1.50

[Henket, N.H.]
Henket (N.H.), Lokaal-spoorwegen in Nederland. Met eene kaart op de schaal van
o

1:850,000. Amst., P.M.v.d. Made. 1871. (35 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Henket, N.H.]
Henket (N.H.), De aanleg van spoorwegen op Midden-Java. Amst., J.C. Schlomann.
o

1866. (4 en 48 bl. m. gelith. kaart) gr. 8 .
ƒ 0,90

[Henket, N.H.]
Henket (N.H.), Duinwaterleiding voor 's Gravenhage en Leiden. Met memorie en
o

begrootingen. 's-Hage, Gebr. Guinta d'Albani. 1869. 8 . (Gedrukt voor rek. der
gemeente en niet in den handel.)
Zie Onderzoek, - Rapport, - Tijdschrift v.h. Kon. Inst. v. Ingenieurs.

[Hennert, J.F.]
Hennert (J.F.), Verhandeling over de ophaalbruggen, zie Verh. Ned. Inst. 1e dl.
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[Hering, C.J.]
Hering (C.J.), De kultuur en de bewerking van het suikerriet, bevattende de meest
volkomen en naauwkeurige theoretische en practische beschrijving van het suikerriet
en deszelfs bewerking, met inbegrip van de laatste verbeteringen, zoowel in Amerika
als in Europa, benevens eene beschrijving van al de toestellen tot de suikerbereiding
en tot het distilleren van rum, ten gebruike der planters in al de Nederl. overzeesche
bezittingen. 3 dln. in 1 bd. Rotterd., H. Nijgh. 1858. (16 en 148 bl. m. 7 gelith. pltn.;
o

8 en 240 bl. m. 7 pltn.; 105 en 12 bl. Bijlagen en 8 pltn.) roy. 8 . geb.
ƒ 11,50

[Hermans, Dr. C.R.]
Hermans (Dr. C.R.). Noordbrabantsche oudheden. (Uitgegeven door het provinciaal
genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant.) 's-Bosch, Gebr.
o

Muller. 1865. (20 en 160 bl. m. 31 gelith. pltn.) 8 .
(Niet in den handel.)

[Hertsen, E. van]
Hertsen (E. van), Zie Degive.

[Herwerden, J.D. van]
Herwerden (J.D. van), De spoorweg-kwestie op Java. 's-Hage, H.C. Susan C.Hz.
1863. (4 en 80 bl.)
ƒ 0,90

[Hettema, M. de Haan]
Hettema (M. de Haan), Zie de Haan Hettema.

[Hetterschy, D.C.]
Hetterschy (D.C.), Gedistilleerd. Herleidings- en versnijdingstafels, ten dienste, van
heeren controleurs, ontvangers, rijks-commiesen, branders, grossiers, slijters,
o

tappers enz. Gorinch., J. Noorduyn en Zn. 1864. (4 en 263 bl.) gr. 8 .
ƒ 2,40
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[Hetterschy, D.C.]
Hetterschy (D.C.), Elementaire handleiding ten dienste van commiesen bij 's Rijks
belastingen, tot het afleggen van examen als roeijer der derde klasse, naar het
o

o

programma, vastgesteld bij Minist. resolutie d.d. 9 Julij 1858. N . 12. (Verz. N . 68).
o

Gorinch., J. Noorduyn en Zn. 1864.(6 en 128 bl.) post-8 .
ƒ 1,40

[Hetterschy, D.C.]
Hetterschy (D.C.), Statiek en hydrostatiek, toegepast op balancen, unsters, bascules;
de thans algemeen gebezigd wordende vochtwegers en andere hulpmiddelen, ten
dienste van handelaren, fabrikanten, trafikanten en ambtenaren, die in de wetenschap
der evenwichtsleer belang stellen, juiste roeijingen moeten verrigten of er op toezien.
o

Purmerend, J. Schuitemaker. 1865. (2 en 70 bl.) post-8 .
ƒ 0,70

[Hetterschy, D.C.]
Hetterschy (D.C.), Vijf wandtafels voor oud en nieuw vaatwerk, naauwkeurig
berekend en derzelver zamenstelling en gebruik op eene duidelijke wijze aangetoond.
o

Gorinch., J. Noorduyn en Zn. 1865. (26 bl.) post-8 .
ƒ 0,20

[Heukelom, G.W. van]
Heukelom (G.W. van), Van sunte Christoffels beelden. Een proeve ter beantwoording
der vraag: Hoe werden in de middeleeuwen de kolossale beelden van den H.
Christophiaus beschouwd, welke men alom binnen of buiten de kerken ontmoette,
en dat wel ter plaatse waar zij den binnentredende terstond in 't oog vielen? Utr.,
gedr. bij P.W. van de Weijer. 1865. (Wed. J.R. van Rossum) (4 en 70 bl. m. gelith.
o

titel en 6 gelith. en gephot. pltn.) roy. 8 .
ƒ 3,90

[Heusden, L. van]
Heusden (L. van), Practische bijdrage tot de bouwkunst der molens en machinen
betrekkelijk de gaande werken, naar R. Buchanan. Volgens de 2e verb. uitg. van J.
Tredgold. Het Engelsch vrij gevolgd en met aanteek. vermeerderd. Amst., W. de
o

Grebber. 1845. (C.L. Brinkman.) gr. 8 . met 11 uitsl. pltn.
ƒ 6,90

[Heussi, J.]
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Heussi (J.), Beknopte en gemakkelijke wijze om het landmeten en waterpassen te
leeren, omgewerkt naar het Hoogd. en vermeerderd door D.P. van Weezel
Scheffelaar. Met 113 figuren. Gorinch., A. van der Mast. 1864. (4 en 128 bl. m. 113
o

fig.) post-8 .
ƒ 0,75

[Heijbrock, J.M.]
Heijbrock (J.M.), Zie Walker.

[Heijdenrijck, C.J.A.]
Heijdenrijck (C.J.A.), Nijmegen als vesting of bruggenhoofd. Uitbreiding
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o

der stad. 's-Hage, Gebr. J. en H.v. Langen huysen 1867.(30 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Heijnen, F.]
Heijnen (F.), De versiering en beschildering der St. Ignatius kerk, de Zaaijer, te
o

Amsterdam. Amst., J. Beerendonk. 1865. (4 en 75 bl.)gr. 8 .
ƒ 0,50

[Heijnincx, E.S.]
Heijnincx (E.S.) Zie Bijdragen. (Bouwkundige)

[Heijnsius, C.E.]
Heijnsius (C.E.), De bodem van Amsterdam en de omliggende polders in
o

bescherming genomen. Amst., J. Noordendorp. 1865. (30 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Heijnsius, C.E.]
Heijnsius (C.E.), Is het middenpunt der stad Amsterdam gezonder dan de plantaadje
o

en de buitenrand? Amst., J, Noordendorp. 1866. (20) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Hezenmans, J.C.A.]
Hezenmans (J.C.A.), De St.-Janskerk te 's Hertogenbosch en hare geschiedenis.
's Hertogenbosch, G. Mosmans. 1866. (8 en 366 bl. m. phot. afbeeld. en 3 lithogr.)
o

gr. 8 .
ƒ 2,25

[Hinse, D.W.]
Hinse (D.W.), Zie Tijdschrift voor Wis-, natuur en werktuigkunde.

[Hinze, J.J.]
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Hinze (J.J.), Het hoefbeslag. Leer- en handboek voor het beslag, zoowel van
gezonde als gebrekkige en zieke hoeven. 2e uitg. Met 57 houtgr. Met goud bekroond
op de algemeene vergadering van landbouw te 's-Hage. Amersfoort, A.M. Slothouwer
o

1875. (6 en 282 bl.) gr. 8 .
ƒ 3,60
De 1e uitgaaf verscheen aldaar 1872.

[Hirschig Czn., A.]
Hirschig Czn. (A.), Vluchtige schetsen van het kristallen paleis te Sydenham. Eene
voorlezing, gehouden in het natuur- en letterk genootsch.: ‘Nema solus satis sapid’
o

te Alkmaar. Alkm., Joh. Roem. 1859.(22 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Hodgson, J.]
Hodgson (J.), Eenige opmerkingen aangaande ijzeren schepen. Naar het Eng.
o

door F.H. Klein. Rotterd., H. Nijgh. 1857. (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Hoe]
Hoe staat het toch met de droogmaking van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee?
Beknopte beantwoording dezer vraag, geput uit de gedrukte officiëele bescheiden.
Met 1 kaart, 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1874. (42 bl. m. 1 krt.) roy.
o

8 .
ƒ 1, -

[Hoëvell, J.D. van]
Hoëvell (J.D. van), Zie Lübker.

[Hoeven, A. van der]
Hoeven (A. van der), Woordenboek van technische termen, aan vreemde talen
ontleend. Een handboek ter algemeene nutte en ten dienste der hoogere
o

burgerscholen, Amst., J.M.E. Meijer. 1869. (8 en 422 bl.)post-8 .
ƒ 1,90

[Hoeven, G.G. van der]
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Hoeven (G.G. van der), Aanmerking op het verslag van van der Meij, omtrent een
onderzoek der metaalverw van Claassen. (Mededeeling van het Min. van oorlog.)
's-Hage, (Ministerie v. oorlog.) 1856.

[Hoeven, A. van der]
Hoeven (A. van der), Duifsteen van den Rijn, zie Verh. Kon. I.v. Ingenieurs. 1863/64.
2e afl.

[Hoeven, A. van der]
Hoeven (A. van der), Kerk te Padang, zie id. 1859/60. 2e afl.

[Hoeven, A. van der]
o

Hoeven (A. van der), Geschiedenis der vesting Breda. Breda, Broese en C . 1868.
o

(8, 279 en 53 m. 4 pltn.) gr. 8 .
ƒ 3,20

[Hofdijk, W.J.]
Hofdijk (W.J.), Zie Lennep (J. van)

[Hoffmann, J.]
Hoffmann (J.), Mededeeling aangaande de Chineesche matrijzen en drukletters,
krachtens magtiging van Z.M. den Koning en op last van Z. Ex. den Minister van
Staat, Minister van Koloniën J.J. Rochussen. Uitgeg. door de Koninkl. Akademie
o

van Wetenschappen. Amst., C.G. van der Post. 1860. (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,10
Zie Catalogus van Chineesche matrijzen.

[Hofkamp, S.J.]
Hofkamp (S.J.), Geschiedenis der beschaving. Een leesboek voor de hoogste
klasse der lagere scholen. 2 stukken. Gron. M. Smit. 1856/59. (Schoonhoven, S.E.
o

van Nooten) post-8 .
Afzonderlijk verkrijgbaar 1e st. onder den titel: Geschiedenis der nijverheid
ƒ 0,35; 2e stuk Geschiedenis der kunsten en wetenschappen ƒ 0,30.
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[Hogendorp, Brouwer van]
Hogendorp (Brouwer van), Zie Brouwer van Hogendorp.

[Höhne, H. en C.W. Rösling]
Höhne (H.) en C.W. Rösling, Het koperslagershandwerk, benevens de noodige
voorbereidende onderrigtingen over de voortbrenging en be-

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

74
handeling van het ruw koper, voor koperslagers, gezellen en leerlingen. (Nieuwe
titel-uitg.) Leiden, D. Noothoven v. Goor. 1864. (6, 6 en 239 bl. m. 314 gelith. fig.)
o

post-8 .
ƒ 1,50
o

De 1e uitgaaf verscheen 1860 te Gurinch. bij A.v.d. Mast. post-8 . ƒ 1,80

[Holland, J.]
Holland (J.), Houtkoopers-handboek. (Nieuwe titeluitgaaf) Zutphen, W.J. Thieme
o

en Co. 1858. (4 en 304 bl.) post-8 .
ƒ 3,20
De 1e uitgaaf verscheen 1843 bij dezelfde uitgevers ƒ 3,20.

[Holland, J.]
Holland (J.), op zijn smalst. Memorie van beantwoording beantwoord. Amst., Gebr.
o

v. Es. 1864. 8 .
ƒ 0,30

[Holland, J.]
Holland (J.), op zijn smalst. Nalezing op de Kamer-debatten. Amst., Jan Leendertz.
o

1864. 8 .
ƒ 0,20

[Hollman, P.J.]
Hollman (P.J.), Handboek voor beoefenaars der photographie. Amst., J.C.A. Sulpke.
o

1859. (16 en 236 bl. en uitsl. gelith. pl.) post-8 .
ƒ 2,50

[Hollman, P.J.]
Hollman (P.J.), Oud en nieuw op het gebied der photographie, tevens vervolg op
het handboek voor beoefenaars der photographie. Amst., J.C.A. Sulpke. 1863. (9
o

en 83 bl.) post-8 .
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ƒ 1,25

[Hollman, P.J.]
Hollman (P.J.), Verzameling van voorschriften op het gebied der photographie
o

bijeengebracht. Gorinchem, J. Noorduyn en Zn. (4 en 110 bl.) post-8 .
ƒ 0,60

[Hollman, T.J.]
Hollman (T.J.), Zie Poinsot.

[Holsboer, B.]
Holsboer (B.), Beschrijving der toestellen, en stroomloopen van den rijkstelegraaf
in Nederland. Uitgeg. met voorkennis van Z.E. den Minister van Binnenl. zaken. Met
o

atlas van 6 gelith. pltn. Arnh., J.W. Swaan. 1859. (23 bl. en 1 gelith. pl.) gr. 8 .
ƒ 3,50

[Holstein, J.Fr. Sch. Staël van]
Holstein (J.Fr. Sch. Staël van) Zie Staël van Holstein.

[Holtrop, J.W.]
Holtrop (J.W.), Monumens Typographiques des Pays-Bas au XVe siècle. Collection
de fac-simile d'après les originaux conservés à la Bibliotheque Royale de la Haye
et ailleurs. 's-Hage, Mart. Nijhoff. 1868. Avec 133 planches et carte de relief in folio.
ƒ 125, -

[Holtzmann, H.]
Holtzmann (H.), Beginselen der werktuigkunde, ten dienste van school- en
huisonderwijs. Uit het Hoogd. door C.F. Donnadieu. Met afbeeldingen. Tiel, Gebr.
o

Campagne. 1851. post-8 .
ƒ 1,75

[Hondeyker, G.A.]
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Hondeyker (G.A.) en C. van den Burg, Handleiding tot het bepalen van den inhoud
van vaatwerk, vooral in toepassing op het werkdadige roeijen. Met platen. Amst.,
o

J.C.A. Sulpke. 1850. gr. 8 .
ƒ 2,40

[Hoofdpunten, De]
Hoofdpunten (De) der spoorweg-quaestie, behandeld naar aanleiding van de
gehouden discussiën in de 2e Kamer der Staten-Generaal. Amst., J.H. Gebhard en
o

Co. (1859) 8 .
ƒ 0,50

[Hoofdrivieren, De Nederlandsche]
Hoofdrivieren (De Nederlandsche) en de plannen tot hunne verbetering in populairen
toon beschreven door een oud soldaat. (T.J. Stieltjes.) Nijmegen, J.F. Thieme. 1850.
Met 4 pltn. en 2 uitsl. tabellen, plano
ƒ 3,50

[Hoofdvereischten]
Hoofdvereischten tot vooruitgang in nijverheid, zie Volks-bibliotkeek. (Nieuwe)

[Hooff, W.P.G.L. van]
Hooff (W.F.G.L. van), Oorzaak der verzakking te Nijmegen. Dordrecht, H.R. van
o

Elk. 1862. (8 bl. m. gelith. krt.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Hooff, W.P.G.L. van]
Hooff (W.P.G.L. van), Het zink. Handleiding voor allen, die belang stellen in de
kennis van dit metaal en het veelvuldig gebruik dat er tot verschillende einden van
gemaakt wordt. 1e stuk. Over zinkerts, ruw, geplet en getrokken zink. Amst., Gebr.
o

van Cleef. 1855. (4 pltn. m. tekst.) roy. 8 .
ƒ 0,60
Zie Handleiding tot het verwen met zinkwit.

[Hoogendijk, S.]
Hoogendijk (S.), Inleiding over de oorsprongen der kunsten en wetenschappen,
Zie Verhand. Bat. Genootschap. 1e deel.
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[Hooiberg, J.]
Hooiberg (J.), Voorbeelden tot oefeningen in het rechtlijnig teekenen, ten gebruike
bij het onderwijs aan de H.B.S. en bij zelfonderricht.
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1e-3e cursus. Met handleiding. 2e verb. uitgave. Leiden, T. Hooiberg en Zn. 1872-74.
o

(44 pltn. m. 135 bl. tekst.) langw. 4 .
ƒ 9,60
De 1e uitgaaf (1e en 2e cursus) verscheen 1867,68 aldaar ƒ 5,80; tekst
afz. ƒ 0,60.

[Hoorweg, J.L.]
Hoorweg (J.L.), Beknopt overzicht der natuur- en werktuigkunde. Utr., W.F.
o

Dannenfelser. 1873. (4 en 100 bl.) post-8 .
ƒ 0,75

[Hoorweg, J.L.]
Hoorweg (J.L.), Platen voor natuur- en werktuigkunde. Met beschrijving. 1e serie.
1e afl. Utrecht, W.F. Dannenfelser. 1875. (plaat 1 en 2 m. 4 bl. tekst.) dubbel folio,
o

tekst kl. 4 . Per Serie van 10 Nrs.
ƒ 5,Plaat 1. Dynamo-Magnetische Machine van Ladd. Plaat 2. IJsmachine
van Carré.

[Hoorweg, J.L.]
Hoorweg (J.L.), Vraagstukken tot oefening in de beginselen der werktuigkunde,
benevens de antwoorden. 2e omgew. druk. Utr., W.F. Dannenfelser. 1873. (4, 37
o

en 173 bl. m. houtgr.) post-8 .
ƒ 2,25
De 1e druk verscheen aldaar 1869. (33, 130 en 48 bl. met houtgr.)
o

post-8 . ƒ 2,25; Antwoorden afzonderlijk ƒ 0,50.

[Hopman, F.C.W.]
Hopman (F.C.W.), Theoretisch-practisch huis-, rijtuigschilders en glazenmakers
handboek, behelzende onderrigt omtrent alle benoodigde oliën, verwen, lakken,
vernissen en andere zaken met derzelver eigenschappen, bereiding en gebruik.
Alles naauwkeurig omschreven ten behoeve van hen, die zich in dit vak willen
o

oefenen. 2e dr. Weesp, G.G. Brugman. 1860. (6 en 127 bl.) post-8 .
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ƒ 1,o

De 1e druk verscheen aldaar 1856. post-8 . ƒ 1,80.

[Hopman, J.]
Hopman (J.), Zie Flammarion.

[Hopman, W.A.]
Hopman (W.A.), Zie Peltenkofer (M. von)

[Hora Siccama, H.T.]
Hora Siccama (H.T.), Eene haven te Scheveningen, met twee platen. 's-Hage, W.P.
o

van Stockum. 1874. (15 bl. m. 2 pltn.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Horn, W.O. von]
Horn (W.O. von), James Watt, de uitvinder van het stoomwerktuig. Naar het Hoogd.
door A. Winkler Prins. Deventer, A. ter Gunne. 1865. (4 en 112 bl. m. 3 gelith. gekl.
o

pltn.) kl. 8 . ƒ 0,70; geb.
ƒ 0,95

[Horst Wz., J. ter]
Horst Wz. (J. ter), De chicorei en haar belang voor den landbouw, het fabriekswezen
o

en den handel van Friesland. Leeuw., W. Eekhoff. 1872. (12 bl.) post-8 .
ƒ 0,15

[Hottinger, Ferdinand]
Hottinger (Ferdinand), De vervaardiging van kunstvuurwerken, ter opluistering van
openbare en bijzondere feesten, benevens eene opgave van de beste
bereidingswijzen voor gekleurd vuur en licht ten dienste van schouwburgverlichtingen
en illuminatiën, enz. In de vroegere uitgaven bewerkt door F.C.A. Buttner, F.M.
Chertier, H. Hamberger en Fr. Hartzer. 9e verm. en verb. uitgaaf. Uit het Hoogd.
door J.B. Peeters. Gouda. G.B.v. Goor. 1867.(8 en 190 bl. m. 3 gelith.uitsl.pltn.)
o

post-8 .
ƒ 2,50
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[Houtum, J.F.G. van]
Houtum (J.F.G. van), Het torpedo-wezen te Brielle, bij het einde van het jaar 1869.
o

's-Hage, Gebr. van Cleef. 1869. (56 bl. m. 2 uitsl. gelith. pltn.) gr. 8 .
ƒ 0,80

[Hoven, W.]
Hoven (W.), De slechte toestand der brandbluschmiddelen in Nederland en een
o

verbeterd stelsel verklaard. 's-Hage, P.J. Kraft. 1864. (40 bl. m. gelith. pl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Hoytema, A.J. van]
Hoytema (A.J. van), Tabellen der waterhoogten aan de peilschalen op de Waal te
Nijmegen, en op de Merwede te Gorinchem en aan de Steenenhoeksche kanaalsluis,
overgebragt tot A.P., benevens, de waarneming van de windstreek, op laatstgemelde
plaats, 's middags ten 12 ure, gedurende de jaren 1844 - 55. Tiel, A.v. Loon. 1856.
o

(148 bl.) gr.8 .
ƒ 1,80

[Hoytema, A.J. van]
Hoytema (A.J. van), Vervolg op bovenst., behelz. h. jaar 1856. Tiel, A.v. Loon.
o

l857.gr.8 .
ƒ 0,25

[Huët, A.]
Huët (A.), Amsterdam een landstad? Bijdrage tot het onderzoek aangaande de
droogmaking van het zuidelijk deel der Zuiderzee. 's-Hage, Gebr. J. en H. van
o

Langenhuysen. 1875. (82 bl. met kaart.) gr. 8 .
ƒ 1,25
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[Huët, A.]
Huët (A.), Ontwerp tot vergrooting van den Dam en tot demping van het Damrak.
Schaal 1:1250. Amst., Fr. Buffa en Zn. 1874. (1 bl. lithogr.) ƒ 1, -

[Huët, A.]
Huët (A.), De doorgraving van Holland op zijn smalst. Geschiedenis en kritiek. Amst.,
o

Loman en Verster. 1868. (152 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,60

[Huët, A.]
Huët (A.), Doorgraving van Holland op zijn smalst. Een adres aan Z.M. den Koning.
Overgedrukt uit het maandschrift Bijdragen voor arbeid en kunst. Amst.,
o

Boekdrukkersvereen., firma H. Regenboog. 1869. (20bl.) gr.8 .
ƒ 0,25

[Huët, A.]
Huët (A.), Holland op zijn smalst en de Hoek van Holland. Eene mededeeling
betreffende de vorming van zeegaten aan de Nederlandsche kust. Amst., C.L. van
o

Langenhuysen. 1874. (10 en 65 bl. m. 1 krt.) gr. 8 .
ƒ 1,90

[Huët, A.]
Huët (A.), De Noordzee vóór Amsterdam. Verzameling van stukken betreffende de
doorgraving van Holland op zijn smalst. Amst., Loman en Verster. (C.L. Brinkman)
o

1868. (15, 34, 40, 32, 36 en 77 bl.m.uitsl.krt.) roy.8 .
ƒ 2,50
Hierin zijn vereenigd al de stukken onder den hoofdtitel: ‘De Noordzee
voor Amsterdam’ vroeger in afzond. brochures bij denzelfden uitgever
verschenen. Uit bovenstaande is ook afzond. verkrijgbaar:
Eene beantwoording van vragen gesteld in het Koninkl. Instituut van
Ingenieurs.
Eene memorie over de afsluiting van Pampus en de indijking van het IJ.
Een verzoek aan de Ned. Maatschappij tot bevordering der Nijverheid.
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[Huët, A.]
Huët (A.), De Noordzee vóór Amsterdam. Eene voorlezing gehouden in de afd.
Koophandel van de maatschappij Felix Meritis. 1e en 2e dr. Amst., P.N. van Kampen
o

en Zn. 1862. (42 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Huët, A.]
Huët (A.), De regeling van het hooger onderwijs en de vorming van ingenieurs en
o

architecten. Delft, H. van Gijn. 1873. (6 en 29 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Huët, A.]
Huët (A.), Ontwerp tot uitbreiding van Amsterdam, langs het Noordzeekanaal, met
o

toelichting en 1 plaat. Amst., Jan D. Brouwer. 1874. (48 bl. m. 1 uitsl. pl.) gr. 8 .
ƒ 3,50

[Huët, A.]
Huët (A.), Ontwerp eener verbindingslijn van de spoorwegen te Amsterdam. Amst.,
Loman en Verster. 1867. (1 bl. lith.) fol.
ƒ 1,25

[Huët, A.]
Huët (A.), Ontwerp eener vrije verbinding van Neêrlands hoofdstad met de Noordzee.
Amst., J.C. Loman Jr. 1863. (2 bl. gekl.) folio
ƒ 2,50

[Huët, A.]
Huët (A.), De water-locomotief. Mededeeling in het Koninkl. Instit. van Ingenieurs.
o

's-Hage, Gebr. J. en H.v. Langenhuysen. 1872. 8 .
(Niet in den handel.)

[Huët, A.]
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Huët (A.), De water-locomotief. Eene Nederlandsche uitvinding betreffende het
vervoer te water met gelijke snelheid als op de spoorwegen. 's-Hage, Gebr. J. en
o

H. van Langenhuysen. 1875. (94 en 2 bl.) gr. 8 .
ƒ 1,25

[Huët, A.]
Huët (A.), De werktuigbouwkunde en hare beoefening. Delft, J. Waltman Jr. 1874.
o

(60 bl.) 32 .
ƒ 0,30

[Huët, A.]
Huët (A.), De zeeweringen aan den Hondsbossche en bij Petten. Amst., Loman en
o

Verster. 1866. (4 en 81 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,90
Zie Amersfoordt, - Doorgraving, - Ingenieur.

[Huët, A. en G.J. Morre]
Huët (A.), en G.J. Morre, Ontwerp van een paleis voor de wetgevende macht.
Medegedeeld in het Koninkl. Instituut van Ingenieurs. Delft, J. Waltman Jr. 1871.
o

(68 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,65

[Huizen, De heerlijke]
Huizen (De heerlijke) en kasteelen in Nederland, voorgesteld in photogr.
afbeeldingen, vervaardigd onder toezigt van J.Th. Munnich, met geschied- en
oudheidkundige aanteekeningen van R.C. Ermerins, afl. 1-3. 's-Hage, Mart. Nijhoff.
o

1860/61. (elke afl. 1 photogr. pl. m. tekst.) gr. 4 . per afl.
ƒ 5, Inhoud. Afl. 1. Het huis Brederode. (1-8 m. 1 phot.); afl. 2. Het huis
Nijenrode (9-14 m. 1 phot.); afl. 3. Het slot Teijlingen. (bl. 15-23 m. 1 phot.
pl.)

[Huizinga, S.P.]
Huizinga (S.P.), Zie Wagner (J.R.)
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[Hull, H.W. Plaatzer van der]
Hull (H.W. Plaatzer van der), Zie Plaatzer v.d. Hull.

[Huygens, H.]
Huygens (H.), Bijdrage tot de kennis der schroef-stoomwerktuigen van de Nederl.
Marine. Uitgeg. met goedkeuring van Z.Ex. den minister van Marine. 2e verm. druk
met 3 bijvoegsels. Amst., Wed. G. Hulst van Keulen. 1860. (8 en 195 m. 3 gelith.
o

pltn. en Atlas van 9 gelith. pltn.) Tekst gr. 8 .; Atlas in folio.
ƒ 10, o

De 1e druk verscheen aldaar 1856. gr. 8 . geb. m. 8 pltn. in folio ƒ 5, De bijvoegsels afzonderlijk. 1. Stoomwerktuigen der flotille vaartuigen,
enz. ƒ 2,40;
2. Stoomlectuur ƒ 0,90; 3. Overzicht over de scheeps-stoommachine
sedert 1863.

[Huysmans, C.C.]
Huysmans (C.C), Grondbeginselen der teekenkunst. Amst., P.N. van Kampen.
1850. (16 bl. m. 72 pltn.) folio
ƒ 16,25

[I]
[Iets]
Iets over de beeldende kunsten in de Nederlanden. Amst., M. Westerman en Zn.
o

1854. gr. 8 .
ƒ 0,25

[Iets]
Iets over Dordtsche tras. Waarschuwend woord tegen het gebruik van die, welke
uit Brohl afkomstig is, op verzoek van eenige eigenaren van tufsteengroeven en
trasfabriekanten uit de omstreken van Andernach; uit het Duitsch vertaald door J.L.
o

Terneden. Gouda, G.B.v. Goor Zn. 1874. (15 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Iets]
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Iets over de bouwherstelling der St.-Janskerk te 's Hertogenbosch, met de verklaring
van het beeldwerk des voltooiden noordergevels, enz. 2e dr. 's-Bosch, G. Mosmans.
o

1868. (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,125

[Iets]
Iets over het bouwen van gegoten mortelhuizen en beschrijving van eene mortelkar.
o

Deventer, P. Hovenaar Rutering. 1851 (40 bl. m. 2 pl.) 12 .
ƒ 0,50
Overgedrukt uit de Algem. Nijverheids-courant.

[Iets]
Iets over de opheffing der ambachten bij de vaststelling van het nieuwe reglement
voor het hoogheemraadschap van Rijnland, door Mr. X. Leijd., D. du Mortier en Zn.
o

1853. (Amst., Gebr. Koster.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Iets]
Iets over de overbrugging van het nieuwe kanaal. Amst., G.L. Funke. 1865. (8 bl.)
o

gr. 8 .
ƒ 0,25

[Iets]
Iets over de rigting der lijnen en over de te maken bruggen in het ontwerp van de
o

regering tot het aanleggen van spoorwegen. Rott., H. Nijgh 1860. (30 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Iets]
Iets tegen iets in de bijdragen van den heer Ing. J.G.W. Fijnje, betrekkelijk de Nederl.
o

spoorwegen. Amst., C.L. Brinkman. 1858. (18 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Iets]
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Iets over de bezwaren tegen de wacht en visscherij op de Lutine. Amst., P.N. van
o

Kampen en Zn. 1874. (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,10

[Iets]
Iets over de Zuiderzee en hare afsluiting, door een poldergast. 's-Hage, Erven
o

Thierry en Mensing. 1867. (8 bl.) 12 .
ƒ 0,10

[Industrieboekjes]
Industrieboekjes. Verzameling van leer- en handboekjes, ten gebruike op industrie-,
ambachts-, handels-, teekenscholen en andere inrigtingen van onderwijs, uitgeg.
onder redactie van M. Henr. Pimentel en J.R.F. Nievergeld, en met medewerking
o

van onderscheidene vaderlandsche geleerden. Amst., C.L. Brinkman. post-8 .
Van deze serie zijn verschenen en afzonderlijk verkrijgbaar: M. Henr.
Pimentel, Grondbeginselen der Algebra, naar het stelsel van Tate
gewijzigd. 2e verb. en verm. druk. 1867. 128 bl.) ƒ 0,60. (De 1e druk
verscheen 1862. ƒ 0,50.)
Karl List, Handleiding bij het eerste onderwijs in de scheikunde, 1e st.
Anorg. scheikunde 1862. (8 en 120) ƒ 0,50; 2e st: Organ. scheikunde
1864. (4 en 104 bl.) ƒ 0,50
M. Henr. Pimentel, Cijferkunst 1863 (6 en 136 bl.) ƒ 0,50
J.P. Stutterheim, De electro-magnetische telegraaf; een handboek ter
beoefening der telegrafie, met houtgr. 1863. (4 en 121 bl.) ƒ 0,50
J. Steynis Gz., Leerboekje voor de beginselen der meetk. 3 stukjes, 1e
st. Vlakke figuren. 2e dr. 1873. (2, 6 en 84 m. uitsl. pit.) ƒ 0,75. (De 1e dr.
verscheen 1864 ƒ 0,50); 2e stukje. Figuren in de ruimte. 1864.(2, 6 en 80
bl. m. uitsl.pl.) ƒ 0,50; 3e stukje. Vlakke en bolvormige driehoeksmeting.
1864. (2 en 96 bl. m, uitsl. pl.) ƒ 0,50.
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[Industriëel, De]
Industriëel (De). Tijdschrift tot verbreiding van het nieuwe en meest wetenswaardige
op het gebied van natuur- en werktuigkunde, technologie, telegrafie, fotografie,
meteorologie, enz., onder redactie van J.H. van Koten. Met medewerking van eenige
voorname geleerden en bevorderaars der nijverheid. 1e -3e jaarg. Amst., C.L.
o

Brinkman. 1860-62. roy. 8 . Met platen. per jaarg. (12 afl.) ƒ 3,80; geb.
ƒ 4,30

[Industriëel, De Nederlandsche]
Industriëel (De Nederlandsche). Weekblad voor nijverheid, koophandel en
o

scheepvaart. 1872-75. 's-Hage, H.L. Smits. 1862-1875. Ieder N . 4 bl. in 3 kol. gr.
folio. Abonnementsprijs p. jaar fr. p. p. ƒ 8, -; voor Nederl. Indië
ƒ 16, Verschijnt Zaterdags. Advert. p. regel ƒ 0,10.

[Indijking]
Indijking der Zuiderzee volgens den heer Beijerinck en hare gevolgen voor de niet
gedijkte kusten, vooral met het oog op de afstrooming van Frieslands boezemwater,
beschouwd door drie leden van de 2e afdeeling v.d. Maatschappij van landbouw
o

en veeteelt in Friesland. St-Anna-Parochie, J. Kuiken Jz. 1867. (24 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Ingen, van en Vailliant]
Ingen (van) en Vailliant, Reduit in het fort Kijkduin; ontstane gebreken en herstel,
zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1853/54, 1e afl.

[Ingenieur, De]
Ingenieur (De). Tijdschrift voor toegepaste wetenschap en kunst, onder redactie
van A. Huët. 1870. 1e jaarg. Amst., C.L. Brinkman. 1870. (12 nrs. à 8 bl. in 3 kol.)
o

4 .
ƒ 3. Hiervan is slechts één jaargang verschenen.
Inhoud. De Internationale tentoonstelling te Amsterdam door een
Engelschman beschreven. De velocipède. Nieuwe stoombooten op het
meer van Genève. De regeling van het hooger onderwijs en de vorming
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van ingenieurs en architecten. De arbeidersvereenigingen in Engeland.
Het Suez-kanaal. Gemetselde putten als fundeering voor brugpijlers in
Indië. Landmeten en waterpassen in China. Klassiek onderwijs voor
ingenieurs en architecten. Het Liernur-stelsel te Praag. De nieuwe
methoden voor de vervaardiging van staal. Ringvormige ovens en
fornuizen. Het carboniseeren van rioolstoffen. Onderwijs voor werklieden.
Doordringbaarheid van ijzer. Bruggen van groote en kleine spanning.
Spoorwegen in Rusland. De minerale rijkdommen van China. Een nieuw
ontwerp voor een paleis voor de wetgevende macht. Co-operatie tusschen
arbeid en kapitaal. Ontploffingen van stoomketels. Zijn er genoeg
steenkolen? Industriëele mededeelingen. Aanteekeningen omtrent
schepraderen. Statistisch overzicht der stoommachine-ontploffingen, in
Engeland van de jaren 1867, 68 en 69. Locomotieven en rollend materiëel
in 1869. Messing. De ondiepte in het Suez-kanaal. De
stoomrolkussenblokken zonder smeer. Een woord tot besluit van A. Huët.

[Inhoudsopgaven]
Inhoudsopgaven van technische tijdschriften. Uitgeg. door het Koninkl. Instituut
van Ingenieurs 1863/64-1867/68. 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen.
o

1863-68. gr. 8 . (Niet in den handel.)
In 1873 tot verminderden prijs verkrijgbaar gesteld, per jaarg. ƒ 0,25.

[Inlichtingen]
Inlichtingen omtrent de nieuwe wijze van solderen van lood, als aangenomen op
H.M. werven. (Groot-Brittanje) Uit het Eng. (Mededeeling van het min. van oorlog.
o

's-Hage. Min. v. oorlog. 1857. gr. 8 . (Niet i.d. handel.)

[Inrigting, De Delftsche]
Inrigting (De Delftsche) tot opleiding van civiele ingenieurs in verband met den
n

aanleg van staatsspoorwegen, beschouwd door (x + y) . 's-Hage, M.M. Couvée.
o

1861. (Amst, H.G. Koster HGz.) (24 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Inrigting, De]
Inrigting (De) van eene ambachtsschool. Uitgegeven door de Maatsch. tot
bevordering der bouwkunde. Amst., L.v. Bakkenes en Co. 1858. Voor de leden ƒ
0,50; voor het publiek
ƒ 1,50
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[Insinger, H.A.]
Insinger (H.A.), Doorgraving van Holland op zijn smalst. Korte memorie, moetende
dienen ten betooge, dat de Texelsche zeegaten verzanden, en dat de kust bij Wijk
o

aan Zee onveranderd is gebleven. Amst., P.N. van Kampen. 1861. (19 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25
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[Insinger, H.A.]
Insinger (H.A.), Doorgraving van Holland op zijn smalst. De stelling dat de Texelsche
o

zeegaten verzanden, verdedigd. Amst., P.N. van Kampen 1862. (13 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,10

[Insinger, H.A.]
Insinger (H.A.), Holland op zijn smalst en de verbetering van het Noord-Hollandsch
kanaal, onderling vergeleken. Naar aanleiding der korte beoordeeling der ontworpene
doorgraving van Holland op zijn smalst, door J.H. Cordes. Amst., P.N. van Kampen
o

en Zn. 1858. (32 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Insinger, H.A.]
Insinger (H.A.), Verkorte verhandeling, voorgedragen in de afdeeling Koophandel
der Maatschappij Felix Meritis op 15 December 1859. Uitgegeven door het Comité
ter bevordering der doorgraving van Holland op zijn smalst. Amst, P.N. van Kampen.
o

1860. (4 en 34 bl. m. bijlage en 1 gelith. en gekl. kaart) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Instructie-Inventaris]
Instructie-Inventaris voor de Artillerie der landmagt van het Koningrijk der
Nederlanden; herzien in 1869 en 1870. Breda, ter Kon. Milit. Akademie. (Broese en
o

Co.) 1871. gr. 4 . (Uitgeg. op last v.h. Dep. v. Oorlog.)
Hieruit afzonderlijk verkrijgbaar: Inleiding ƒ 0,16; I. Geschut ƒ 0,56; II.
IJzeren projectielen met toebehooren ƒ 0,48; III. Affuiten en voertuigen
met toebehooren ƒ 1,32; IV. Voorraadstukken tot vuurmonden, affuiten
en voertuigen ƒ 1,12; V. Gereedschappen tot de bediening van geschut
en het werpen van handgranaten, met toebehooren ƒ 0,76; VI. Draagbare
wapenen met toebehooren, verwisselstukken en gereedschappen. VII.
Buskruid en ernstvuurwerken en daartoe behoorende bestanddeelen en
gereedschappen ƒ 2, -; VIII Algemeene werktuigen en gereedschappen
ƒ 0,88; IX. Gereedschappen tot den batterijbouw en beddinghout ƒ 0,24;
X. Paardentuig ƒ 0,64; XI. Brandbluschgereedschappen ƒ 0,36; XII. Brugen torpedo materiëel ƒ 0,48; XIII. Gereedschappen tot ambachten ƒ 2,24;
XIV. Materialen en algemeene behoeften ƒ 1,56; XV. Voorwerpen niet tot
het materiëel der Artillerie behoorende ƒ 0,12; XVI. Bureaubehoeften en
huismeubelen ƒ 0,12; Algemeen voorschrift omtrent de uitrusting van
vestingen en andere sterkten. Handleiding voor het opleggen en bewaren
van Artillerie-materiëel, ƒ 0,50.
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[Invoering, De]
Invoering (De) van het pneumatisch rioolstelsel te Praag en hare resultaten. Uit de
‘Technische Blätter, Vierteljahrschrift des Deutschen Ingenieur- und
Architectenvereins in Böhmen.’ Vertaald door P. Maas Geesteranus. 's-Hage, M.J.
o

Visser. 1869. (16 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,15

[Inzenders, Nederlandsche]
Inzenders (Nederlandsche) aan welke op de wereldtentoonstelling te Parijs, in
1867, eerepenningen of eervolle vermeldingen zijn toegekend. 's-Hage,
o

Landsdrukkerij. 1867. 8 . (Niet in den handel.)
Overdruk uit de Staats-courant.

[Is]
Is het polygonaal stelsel voor forten van een geretrancheerd kamp in alle positiën
aan te bevelen? 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1868. (55 bl. m. 19
o

pltn.) roy. 8 .
ƒ 1,25

[Iterson, A.A.G. van]
Iterson (A.A.G. van), Zie Mohr.

[J]
[Jaarboek]
Jaarboek der koninklijke akademie van wetenschappen. 1854-1874. Amst., C.G.v.d.
o

Post. gr. 8 . per deel
ƒ 1, - à ƒ 1,50

[Jaarboek]
Jaarboek van het mijnwezen in Nederl. O. Indië. Uitgeg. op last van Z. Exc. den
min. van Koloniën. 1e jaarg. deel 1 en 2. Amst., C.F. Stemler. 1872/73. (12 en 277
bl. m. 1 chromolith., 1 uitsl. tabel en 3 krtn.; 6 en 232 m. 1 chrom. pl., 2 geognost.
o

en 2 andere krtn.) roy. 8 . geb. ieder deel.
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ƒ 5, -

[Jaarboek]
Jaarboek Hetzelfde werk. 2e jaarg. 1e en 2e deel. Aldaar 1873/74. (6 en 243 bl.
o

m. 5 krtn. en 3 pltn.; 6 en 209 bl. m. 8 krtn. en 3 pltn.) roy. 8 . geb p. dl.
ƒ 5, -

[Jaarboek]
Jaarboek Hetz. werk. 3e jaarg. 1e en 2e deel. Aldaar 1874/75. (4 en 181 bl. m. 4
o

krtn.; 8 en 240 bl. m. 3 krtn. en 8 pltn) roy. 8 . geb. p. dl.
ƒ 5, -

[Jaarboekje]
Jaarboekje voor broodbakkers, zamengesteld door G.C. Nicola, J.R.F. Nievergeld
o

en G. Keller voor 1855. 1e (eenigste) jaargang. (Amst., J.H.v.d. Beek), kl. 8 . Met
pltn. In carton.
ƒ 1,25
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[Jaarboekje]
Jaarboekje voor de leden van het koninklijk instituut van ingenieurs. jaarg.
o

1852-1875. post-8 . geb. als portef. en verg. op sneê.
Jg. 1852-58 verscheen bij Gebr. J. en H. van Langenhuysen; jg. 1859-64
bij Mart. Nijhoff; jg. 1865-1875 bij Gebr. J. en H. van Langenhuysen. jaarg.
1854-58 à ƒ 1,50; jg. 1859-68 à ƒ 2, -; jg. 1869-75 à ƒ 2,50
In 1873 tot vermind. prijs verkrijgbaar gesteld: 1852, 53, 55, 59, 61, 63,
64, 67, 68, 69 à ƒ 0,50 p. jaarg. De overige jaarg. zijn uitverkocht

[Jaarboekje]
o

Jaarboekje voor spoorwegambtenaren, jg. 1-3. 's-Hage, P.J. Kraft. 1863-65. post-8 .
per jaarg.
ƒ 1,50
Jaarg. 1863 (14, 56, en 164 bl. m. gelith. portr. en plaat) onder redactie
van J.W. Gerlach; jaarg. 1864 (4, 11, 58 en 112 bl. m. gelith. portr.) en
jaarg. 1865 (16, 48 en 180 bl. m. gelith. portr. en 5 gelith. pltn.) onder
redactie van J.W. Gerlach en J.D. Doorman.

[Jaarboekje]
Jaarboekje der telegraaf- en spoorweglijnen in Nederland, zamengesteld door
o

J.W.R. Gerlach. Breda, Broese en Co. 1858. (18, 98 en 8 bl. bijl. m. tabel.) post-8 .
ƒ 0,90

[Jaarboekje]
Jaarboekje opgedragen aan ambtenaren der telegrafie in Nederland en Ned. Indië.
1e-4e jaarg. 1871-1873 en 1875. 1e jaarg. 's-Hage, Gebr. Belinfante. 1871. jaarg.
o

2-4. Breda, P.B. Nieuwenhuys. 1872-1875. post-8 .
De 1e jaarg. onder red. van W.C. Bedding en C.H. van der Linde (2, 22
en 208 bl. m. portr.) ƒ 1,50; de 2e en 3e jg. onder red. van W.C. Bedding
en J. Duparc Jz. (231 bl.; 109 bl.) de 4e jaarg. onder red. van W.C.
Bedding (79, 152 bl. m. 1 pl.) 2e jaarg. ƒ 1,50; 3e jaarg. ƒ 1, -; 4e jaarg. ƒ
1,25.
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[Jaarboekje]
Jaarboekje voor typographische vereenigingen. (Laurens Jansz. Koster.) 1e jaarg.
o

1856. Leijden, A.W. Sijthoff. 1856. kl. 8 . Met portret.
ƒ 0,60

[Jaarboekje]
Jaarboekje van wetenschappen en kunsten, bevatt. de meest belangrijke
ontdekkingen en verbeteringen op het gebied der werktuigkunde, technologie, en
andere op nijverheid en landbouw toegepaste wetenschappen, natuurkunde, onder
red. van S. Bleekrode. Jg. 1-5. (1846-1852.) Gorinch. J. Noorduyn en Zn. 1845-1852,
o

(Amst., C.L. Brinkman.) post-8 . m. houtgr. 1e jaarg. ƒ 5, -; 2e jaarg. ƒ 5,40; 3e jaarg.
ƒ 5,90; 4e jaarg. ƒ 5,90; 5e jaarg.
ƒ 6,35
5 dln. te zamen, verminderde prijs ƒ 12,50
Dit jaarboekje dat bij de uitgave voor Nederland was wat Figuiers' Année
scientifique thans is voor de wis- en natuurkundige wetenschappen, bevat
belangrijke technische bijdragen. De 1e afdeeling gewijd aan:
werktuigkunde, technologische en andere op nijverheid en kunsten
toegepaste wetenschappen, is, behoudens kleine wijzigingen, in elken
jaargang verdeeld in 27 onderafdeelingen die ten opschrift voeren: 1. De
stoommachinerie in het algemeen. 2. De stoomscheepvaart. 3.
Stoommachines en spoorwegen. 4. Atmospherische spoorweg. 5. De
lucht als beweegkracht. Luchtscheepvaart. 6. De beweegkracht van water.
7. De metalen, hunne exploitatie, bewerking en gebruik. a. Metalen. b.
Algem. metalurgische en mijnbouwkundige voorstellen. c. Bewerking van
metalen. d. Machinerie voor de bewerking van metalen. e metaalmengsels.
8. Glas. 9. Bewerking van porselein, aardewerk, bouwsteenen en
natuurlijke steensoorten. a. Porselein en aardewerk b. Tichelsteenen. c.
Bewerking van natuurlijke en kunststeen. 10. De bewerking van hout enz.
11. Het spinnen, weven, verwen van katoen, vlas, wol, zijde en andere
stoffen. Touwslagerij, Mattenmakerij. 12. Gutta percha en caoutchouc.
13. Papier en drukkunst. a. Papier b. De boekdruk en binderskunst. c.
Plaat- en andere drukkunst. 14. De uurwerkerskunst. 15. Verlichting. 16.
Verwarming, ovens, brandstoffen, brandbluschmiddelen. 17. Ventilatie
en luchtzuivering. 18. Het aanvoeren van drinkbaar water, pompwerken,
enz. 19. Waterbouwkunde. 20. Bouwkunde. 21 Beeldende kunsten. 22.
Scheepsbouw. 23. Ontploffingsmiddelen, vuur- en blanke wapenen. 24.
Landbouwkundige werktuigen. 25 Molens, enz. 26. Machinerie in het
algemeen. 27. Gemengde onderwerpen uit verschillende handwerken en
ambachten.
De 2e afdeeling is gewijd aan de Natuurkunde en hare toepassing,
waaronder Mechanica, Telegrafie, Photographie, Galvanoplastiek, enz.
De 3e afdeeling behandelt de scheikunde en hare toepassing.
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[Jacobowicz, P.]
Jacobowicz (P.), Zie Klemm, - Leerboek.

[Jacobson A. Bz., G.J.]
o

Jacobson A. Bz. (G.J.), Meelbereiding, zie Volksbibliotheek N . 98.

[Jacobson A. Bz., G.J.]
o

Jacobson A. Bz. (G.J.), De plantaardige verwstoffen, zie idem N . 99.

[Jacobson A. Bz., G.J.]
Jacobson A. Bz. (G.J.), Handleiding tot het leeren kennen en onderzoeken der
schildersverwen en oliën en het bereiden van vernissen, ten dienste van schilders
en handelaren in verwstoffen. Met een voorwoord van M.J. Cop. 2e druk. Deventer,
o

A. Tjaden. 1868. (20, 190 en 7 bl. reg.) gr. 8 .
ƒ 1,90
o

De 1e druk verscheen aldaar 1855. gr. 8 . ƒ 1,25.

[Jacobson A. Bz., G.J.]
o

Jacobson A. Bz. (G.J.), Zoutziederij, zeepziederij, zie Volksbibliotheek N . 90.
Zie Handboek der technologie, - Meijlink, - Receptenboek.

[Jäger, J.G.]
Jäger (J.G.), De doorgraving van Holland en de Amsterdamsche
Kanaalmaatschappij. Een subsidair voorstel met de toelichting. Amst., Blikman en
o

Sartorius. 1868. (16 bl.) 8 .
ƒ 0,25

[Jager Meezenbroek, G. de]
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Jager Meezenbroek (G. de), Proeve van reken- en meetkundige voorstellen,
o

toegepast op schip, tuig, enz. Veendam, A. Kielman. 1860. (38 bl.) post-8 .
ƒ 0,50

[Jahn, C.F.A.]
Jahn (C.F.A.), Het gasboekje. Een raadgever voor gasverbruikers en voor hen die
het willen worden. Naar den 3en druk. Leiden, D. Noothoven van Goor. 1870. (4 en
32 bl. m. 4 gelith. pltn., waarop 46 afbeeld.) postf.
ƒ 0,75

[Jahn, C.F.A.]
Jahn (C.F.A.), De gasverlichting en bereiding van lichtgas. Naar het Hoogd., door
o

W. Rooseboom. Utr., J.G. Broese. 1863. (8 en 158 bl. m. 7 gelith. uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 2,80

[Janse, P.]
Janse (P.), Vraagstukken betreffende de burgerlijke en waterbouwkundige
meetkunde en waterpassing, goniometrie en trigonometrie, beschrijvende meetkunde,
doorzigtkunde, statica, enz. Utr., J. Mado. 1860. (4 en 80 bl. met 7 uitsl. pltn.) gr.
o

8 .
ƒ 1,50

[Janse, P.]
o

Janse (P.), Oplossing der bovenst. vraagstukken. Aldaar. 1860. (68 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,90

[Jansen, H.G.]
Jansen (H.G.), Lichttorens op Schiermonnikoog, zie Verhand. K.I. van Ingenieurs.
1854/55. 2e afl.

[Jansen, H.G. en Knipping]
Jansen (H.G.) en Knipping, Praktische handleiding tot nabootsing van hout en
marmer. Voor rekening van de schrijvers. Rotterd., van Meurs en Stufkens. 1864.
o

(52 bl. m. atlas van 10 chromolith. pltn.) tekst post-8 . atlas in gr. folio
ƒ 15, -
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[Janssen, L.J.F.]
Janssen (L.J.F.), De Etrurische grafreliefs, uit het museum van oudheden te Leijden.
Leijd., E.J. Brill. 1854. (Amst., G.Th. Bom.) (20 pltn. m. tekst.) folio in carton
ƒ 10,50

[Janssen, L.J.F.]
Janssen (L.J.F.), Grieksche en Romeinsche beelden en beeldwerken, uit het
o

museum van oudheden te Leiden. Leid., P. Engels. 1849. gr. 8 . in cart. Met 7 platen
in gr. folio
ƒ 5, -

[Janssen, L.J.F.]
Janssen (L.J.F.), Hetzelfde werk in de Fransche taal
ƒ 5, -

[Janssen, L.J.F.]
Janssen (L.J.F.), De muurschilderijen der St.-Janskerk te Gorinchem. Eene bijdrage
tot de geschiedenis der middeleeuwsche kunst in Nederland. Uitgeg. door de Koninkl.
Akademie van wetenschappen. Amst., C.G. van der Post. 1858. (2, 62 en 2 bl. m.
o

21 gelith. en gekl. pltn.) 4 .
ƒ 3,20

[Janssen, L.J.F.]
Janssen (L.J.F.), De ontdekte muurschilderijen te Haarlem en Arnhem. Haarl.,
o

Erven Loosjes. 1860 (16 bl.) gr. 8 .

[Janssen, L.J.F.]
Janssen (L.J.F.), Terra-Cotta's uit het museum van oudheden te Leiden. Leijd., T.
Hooiberg en Zoon. 1862. (4 en 28 bl.m. 10 gelith. gekl. pl.) gr. fol. in cart.
ƒ 10, -

[Janssen, L.J.F.]
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Janssen (L.J.F.), Over de vaticaansche groep van Laocoon, een archaeologische
o

voorlezing. Leijd., E.J. Brill. 1860. 8 . ƒ 1,25; verm. prijs
ƒ 0,75
Zie Konst- en Letterbode, - Nijhoff (Is. An.)
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[Jaski, F.C.]
Jaski (F.C.), Beoordeeling der brochure van den heer Schuttevaer: ‘Het IJ voor
o

Amsterdam.’ Amst., P.M. van der Made. 1867. (31 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Jason]
Jason. Tijdschrift voor stoomwerktuigkunde. Magazijn voor den zeeman, machinist
en industriëel. Onder redactie van P.J.C. de Hen. dl. 1-4. Rott., P.M. Bazendijk en
o

M. Wijt en Zn. 1870-73. Imp. 8 . per deel of jaarg. van 6 vel
ƒ 1,50
(Is voorloopig gestaakt.)

[Jeekel, C.A.]
Jeekel (C.A.), De doorgraving van Suez en hare gevolgen. Met eene kaart van het
Suez-kanaal. Overgedr. uit het Tijdschrift ‘Onze Tijd.’ Amst., C.F. Stemler. 1870. (4
o

en 115 bl.) roy. 8 .
ƒ 1,50

[Jentink, A.]
Jentink (A.), Handleiding tot de beoefening der photographie bij het bataillon mineurs
en sappeurs. Uitgeg. op last van het ministerie van oorlog. Breda, Broese en Co.
o

1869 (6 en 62 bl. m. 3 gel. uitsl. pltn.) post-8 .
ƒ 0,60

[Jentink, H.J.]
Jentink (H.J.), De scheepsmeter. Handleiding tot het meten van zeeschepen en
binnenvaartuigen, houdende tevens bepalingen betrekkelijk de inschrijving, der
overdracht van vaartuigen op de openbare registers van hypotheken en omtrent
het inbranden op de vaartuigen door een scheepsmeester, na de inschrijving of
teboekstelling. Bewerkt ten dienste der ambtenaren van 's rijks belastingen,
scheepsbouwmeesters, enz. Amst., A. Akkeringa. 1873. (10 en 63 bl. m. 1 pl.)
o

post-8 .
ƒ 0,95
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[Jitta, S.W. Jos.]
Jitta (S.W. Jos.), Het Noordzee-kanaal. Een woord naar aanleiding van Pijnappel's
brochure: Het kanaal en de kanaalmaatschappij. Amst., H.J. van Kesteren. 1868.
o

(32 en 25 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,25

[Johnston, J.F.W.]
Johnston (J.F.W.), De scheikunde in het dagelijksch leven. Voor Nederlanders
bewerkt door J.W. Gunning. 2e uitg. Sneek, v. Druten en Bleeker. 1858. (8, 10 en
o

672 bl.) post-8 . ƒ 3, -; geb.
ƒ 3,40
o

De 1e uitgaaf verscheen aldaar 1855/56 in 3 dln. post-8 . ƒ 3, -

[Jong, Servaas de]
Jong (Servaas de), Bijdrage tot de kennis der Gothische bouwkunst of spitsbogenstijl
in Nederl. Ten dienste van bouwmeesters, beeldhouwers, schilders, graveurs,
timmerlieden, metselaars en verder allen wier studie of beroep eene middelijke of
onmiddelijke betrekking tot de beeldende kunsten heeft. Opgedr. ann Z.M. den
Koning. 3 stukken. Amst., M.H. Binger. (12pltn.m. 12 vel tekst in het Fransch, Eng.
en Hoogd.) Col.form. in plano
ƒ 18, -

[Jongh, G.J.W. de]
Jongh (G.J.W. de), Zie Bernoulli.

[Joost, L.J.J.A.]
Joost (L.J.J.A.), Zie Handleiding tot de kennis der draagbare wapenen.

[Julius, F.H.]
Julius (F.H.), Zie Ritter.

[K]
[Kaart]
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Kaart van de traverse der Beersche Maas, ten Oosten de Dieze. Op de schaal van
1 à 50.000 vervaardigd op last der prov. Staten van Noord-Brabant naar officiëele
bronnen. Groot 0.96 × 0.45 meter. Breda, A.J. Bogaerts. 1874. (1 bl. lithogr.)
ƒ 2, Herdruk ter perse om in Mei 1876 te verschijnen.

[Kaart, Topographische]
Kaart (Topographische) van den Bommelerwaard en omstreken; met aanwijzing
der doorbraken en overstroomde gedeelten, in het begin des jaars 1861. 's-Hage,
A.J. Smulders. 1861. (1 bl. lith.) imperroy. form.
ƒ 1, -

[Kaart, Geognostisch-mijnbouwkundige]
Kaart (Geognostisch-mijnbouwkundige) van het eiland Bangka, district Blinjoe,
volgens de opneming van den ingenieur voor de mijnen J.E. Akkeringa, gedurende
de jaren 1858-1861. Schaal 1:60.000. Uitgeg. op last van zijne excellentie den
minister van koloniën. Amst., C.F. Stemler. 1872. (1 bl. lithogr.)
ƒ 2,50

[Kaart]
Kaart der gemeente Haarlemmermeer, met omliggenden grond en water, de
verschillende sectiën, boerderijen, huizen, enz. Schaal 1:50.000 door C.A. de Geus.
1e en 2e dr. Rott., van Gogh en Oldenzeel. 1857. (2 bl. lith.) folio in etui ƒ 1, -;
gekleurd
ƒ 1,50
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[Kaart]
Kaart van den Haarlemmermeerpolder, met deszelfs verkavelingen, aanteek.,
wegen, vaarten en togten, alsmede de omliggende gemeenten, meeren, wegen,
enz. Schaal 1:60,000. Benevens den staat en den koopprijs dier verkochte perceelen
en de namen der primitieve koopers. Officiëele uitg. 2e herz. en verm. dr. Leijden,
o

de Breuk en Smits. 1855. kl. 8 .
ƒ 0,50
De 1e druk verscheen 1855 aldaar ƒ 1, -.

[Kaart]
Kaart van de hoofdrivieren in Nederland, vooral ten dienste van de buitengewone
correspondentie langs de rivieren bij ijsgang en hoog opperwater. Schoonhoven,
o

S.E.v. Nooten. 1861. (16 bl. m. krt.) gr. 8 .
ƒ 1,25

[Kaart]
Kaart van Maas en Waal en een gedeelte van het rijk van Nijmegen, met aanwijzing
van de dijkbreuk te Leeuwen, op 1 Febr. '61. Benevens eenige kadastrale en
statistieke opgaven. Tiel, H.C.A. Campagne. 1861. (1 bl. lith. gekl.) in 4o.
ƒ 0,50

[Kaart]
Kaart van de Nieuwe Maas en het Scheur, waarop is aangetoond het ontwerp tot
verbetering van den vaarweg van Rotterdam en de overige Maassteden naar zee.
Rott., M. Miechielsen. 1861. (1 blad lith.)
ƒ 0,80

[Kaart]
Kaart van het Noordzeekanaal en verkaveling van het voormalig IJ en Wijkermeer.
Naar offic. bronnen bew. door G. van der Stok. Schaal 1 à 40.000. Amst., Frans
Buffa & Zn. 1875. 1 bl. plano ƒ 1,50; in étui
ƒ 2, -

[Kaart]
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Kaart met aanteekeningen van het tooneel van den watersnood in Januarij 1861.
's Gravenhage, Ch. van Lier. 1861. (1 blad lith. gekl.)
ƒ 0,50

[Kaart]
Kaart van het nieuw op te rigten Waterschap Westerkwartier. Gron., E.D.H. Schutter.
1857. (1 bl. lithogr.).
ƒ 2,00

[Kaarten, Hydrografische]
Kaarten (Hydrografische) (bewerkt door Blommendal). Uitgegeven door het
departement van Marine. Verkrijgbaar bij de directiën der marine te Amsterdam,
Willemsoord, Hellevoetsluis en Vlissingen, en te Amst. bij Wed. G. Hulst van Keulen.
De monden van de Eems met
beschrijving

ƒ 2,70

De Friesche zeegaten, met beschrijving ƒ 1,80
Vlieland, Terschelling en Ameland, met ƒ 2,10
beschrijving
De Eijerlandsche gronden

ƒ 1,20

Het Texelsche gat, met beschrijving

ƒ 2,70

De Zuiderzee in 4 bladen, met
beschrijving

ƒ 5,30

De Zuiderzee in 1 blad

ƒ 1.80

De Goeree en Maas, met beschrijving

ƒ 2,10

Het Brouwershavensche gat, met
beschrijving

ƒ 1,50

Het Haringvliet, Hollands Diep, enz.

ƒ 2,40

Monden der Schelde, met beschrijving

ƒ 2,10

Ooster Schelde in 2 bladen

ƒ 3,60

Schelde bij Bath

ƒ 1, -

[Kaartje]
Kaartje van het Noordzee-kanaal en zijne omstreken. Schaal 1:200.000. Amst, G.L.
Funke. 1872. (1 bl. lith.)
ƒ 0,25
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[Kainos]
Kainos, De nieuwe Nederlandsche waterlinie en hare verbeteringen naar de eischen
o

des tijds. Met 2 kaarten. Breda, Broese & Co. 1874. (8 en 125 bl. m. 2 krtn.) roy. 8 .
ƒ 1,75
Verg. Waterlinie.

[Kaiser, J.W.]
Kaiser (J.W.), Is eene akademie van beeldende kunsten noodig? Eene vraag
behandeld in de openbare zitting der koninkl. akademie van beeldende kunsten te
o

Amsterdam, den 7 Juli 1868. Zwolle, Erven J.J. Tijl. 1868. (4 en 18 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,30

[Kaiser, P.J.]
Kaiser (P.J.), De toepassing der photographie op de sterrekunde. Academisch
o

proefschrift. Leijd., P. Engels. 1862. (10 en 119 bl. m. phot.) post-8 . (Niet in den
handel).
Zie Tijdschrift voor photographie.
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[Kalf, J.]
Kalf (J.), Registerwagen om spoorwijdten te meten, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs.
1866/67. 2e afl.

[Kalff, M.]
Kalff (M.), Het Amsterdamsche stadhuis, thans koninklijk paleis. Met aanwijzing der
o

vroegere en tegenwoordige inrichting. Amst., G.Th. Bom. 1874. (39 bl., gr. 8 .
ƒ 0,30

[Kamps, W.]
Kamps (W.), Zie Myalls.

[Kan]
Kan de invoering der gilden nuttig zijn voor de volkswelvaart? Een boekje voor
Nederlanders en vooral voor de ambachtslieden op haren bodem. Met eene voorrede
o

van den schrijver. Tholen, J. Steenmeijer. 1858. (29 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,15

[Kanaal, Het]
Kanaal (Het) door Holland op zijn smalst en de daarbij ontworpen landaanwinning
volgens de officiëele teekening. Amst, F. Buffa & Zn. 1862. (1 bl. lith. gekl.) folio
ƒ 1, -

[Kanaal, Het Apeldoornsche]
o

Kanaal (Het Apeldoornsche). 's-Hage, T.C.B. ten Hagen. 1859. gr. 8 .
ƒ 1, -

[Kanalen, Drentsche]
Kanalen (Drentsche), door den schrijver van ‘De gemeente Emmen.’ Assen, Willinge
o

Gratama (Erven D.H.v.d. Scheer.) 1874. (19 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30
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[Kanitz, F.]
Kanitz (F.), Handleiding voor de geschiedenis, de ontwikkeling en de kennis der
meest eigenaardige vormen van de voornaamste ornamentstijlen uit alle tijden. Naar
o

het Hoogd. vrij bew. Amst., G.Th. Bom. 1875. (24 en 147 bl.) post-8 .
ƒ 1,75

[Kannemans, C.C.]
Kannemans (C.C.), Zie Hendrickx.

[Kappers, J. Ariëns]
Kappers (J. Ariëns), De zamenstelling en de waarde van den compostmest en de
ier der gemeentelijke vuilnisstoep te Groningen, scheikundig onderzocht en
o

toegelicht. Gron., Scholtens en Zn. 1875. (22 bl.) post-8 .
ƒ 0,25

[Karmarsch, K.]
Karmarsch (K.), Handboek der mechanische technologie. Een leiddraad tot de
kennis der bedrijfsleer, in zooverre deze, zonder verandering in 't wezen zelf der
grondstof, in meer onmiddelijk verband staat met de werktuigkunde. Naar den 3en
veel verm. en verb. druk uit het Hoogd. door G. Kuyper Hzn. 2 dln. Leijden, D.
o

Noothoven v. Goor. 1859/62. (4 en 851; 4, 771, 14 en register 8 en 168 bl.) gr. 8
ƒ 20,70

[Karmarsch, K. en Fr. Heeren]
Karmarsch (K.), en Fr. Heeren, Technologisch woordenboek, of volledige
handleiding voor alle takken van fabriekswezen en volksnijverheid, in alphab. orde,
met ongeveer 1500 tusschen den tekst gedrukte houtgravuren. Naar de 2e, geheel
nieuw bewerkte, Hoogd. uitgave. N. (titel) uitgaaf 3 dln. Amst., C.L. Brinkman. 1874.
o

(6 en 1-720; 4 en 721-1520; 4 en 1521-2280 en 20 bl. register) gr. 8 .
ƒ 5,75
De 1e uitgaaf verscheen in 1862 bij G.B. van Goor te Gouda. 3 dln. ƒ 29,
-

[Karmarsch, C.]
Karmarsch (C.) De eerste winst in elk bedrijf. Voorlezing over economie in
o

werkplaatsen. (Uit het Hoogd.) Arnh., J. Voltelen. 1865. (16 bl.) gr. 8 .
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[Kasteel Duurstede, Het]
Kasteel Duurstede (Het), gedurende de jaren 1520, 1640, 1700 en 1875.
Vervaardigd door P.A. Schipperus en J.F. Croockewit. Wijk bij Duurstede, M.S. van
Tussenbroek. Op gewoon platenpap. 61 bij 77 cm. ƒ 2, -; op zwaarder pap. 67 bij
95 cm.
ƒ 2,50

[Kasteele, L. van den]
Kasteele (L. van den) en T.J. Stieltjes, Beweegbare stuwen; Verslag eener reis
naar Frankrijk, zie Verhand. K.I. van Ingenieurs. 1852/53. 2e afl.

[Kasteele, L. van den]
Kasteele (L. van den) Rapport over de verbinding van de Eems bij Hanekenveer
met de Overijsselsche kanalen te Almelo. Zwolle, Gedr. bij Erven J.J. Tijl. 1851. (28
o

bl.) 8 . (Voor rekening der Overijsselsche kanalisatie maatschappij, en niet in den
handel.)

[Kasteelen]
Kasteelen en buitenplaatsen in Nederland. 12 afl. Amst., F. Buffa en Zn. 1850-1854.
o

Elke afl. 4 pltn. in 4 . à ƒ 3, -; in folio à ƒ 4, -; met gekleurde platen à
ƒ 10, -
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[Kaufman, H.B.]
Kaufman (H.B.), Het tonnenstelsel voor Bergen op Zoom en andere gemeenten.
o

's-Bosch, W.C. van Heusden. 1875. (42 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,60

[Keer Jr., P.]
Keer Jr. (P.), Galvanische afscheiding van metalen, zie Nijverheidsbibliotheek.

[Keil, W.]
Keil (W.), Het kunst mineraalwater, zijne bereiding en aanwending in verschillende
ziektegevallen. Vrij naar het Hoogd. Met afbeeldingen. 2e dr. Arnh., J. van Egmond
o

Jr. 1872. (27 bl.) post-8 .
ƒ 0,25
De 1e druk verscheen aldaar 1859 ƒ 0,35

[Kellen Jr., D. van der]
Kellen Jr. (D. van der), Antiquités des Pays-Bas. 13e-18e siècle. Dessinées et
gravées à l'eau forte. Avec 100 planches. Texte français et Hollandais. 's-Hage,
o

Mart. Nijhoff. gr. in 4 .
ƒ 40, -

[Kellen Jr., D. van der]
Kellen Jr. (D. van der), Muurschilderingen in de groote of St. Bavo's kerk te Haarlem.
In 10 gekl. afbeeldingen met beschrijving in het Holl. en Fransch. 's-Hage, Mart.
Nijhoff. 1861. (4 bl. en 10 pl.) gr. folio
ƒ 10, -

[Kellen Jr., D. van der]
Kellen Jr. (D. van der), Nederlandsche oudheden. Verzameling van afbeeldingen
der voor wetenschap, kunst en nijverheid meest belangrijke voorwerpen uit vroegere
tijden, berustende op raadhuizen, in kerken, gestichten, openbare en bijzondere
kabinetten, enz. Naar de natuur geteekend en geëtst. afl. 1-20. Amst., F. Buffa en
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o

Zn. 1857-60. (Elke afl. 5 pltn. met beschrijvenden tekst.) gr. 4 . p. afl. ƒ 2, -; op chin.
pap.
ƒ 2,50

[Kellen Jr., D. van der]
Kellen Jr. (D. van der), Neêrlands oudheden. Le moyen age et la renaissance dans
les Pays-Bas. Choix d'objets remarquables du 12me au 17me siècle. livr. 1-6. La
o

Haye, Mart. Nijhoff. 1865-1870. (40 pltn. m. beschrijvenden tekst.) gr. 4 . ƒ 16, -; op
chin. papier
ƒ 20, -

[Keller, G.]
Keller (G.), Zie Jaarboekje voor broodbakkers.

[Kempees, J.C.J.]
Kempees (J.C.J.), Oefeningen in de leerwijze der projectiën, als voorbereiding tot
het vervaardigen en begrijpen van eenvoudige fortificatieteekeningen. Breda, Broese
o

en Co. 1871. (8 en 68 bl. m. 5 uitsl. gelith. pltn.) post-8 .
ƒ 1, -

[Kempees, J.C.J.]
Kempees (J.C.J.), Beginselen der werkdadige meetkunst. 3e verm. druk. Breda,
o

Broese en Co. 1870. (6 en 121 bl. m. 5 uitsl. pltn.) post-8 .
ƒ 1,25
De 1e druk verscheen in 1858; de 2e in 1864 aldaar.

[Kempees, J.K.]
Kempees (J.K.), Zie Schwatlo.

[Kempen, J.M. van]
Kempen (J.M. van), Over de vormen van gouden en zilveren werken. Een woord,
ten geleide der voorwerpen, gezonden op de tentoonstelling te Londen. Utrecht,
o

Kemink en Zn. 1851. 8 .
ƒ 0,25
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[Kemper, H.]
Kemper (H.), Handleiding tot de kennis van het stoomwezen bij de marine voor de
adelborsten der marine en van den scheepsbouw. Breda, Broese en Co. 1853. Met
o

atlas in folio van 5 pltn.; tekst kl. 8 .
ƒ 4, -

[Kempers, W.J.]
Kempers (W.J.), Meetkunstige werkstukken, tot oefening in het lijnteekenen,
zamengesteld ten gebruike bij het onderwijs aan de polytechnische school, ter
opleiding van burgerlijke ingenieurs, enz. te Delft. 2e druk. Arnh., P.A. de Jong.
o

1865. (23 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,30
De 1e druk verscheen 1847 bij H. Koster te Delft ƒ 0,30

[Kenmerken]
Kenmerken der metalen met het oog op de scheikundige analyse. Zalt-Bommel,
H.J. van de Garde. 1872. 1 bl. folio
ƒ 0,30

[Kerckhoff, P.J. van]
Kerckhoff (P.J. van), Over eenige slechte gronden van den Haarlemmermeerpolder
o

en over de middelen tot verbetering. Rott., H.A. Kramers. 1856. gr. 8 .
ƒ 0,40

[Kerkwijk, G.A. van]
Kerkwijk (G.A. van), Geodesie voor de kadetten van alle wapenen. 5e herziene
o

druk. Breda, Ter Kon. Milit. Akademie. (Broese en Co.) 1865. 8 .
ƒ 4, De 1e en 2e druk verscheen aldaar 1843 en 1847. Zelfde prijs.

[Kerkwijk, G.A. van]
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Kerkwijk (G.A. van), Handleiding tot de versterkingskunst, voor de kadetten van
alle wa-
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penen. 5e herz. druk. Breda, Ter Kon. Milit. Akademie. (Broese en Co. 1862.
ƒ 4,20
De 1e druk verscheen aldaar 1840. Zelfde prijs.

[Kerkwijk, G.A. van]
Kerkwijk (G.A. van), Handleiding tot de kennis van den vestingbouw, voor de
kadetten van de genie en artillerie. 2e herz. druk, met een atlas van 40 pltn. Breda,
o

Ter Kon. Milit. Akademie. (Broese en Co.) 1861. 8 .
ƒ 13,20
De 1e druk verscheen aldaar 1847; zelfde prijs.

[Kerkwijk]
Kerkwijk (J.J. van), Beschrijving van den Atlantischen telegraaflijn, tusschen Amerika
en Ierland. Met eenige figuren in steendruk. 's Gravenhage, Gebr. J. en H. van
o

Langenhuysen. 1859. (57. bl. m. uitsl. pl.) gr. 8 .
ƒ 1, Is alleen aan de inteekenaars afgeleverd.

[Kerkwijk]
Kerkwijk (G.A. van), Eduard Wenckebach. (Arnh., H.A. Tjeenk Willink) 1872. (26
o

bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25
Overgedrukt uit het Maandblad v. Telegrafie en aanverwante
wetenschappen.

[Kerkwijk]
Kerkwijk (G.A. van), Geschiedenis der Electro-magnetische telegraaf, zie Verhand.
Bat. Genootschap 2e reeks. 2e dl. 1e st.

[Kerkwijk]
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Kerkwijk (G.A. van), Houtbereiding volgens Boucherie, zie Verhand. Kon. Inst. v.
Ingenieurs. 1857/58. 2e afl.

[Kerkwijk]
Kerkwijk (G.A. van), Inrigting en verbetering van electrische telegrafen;
reisaanteekeningen, zie id. 1857/58, 2e afl.

[Kerkwijk]
Kerkwijk (G.A. van), Verschijnselen in telegraafdraden door atmospherische
electriciteit, zie id. 1864/65. 1e afl.

[Ketwich, D. van]
Ketwich (D. van), Over de haven in de Noordzee. Amst., J.H. Scheltema. 1862. (8
o

bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Keuchenius, S.J.]
Keuchenius (S.J.), Beschrijving behoorende bij de hydrographische kaart der
monden van de Eems, met de Uithuizer en Groninger Wadden tot Hornhuizen. Herz.
o

door A. van Rhijn. 's-Hage, Landsdrukkerij. gr. 8 .
ƒ 0,25

[Keuchenius, S.J.]
Keuchenius (S.J.), Beschrijving behoorende bij de hydrographische kaart van het
Friesche zeegat, met een gedeelte der Friesche en Groninger Wadden.
Trigonometrisch opgenomen en in plan gebracht 1831. Herzien in 1850 en 1854,
op last van het departement van marine, door A. van Rhijn. 's-Hage, Landsdrukkerij.
o

1854. (28 bl.) 8 . ƒ 0.25; Kaart en beschrijving
ƒ 1,80
Zie Kaarten. (Hydrografische)

[Keurenaer, J.A.]
Keurenaer (J.A.), Kunstmatige vlasbereiding. Toelichting op de beantwoording der
prijsvraag, bekroond met de gouden medaille door de Holl. maatsch. v. landb.
o

Schiedam, H.A.M. Roelants. 1873. (4 en 50 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60
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[Kikkert, J.L.]
Kikkert (J.L.), 1859-1873. De kust in gevaar. Opmerkingen nopens de zeegaten
en stranden van Texel, Vlieland en Terschelling, van Holland op zijn smalst. Met
eene kaart van Vlieland en Texel in 1873. Haarl., J.J. van Brederode. 1873. (27 bl.)
o

gr. 8 .
ƒ 1,25

[Kikkert, J.L.]
Kikkert (J.L.), De kust in gevaar. Opmerkingen nopens de zeegaten en stranden
van Texel, Vlieland en Terschelling, ook in verband tot het plan eener doorgraving
o

van Holland op zijn smalst. Helder, S. Giltjes. 1859. (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Kipp, P.J.]
Kipp (P.J.), Zie Plattner.

[Kipping, N.A.R.]
Kipping (N.A.R.), Beknopte handleiding voor het mastemaken, masten en tuigen
van schepen, benevens tafels voor rondhouten, tuig, ketting, ijzer- en henneptouwwerk voor verschillende grootte van schepen. Vrij bewerkt naar het Eng. door
o

J. Serquet Nieuwenhuisen. Amst., C.F. Stemler. 1861. gr. 8 . geb.
ƒ 2, -

[Klaassen, H.B.]
Klaassen (H.B.), Zie Peyma.

[Kleffel, L.G.]
Kleffel (L.G.), Het nieuwste op het gebied der photographie. Nieuwe (titel) uitgave.
o

's-Hage, Gebr. van Cleef. 1875. (8 en 120 bl.) post-8 .
ƒ 0,80
De 1e uitgaaf verscheen te Gouda bij G.B. van Goor Zn. 1870 ƒ 1,20.
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[Klein, F.H.]
Klein (F.H.), Zie Hodgson.

[Klemm Jr., H.]
Klemm Jr. (H.), Maat- en notitieboek voor kleêrmakers, gemakkelijk in tabellen
ingerigt, met de noodige afdeelingen voor alle opmerkingen, die bij het maatnemen
noodig kunnen zijn, zoowel over kwaliteit, kleur en prijzen der te gebruiken stoffen
en verder toebehooren, of over snede en fatsoen der verschillende kleedingstukken
en eindelijk ook ten aanzien van bepaalde arbeidsloonen, den leertijd, enz. Naar
o

het Hoogd. Amst., Joh. Visser. 1858. (130 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,50

[Klemm Jr., H.]
Klemm Jr. (H.), Volledig leerboek der kleêrmakerskunst, of onderrigt in het maken
van allerlei burgerkleeding en militaire uniformen, ook van kinder- en
knaapjeskleeding, enz. enz. Bewerkt naar de 10e Hoogd. uitg. onder de leiding en
medewerking van P. Jacobowicz. Amst., Joh. Visser. 1857. (132 en 4 bl. m. 8 gelith.
o

pltn.) gr. 8 .
ƒ 6, Een 2e verm. en gewijzigde uitgaaf van dit werk verscheen 1872, onder
den titel Leerboek, enz. zie aldaar.

[Klerck, Jhr. G.J.G.]
Klerck (Jhr. G.J.G.), Zie Tijdschrift v.h. Kon. Inst. v. Ingenieurs.

[Klinkenberg]
Klinkenberg, Zie Verh. Bat. Genootsch. 1e deel.

[Kloppenburg, J.]
Kloppenburg (J.), De indijking van het IJ en het kanaal naar de Noordzee, verdedigd
tegenover de korte beoordeeling deswege van J.H. Cordes. Amst., H.W. Weytingh.
o

1858. (H.G. Koster H. Gzn.) (32 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60
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[Kloppenburg, J.]
Kloppenburg (J.), Het kanaal van Amsterdam tot in de Noordzee, met eene indijking
van het IJ, beschouwd in het belang van de stad en het gewest. Amst., G.M.P.
o

Lindonck. 1854. gr. 8 .
ƒ 0,40

[Klöverkorn, J.]
Klöverkorn (J.), Zie Spoorweg-bibliotheek.

[Kluppel, Mr. A.J.]
Kluppel (Mr. A.J.), Zie Nalezing.

[Klijnsma, S.F.]
Klijnsma (S.F.), Geschiedkundige herinneringen aangaande de voormalige vestingen
o

Steenwijk, Kuinre en Blokzijl. Meppel, H.J. Gelderman. 1853. (Met plaat) gr. 8 .
ƒ 1,80

[Klijnsma, S.F.]
Klijnsma (S.F.), Handleiding tot de burgerlijke mineurkunst, of de mijnen en hare
ontginning, zie Volksbibliotheek No. 84.

[Klijnsma, S.F.]
Klijnsma (S.F.), Teekenkunde. Doorzichtkunde, zie Volksbibliotheek No. 65.

[Klijnsma, S.F.]
Klijnsma (S.F.), Het ijzer, zie Volksbibliotheek No. 85.

[Kniphorst, C.L.]
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Kniphorst (C.L.), Geschiedkundig overzigt der verveeningen in Drenthe. Assen,
o

Willinge Gratema. 1872. (285 bl.) gr. 8 .
ƒ 2,50

[Knipping]
Knipping, Zie Jansen.

[Knuivers en Helge]
Knuivers en Helge, Blikken op het gebied der technologie. Een leerboek voor
handwerken en bedrijven. Gron., F. Folkers. 1859. (Wed. J. Doesburg.) (4 en 100
o

bl.) kl. 8 .
ƒ 0,30

[Kobel, F. von]
Kobel (F. von), Handleiding tot de soortsbepaling der mineralen. Uit het Hoogd.
o

door L.A.J. Burgersdijk. Breda, Broese & Co. 1860. (24 en 95 bl.) post-8 .
ƒ 1, -

[Koek- en banketbakker, De goedkoope]
Koek- en banketbakker (De goedkoope). Eene handleiding voor koks, koeken
pasteibakkers, huismoeders, dienstboden, enz. bevattende 571 duidelijke recepten,
tot het op verschillende wijzen toebereiden van 19 vruchtsoorten, enz. Amst., Allart
o

en van der Made. 1856. kl. 8 .
ƒ 0,60

[Koenen, H.J.]
Koenen (H.J.), Voorlezingen over de geschiedenis der nijverheid in Nederland, geh.
in de maatschappij Felix Meritis. Haarl., A.C. Kruseman. 1856. (Amst., H.G. Koster
o

H.Gzn.) gr. 8 .
ƒ 1,90

[Koenen, H.J.]
Koenen (H.J.), Voorlezingen over de geschiedenis van scheepsbouw en zeevaart.
o

Amst., M.H. Binger & Zn. 1854. (J.H. en G.v. Heteren.) gr. 8 .
ƒ 2, -
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[Koff, A.J. de]
Koff (A.J. de), Iets over de vuurwapenen en de theorie van het schieten. Ten dienste
der weerbaarheidskorpsen. Toegelicht door 14 houtgr. Arnh.,
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o

Is. An. Nijhoff & Zn. 1870. (31 bl. met in den tekst gedr. houtgrav.) post-8 .
ƒ 0,25

[Kohl, F.]
Kohl (F.), Zie Luckenbacher.

[Köhler, F.]
Köhler (F.), Gazverlichting. Beknopte handleiding voor verbruikers van gas. Vrij
naar de Hoogd. uitg. voor Nederl. bewerkt door H.J.G. Mijnssen. Utr., W.F.
o

Dannenfelser. 1865. (12 en 104 bl. m. 15 houtsneêfig.) post-8 .
ƒ 0,90

[Kok, P.]
Kok (P.), Verbetering der Katwijksche uitwatering, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs.
5e st. (1850).

[Kok, P. en I.P. Delprat]
Kok (P.), en I.P. Delprat, Waarnemingen en berekeningen wegens het vermogen
der sluizen te Katwijk, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1853/54. 1e afl.

[Kolk, H.W. Schroeder van der]
Kolk (H.W. Schroeder van der), zie Schroeder v.d. Kolk.

[Kommers Pzn., A.]
Kommers Pzn. (A.), De ontworpen kanalisatie in Drenthe. Met kaart. Assen, van
o

Gorkum & Co. 1851. gr. 8 .
ƒ 1, -

[Kommers Pzn., A.]
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Kommers Pzn. (A.), Proeve om door waterbesproeijing woeste gronden in cultuur
o

te brengen. Met krt. en pl. Zutph., A.E.C.v. Someren. 1854. (29 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Konig, J.]
Konig (J.), De slotenmakerskunst, of verzameling van de beste en meest
voorkomende sloten, sleutels, scharnieren, benevens de werktuigen zoowel tot het
vervaardigen der sleutels als tot het daarstellen der verschillende slotwerken. Amst.,
o

D. Tormijn. 1849. (C.L. Brinkman). Met 36 pltn. roy. 8 .
ƒ 4,60

[Koning, P.]
o

Koning (P.), Marine-zakboek. 5 dln. Purmerende, J. Schuitemaker. 1870. kl. 8 .
geb. in 5 dln. ƒ 13,50; in één linnen band zakuitgave
ƒ 12, Hieruit afzonderlijk verkrijgbaar: III. Artillerie-zakboek (4, 157 en 4 bl. m.
houtgrav. en gelith. pltn.) geb. ƒ 4, -; IV. Machinisten-zakboek (4, 56 en 8
bl. met houtgrav.) geb. ƒ 2, -; V. Timmermans-zakboek (4, 51 en 4 bl. m.
houtgrav. en 1 uitsl. gelith. plt.) geb. ƒ 2, -

[Koning, W.]
Koning (W.), Zie Sabine.

[Konst- en Letterbode, Algemeene]
Konst- en Letterbode (Algemeene). 1788-1863. Elke jaargang van 2 dln. met
o

registers. (jg. 1788-1800 in 4o.; jg. 1801-1853 in gr. 8 .; jg. 1854-1863 in gr. 4o.)
ƒ 10, Jaarg. 1788-1844 verscheen te Haarlem bij Wed. A. Loosjes Pz.; jaarg.
1845-53 aldaar bij de Erven Loosjes; jaarg. 1854-61 te Haarlem en 's-Hage
bij Erven Loosjes en Mart. Nijhoff; jaarg. 1862/63 te Haarlem bij Erven
Loosjes. Redactie der laatste jaargangen: Dr. R.C. Bakhuizen van den
Brink, M.F.A.G. Campbell, Jhr. Mr. J. de Witte van Citters, F.A.T. Delprat,
J. Tideman, Mr. S.C. Snellen van Vollenhoven en T. van Westrheene
Wz.; jaarg. 1862/63, onder red. van Dr. L.J.F. Janssen.
(Dit tijdschrift bevat onderscheidene bijdragen van technischen aard en
opgaven omtrent wetenschappelijke tijdschriften.)
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[Kool, J.A.]
Kool (J.A.), Traliebrug over de Maas, bij Maastricht, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs.
1858/59. 1e afl.
Zie Onderzoek.

[Kool, J.A. en J.R.T. Ortt]
Kool (J.A.) en J.R.T. Ortt, Draaibruggen over het kanaal Luik-Maastricht, zie
Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 2e st. (1849).

[Kool, J.A. en P.J. Siedenburg]
Kool (J.A.) en P.J. Siedenburg, De transportkabel. Rapport over een nieuw middel
van vervoer, opgemaakt naar aanleiding van het in April 1870 op last van Z. Ex.
den min. van koloniën gedaan onderzoek naar de proeflijn bij Brighton. Uitgeg. op
last van Z. Ex. den min. van kol. Rott., Nijgh en v. Ditmar. 1871. (6 en 91 bl. m. 12
o

gelith. uitsl. pltn.) roy. 8 .
ƒ 3, -

[Kool, J.H.W.]
Kool (J.H.W.), Zie Encyclopédie. (Algemeene)

[Kool, P.C.]
Kool (P.C.), Over de forten van een geretrancheerd kamp. Utr., A.J. Servaas van
o

Rooyen. 1868. (36 bl. m. uitsl. pl.) gr. 8 .
ƒ 0,80
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[Koolhaas, C.P. Pous]
Koolhaas (C.P. Pous), Zie Pous Koolhaas.

[Koopman, De]
Koopman (De). Volledig studie-, hulp- en handboek voor iedereen die zich beweegt
op het gebied van koophandel, fabriekswezen en nijverheid. 2e druk. Met
aanmerkingen vermeerderd en grootendeels omgewerkt. Leijden, D. Nooth. v. Goor.
o

1857/58. post-8 .
ƒ 6,50
De 1e druk verscheen aldaar 1853, onder den titel: Volledig handboek
over den koophandel in zijn geheelen omvang, fabriekwezen en nijverheid
o

daaronder begrepen; post-8 . ƒ 3,25; geb. 3,65.

[Kooy, K.K.]
Kooy (K.K.), Proeve van een ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee en daarna
gedeeltelijke inpoldering en droogmaking. Sneek, van Druten en Bleeker. 1870. (20
o

bl. m. 1 gelith. kaart) gr. 8 .
ƒ 0,35

[Koppeschaar, Jr. W.F.]
Koppeschaar Jr. (W.F.), Het steenkolen-gas en zijne aanwending tot verlichting.
o

Dev., A.J.v.d. Sigtenhorst. 1858. (31 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Kops, J.L. de Bruyn]
Kops (J.L. de Bruyn), Zie Bruyn Kops.

[Koster, J.P.]
Koster (J.P.), De provincie Groningen en hare defensie in de laatste twee eeuwen.
o

Gron., Gebr. Hoitsema. 1874. (12, 143 en 151 bl. m. 2. kaarten) gr. 8 .
ƒ 4,50
Zie Spectator. (Nieuwe militaire)

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

[Koten, J.H. van]
Koten (J.H. van), De electro-magnetische naald-, wijzer- en druktelegraaf in
natuurlijke grootte voorgesteld. Met gekl. platen. Amst., A. Jager. 1855. 4o.
ƒ 2,50

[Koten, J.H. van]
Koten (J.H. van), De elektro-magnetische telegrafie, in de voornaamste tijdperken
van hare ontwikkeling en haar tegenwoordig standpunt; benevens de
electro-magnetische seinklokken en uurwerken. Amst., C.L. Brinkman. 1862. (12
o

en 283 bl. m. 8 gelith. uitsl. pltn.) post-8 . geb.
ƒ 2,90
Dit werk is, evenals dat van v. Hall, dat echter 7 jaar vroeger verscheen,
een der meest volledige oorspronkelijke handboeken tot de kennis der
telegrafie. De schrijver behandelt achtereenvolgend in 15 hoofdstukken:
I. De optische telegrafie bij de oude volken. II. De optische telegrafie bij
de nieuwe volken. III. Verschijnselen en wetten der wrijvings-elektriciteit.
IV. De elektrische telegrafie in de 18e en in het begin der 19e eeuw. V.
Verschijnselen en wetten der galvanische elektriciteit. VI. De galvanische
en de scheikundige telegrafen. VII. Het elektro-magnetismus. VIII. De
induktie-stroomen en de magneet-elektriciteit. IX. De draadgeleiding. X.
De elektro-magnetische telegrafen. XI. De invloed der atmosferische
electriciteit en de afleiders. XII. Nieuwere ontdekkingen en verbeteringen.
XIII. De elektro-magnetische seinklokken. XIV. De elektro-magnetische
uurwerken. XV. Tijdrekenkundig overzigt van de geschiedenis der
telegrafie.

[Koten, J.H. van]
Koten (J.H. van), De galvanische stroom, toegepast op electro-magnetische
telegrafen en uurwerken. Nieuwe (titel) uitg. Amst., L.F.J. Hassels. 1859. (8, 148
o

en 2 bl. m. 4 gelith. pltn.) kl. 8 .
ƒ 1,25
De 1e uitgaaf verscheen aldaar 1855 ƒ 2,50.

[Koten, J.H. van]
Koten (J.H. van), Theoretische en practische beschrijving van eene eenvoudige,
zuinige, zindelijke en onschadelijke wijze om kamers te verwarmen, spijzen te koken,
enz. zonder turf of kolenvuur en niet met de gewone gasvlam. Met plaat. Amst.,
o

L.F.J. Hassels. 1856. post-8 .
ƒ 0,50
Zie Industriëel.
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[Kottmeijer, D.]
Kottmeijer (D.), De veraanschouwelijking van het heilige door de kunst, vooral in
hare toepassing op de Evangelische eeredienst. Uit het Hoogd. door Alb. van
o

Toorenenbergen. Amst., G. Portielje en Zn. 1857. (8 en 113 bl.) gr. 8 .
ƒ 1,20

[Krajenbrink, J.A.]
Krajenbrink (J.A.), Een woord aan de suikerfabrikanten op Java, over de verhouding
tusschen de in het rietsap aanwezige en de daaruit werkelijk te verkrijgen
kristalliseerbare suiker. Batavia, H.M. v. Dorp. (Amst., J. Noordendorp.) 1860. (12
o

bl.) gr. 8 .
ƒ 1, -
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[Kramers Jz., J.]
Kramers Jz. (J.), Technologische woordentolk in vier talen, waarin de technische
termen van het Fransch, Engelsch en Hoogduitsch, naar alphabetische volgorde,
niet alleen in het Nederlandsch, maar ook in de vreemde talen vertolkt en verklaard
worden; voornamelijk ten dienste van allen, die belang hebben bij de taal der
fabrieken, kunsten en ambachten, van zee- en krijgswezen, van toegepaste scheien natuurkunde, van telegraaf- en stoomwezen, van mineralogie, bergbouw en
andere mechanische en industriëele wetenschappen; tevens strekkende ter
aanvulling van de meeste woordenboeken der gezegde talen, alsook van de
zoogenaamde kunst- en vreemde woordentolken. Gouda, G.B.v. Goor Zn. 1874. (4
o

en 1224 bl.) gr. 8 .
ƒ 15,30

[Kramm, C.]
Kramm (C.), De Goudsche kerkglazen, of beschrijving der beroemde geschilderde
kerkglazen van de groote of St. Janskerk te Ter Goude, enz. Met portret. Gouda,
o

G.B. van Goor. 1853. gr. 8 .
ƒ 1,25

[Kramm, Ch.]
Kramm (Ch.), De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders,
beeldhouwers, graveurs en en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd.
6 dln. Met aanhangsel. Amst., Gebr. Diederichs. 1856-63. ('s-Hage, Mart. Nijhoff)
o

o

(1910 en 240 bl.) roy. 8 . ƒ 33,75; aanhangsel afzonderlijk (240 bl.) roy. 8 .
ƒ 3,75
In 1875 in prijs verminderd. Met aanhangsel ƒ 17,50.

[Krecke, F.W.C.]
Krecke (F.W.C.), Luchtverversching en verwarming van scholen, zie Verslagen van
de vereeniging tot verbetering der volksgezondheid.

[Krecke, F.W.C.]
Krecke (F.W.C.), Beschrijving van photometers, zie Verhand. Bat. Genootsch. 12e
dl. 1e st.
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[Krecke, F.W.C.]
Krecke (F.W.C.), Synopsis of overzigt van de tentoonstelling der voorwerpen van
nijverheid te Arnhem, tevens dienende als eene handleiding voor de bezoekers.
o

Arnh., G.J. Thieme en G.W. van der Wiel. 1852. kl. 8 .
ƒ 0,25
Zie Nieuwenhuis, - Tijdschrift ter bevordering van nijverheid.

[Kreling, W.]
Kreling (W.), Verzameling van werkstukken, ten gebruike bij het eerste onderwijs
in het regtlijnig teekenen, naar het Hoogd. Gron., J.B. Wolters. 1869. (2 en 98 bl.)
o

post-8 .
ƒ 0,90

[Kretsemer, J.W.]
Kretsemer (J.W.), De machinist en de locomotief, Zie Spoorweg-biblioth.

[Kröhnke, H.]
Kröhnke (H.), Zakboekje ten gebruike bij het uitzetten van bogen op spoor- en
andere wegen. Naar den 5en dr. uit het Hoogd. bew. door T.H. de Beer. Amst., C.L.
o

Brinkman. 1871. (199 bl. m. uitsl. pl.) kl. 8 .
ƒ 1,50

[Kromhout, J.H.]
Kromhout (J.H.), Les casemates-traverses avec le rapport officiël des expériences
contre l'embouchure. La Haye, van Langenhuysen frères. 1869. (90 bl. m. 5 uitsl.
o

gelith. pltn.) roy. 8 .
ƒ 1,60

[Kromhout, J.H.]
Kromhout (J.H.), Projet d'un diastimètre électrique pour les batteries de côte. La
o

Haye, van Langenhuysen frères. 1867. (24 bl. m. 4 gelith. pltn.) gr. 8 .
ƒ 0,90

[Kromhout, J.H.]
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Kromhout (J.H.), De stelling van Amsterdam, met een atlas inhoudende 38 gelith.
o

gekl. pltn. Amst., C.L. Brinkman. 1871. (311 en 3 bl. tekst.) gr. 8 . platen plano
ƒ 10,50
In bovenstaand hoogst belangrijk en prachtig uitgevoerd werk behandelt
de schrijver de voor- en nadeelen die de groote werken (Droogmaking
der Haarlemmermeer, Noordzee-kanaal, Duinwaterleiding enz.) op de
verdediging van Amsterdam hebben gehad, terwijl hij tevens aantoont
hoe deze stelling, het laatste bolwerk onzer onafhankelijkheid te
verdedigen en te behouden is. De S. heeft deze studie zoover uitgewerkt,
dat hij eene globale begrooting der onkosten aangeeft, waarvoor de
Stelling van de Hoofdstad des Rijks verzekerd kan worden.
INHOUD VAN DEN TEKST: Indeeling der stelling. Het Amsterdamsche peil.
De inundatiën der verschillende fronten. Het Noorder-, Wester- en
Zuiderfront. De verdediging der stelling Amsterdam in het algemeen.
Veldtogt van de Pruisen in 1787. De droogmaking van het
Haarlemmermeer. Het Zuiderfront. Algemeene beschouwingen over de
inrichting der verdedigingswerken. De positie van Durgerdam.
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Positie aan het Schouw en de Zwet. De positie van Zaandam. De positie
van Nauerna-Westzaansche overtoom. De positiën van Spaarndam, aan
de Liede, van den Haarlemmermeerpolder, van Amstelveen of
Nieuwer-Amstel, van Ouderkerk of Ouder-Amstel, van den
Bijldermeerpolder, aan de Sniep en van Diemerdam. De tweede linie van
het Zuiderfront. Overzicht der geraamde kosten en bewapening. Indeeling
der troepen. Telegrafische verbinding der werken. Bijlagen.
VOORSTELLING DER PLATEN: Pl. 1 en 2. Kaart van de stelling van
Amsterdam. Pl. 3. Bestaande werken in het Noorderfront van de stelling
van Amsterdam. Pl. 4 en 5. Id. in het Westerfront. Pl. 6-9. Id. in het
Zuiderfront. Pl. 10. Positie van Durgerdam. Pl. 11. Fort ten oosten van
Durgerdam. Pl. 12. Kustbatterijen. Pl. 13. Positie aan het Schouw en aan
de Zwet. Pl. 14. Batterij aan de Zwet, Fort aan het Schouw. Pl. 15 en 16.
Positie van Zaandam, Fort ten zuiden van Zaandam. Pl. 17. Positie van
Nauerna. Pl. 18. Batterij aan den Westzaanschen Overtoom, Fort te
o

Nauerna. Pl. 19. De Positie van Spaarndam N . 1 en 2. Pl. 20. Fort en
batterij bij Spaarndam. Pl. 21. Positie aan de Liede. Pl. 22. Fort aan de
Liede; Batterij aan het Penningsveer. Pl. 23, 25 en 27. Positie van den
Haarlemmermeerpolder. Pl. 24. Fort ten westen van Halfweg en batterij
nabij Polanen. Pl. 26. Fort nabij Sloten; Fort in de Lutkemeerpolder. Pl.
28. Fort aan het Schiphol; Batterij aan het Nieuwe Meer. Pl. 29. Positie
van Amstelveen. Pl. 30. Positie van Ouderkerk of Ouderamstel. Pl. 31.
Batterij op den ringdijk van den Bijldermeerpolder; Fort nabij Ouderkerk
aan den Amstel. Pl. 32. Positie van den Bijldermeerpolder. Pl. 33. Positie
aan de Sniep. Pl. 34. Positie van Diemerdam. Pl. 35. Fort te Diemerdam.
Pl. 36. Kustbatterijen bij Diemen. Pl. 37. Positie van de veldwerken
behoorende tot de 2e linie van het zuiderfront. Pl. 38. Behoorende bij het
verslag omtrent de beproeving van een gegoten ijzeren schietgat van de
Kazemattravers van den Kapt. Ing. Kromhout. (Zie Bijlage K.)

[Krook, G.]
Krook (G.), Theoretisch en practisch molenboek voor ingenieurs, molenmakers en
verdere bouwkundigen. 's-Hage, Erven Doorman. 1850, 1851. (Amst., C.L.
mo

Brinkman). (21 pltn. in folio, met 5 afl. tekst in 12
ƒ 15,75

.)

Afl. 1 met plaat 1-4. Eene achtkante vijzel-watermolen ƒ 3, -; afl. 2 m. pl.
5-7. Eene grutterij met beneden- en bovenwerk ƒ 2,25; afl. 3 met pl. 8-11.
Een achtkante staand scheprad-watermolen ƒ 3, -; afl. 4 m. pl. 12-16. Een
zesen een achtkante zaagmolen ƒ 3,75; afl. 5 m. pl. 17-21. Een steenen
windkorenmolen, benevens een korenwerk door water gedreven ƒ 3,75.

[Kros, S.]
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Kros (S.), Zie Brunings.

[Krug, A.]
Krug (A.), Practische géodésie. Bevattende tevens de hulpmiddelen ter voorkoming
of verbetering van te vermijden dwalingen of gebreken, vooral bij het gebruiken van
het planchet en den meetketting. Naar het Hoogd. vrij bew. door D.P. van Weezel
o

Scheffelaar. Gorinch., G.C.v.d. Mast. 1866. (76 bl. m. 2 gelith. uitsl. pltn.) post-8 .
ƒ 0,85

[Kruimel, Mr. J.G.]
Kruimel (Mr. J.G.), Beschouwingen over de waterschapsbelangen in Amstelland,
o

gegeven den 21en Sept. 1871. Amst., L.F.J. Hassels. 1871. (15 bl.) post-8 .
ƒ 0,15

[Kruseman, Alex.]
Kruseman (Alex.), De cirkel-omtrekmeter. Vlaardingen, J.F.C. Brückwilder. 1868.
o

(7 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Kun, L.J.A. van der]
Kun (L.J.A. van der), Zie Bijvoegsel tot het verslag, - Overzigt (Tienjarig), - Rapport
over eenige havens, - Storm Buysingh.

[Kunst, De]
Kunst (De) in Nederland. I. De kunst en archaeologie in Holland, door J.A. Alberdingk
Thijm, (Uit het Fransch vertaald); II. De kunst in Nederland door C. Leemans; III.
Aanmerkingen op J.A. Alberdingk Thijm's kunst en archaeologie in Nederland
o

(Voorkomende in de Dietsche Warande N . 2) door C. Leemans. Nijmegen, D.
o

Haspels. 1855. gr. 8 .
ƒ 2, -

[Kunst en Industrie]
Kunst en Industrie. Verzameling van modellen voor alle takken van nijverheid,
onder redactie van J. Schnorr en anderen. Jrg. 1-6. Amst., C.L. Brinkman. 1870-75.
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o

roy. 4 . Per jaarg. van 12 afl. met houtgravuren tusschen den tekst en
detailteekeningen
ƒ 7,20
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Dit tijdschrift bevat opstellen over stijl en kunst in elk vak van nijverheid,
over de teekenkunst toegepast op de industrie, verhandelingen over
grondstoffen, waarvan de industrie partij trekken kan, benevens korte
technische opmerkingen en mededeelingen. De groote menigte platen
o

(waarvan de meesten een geheele bladzijde in 4 . beslaan) maken dit
tijdschrift tot een waar museum van modellen en motieven voor
bouwkundigen, schrijnwerkers, decorateurs, stukadoors, steen- en
beeldhouwers, vergulders, slotenmakers, behangers, bronswerkers, gouden zilversmeden, fabrikanten van metaal- en glaswaren, kristal, porcelein,
aardewerk en faïence, diamantwerkers, kartonwerkers enz. enz.
INHOUD van jaarg. 1871.
H o o f d a r t i k e l e n : Jacob Falke, De natuur in de ornamentiek.
L. Pfau, De industriëele vorderingen der Heliografie.
Uhde, Het Akanthusblad.
L. Pfau, De kleur, van aesthetisch standpunt.
Jacob Falke, De kunst van China en Japan en hare beteekenis voor
de moderne kunstvlijt.
Dr. Bader, Over het decoreeren van kamers.
Jacob Falke. De internationale tentoonstelling in 1871.
C. Uhde, De Akanthusrank.
Kleine opstellen en mededeelingen over 86 verschillende
onderwerpen, benevens 275 houtsneêplaten.
INHOUD van jaargang 1872.
H o o f d a r t i k e l e n : Jacob Falke, De nationale huisnijverheid.
Dr. E. Paulus, Het glas.
C. Uhde, De leeuw in de kunst.
Dr. E. Paulus, Het plantenornament in de Gothiek.
Jacob Falke, Het ornament in de Italiaansche renaissance.
Kleine opstellen en mededeelingen over 90 diverse onderwerpen
benevens ruim 100 groote en kleine houtgravuren.
H o o f d a r t i k e l e n i n j a a r g a n g 1873.
Jacob Falke, Faïencen van de 16e eeuw.
Alb. Ilg, Een woord voor de profane glasschilderkunst.
Dr. E. Paulus, Filippo Brunellesco.
F. Fischbach, De elementaire vormen der ornamentiek.
Jacob Falke, De Weener wereldtentoonstelling en de kunstnijverheid.
5 Opstellen.
H o o f d a r t i k e l e n i n j a a r g a n g 1874.
Jacob Falke, De Weener wereldtentoonstelling en de kunstnijverheid.
4 opstellen.
Prof. D. Stockbauer, De wetten der ornamentiek.
Id. Over voetvormen in de oude kunst-industrie.
B. Liebold, Middeleeuwsche hout-architectuur. 3 opstellen.
Jacob Falke, Filigraan.
Alb. Ilg, Over de ontwikkeling der goudsmidskunst in het tijdvak der
Duitsche renaissance.
H o o f d a r t i k e l e n i n j a a r g a n g 1875.
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Jacob Falke, De voormalige keizerlijke porcelein-fabriek te Weenen.
Met afb.
Prof. Dr. Stockbauer, De Italiaansche renaissance-arabeske. Met
afbeeldingen.
Dr. E. Paulus, De Loggiae van Rafael in het Vaticaan. Met
afbeeldingen.
Prof. Ewerbeck, Over het houtwerk ten tijde der middeleeuwen en
der Renaissance; vooral met het oog op zetels en stoelen.
Platen over de volgende onderwerpen:
Versiering van het voetstuk van een altaar. Plafond. Marmeren
schoorsteen. Buffet. Kast. Glazen vazen. Pendule. Pronkkastje.
Poortweg. Romeinsche gouden artikelen. Ledikant. Fauteuil en
voetbank. Etagère. Parkhek. Kamerfontein. Kerkklok. Vuurtang,
blaasbalg en kolenschop. Beginletters. Diadeem. Boekenkast. Tafel.
Spiegel. Motieven voor plafonds. Hek. Sieraden. Kleeren- en
parapluiestandaard. Bloemtafel. Uithangbord van een logement.
Schoorsteen. Glazen drinkbeker. Beschot en Buffet. Aanrechttafel.
Wanduurwerken. Cartouches. Grafsteen. Gesmeed ijzeren paneel
eener huisdeur. Speeltafel. Chatelaines. Geëtst glasraam. Schrijftafel.
Geldkast. Stel vaatwerk voor de avondmaalsbediening. Eikenhouten
lijst. Biljart. Hoekstukken voor plafonds. Tuinhuisje. Vensterraam
van smeedijzer. Regulateur. Sofa en stoel. Band van een boek.
Huisdeur. Ornamenten voor plafonden muurschilderingen.
Bloemenstandaard. Gouden artikelen enz. enz.
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Onder de kleine opstellen en mededeelingen:
Over de potlood-fabricage. Wolframijzer. Wereldtentoonstelling te
Philadelphia. Over de Amerikaansche uurwerkfabricage. De
districts-school voor houtsnijkunst Werdenfels bij Partenkirchen.
Reguleer-vul-kachels. De metaalwerken der Japaneezen. Over
zoogenaamd antimonium blauw. Elastiek glas. Nijverheids
tentoonstelling in Gotha. Over de vraag betreffende het verdringen
der meekrap door kunstmatige alizarin. Papieren vaten. Over de
universeele schrijnwerkers machines. Namaak van noteboomhout.
Stereochromische verven voor het in- en uitwendige van huizen.
Een methode tot het vergulden van glas. Het vertinnen van ijzeren
stiften en spelden. Stempelinkt. Verf voor kachels. Namaak van
mahoniehout. Eenvoudige marmernabootsing. Gompapier. Volgieten
van holle messing voorwerpen met gietijzer. Waterglas.
Amarilsteenen. Chroomgroen. Witmaken van ijzerdraad. Gouden
zilverinkten. Een goed metaalvernis.

[Kunst, De]
Kunst (De) om met waterverw te kleuren. Dordr., J.P. Revers. 1859. (Amst., H.G.
o

Koster H.Gz.) post-8 .
ƒ 0,50

[Kunst-Akademie]
Kunst-Akademie? Waar blijven de kunstscholen voor industrie? Door C.M. Delft,
o

Joh. IJkema. 1869. (23 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,50

[Kustverdediging]
Kustverdediging. Antwoord aan den heer J.G.F. van Houtum, 1e luit. bij de
torpedo-compagnie, door een marine-officier. Nieuwediep, L.A. Laureij. 1872. (47
o

bl.) post-8 .
ƒ 0,45

[Kuijck, O.H.]
Kuijck (O.H.), Zie Handleiding tot de kennis der artillerie.
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[Kuijper, G.]
Kuijper (G.), Zie Bouwkunst. (De schoone)

[Kuijper Hz., G.]
Kuijper Hz. (G.), Zie Bernoulli, - Karmarsch, - Scholl, - Studiën, - Weisbach.

[L]
[Laar, van]
Laar (van), Verzameling van tuinsieraden; bevattende 40 platen als modellen tot
den aanleg van tuinen en buitenplaatsen, met en zonder waterpartijen en 60 platen
met meer dan 300 voorbeelden, om op de minst kostbare wijze koepels, tuinhuizen,
priëeltjes, bruggen en zitbanken, tuinstoelen enz. enz. te vervaardigen. (N. uitgaaf).
o

Amst., G.L. Funke. 1875. (100 platen met tekst) gr. 4 . Tijdelijk verminderde prijs
ƒ 4,75
Het werk verscheen in 1819, prijs ƒ 40, -.

[Laarman, P.F.]
Laarman (P.F.), Zie Bijdragen. (Bouwk.)

[Lacologne, O. de]
Lacologne (O. de), Het water door M. van Lissa, Zie Dubbeltjes-Serie.

[Laer, J.R.E. van]
Laer (J.R.E. van), Verhandeling over den Rijn en zijn stroomgebied, in betrekking
tot de vaste stoffen, die hij naar beneden voert. Academisch proefschrift. Utrecht,
o

Kemink en Zn. 1850. 8 .
ƒ 1,50

[Lakerveld en Brocx]
Lakerveld en Brocx, Handleiding voor bouwkundigen en industriëelen in Nederl.
O. Indië. 2 dln. 's-Hage, Gebr. v. Cleef. 1866. (36 en 1124 bl. m. atlas van 134 pltn.)
o

post-8 . geb.
ƒ 25, Zie Toestand (De) der industrie.
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[Landolt, H.M.F.]
Landolt (H.M.F.), Dictionnaire polyglotte de termes techniques, militaires et de
marine. 4 parties. Leiden, E.J. Brill. 1865-1868. (6 en 196; 6 en 258; 6 en 272; 305
o

bl.) roy. 8 . 4 dln.
ƒ 17,15

[Landolt, H.M.F.]
Landolt (H.M.F.), Supplement des trois prémières parties du Dictionnaire polyglotte
o

de termes techniques, etc. Leiden, E.J. Brill. 1871. (254 bl.) roy. 8 .
ƒ 4,25

[Lange, H.M.]
Lange (H.M.), Aanmerkingen op de vrijmoedige beschouwingen tegen het afstaan
van de tinmijnen op Banca aan de particuliere industrie. 's-Bosch, Gebr. Muller.
o

1850. ('s Hage, Erven Doorman.) gr. 8 .
ƒ 0,40
Vergelijk: Beschouwingen.

[Lange, H.M.]
Lange (H.M.), Het eiland Banka en zijne aangelegenheden. 's-Bosch, Gebr. Muller.
o

1850. ('s-Hage, Erven Doorman.) gr. 8 . Met 2 kaarten en afstandswijzer.
ƒ 3, -

[Lankelma, J.V.]
Lankelma (J.V.), Ontwerp van een open kanaal door Holland op zijn smalst en het
IJ, bevattende: 1. Omschrijving van het werk; 2. omschrijvende begrooting van
kosten; 3. detailteekeningen; 4. beschouwin-
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o

gen en 5. een kaart. Amst., J.G. Lankelma. 1868. (24 bl. en 2 uitsl. kaarten.) gr. 4 .
ƒ 2, -

[Lankelma, J.V.]
Lankelma (J.V.), Een woord aan allen, die belang stellen in de beide ontwerpen
van het Amsterdamsche Noordzee-kanaal en de droogmaking van de Zuiderzee
en in een kanaal door de Geldersche vallei. Amst., J.G. Lankelma. 1868. (16 bl.)
o

gr. 8 .
ƒ 0,25

[Lansberge, J.W. van]
Lansberge (J.W. van), A propos du barrage de l'Escaut. 2e éd. augmentée d'une
o

carte explicative. La Haye, Mart. Nijhoff. 1867. (24 bl. m. krt.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Laube, G.C.]
Laube (G.C.), Lijsten voor de determinering van mineralen. Naar het Hoogd. 's-Hage,
o

Joh. IJkema. 1872. (4 en 54 bl.) post-8 .
ƒ 0,50

[Lavolée, C.]
Lavolée (C.), Over arbeiders-vereenigingen. Naar het Fransch. 1e en 2e dr. Amst.
o

Gebr. Binger. 1871. (2 en 31 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Lee, N.J van der]
Lee (N.J. van der), Kanalen in de provincie Groningen. Antwoord aan den heer G.A.
Venema, lid der provinciale staten van Groningen. Groningen, P.W. van Heyningen
o

Bosch. 1856. (4 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,10

[Lee, N.J. van der]
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Lee (N.J. van der), De verbetering van het Reitdiep of de Hunze voor de groote
scheepvaart. Met een lengteprofil van het Reitdiep. Deventer, A. ter Gunne. 1855.
(Gedr. voor rek. van den schrijver, niet in den handel.)

[Leeghwater, J. Azn.]
Leeghwater (J. Azn.), Zie Haarlemmermeer.

[Leemans, C.]
Leemans (C.), Nieuw ontdekte muurschilderingen, eene bijdrage tot de geschiedenis
der vaderl. kunst. Uitgeg. door de koninkl. Akademie van wetenschappen. Amst.,
o

C.G. van der Post. 1860. (2 en 29 bl. m. 1 gelith. plt.) 4 .
ƒ 0,80

[Leemans, C.]
Leemans (C.), Oude muurschilderingen van de kerk te Bathmen in Overijssel.
Uitgeg. door de koninkl. Akademie van wetenschappen te Amsterdam. Amst., C.G.
o

van der Post. 1872. (2 en 55, m. 11 gekl. lith. pltn.) gr. 4 .
ƒ 3,55

[Leemans, C.]
Leemans (C.), Muurschilderingen in het koor van de kerk der Hervormde gemeente
te Driel in den Zalt-Bommelerwaard. Uitgeg. door de Kon. Akademie van
o

wetenschappen. Amst., C.G.v.d. Post. 1863. (2 en 14 bl. m. gelith. pl.) gr. 4 .
ƒ 0,50
Zie Monumenten (Aegyptische), - Kunst (De) in Nederland.

[Leerboek]
Leerboek der kleermakerskunst, of onderrigt in het maken van alle soorten van
kleedingstukken. Opgehelderd en verklaard door 6 platen, met herleidingsschaal.
Bewerkt naar de nieuwste en beste methoden onder de leiding van P. Jacobowicz.
o

Nieuwe uitg. 2 dln. Amst., P. Jacobowicz. 1872. roy. 8 .
ƒ 6, -

[Leeuw, J.C. de]

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

Leeuw (J.C. de), Korte beschouwing van den toestand des Anna-Paulownapolders,
o

in Maart 1851. Haarl., Erven Loosjes. 1851. (Amst., Gebr. Koster.) gr. 8 .
ƒ 0,20

[Leeuw, J.C. de]
Leeuw (J.C. de), Bevordering der vlasteelt in Nederland door kunstmatige bereiding
van het vlas, en plan tot oprigting eener Noord-Hollandsche vlasfabriek. Haarl.,
o

Erven Loosjes. 1865. (37 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,20
Zie Bijdragen (Bouwkundige), - Verbetering.

[Leguit, J.]
Leguit (J.), zie Rapport Haarlemmermeerpolder.

[Leich, J.C.]
Leich (J.C.), zie Natuurkunde. (Aanschouwelijke)

[Leliman, J.H.]
Leliman (J.H.), De arbeiderswoning. Ontwerp van 48 zoodanige woningen, gebouwd
o

voor de vereeniging ‘Salerno’ te Amsterdam. Amsterd., 1866. Met eene afb. 4 .
(Afzond. overdruk uit het Tijdschr. Bouwk. Bijdr.)

[Leliman, J.H.]
Leliman (J.H.), Het valsch alarm à propos van wandalisme in het ware daglicht
gesteld en onschadelijk gemaakt. Een antwoord op 2 art. in het tijdschrift De Dietsche
Warande, bestuurd door den heer Alberdingk Thijm. Voor-
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gelezen in de vereeniging Architectura et Amicitia te Amsterdam. Amst., D. Tormijn.
o

1859. (80 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,75
Zie Album, - Beschouwingen, - Bijdragen (Bouwkundige), - Opmerker.

[Lemling, J.]
Lemling (J.), Zie Navorscher.

[Lemmens, P.J.]
Lemraens (P.J.), Beknopte handleiding tot de werkdadige meetkunst. Zierikzee,
o

P.D.J. Quanjer. 1859. (Beek in Limb., Wed. Lemmens) 8 . m. pltn.
ƒ

[Lempe, A.J.L.]
Lempe (A.J.L.), Kort begrip der wetenschappen en kunsten. Met platen. Amst.,
o

Weijtingh en van der Haart. 1850-1852. gr. 8 . Bij inteekening 18 afl. à ƒ 0,65;
Compleet buiten inteekening
ƒ 14,40

[Lempe, A.J.L.]
o

Lempe (A.J.L.), Meetkunst, zie Volksbibliotheek. N . 2 en 3.

[Lennep, J. van en W.J. Hofdijk]
Lennep (J. van) en W.J. Hofdijk, Merkwaardige kasteelen in Nederland. 1e-3e
serie. Amst., G.W. Tielkemeijer. 1852-61. Elke serie bestaat uit 2 dln. m. gelith. gekl.
o

pltn. en krtn. roy. 8 . in afl. ƒ 29,80; geb. 6 dln.
ƒ 34,60

[Levensvatbaarheid, De]
Levensvatbaarheid (De) van eene fabriek van stoom- en andere werktuigen,
fabriekswerf, enz. te Amsterdam. Amst., J.H. en G. van Heteren. 1870. (20 bl.) gr.
o

8 .
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ƒ 0,40

[Leijer, A.J.]
Leijer (A.J.), Beginselen van algebra, voor zoover die noodig zijn tot de berekening
der waarde eener gegevene formule voor burgeravond-, industrie- en
o

ambachtscholen. Helder, L.A. Laurey. 1871. (25 bl.) post-8 .
ƒ 0,20

[Leijer, A.J.]
Leijer (A.J.), Beginselen van meetkunde voor burgeravond-, industrie- en
ambachtscholen. 1e en 2e stuk. Helder, L.A. Laurey. 1872/73. (4 en 72 bl. m. 5
o

pltn.; 116 en 6 bl. m. 4 pltn.) post-8 . 1e stukje ƒ 0,80; 2e st.
ƒ 1, -

[Liefland, J. van]
Liefland (J. van), Utrechts oudheden in afbeeldingen en beschrijvingen. Uitgeg.
voor rekening van den schrijver. 1e-4e jaarg. Utr., P.W.v.d. Weijer. 1857-1860. (174
o

bl. m. 62 gelith. pltn.) 4 .
ƒ 23,75

[Liernur, C.T.]
Liernur (C.T.), Adres aan den gemeenteraad van Amsterdam. Een voorstel tot
riolering der stad, naar aanleiding van dat van den directeur der publ. werken. Amst.,
o

Scheltema en Holkema. 1874.(2 en 64 bl.) roy. 8 .
ƒ 0.60

[Liernur, C.T.]
Liernur (C.T.), Het advies van den generaal-majoor Delprat omtrent de rioolplannen
o

voor 's-Hage wederlegd. Breda, Broese en Co. 1870. (68 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Liernur, C.T.]
Liernur (C.T.), Open brief aan burgemeester en wethouders van Amsterdam. Amst.,
o

Scheltema en Holkema. 1872. (26 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,10
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[Liernur, C.T.]
Liernur (C.T.), Het koolclosetstelsel van M. Symons nader beschouwd, naar
aanleiding van zijne laatste mededeelingen daarover. Amst., Scheltema en Holkema.
o

1874. (44 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,40

[Liernur, C.T.]
Liernur (C.T.), Het ontwerp tot reinhouding van de wateren en den bodem van
Amsterdam der heeren Froger c.s., toegelicht en vergeleken met het pneumatisch
o

rioolstelsel. Amst., Scheltema en Holkema. 1873. (12 en 135 bl.) gr. 8 .
ƒ 1,90

[Liernur, C.T.]
Liernur (C.T.), Ontwerp rioolstelsel voor 's Gravenhage. Rapport ingediend aan de
heeren burgem. en wethouders. 's-Hage, Gedr. bij Gebr. Guinta d'Albani. (1867.)
o

8 .
(Gedrukt voor rekening der gemeente en niet in den handel.)

[Liernur, C.T.]
Liernur (C.T.), Het pneumatisch rioolstelsel nader beschouwd en toegelicht in zijne
technische bijzonderheden en werking. Benevens het advies daarover uitgebracht
o

door F.W. Conrad. 's-Hage, H.C. Susan. 1868. (31 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Liernur, C.T.]
Liernur (C.T.), De rioolkwestie. 's-Hage, H.C. Susan CHz. 1867. (8 en 132 bl.) gr.
o

8 .
ƒ 0,60

[Liernur, C.T.]
Liernur (C.T.), 's stadsreinigingstelsel. Waarin bestaat dit? en welke bezwaren zijn
o

er tegen? Door den uitvinder. Arnh., D.A. Thieme. 1872. (58 bl.) gr. 8 .

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

ƒ 0,50

[Liernur, J.G.]
Liernur (J.G.), Zie Nieuwenhuis.

[Likeurstoker, De volmaakte]
Likeurstoker (De volmaakte), zonder distilleerketels en zonder fornuizen, of volledige
handleiding voor iedereen om zonder kunde en zonder moeite
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alle soorten van likeuren te bereiden van uitmuntende kwaliteit. 2e druk. Leiden, D.
o

Noothoven v. Goor. 1874. (95 bl.) post-8 .
ƒ 0,75
o

De 1e druk verscheen aldaar. 1861. (95 bl.) post-8 . ƒ 0,75

[Linse, H.]
Linse (H.), De azijnbereiding, beschouwd op haar tegenwoordige trap van
ontwikkeling, vooral in verband tot de nieuwe bereidingswijze van rozijnazijn, en het
daarop toe te passen belastingstelsel, met opgave der scheikundige wijzen van
onderzoek, en voorzien van eenige opmerkingen omtrent de keuze, voorgeschreven
bij het leveren van den azijn, ten behoeve der depart. van koloniën en marine in
o

Nederland. 's-Hage, Gebr. Belinfante. 1855. (Amst., H.G. Koster H. Gzn.) gr. 8 .
ƒ 1,25

[Linse, H.]
Linse (H.), De Dordtsche tras in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Een paar
aanteekeningen. Gouda, G.B. van Goor Zonen. 1875. (23 bl.)
ƒ 0,40

[Linse, H.]
Linse (H.), De Noord-Hollandsch-Friesche spoorweg. Arnhem, D.A. Thieme. 1872.
o

(36 bl.) post-8 .
ƒ 0,40

[Linse, H.]
Linse (H.), De proeve van een ontwerp tot indijking en droogmaking van een gedeelte
der Zuiderzee beschouwd. 's-Hage, Gebr. J. en H.v. Langenhuysen. 1866. (45 bl.
o

m. 1 uitsl. kaart) gr. 8 .
ƒ 0,90

[Linse, H.]
Linse (H.), Rapport aan den raad der gemeente Dordrecht, over het rioolstelsel van
o

Charles T. Liernur. Dordr., H.R. van Elk. 1868. (55 bl.) gr. 8 .
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ƒ 0,60

[Linse, H.]
Linse (H.), Nog een woord van toelichting over de rozijn-azijnbereiding. 's-Hage,
o

Gebr. Belinfante. 1855. (Amst., H.G. Koster H. Gz.) gr. 8 .
ƒ 0,25
Zie Ontwerp tot bemaling, - Opmerker, - Verbetering.

[Lion Jzn., J.]
Lion Jzn. (J.), Proeve eener Nederlandsche stenographie. Amst., Gebr. Diederichs.
o

1850. (Schoonh., S. en W.N. van Nooten) gr. 8 . Met pl.
ƒ 0,60

[Lissa, M. van]
Lissa (M. van), Zie Lacologne.

[List, Karl]
List (Karl), Handleiding bij het eerste onderwijs in de scheikunde, zie
Industrieboekjes.

[Lith Jr., J.B. van]
Lith Jr. (J.B. van), Volledig trappenboek naar de behoeften van den tegenwoordigen
tijd ingericht voor timmerlieden, steenhouwers, metselaars, smids, ijzergieters, enz.
Gorinchem, A.v.d. Mast. 1852-54. kl. fol.
ƒ 12, -

[Lobatto, R.]
Lobatto (R.), Leerboek der regtlijnige en spherische driehoeksmeting, opgesteld
ten gebruike bij het onderwijs aan de Kon. Akademie ter opleiding van burgerlijke
ingenieurs, enz. te Delft. 2e verb. druk. Amst., Gebr. v. Cleef. 1857. (10 en 167 bl.
o

m. 5 uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 2,60
De 1e druk verscheen aldaar 1843. ƒ2, -.
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[Lobatto, R.]
Lobatto (R.), Verzameling van vraagstukken, ter oefening in de toepassing der
gronden van de statica en hydrostatica. Amst., H.W. Weytingh. 1859. (J. Moone
o

Bz.) (6 en 364 bl. m. 6 pl.) gr. 8 .
ƒ 4,90

[Lobatto, R.]
Lobatto (R.), Over de zamenstelling en het evenwigt van een stelselkracht enz.,
zie Verhand. Ned. Instit. 3e reeks. 1e dl.

[Locomotief, De]
Locomotief (De), populair beschreven en verklaard. Amst., A. Jager. 1854. (K.H.
Schadd.) Met 1 plaat. 4o.
ƒ 1,30

[Logeman, W.M.]
Logeman (W.M.), Beginselen der werktuigkennis. Overzigt van de belangrijkste
middelen tot het overbrengen van beweging. Haarl., A.C. Kruseman. 1853. ('s-Hage,
o

H.C. Susan C. Hz.) Met 3 uitsl. pltn. gr. 8 .
ƒ 1,25

[Logeman, W.M.]
Logeman (W.M.), De draaibank, zie Nijverheidsbiblioth.

[Logeman, W.M.]
Logeman (W.M.), Kachels, zie Bibliotheek. (Algem.)

[Logeman, W.M.]
Logeman (W.M.), Natuurkundig schoolboekje. 1e stukje. (Werktuigkunde) Met 136
in den tekst gedr. houtsneêfig. 3e op nieuw verb. druk. Sneek, van Druten en Bleeker.
o

1874. (71 bl. m. houtgr.) kl. 8 .
ƒ 0,35
De 1e druk verscheen aldaar 1856 ƒ 0,25; de 2e dr. verm. en verb. (63 bl
m. houtgr.) ƒ 0,215.
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[Logeman, W.M.]
Logeman (W.M.), Photographiën voor de duivenpost. Haarl., A.C. Kruseman. 1872.
o

(2 en 12 bl. en 1 proeve van photogr.) post-8 .
ƒ 1,25
Zie Büchner.

[Loghem, J. van en J.W. Schaap]
Loghem (J. van) en J.W. Schaap, Beginselen der theoretische en practische
bouwkundige rekenkunde. 2 dln. Met antw. Leid. en 's-Hage, P. Engels en M.M.
o

Couvée. 1863. (390 en 57 m. houtgr.) post-8 . ƒ 3, -; geb.
ƒ 3,30

[Loo, D.J. Sanders van]
Loo (D.J. Sanders van), Zie Sanders van Loo.

[Loos, D. de]
Loos (D. de), Zetmeel en melk; een paar onderwerpen uit het gebied der scheikunde,
o

zie Bibliotheek (Algem.) N . 15.
Zie Atlas, - Troost.

[Loos, W.]
Loos (W.), De hydrostatica of waterweegkunde en hare toepassing op de inkrimping
en uitzetting der geestrijke vloeistoffen. Zwolle, W.E. Tjeenk Willink. 1858. (76 bl.)
o

gr. 8 .
ƒ 1,50

[Lorentz, W.]
Lorentz (W.), De naaldproef toegepast op het onderzoeken van tras. Beschouwingen
over de brochure ‘Iets over Dordsche tras enz.’ Voorgedragen in de vergadering
van de afd. Rotterdam van de maatsch. tot bevordering van bouwkunst van 18 Dec.
o

1874. Rott., H.A. Kramers & Zn. 1875. (16 bl. en 1 uitsl. plt.) roy. 8 .
ƒ 0,75
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[Loret, T.]
Loret (T.), De samenstelling van het kerkorgel; inlichtingen voor organisten en
deskundigen, belast met de keuring van orgels. Amst., C.L. van Langenhuysen.
o

1869. (34 bl.) post-8 .
ƒ 0,25

[Lotman, G.]
Lotman (G.), Handboek bij het onderzoek van stoffen en producten der
o

suiker-industrie. Amst., G.L. Funke. 1874. (8 en 351 bl. m. 9 tafels) gr.8 .
ƒ 6, -

[Lotman, G.]
Lotman (G.), De nieuwe wijze van suikerbereiding uit beetwortels, genaamd diffusie,
o

beschouwd en toegelicht. Amst., G.L. Funke. 1871. (23 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Lourens Coster]
Lourens Coster. Tijdschrift voor beoefenaren en voorstanders der boekdrukkunst.
Orgaan der Nederl. typographische hoofdvereeniging. Onder red. eener commissie
o

uit het bestuur dier vereeniging. 1e-10e jaarg. 1858-1867. kl. 8 . (p. jaarg. van 12
afl. à 32 bl.)
ƒ 1,20
Jg. 1-3, 1858-1860 verscheen bij W.J.A. Mulder te Utrecht; jaarg. 4-9,
1861-1866 bij C. Mommaas Czn. te Utrecht; jg. 10, 1867 bij J.J. Kluit Cz.
te Rotterdam.

[Lübke, Dr. W.]
Lübke (Dr. W.), Schets eener kunstgeschiedenis (Bouwkunst, Beeldhouwkunst,
Schilderkunst, Muziek), van de oudheid tot in onze dagen. Met ruim een honderdtal
houtgravuren. Vrij naar het Hoogd. door Joh. Gram. Amst., Wed. J.C.v. Kesteren
o

en Zn. 1871. (16 en 256 bl.) post-8 .
ƒ 2,20

[Lübker, F.]
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Lübker (F.) Classisch woordenboek van kunsten en wetenschappen. Naar de
‘Reallexicon des classischen Alterthums.’ Vertaald en bew. door J.D. van Hoëvell.
o

Dordr., P.K. Braat. 1858. (16 en 1057 bl.)roy. 8 . ƒ 9,50; geb.
ƒ 10, -

[Luckenbacher, F.]
Luckenbacher (F.), Leerboek der machinen en der mechanica. Ingericht voor
onderwijs in die vakken op burger- en hoogere scholen, en tot zelfonderrigt voor
beoefenaars der werktuigkunde. De 2e druk grootendeels op nieuw bew. door F.
Kohl. Vrij gevolgd en omgew. naar het Hoogd. door P.D. van Weezel Scheffelaar.
Met een alphab. register. Gorinch., G.C.v.d. Mast. 1865. (8 en 344 bl. m. 9 uitsl.
o

pltn. waarop 319 fig.) post-8 .
ƒ 3,50

[Lummel, H.J. van]
Lummel (H.J. van). De gezondheid in de school. Naar aanleiding van Guillaume's
o

Hygiène scolaire. Utr., Kemink & Zn. 1866. (8 en 87 bl. m. 2 gelith. pltn.) post-8 .
ƒ 0,90

[Lutjens, D. Boes]
Lutjens (D. Boes), Zie Boes Lutjens.

[Luijten, A.]
Luijten (A.), Een woord over de woningen der werklieden en de bewaarplaatsen
hunner kinderen, vooral toegepast op Gouda. Uitgesproken in het Depart. der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aldaar 16 Jan. 1855. Gouda, G.B. van Goor.
o

1855. gr. 8 .
ƒ 0,40
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[Lycklama à Nijëholt, Jhr. J.A.]
Lycklama à Nijëholt (Jhr. J.A.), Frieslands waterstaat en landbouw. Beschouwingen
over de rapporten en voorstellen tot verbetering van den stand van het boezemwater
o

in de prov. Friesland. Leeuw., W. Eekhoff. 1871. (30 bl.) gr. 8 . (Niet in den handel.)

[Lycklama à Nijëholt, Jhr. J.A.]
Lycklama à Nijëholt (Jhr. J.A.) Verbetering van Frieslands watertoestand.
Beschouwingen over de beginselen en middelen, welke ten aanzien der afstrooming
van het boezemwater dezer provincie vroeger bestonden, thans bestaan en nog
gevolgd behooren te worden, ten einde het zooveel mogelijk duurzaam meester te
o

zijn. Leeuw., W. Eekhoff. 1869. (128 bl. m. 1 gelith. kaart.) gr. 8 . in carton. (Niet in
den handel.)

[Lijnden van Sandenburg, F.A.A.C. van]
Lijnden van Sandenburg (F.A.A.C. van), Adres aan de Prov. Staten van Utrecht,
betrekkelijk de noodzakelijkheid tot wijziging van het reglement op het beheer van
o

den Lekdijk bovendams, enz. enz. Utr., L.E. Bosch en Zn. 1851. gr. 8 .
ƒ 0,50

[Lijst]
Lijst der Nederlandsche inzenders, aan welke op de internationale tentoonstelling
te Londen, in 1862, eerepenningen of eervolle vermeldingen zijn toegekend. Zonder
o

plaats of naam v.d. drukker. 4 .

[Lijst]
Lijst van voortbrengselen van en werktuigen voor den Nederl. landbouw, en van
het vee, ingezonden op de algem. tentoonstelling, gehouden door de Holl.
Maatschappij van Landbouw, den 24-28 Sept. 1856 te Delft. Delft, J.H. Molenbroek.
o

1856. post-8 .
ƒ 0,25

[Lijst]
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Lijst van voorwerpen op de plaatselijke tentoonstelling van voortbrengselen van
nijverheid, door het dep. Delft der Nederl. Maatschappij ter bevordering van
o

nijverheid, gehouden den 23 Sept. 1856. Delft, J.H. Molenbroek. 1856. post-8 .
ƒ 0,15

[Lijsten]
Lijsten van nieuw verschenen werken, betrekkelijk tot de kunst en de wetenschap
van den ingenieur, voor de leden van het Koninkl. Inst. van ingenieurs.
1854/55-1858/59, 1860/61, 1863/64, 1868/69. 's-Hage, Gebr. J. en H. van
o

Langenhuysen. 1854-1869. gr. 8 . (Niet in den handel.) In 1873 tot vermind. prijs
verkrijgbaar gesteld. per jaarg.
ƒ 0,25

[M]
[Maaden, J.J. van der]
Maaden (J.J. van der), De overstroomingen te Veenendaal, de Neder-Betuwe en
Dreumel. (Ten voordeele der overstroomden.) Amst., Wed. P. Ellerman. 1855. gr.
o

8 .
ƒ 0,25

[Maaden, J.J. van der]
Maaden (J.J. van der) Plan tot uitbreiding der stad Amsterdam aan den IJkant. Met
daarbij behoorende teekeningen en kaarten. Amst., Scheltema & Holkema. 1873.
o

(31 bl. m. 2 kaarten.) roy. 8 .
ƒ 3, -

[Maandblad]
Maandblad voor toegepaste scheikunde, bevattende mededeelingen uit het gebied
der toegepaste scheikunde voor het algemeen. Redacteur R.J. Opwijrda. 2e serie.
o

1e-4e jaarg. Vlaardingen, Brückwilder en Co. 1870- 1875. gr. 8 . per jaarg.
ƒ 2,40
De 1e serie verscheen onder den titel: Scheikunde (Toegepaste), zie
aldaar.

[Maandblad]
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Maandblad voor telegrafie en aanverwante wetenschappen. Onder red. van R.K.
van Eldik en Z. van der Vegte. jg. 1871-1875. Arnh., H.A. Tjeenk Willink. 1871-75.
o

4 . Jaarg. 1871-74 ieder 12 Nrs. (à 8 bl. m. platen) per jaarg. ƒ 1,80; jaarg. 1875 ƒ
2,25; fr. p.p.
ƒ 2,40
Dit tijdschrift is een voortzetting of Nieuwe Serie van het ‘Tijdschrift voor
Telegrafie.’ Zie aldaar.

[Maas, A.E.]
Maas (A.E.), Verhandeling over eene haven te Scheveningen. (Uitgeg. door de afd.
's Gravenhage der Vereeniging tot bevordering van fabrieken handwerksnijverheid
o

in Nederland.) 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1863. 8 . (Niet in den
handel.)

[Maas, A.E.]
Maas (A.E.) Nog een woord over de riolen-kwestie van 's Gravenhage. 's-Hage,
o

H.C. Susan C. Hzn. 1872. (15 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,20
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[Maas, De]
Maas (De) en de waterstaat, in verband met de belangen van scheepvaart, grooten transithandel. Door een reeder en handelaar. Rott., H. Nijgh. 1861. (29 bl.)
o

post-8 .
ƒ 0,25

[Maas Geesteranus, P.]
Maas Geesteranus (P.), Adres aan den gemeenteraad van 's-Hage, naar aanleiding
van het ‘herziene plan’ tot rioleering der stad van W.C. Van der Wacijen Pieterzen.
o

's-Hage, M.J. Visser. 1870. (10 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,15

[Maas Geesteranus, P.]
Maas Geesteranus (P.) Het rioolstelsel van Charles T. Liernur,
oud-kapitein-ingenieur, toegelicht en aanbevolen. 's-Hage, H.C. Susan C. Hzn.
o

1868. (15 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,10
Zie Adviezen (Nadere).

[Maatschappij, Nederl.]
Maatschappij (Nederl.) ter bevordering van nijverheid. Verslag van de commissie
tot overweging van het plan van den heer Huët, De Noordzee voor Amsterd. Haarl.,
o

Erven Loosjes. 1868. (10 en 121 bl.) gr. 8 .
ƒ 1.25

[Maatschappij, Nederl.]
Maatschappij (Nederl.) ter bevordering van nijverheid. Algem. nationale
tentoonstelling. Verslag uitgebragt door de jury van beoordeeling. Haarlem, Erven
o

Loosjes. (1861.) 8 . (Niet in den handel.)

[Maatschappij, Nederl.]
Maatschappij (Nederl.) Id. Plegtige uitreiking der eereblijken aan de bekroonden.
o

Haarlem, Erven Loosjes. (1861.) 8 . (Niet in den handel.)
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[Mac-Culloch, J.M.]
Mac-Culloch (J.M.), Over de werkloonen en den toestand der arbeidende klassen.
Uit het Eng. met aanteekeningen door Sloet tot Westerholt. Zwolle, W.E.J. Tjeenk
o

Willink. 1853. gr. 8 .
ƒ 1.80

[Mac Leod, N.]
Mac Leod (N.), Eenige beschouwingen over het tegenwoordige geschut der marine
en het gebruik daarvan in onze verdediging aan de zeezijde. Nieuwed., L.A. Laurey,
o

1868. (32 bl.) post-8 .
ƒ 0,50

[Magazijn, Bouwkundig]
Magazijn (Bouwkundig) of schetsen voor handwerkslieden, jg. 1-9 en N. serie jg.
1-5 (1843-1856). Gorinch., A. van der Mast. 1843-56. kl. folio met platen. Elke jaarg.
ƒ 3, Jaargang 1852-1856. (N. serie jg. 1-5) onder redactie van W.C. Brade.

[Magazijn, Populair wetenschappelijk]
Magazijn (Populair wetenschappelijk). No. 1. Het mikroskoop met 14 houtgravuren.
o

Amst., Gebr. van Es. 1859. (63 bl.) post-8 .
ƒ 1, -

[Magazijn, Teekenkundig]
Magazijn (Teekenkundig). 1e-6e jaarg. 1846-1851. Gorinch., A.v.d. Mast. 1846-1851.
o

4 . Elke jaarg.
ƒ 3, -

[Magielse, A.]
Magielse (A.), Middel van stroomafleiding, tot ontzet der aangevallen oevers in
o

Zeeland. Middelb., J.C. en W. Altorffer. 1865. (20 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30
Overgedrukt uit het Archief van het Zeeuwsch genootschap VI.
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[Magnenat, W.C.]
Magnenat (W.C.), Open brief aan ieder Nederlander, over de doorgraving van
Noord-Holland op zijn smalst, en het Nederlandsch spoorwegnet. Amst., (Bij den
o

schrijver.) 1859. (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Maier]
Maier, Zie Tijdschrift voor Nijverheid in Ned. O.I.

[Man, J.C. de]
Man (J.C. de), Zie Fokker (A.A.)

[Marine-Machinisten, De Koninklijke]
Marine-Machinisten (De Koninklijke) in Nederland. 2e verm. dr. Utrecht, W.F.
o

Dannenfelser. 1870. (79 bl.) gr. 8 .
ƒ 1, -

[Maris, J.W.]
Maris (J.W.), Zie Album, Verzameling v. bouwk. schetsen.

[Maronier, P.]
Maronier (P.), Zie Helden (De) van den stoom.

[Martens, J.]
Martens (J.), De lichtteekening of photographie op papier en collodion, gevolgd van
onderrichtingen over het koolprenten, gezegd: procédé au charbon. Gent, W.
o

Rogghé; Amst., J. Noordendorp. 1874. (40 .bl.) post-8 .
ƒ 0,35

[Maschek, P.F.H.]
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Maschek (P.F.H.), Geschiedenis van het korps Nederl. mineurs en sappeurs.
Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zn. 1853. (Amst., Wed. J.C.v. Kesteren en Zn.) gr.
o

8 .
ƒ 3,60

[Maurik, J. van]
o

Maurik (J. van), Iets over het bouwen van pakhuizen. Amst., F. Günst. 1855. gr. 8 .
ƒ 0,40
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[Maurik, J. van]
Maurik (J. van), Zie Droogmaking.

[Mededeeling]
Mededeeling aangaande eene hoogst belangrijke praktische aanwending van
natuurkrachten op een instrument, dat, onafhankelijk van het magnetisme der aarde
en van het scheepsijzer, den waren koers van het schip aanwijst, uitgedacht en
samengesteld door L. Janse Bz. Boekdrukkerij van A.W. Sijthoff. (Leiden) 1875.
(Gratis verkrijgbaar gesteld door eenige belangstellenden in de
Nederlandsche zeevaart en industrie.)

[Mededeelingen]
Mededeelingen betreffende het zeewezen. Uitgegeven door de zorg van het depart.
o

van Marine. dl. 1-18. 's Hage, Gebr. van Cleef. 1861-1875. gr. 8 . per deel ƒ 2, -; à
ƒ 5, -

[Meerten, A.L. van]
Meerten (A.L. van), Over het brood en verordeningen dienaangaande. Met het een
en ander wegens verbeteringen in het bedrijf der bakkers. Schoonh., S.E. van
o

Nooten. 1852. (C.L. Schleijer en Zn.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Meezenbroek, G. de Jager]
Meezenbroek (G. de Jager), Zie Jager Meezenbroek.

[Memorie]
Memorie betreffende den tegenwoordigen toestand der suiker-industrie op Java,
behoorende bij een rekwest d.d. 3 Dec. 1862 aan den minister van koloniën. Amst.,
o

J.H. Scheltema. 1863. post-8 .
ƒ 0,10

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

[Memorie]
Memorie over den Horenschen Zeegdijk, bekend onder den naam Groenendijk in
o

Noordbraband. Nijmegen, A. Cranendoncq en Zn. 1851. gr. 8 .
ƒ 0,30

[Memorie]
Memorie en beschrijvende begrooting betreffende den aanleg van eene haven te
Scheveningen, door F.W. Conrad, D.J. Storm Buysingh en J.A. Beijerinck. 's-Hage,
o

Ter Stadsdrukkerij. 1858. Met 3 krtn. 8 .
(Niet in den handel).

[Memorie]
Memorie van toelichting op het voorloopig verslag over het kanaal door Holland op
zijn smalst, ingediend door eene commissie, benoemd uit het comité ter bevordering
der doorgraving van Holland op zijn smalst. Amst., Gedr. bij C.A. Spin & Zn. 1859.
o

8 . (Niet in den handel).

[Memorie]
Memorie betreffende den geprojecteerden spoorweg Arnhem-Nijmegen, tot aan
de Pruissische grenzen, waarvoor concessie is aangevraagd. Nijmegen, H.C.A.
o

Thieme. 1861. 8 .
ƒ 0,10

[Menges, C.L.R.E.]
Menges (C.L.R.E.), Vloeibaar koolzuur. Amst., Scheltema & Holkema. 1875. (29
o

bl.) roy. 8 .
ƒ 0,25

[Menzel, T.A.]
Menzel (T.A.), Zie Handboek voor den metselaar.

[Mercier, A.]
Mercier (A.), Zie Bartz.
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[Merwe-Waal-Spoorweg, De]
Merwe-Waal-Spoorweg (De).
(Dordrecht-Papendrecht-Gorinchem-Tiel-Arnhem-Nijmegen). Dordr., H.R. van Elk.
o

1865. (20 bl. m. uitsl. kaart) gr. 8 . (Niet in den handel).

[Mesch, A.H. van der Boon]
Mesch (A.H. van der Boon), Zie Boon Mesch.

[Messchert van Vollenhoven, J.]
Messchert van Vollenhoven (J.), Verg. Brief.

[Metzelaar, J.F.]
Metzelaar (J.F.), Over het onderwijs in de beeldende kunsten in Nederland. Rott.,
o

Gedr. bij Nijgh en v. Ditmar. 1869. 8 . (Niet in den handel).
Zie Album, verzameling v. bouwk. schetsen.

[Meulen, W.H. ter]
Meulen (W.H. ter), Het duiken in zand en de visscherij op de Lutine. Bodegraven,
o

J. van Rossum Dz. 1874. (29 bl. m. 1 grav. en 1 photolithogr.) gr. 8 .
ƒ 0,45

[Meulen, W.H. ter]
Meulen (W.H. ter) De wacht en visscherij op de Lutine. Verslag voor het jaar 1874.
(Met 1 kaart en 6 houtgrav.) Amst., P.N. van Kampen & Zn. 1875. (28 bl. met 1
o

kaart) roy. 8 .
ƒ 0,50

[Meulen, B. van der]
Meulen (B. van der), De aardappelmeel-fabrieken en hare gevolgen. Een industriëel
o

en provinciaal belang. Gron., van Bolhuis Hoitsema. 1874. (44 bl.) post-8 .
ƒ 0,55
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[Meulen L. Czn., J.H. van der]
Meulen L. Czn. (J.H. van der), De heer Mr. M.J. Pijnappel en de
o

kanaal-maatschappij. Amst., K.H. Schadd. 1868. (7 bl.) post-8 .
ƒ 0,10

[Meulen L. Czn., IJ. van der]
Meulen L. Czn. (IJ. van der), Een woord over de afdamming der Zuiderzee. Leeuw.,
o

L. Schierbeek. 1866. 8 . (Niet in den handel).
(Overdruk uit de Prov. Friesche Couranten van 1 en 5 Juli 1866).

[Meulen L. Czn., IJ. van der]
Meulen L. Czn. (IJ. van der) Nog een woord over 't afdammen der Zuiderzee.
o

Leeuw., L. Schierbeek. 1866. 8 . (Niet in den handel).
(Overdruk uit de Prov. Friesche Courant, Sept. 1866).

[Meurs, E.]
Meurs (E.), Handboekje voor aannemers, metselaars, timmerlieden, schilders,
houtkoopers enz. Amst., Wed. Borleffs en ten Have. 1857. (J.H.v.d. Beek). (II en
o

96 bl. m. tab.) kl. 8 .
ƒ 0,60

[Meij, J.P. van der]
Meij (J.P. van der), Verslag van een onderzoek der metaalverw van Claassen.
o

(Mededeeling van het min. v. oorlog). 's-Hage, min. v. oorlog. 1856. gr. 8 .

[Meijboom, C.]
Meijboom (C.), Beginselen der teekenkunde als eene inleiding tot de hoogere
teekenkunst. Met een atlas van 50 pltn. Nieuwe uitgaaf. Gron., R.J. Schierbeek.
o

1850. (Sneek, F. Holtkamp). Tekst in gr. 8 ., Atlas gr. folio
ƒ 2,50
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De 1e uitgaaf verscheen 1833. Gron., J. Oomkens ƒ 7,50; de 2e uitgaaf
1849 bij Schierbeek ƒ 2,50.

[Meijboom, P.J.M.]
Meijboom (P.J.M.), Lijst van de gedrukte kaarten, voorhanden in het archief der
o

Genie. 's-Hage, Landsdrukkerij. 1857. (436 bl.) roy. 8 . (Niet in den handel).

[Meijer, K.]
Meijer (K.), Zie Tafel voor werkloonen.

[Meijer, S.]
Meijer (S.), De forte-piano en het orgel. Handboek ter verkrijging van eene regte
kennis dezer instrumenten en tevens handleiding om ze te leeren stemmen.
Voorafgegaan door een overzigt van muziekorganen in het algemeen. Gron., J.B.
o

Huber. 1857. (40 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Meijlink, A.A.J.]
Meijlink (A.A.J.), Het broodbakkers-bedrijf. (Met toestemming van den schrijver en
van het hoofdbestuur der Nederl. maatschappij ter bevordering van nijverheid,
overgenomen uit het tijdschrift dier maatschappij. Amst., E.S. Witkamp. 1857. (35
o

bl.) post-8 .
ƒ 0,25

[Meijlink, A.A.J.]
Meijlink (A.A.J.) Geschiedenis van het Hoogheemraadschap en der lagere
waterbesturen van Delfland. 4 stukken. 's-Hage, Gebr. J. en H.v. Langenhuysen.
o

1849/50. (Mart. Nijhoff) gr. 8 .
ƒ 6,15
Vermind. prijs ƒ 1,50.

[Meijlink, A.A.J.]
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Meijlink (A.A.J.) Kaart nopens de aftappingen van de Maas. Met toelichtende nota.
o

's-Hage, A.A. Nunnik. 1857. (1 bl. lith. m. 4 bl. tekst) gr. 8 .
ƒ 1, -

[Meijlink, A.A.J.]
Meijlink (A.A.J.) Het nut der nijverheids-tentoonstellingen. Eene voorlezing. Dev.,
o

D.J. Wilterdink. 1853. gr. 8 .
ƒ 0,25

[Meijlink, A.A.J.]
Meijlink (A.A.J.) Opene brief aan de prov. staten van Zuid-Holland, betrekkelijk het
gebeurde met de zeeoever-verdediging ten jare 1849 tusschen Scheveningen en
o

den Hoek van Holland. 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1850. gr. 8 .
ƒ 0,40

[Meijlink, B. en G.J. Jacobson A.Bz.]
Meijlink (B.) en G.J. Jacobson A.Bz., Beginselen der technologie. Kamp., K.v.
o

Hulst. 1863. (4 en 132 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,40

[Michaëlis, N.T.]
Michaëlis (N.T.), Bijvoegsel tot de theoriën over den bouw van ijzeren
spoorwegbruggen, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1862/63. 1e afl.

[Michaëlis, N.T.]
Michaëlis (N.T.), Hanepraaisluis te Gouda, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1858/59.
1e afl.

[Michaëlis, N.T.]
Michaëlis (N.T.), Krachten werkende op de deelen eener stuw, zie Verh. K.l.v.
Ingenieurs. 1861/62. 1e afl.

[Michaëlis, N.T.]
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Michaëlis (N.T.), Oorzaak en herstel der onder- en achterloopsheid van het
stoompompgebouw de Lijnden, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1857/58. 1e afl.
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[Michaëlis, N.T.]
Michaëlis (N.T.) Spanningen in de zamenstellende deelen van balken, zie Verhand.
K.I.v. Ingenieurs. 1867/68. 2e afl.
Zie Tijdschrift v.h. Kon. Instit. v. Ingenieurs.

[Middel, H. Brons]
Middel (H. Brons), Zie Brons Middel.

[Millard, John]
Millard (John), De suikerbelasting en de internationale conventie. 's-Hage, M.M.
o

Couvée. 1875. gr. 8 .
ƒ 1,90

[Millard, John]
Millard (John) De suikerindustrie op Java toegelicht en de beraadslagingen daarover
o

in het Ind. genootschap. 's-Hage, Mart. Nijhoff. 1869. (8 en 218 bl.) roy. 8 .
ƒ 2,50

[Minard]
Minard, Eerste beginselen van staathuishoudkunde, toegepast op de openbare
werken. Naar het fransch door J. Tideman. 's-Hage, Gebr. J. en H. van
o

Langenhuysen. 1850. Met plaat. gr. 8 .
ƒ 0,50
Overgedrukt uit de Uittreksels uit vreemde tijdschriften. 1850.

[Mirandolle, C.]
Mirandolle (C.), Zie Encyclopédie. (Algemeene)

[Modelboek]
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Modelboek der fabriek van lood- en zinkwerken van F.W. Braat te Delft. Dordr.,
P.K. Braat. 1869. (36 gelith. pltn.) kl. folio obl. in carton
ƒ 3,50

[Modelboek]
Modelboek voor smeden, bevattende de voortreffelijkste smidswerken als: balcons,
candelabres, trappen, enz. alle naar de beste bestaande werken van dien aard, in
verschillende hoofdsteden van Europa door de bekwaamsten in dat vak ten uitvoer
o

gebragt. Amst., D. Tormijn. 1849. (C.L. Brinkman.) Met 63 platen. 8 .
ƒ 8,50

[Moet, F.J.]
Moet (F.J.), Beschouwingen omtrent het verbeteren van den watertoestand van
o

's-Gravenhage. 's Hage, L.J. Verhoeven. 1859. (15 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,15

[Mohr, F.]
Mohr (F.), Werktuigkunde voor den Apotheker, of beschrijving en afbeelding der
werktuigen in de apotheek en het laboratorium. Uit het Hoogd. door A.A.G. van
Iterson. Met 200 tusschen den tekst gepl. houtsneêfig. Nieuwe (titel) uitgave. 's-Hage,
o

Gebr. van Cleef. (10 en 320) post-8 . In linnen band
ƒ 2,50
o

De 1e uitgaaf verscheen 1848, Gouda, G.B. van Goor. gr. 8 . ƒ 5, -.

[Molemans, H.]
Molemans (H.), Zie Bijdragen. (Bouwkundige)

[Moll, G.]
Moll (G.), Over waarnemingen der getijden langs de Nederl. kusten, zie Verhand.
Nederl. Instituut, 2e serie 7e deel.

[Moll, G.]
Moll (G.) Verhandeling over de spiegel-telescopen, zie id. 2e serie 1e deel.
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[Moll, G.]
Moll (G.) Warmtegraad, waarbij het water deszelfs grootste digtheid heeft, zie id.
id.

[Möllinger's, Bloemlezing uit Karel]
Möllinger's (Bloemlezing uit Karel) Grondbeginselen van den rondbogenstijl,
ontwikkeld uit de voornaamste bouw- en kunstwerken der middeleeuwen. 50 gravures
met bijbehoorenden tekst. Naar het Hoogd. bew. door J.H.A.E. de Vries. Amst., C.L.
Brinkman. 1872. (50 gelith. pltn. m. tekst.) folio
ƒ 7,50
Inhoud van den tekst en voorstelling der platen:
Plaat I. Over de regelmatige geledingen. Pl. 3-6. Voeting-lijsten. Pl. 7-11.
Band- of gordel-lijsten. Pl. 12-17. Hoofd- of kroonlijsten. Pl. 18-20.
Boogfriezen. Pl. 21-23. Kanteelingen en bekrooningen. Pl. 24. Vensters
met streksche bovendrempels en balcons. Pl. 25 en 26. Vensters met
boogversiering. Pl. 27. Vensters met segmentbogen. Pl. 28.
Rondboogvensters. Pl. 29. Idem met rustiekwerk. Pl. 30. Idem met
vlechtingen. Pl. 31. Toren- en Arcadenvensters. Pl. 32-37. Vensters voor
kerkgebouwen. Pl. 38-40. Roosvensters. Pl. 41-44. Vensterlijstwerken
en hunne versiering. Pl. 45 en 46. Balcon- en boogleuningen en galerijen.
Pl. 47-49. Deuren voor gewijde en burgerlijke woningen. Versieringen.
Pl. 50. Draagsteenen en consolen.

[Möllinger's, Bloemlezing uit Karel]
Möllinger's (Bloemlezing uit Karel) Grondbeginselen van den spitsbogenstijl,
ontwikkeld uit de voornaamste bouw- en kunstwerken der middeleeuwen. 50 gravures
met bijbehoorenden tekst. Naar het Hoogd. bewerkt door J.H.A.E. de Vries. Amst.,
C.L. Brinkman. 1872. (50 gelith. pltn. met tekst.) folio.
ƒ 7,50
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Inhoud van den tekst en voorstelling der platen.
Historische beschouwing over den Gothischen of spitsbogenstijl. Pl. 1.
Symbolisering; Stelsel van den acht- en zeshoek. Pl. 2 en 3.
Boogconstructiën. Pl. 4. Boogversieringen en Lijstwerken. Pl. 5.
Voetinglijsten. Pl. 6. Gordellijsten. Pl. 7. Profilering. Pl. 8 en 9.
Borstweringen, galerijen en friesversieringen. Pl. 10-13. Hoofd- of
kranslijsten. Pl. 14 en 15. Grafmonumenten. Pl. 16-19. Vlechtingen of
vlechtversieringen. Pl. 20. Staande of verticale lijstgeledingen. Pl. 21 en
22. Boogornamenten en friezen. Pl. 23 en 24. Galerijen en leuningen. Pl.
25-28. Fialen en spitsgevels. Pl. 29-31. Grondvormen voor de
spitsboogvensters. Pl. 32. Boogvullingen. Pl. 33-35. Roosvensters. Pl.
36-40. Streksche vensters. Pl. 41-46. Spitsboogvensters en hunne geleden
en versieringen. Pl. 47-50. Raamen deuropeningen.

[Molster, J.A.]
Molster (J.A.), Zie Encyclopédie. (Algemeene)

[Mommaas Czn., C.]
Mommaas Czn. (C.), Lettergieterij, boek- en plaatdrukkerij, zie Volksbibl.

[Monckhoven, D. van]
Monckhoven (D. van), Eenvoudige handleiding tot de photographie op collodium,
behelzende de negatieve en positieve manier, het drooge collodium, de stereoskoop,
de positieve proeven op papier, enz. Naar het Fransch, opgehelderd door 115 in
o

den tekst geplaatste houtsneêfig. Gouda, G.B. van Goor. 1862. (224. bl.) post-8 .
ƒ 2,10

[Montbrun, E.H.J. du Puy de]
Montbrun (E.H.J. du Puy de), Zie Puy de Montbrun.

[Monumenten, Aegyptische]
Monumenten (Aegyptische) van het Nederl. museum van oudheden te Leijden.
Uitgeg. op last der Hooge regeering door C. Leemans. afl. 1-24. Leijd., E.J. Brill.
1839-1868. (280 pltn. m. Holl. of Franschen tekst) folio
ƒ 324,50
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[Moorsel, F.H. van]
Moorsel (F.H. van), Kunstlicht, zie Nijverheidsbibliotheek.

[Moorsel, F.H. van]
o

Moorsel (F.H. van) Toegepaste scheikunde, zie id. N . 14 en 15.

[Moorsel, F.H. van]
o

Moorsel (F.H. van) Suikerfabricatie, zie id. N . 97.
Zie Baumhauer.

[Morre, G.J.]
Morre (G.J.), Zie Huët.

[Mossel, G.P.J.]
Mossel (G.P.J.), Handleiding tot de kennis van het schip. Amst., Wed. G. Hulst van
o

Keulen. 1859. (32 en 445 bl. m. 10 gelith. uitsl. pltn) 8 .
ƒ 6, Zie Pilaar.

[Motz, A.J.W. von]
Motz (A.J.W. von), Bijdrage tot militaire telegrafie. Vlissingen, F.H. Schiffer. 1868.
o

(36 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,45

[Mulder, E.]
Mulder (E.), Zie Tijdschrift voor photographie.

[Mulder, G.]
Mulder (G.), Beknopte wijze, om door tasting, meting en berekening het levend
rundvee, deszelfs waarde en gewigt te kunnen bepalen. Amst., H.W. Weijtingh.
o

1858. (10 bl. m. houtsneêfig.) post-8 .
ƒ 0,15

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

[Mulder, G.C.]
Mulder (G.C.), Vergelijkend onderzoek van suiker met en zonder stoom bereid.
o

Rotterd., H.A. Kramers. 1850. gr. 8 .
ƒ 0,40

[Mulder, G.C.]
Mulder (G.C.) De suikerwet aan de scheikunde getoetst. Rott., H.A. Kramers. 1850.
o

gr. 8 .
ƒ 0,50

[Mulder, G.C.]
Mulder (G.C.) De wet op het zout aan de scheikunde getoetst. Rott., H.A. Kramers.
o

1850. gr. 8 .
ƒ 1, -

[Mulder, G.C.]
o

Mulder (G.C.) De wijn scheikundig beschouwd. Rott., H.A. Kramers. 1855. gr. 8 .
ƒ 3,15

[Mulder, G.C.]
Mulder (G.C.) Het zeewater en het zout, in verband tot nijverheid en wetgeving.
o

Met plaat en tabellen. Rott., H.A. Kramers. 1851. gr. 8 .
ƒ 2,40
Zie Diefenbach.

[Mulder, G.C.]
Mulder (G.C.) De afkoop van het gradeerwerk te Katwijk. Rott., H.A. Kramers. 1851.
o

(64 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,65

[Mulder, G.C.]
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Mulder (G.C.) Eerste bijlage tot de afkoop van het gradeerwerk te Katwijk. Aldaar.
o

1851. (bl. 65-82.) gr. 8 .
ƒ 0,20

[Mulder, G.J.]
Mulder (G.J.), De stedelijke gasfabriek van Utrecht. Een openbaar schrijven aan
den Ed. Achtb. Heer Burgemeester der stad. Utr., W.F. Dannenfelser. 1863. (65 bl.
o

m. gelith. pl.) gr. 8 .
ƒ 0,50
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[Mulder, G.J.]
Mulder (G.J.), Voorlichting betreffende een verslag eener raadscommissie ter zake
der stedelijke gasfabriek gegeven aan den Edel Achtb. Heer Burgem. der stad
o

Utrecht. Utr., W.F. Dannenfelser. l863. (104 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Mulder, G.J.]
Mulder (G.J.) Het meten en de noodverbindingen (in zake de stedelijke gasfabriek
o

te Utrecht.) Utr., W.F. Dannenfelser. 1864. 8 .
ƒ 0,10

[Mulder, G.J.]
Mulder (G.J.) Scheikundig onderzoek van koper, tot dubbeling van schepen gebruikt,
zie Verhand. Kon. Instituut 2e serie, 5e deel.

[Mulder, J. en H. van Capellen]
Mulder (J.) en H. van Capellen, Register van peilschalen, hakkelbouten en andere
o

verkenmerken in de prov. Friesland. Leeuw., H. de Groot. 1873. (132 bl.) gr. 8 .
geb.
ƒ 1,25

[Mulder, L.]
Mulder (L.), De verdeeling der ruimte (in schoollocalen), zie Verslagen van de
Vereeniging tot verbetering der volksgezondheid te Utrecht.

[Mulken, J.M.A. van]
Mulken (J.M.A. van), Onze gepantserde schepen. Beknopte beschrijving van het
verband, de zamenstelling en de inrigting van het gepantserde materiëel der Nederl.
Marine. Met een atlas. Nieuwediep, L.A. Laurey 1874, (12 en 128 bl. m. 1 atlas van
o

9 pltn.) gr. 8 .
ƒ 8,40

[Muller, F.]
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Muller (F.), Geometrische formulen, toegepast op de burgerlijke bouwkunde,
benevens tabellen van de vastheid der materialen. Gorinch., A. van der Mast. 1861.
o

(5 en 56 bl. m. 91 fig.) kl. 8 .
ƒ 0,70

[Muller, Fred.]
Muller (Fred.), Catalogus van nagenoeg alle werken en kleine stukken over
Neêrlands waterstaat, rivieren, droogmakerijen, polders, dijken, sluizen, enz.
mitsgaders van bijzonder vele zoo gedrukte als geteekende rivieren polderkaarten
van Nederland. Met een uitvoerig systematisch register der onderwerpen. Alles
verzameld door en (à. contant) verkrijgbaar bij Fred. Muller te Amsterdam. (Julij
o

1855.) (79 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Muller Szn., H.]
Muller Szn. (H.), De Nederlandsche katoen-nijverheid, en het stelsel van
bescherming in Nederl. Indië. Rott., H.A. Kramers. 1857. (4 en 234 bl. m. 16
o

verschillende katoen monsters.) gr. 8 .
ƒ 2,25

[Muller, Joan]
Muller (Joan), De Amsterdamsche kanaalmaatschappij. Hare toestand en
o

voorstellen. Amst., Joh. Muller. 1867. (22 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Muller, L.J. du Celliéel]
Muller (L.J. du Celliée, zie Celliée Muller.

[Munnik, J.Th.]
Munnik (J.Th.), Zie Huizen. (De heerlijke)

[Murray, H.]
Murray (H.), Wenken over het portretschilderen in olieverwen, met opmerkingen
betreffende het stellen en figuurschilderen. Naar de 6e Eng. uitg. Amst., J.H.
o

Scheltema. 1856. kl. 8 .
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ƒ 0,90

[Mussert, P.C.]
Mussert (P.C.), Beschrijving der grondstoffen, bereidingen en herkenningen van
alle in het schildervak gebruikt wordende verfwaren, oliën, gommen en vernissen.
Met eene beschrijving van het zinkwit in alle voorkomende werkzaamheden en
vermenging met andere hoofdstoffen. Gevolgd door een 40tal praktische
wetenswaardigheden, ten dienste van reeds gevorderde huis-, rijtuig- en
o

sieraadschilders. Rott., Verbruggen en v. Duijm. 1861. (8 en 112 bl.) kl. 8 .
ƒ 1, -

[Muysken, C.]
Muysken (C.), De kunst in de handwerksnijverheid. Elementen der versieringskunst.
Ten dienste van het onderwijs aan Industrie-, ambachtsen burger-avondscholen en
voor allen, die het bouwvak beoefenen. 1e en 2e afl. Amst, C.L. Brinkman.
1872-1875. (20 anthograph. platen.) plano. ƒ 3, -; portefeuille afz. verkrijgb.
ƒ 0,30
Dit werk zal compleet zijn in 5 afl., ieder van 12 platen. Het zal bestaan
uit: a. De versiering dienende bij omsluitende, begrenzende en dragende
geleden. b. Versiering van de zoldering, den wand en den vloer. c. De
versiering van vlakke velden door de constructie ontstaan, maar daarmede
in geen verband staande. d. Voortbrengselen der Kunstnijverheid.

[Myalls, Charles]
Myalls (Charles), Handboek voor de photographisten en die het willen wor-
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den. Aanleiding tot het vervaardigen van photographiën op glas, papier, wasdoek,
gutta-percha, lakleder enz. volgens de nieuwste proeven. Uit het Eng. door W.
Kamps. Heerlen, Karl Weyerhorst. (6 en 160 bl.) 12 mo.
ƒ 1, -

[Mijnssen, H.J.G.]
Mijnssen (H.J.G.), Zie Armengaud, - Fellkampf, - Köhler.

[N]
[Nachenius H.W.]
Nachenius (H.W.), Zie Bijdragen. (Bouwkundige)

[Nalezing]
Nalezing tot de verzameling stukken van 1388 tot 1598, betrekkelijk het
Hoogheemraadschap van den Hondsbossche en Duinen tot Petten, bijeengebragt
door den dijkgraaf Mr. A.J. Kluppel. Alkmaar, gedr. bij Herm. Coster en Zn. fol. (Niet
in den handel.)

[Natuurkunde]
Natuurkunde, toegepast op alle vakken van nijverheid. Tijdschrift, onder
medewerking van vaderlandsche geleerden, uitgeg. door het natuurk. genootschap
‘Tot nut en vergenoegen’ te Arnhem. Jaarg. 1-14. Arnh., W.H. Stenfert Kroese.
o

1844-1859. gr. 8 . met platen, per jaarg.
ƒ 4, -

[Natuurkunde, Aanschouwelijke]
Natuurkunde (Aanschouwelijke). Platen voor school en huis, tevens geschikt tot
teekenvoorbeelden, geteekend door J.C. Leich, onder leiding van W. Degenhardt.
afl. 1 en 2. Amst., C.L. Brinkman. Compl. in 4 afl. à
ƒ 0,40
INHOUD: 1e afl. (plaat 1-16). Ondoordringbaarheid, drukking der lucht,
veerkracht, volharding. 2e afl. (pl. 17-32.) Werktuigen en beweging.
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[Navorscher, De]
Navorscher (De) op het gebied van photographie en phototypie. Tijdschrift voor
photographie en aanverwante wetenschappen. 1e-10e jaarg. 1866- 1875. Amst.,
o

P.N. van Kampen & Zn. 1866-75. Ieder jg. 12 afl. (à 16 bl. m. pltn.) gr. 8 . jaarg. I ƒ
3,50; jaarg. 2-9 à
ƒ 4. Jaarg. 1-3 onder red. van J. Schaarwächter, met medewerking van J.
Lemling en E. Becher; jg. 4-9 onder red. van J. Schaarwächter.

[Neijt, P.J.]
Neijt (P.J.), De afdamming van het Sloe. Zakelijke inhoud van eene voorlezing. Met
o

chromol. teekening. Middelb., J.C. en W. Altorffer. 1873. (24 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Neijt, P.J.]
Neijt (P.J.) Oeverafschuiving van den Vlietpolder, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs.
1865/66. 2e afl.

[Nicola, G.C.]
Nicola (G.C.), Zie Jaarboekje voor broodbakkers.

[Nierop, A.S. van]
Nierop (A.S. van), Het herstel der kanaalmaatschappij. Brief aan den heer S.W.
o

Jos. Jitta. Amst., K.H. Schadd. 1868. (20 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,25

[Nierstrasz, J.L.]
Nierstrasz (J.L.), Practisch handboek voor de bepaling der afmeting van
stoomwerktuigen, ten dienste van werklieden, machinisten, opzigters, werkbazen,
o

enz. Rott, Altmann en Roosenburg. 1860. (12 en 250 bl. m. houtgr.) post-8 . ƒ 2,50;
geb.
ƒ 2,80

[Nierstrasz, J.L.]
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Nierstrasz (J.L.), De mechanische arbeid der warmte, in verband met eene drogrede
van prof. S. Bleekrode; over de calorische machine van Ericsson. Rott., Altmann
o

en Roosenburg. 1861. (46 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Nierstrasz, N.H.]
Nierstrasz (N.H.), De spoorweg Nijmegen-Arnhem met de overbrugging van de
Waal en den Rijn. Met 3 bijlagen. 's-Bosch, W.C.v. Heusden. 1869. (39 en 8 bl. m.
o

2 uitsl. gelith. krtn.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Nievergeld, J.R.F.]
Nievergeld (J.R.F.), Handelswoordenboekje in vier talen. Nederl., Engelsch, Duitsch,
Fransch. Bevattende: de meest in den handel gebruikelijke benamingen, benevens
de voornaamste woorden uit scheepsbouw, scheepvaart, fabriekwezen en landbouw,
voor zoover die met den handel in betrekking staan. Onder medewerking van
verschillende deskundigen, naar de beste bronnen bijeen verzameld. Rott., J.H.
Dunk. 1874. (169 bl) 16 mo.
ƒ 1, -

[Nievergeld, J.R.F.]
Nievergeld, (J.R.F.) Een woord over het nut en gebruik van gegalvaniseerde retorten
o

en uitdampschalen. 's-Hage, C. Blommendaal. 1852. gr. 8 .
Bij de uitgave gratis verkrijgbaar gesteld.
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[Nievergeld, J.R.F.]
Nievergeld (J.R.F.), Welke vochtweger is het doelmatigste voor de practische
bepaling der sterkte van alcoholische vloeistoffen? Een woord in verband met de
thans aangeboden wet op het gedisteleerd. 's-Hage, J.M. van 't Haaff. 1862. (15
o

bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30
Zie Consentius, - Gottlieb, - Industrie-boekjes, - Jaarboekje voor broodbakkers,
- Tijdschrift voor den handwerksman.

[Nieuwenhuis, G.]
Nieuwenhuis (G.), Woordenboek van kunsten en wetenschappen, tot verspreiding
van kennis en bevordering der beschaving onder alle standen. Herzien, omgew. en
verm. door S.C. Snellen van Vollenhoven, met medewerk. van E.M. Beima, W.R.
Boer, F.A.T. Delprat, L.J. Egeling, G. Ph. F. Groshans, F.W.C. Krecke, W.M. Perk,
J.G. Liernur, C.A.J.A. Oudemans, G.D.J. Schotel en P.H.J. Wellenbergh. Met
houtgrav. naar teekeningen van P. Tétar van Elven. 10 dln. 's-Hage, K. Führi, Leid.,
o

A.W. Sijthoff. 1851-1868. (Amst., C.L. Brinkman). gr. 4 . in 2 kol. ƒ 79,60; geb. in 5
linnen bd. ƒ 87,60; in marokkoleder
ƒ 92,60
De 1e uitgaaf verscheen 1820-1829. Zutph., H.C.A. Thieme; 7 deelen gr.
o

8 . ƒ 47,20; Aanhangsel daarop 1834-1844. Nijmegen, J.F. Thieme; 9 dln.
o

gr. 8 . ƒ 46,65; op velin papier ƒ 62,55.

[Nieuwenhuisen, J. Serquet]
Nieuwenhuisen (J. Serquet), Zie Serquet Nieuwenhuisen.

[Nieuwsblad]
Nieuwsblad voor leerlooierijen. 1e en 2e jaarg. 1874/75. Breda, Jan Philipsen.
1874/75. folio per jaar ƒ 5, -; afz. nos.
ƒ 0,15
Verschijnt wekelijks in Nos. van 4 bl.

[Nifterik, J.G. van]
Nifterik (J.G. van), Zie Bijdragen. (Bouwk.)
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[Nog]
Nog iets over de waterverversching der stad Haarlem. Haarl., C. van Asperen van
o

de Velde. 1855. gr. 8 .
ƒ 0,10
Zie Gedachten.

[Nolau, M.]
Nolau (M.), De oudheden van Athene, benevens andere groote gedenkteekenen,
volgens de opmetingen van Stuart en Reveth en verrijkt met nieuwe ontdekkingen.
Uit het Fransch vert. door H. Springer. Amst., S. de Grebber. 1850-54. (71 pltn. m.
mo

tekst) 16
ƒ 8, -

.

[Noot]
Noot, Zie Pasteur.

[Nota]
Nota over de concessie-aanvrage tot ontginning van kolen uit het ombiliënveld en
aanleg van een spoorweg van daar naar Padang. 's-Hage, W.P. van Stockum. 1872.
o

(31 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Nota]
Nota omtrent een ingesteld onderzoek naar de werking van het verwarmingen
ventilatie-systeem van de heeren Boyer en Consorten te Ludwigshafen a/Rhein,
zooals dat is toegepast op de vier schoollokalen van het sohoolgebouw,
toebehoorende aan den baron van Boetzelaer van Dubbeldam, op het
Munsterkerkhof te Utrecht. Februarij 1870. (Gedr. v. rek. d. firma B. en. C.) Met
tabellen. 4o.
Verkrijgb. bij Charles Remy en Bienfait te Rotterdam.

[Notulen]

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

Notulen van het verhandelde in de vereenigde vergadering van Rijnland, van 10
Oct. 1857 tot 30 Nov. 1858, 1860 en 1861. Leyden, de Breuk en Smits. 1859, 61,
o

62. (312, 4 en 352; 2 en 449 m. tabel; 604 bl.) gr. 8 . (Niet in den handel).

[Numans, A.]
Numans (A.), Zie Spoorwegaanleg op Java.

[Nuttige, Het]
Nuttige (Het) en noodzakelijke van de droogmaking der Legmeerplassen. Amst.,
o

Gebr. Willems. 1850. gr. 8 .
ƒ 0,20

[Nijhoff, Is. An.]
Nijhoff (Is. An.), Het ontstaan van het Pannerdensche kanaal. Arnh., Is. An. Nijhoff
o

& Zn. 1852. Met kaart. 8 .
ƒ,
Overdruk uit Sloet, Bijdragen v. Gelderland.
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[Nijhoff, Is. An. L.Ph.C. van den Bergh en L.J.F. Janssen]
Nijhoff (Is. An.), L. Ph. C. van den Bergh en L.J.F. Janssen, Verslag omtrent het
voorstel van den heer Bakhuizen van den Brink aangaande eene geschiedenis van
den Nederl. waterstaat, zie Verslagen en mededeelingen der Kon. akademie v.
wetenschappen.

[Nijverheidsbibliotheek.]
Nijverheidsbibliotheek. No. 1-5. Haarl., A.C. Kruseman. 1855/56. (Amst., G.Th.
o

Bom) post-8 .
No. I.E.H. von Baumhauer, Het nut der scheikunde voor den industriëel
ƒ 0,30; No. 2. F.H. van Moorsel, Kunstlicht ƒ 0,30; No. 3. P. Keer Jr.,
Galvanische afscheiding van metalen ƒ 0,30; No. 4. J.A. Hansen,
Meetkunstige berekeningen ten dienste van den ambachtsman ƒ 0,40;
No. 5. W.M. Logeman, De draaibank en haar gebruik. Eene handleiding
voor timmerlieden, schrijnwerkers, smeden, koperslagers, enz. ƒ 0,60.

[Nijverheidsbode, De]
Nijverheidsbode (De). Nieuws- en advertentieblad, tevens orgaan der vereeniging
van werkbazen en industriëelen te Breda. 1e jaarg. 1874. Breda, Nijs en Philipsen.
Folio (wekelijks) per 3 maanden fr. p.p.
ƒ 1, De uitgaaf van dit blad is gestaakt.

[Nijverheids-Courant.]
Nijverheids-Courant. 1e jaarg. Arnh., J. van Egmond Jr. 1867. folio p. jaarg. v. 52
nrs. ƒ 6,60; afz. nrs.
ƒ 0,20
Niet verder verschenen.

[Nijverheids-Courant, Algem]
Nijverheids-Courant. (Algem.). Weekblad voor landbouw, koophandel, zeevaart,
fabrykwezen, kunsten, ambachten, volkshuishoudkunde, statistiek, enz. 1e en 2e
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jaarg. Dev., P. Hoovenaar Rutering. 1850/51. kl. fol. De 1e jaarg. No. 1-26. ƒ 2, -;
de 2e jaarg. 52 nrs.
ƒ 4, Niet verder verschenen.

[Nijverheids-Paleis, Het]
Nijverheids-Paleis (Het) te Londen, bevattende eene korte geschiedenis van den
oorsprong en den voortgang des glazen gebouws. Haarlem, A.C. Kruseman. 1851.
(Amst., Wed. J.B. Heman). kl. 4o.
ƒ 1,25

[O]
[Obreen, H.A. van der Speck]
Obreen (H.A. van der Speck), Zie Speck Obreen.

[Ochtman, J.H.]
Ochtman (J.H.), Verslag der verbeterde meekrapbereiding in de meestoof: H e t
o

h a r t te Zierikzee. Teelt 1851-52. Zierikzee, S. Ochtman Jzn. 1852. gr. 8 .
ƒ 0,60

[Ochtman Johzn, J.H.]
Ochtman Johzn (J.H.), Wenken voor gasverbruikers. Zierikzee, S. Ochtman Jzn.
o

en H. Hardeman. 1857. (8 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,15

[Offenberg, W.J.J.]
Offenberg (W.J.J.), Zie Bijdragen. (Bouwkundige)

[Og, P. van]
Og (P. van), Beknopte handleiding om door zelfoefening op eene gemakkelijke
wijze de roei- en peilkunst te leeren, alsmede de reken- en meetkunde. 2e verb.
o

druk. Gorinch., A.v.d. Mast. 1858. (4 en 85 bl. m. pl.) post-8 .
ƒ 1, -
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o

De 1e druk verscheen aldaar 1852. post-8 . ƒ 1, -.

[Olden, E. van]
Olden (E. van), De behandeling van gronden aan den duinkant in Zuid-Holland.
o

Haarl., A.C. Kruseman. 1857. Met pltn. 8 .
ƒ 1,25

[Olivier Dz., E.]
Olivier Dz. (E.), Getijen in de Nederlandsche rivieren, zie Verhand. K. Inst. v.
Ingenieurs. 1863/64. 1e afl.

[Olivier Dz., E.]
Olivier Dz. (E.), Getijen aan de Zuiderzee, zie verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1864/65,
2e afl.

[Olivier Dz., E.]
Olivier Dz. (E.), Stroomsnelheid en afvoer der rivieren bij ebbe en vloed, zie Verhand.
K.I.v. Ingenieurs. 1858/59. 1e afl.

[Olivier Dz., E.]
Olivier Dz. (E.), Verhang en vermogen van de Bovenmaas, zie id. 1853/54. 1e afl.
1857/58. 1e afl.

[Olivier Dz., E.]
Olivier Dz. (E.), Wederkeerige invloed van Waal en Maas, zie id. 1862/63. 1e afl.

[Olivier Dz., E.]
Olivier Dz. (E.), Waterverdeeling van den Bovenrijn, zie id. 1866/67. 2e afl.

[Ombiliën-kolenveld, Het]
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Ombiliën-kolenveld (Het) in de Padangsche Bovenlanden en het transportstelsel
op Sumatra's westkust. 's-Hage, Landsdrukkerij 1871. (Gebr. v. Cleef) (96 bl. met
3 uitsl. gelith. krtn.) 4o.
ƒ 2,50
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[Onderrigt]
Onderrigt voor jongelieden in het kleuren van prenten en platen, benevens
handleiding tot het goedkoop bereiden en temperen van waterverwen. Met kaart.
o

Amst., G. Theod. Bom. 1856. kl. 8 .
ƒ 0,50

[Onderzoek]
Onderzoek aangaande de vereischten van een daar te stellen kanaal naar de
Noordzee, bij Holland op zijn smalst, ten einde te beantwoorden aan de behoefte
van de hoofdstad, zijnde een verkorte waterweg van en naar de Noordzee, voor de
zeeschepen, zonder last te breken, door J.J. Santhagens en 6 andere leden v.d.
gemeenteraad van Amsterdam. Amst., Ter Stadsdrukkerij. 1855. folio
ƒ 1, -

[Onderzoek]
Onderzoek omtrent den toestand van openbare en bijzondere schoollokalen in
Arnhem. Uit een hygiënisch oogpunt door de plaatselijke gezondheidscommissie.
o

Arnh., G.W.v.d. Wiel & Co. 1870. (24 bl. m. 1 uitsl. tabel) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Onderzoek]
Onderzoek in hoeverre de smalle spoorwijdte van 1,00 à 1,10 meter voor de
behoefte van het vervoer op Java toe te passen en uit een economisch oogpunt
aan te bevelen zoude zijn, gedaan op verzoek van den minister van koloniën door
den hoofdingenieur der staatsspoorwegen J.A. Kool en den hoogleeraar aan de
polytechn. school N.H. Henket. Rott., Nijgh en v. Ditmar. 1870. (8 en 128 bl. m. 3
o

uitsl. gelith. pltn.) roy 8 . 3,50

[Onderzoek, Het]
Onderzoek (Het) van zilver langs den natten weg. Een boekje voor allen die zilver
o

bewerken. Amst., Gebr. Diederichs. 1856. (G.D. Bom). post-8 .
ƒ 0,50

[Ontwerp]
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Ontwerp van een spoorwegnet, in verband met de belangen van den handel en
van de nijverheid in Nederland. Memorie van toelichting, gevoegd bij de aanvraag
tot concessie voor den aanleg van Zuid-Nederlandsche spoorwegen, door P.
o

Blanchemanche en Co. Maastricht, gedr. bij Leiter-Nijpels. 1859. 8 . (Niet in den
handel.)

[Ontwerp, Het]
Ontwerp (Het) tot afsluiten, droogmaken en in cultuur brengen van een gedeelte
der Zuiderzee door den inspecteur van den waterstaat, J.A. Beijerinck en de tot
verontwaardiging stijgende afkeuring van dat ontwerp, door P. Opperdoes Alewijn,
beoordeeld door een polderwerker. 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen.
o

1866. (26 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Ontwerp, Het]
Ontwerp (Het) tot bemaling, riolering en afvoer van de fécale stoffen, der gemeente
o

Dordrecht. (Door H. Linse.) Dordrecht, H.R.v. Elk. 1871. Metpl. 8 .
ƒ 0,60

[Ontwerp, Het]
Ontwerp (Het) van een brug voor gewoon verkeer over de rivier de Kil te
's-Gravendeel, tot verbinding van den Hoekscken waard met het eiland Dordrecht.
o

Dordr., Blussé en van Braam. 1871. (39 bl. m. 1 lith. pl.)gr. 8 .
ƒ 0,60

[Ontwerp, Het]
Ontwerp (Het) tot den aanleg van een buurtspoorweg ter verbinding van de
Langstraat en haren waterweg de oude Maas te Drongelen, met den staatsspoorweg
en aansluitende lijnen te Tilburg. 's-Bosch, W.C. van Heusden. 1869. (28 bl. m. uitsl.
o

gelith. krt.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Ontwerp, Het]
Ontwerp (Het) van het centraal personen-, goederen- en steenkolenstation te
Amsterdam. Schaal ± 1:10,000. Met zakelijke beschrijving van het ontwerp. Amst.,
o

Loman en Verster. 1867. (5 bl. m. 1 lith. pl.) gr. 8 .
ƒ 1,50
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[Ontwerp, Het]
Ontwerp (Het) tot het aanleggen eener breede aanzienlijke hoofdstraat en het
bouwen eener nieuwe centrale burgerwijk (cité ouvrière) te Amsterdam. Amst.,
o

Loman en Verster. 1866. (27 bl. m. gelith. plattegr.) gr. 4 .
ƒ 1, -

[Ontwerp, Het]
Ontwerp (Het) van den vorm en de richting der haven in de Noordzee, voor den
nieuwen korten waterweg naar Amsterdam. Amst., C.F. Stemler. 1862. (18 bl. m.
o

uitsl. plaat.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Ontwerpen, Bouwkundige]
Ontwerpen (Bouwkundige) van woonhuizen, buitenverblijven, tuinsieraden enz.
voorgesteld in plans, opstanden, doorsneden en détails, alles naar de best bestaande
gebouwen van dien aard in verschillende steden van
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Europa, door de bekwaamste architecten ten uitvoer gebragt. 2 dln. Amst., D.
Tormijn. 1854-59. (C.L. Brinkman). (Ieder deel 48 pltn. en 12 vel tekst) kl. folio p.
deel
ƒ 12,50
INHOUD van het 1e deel (voorstelling der platen met beschrijvenden tekst.)
Plaat 1. Tolgaarderswoning bij Charlottenburg. Pl. 2 en 3. Rustieke krukjes,
stoelen, bank en tafel, ten gebruike in tuinen. Tuinhuis bij Duisburg. Pl.
4. Jagerswoning nabij Potsdam. Portierswoning nabij Potsdam. Pl. 5-11.
Woonhuizen te Parijs. Pl. 12. Duiventil te Berlijn. Pl. 13. Opstand,
plattegronden en doorsneden van een houtvesterswoning bij Potsdam.
Pl. 14. Woonhuis van een opzichter bij Sans-souci. Zomerhuisje bij
Geisenheim. Pl. 15. Priëelschutting in een tuin. Pl. 16-20. Projecten voor
buitenverblijven. Pl. 21. Tuinhuis bij Frankfort a/M. Pl. 22. Afbeelding van
den geveltop van dat tuinhuis, met details. Pl. 23 en 24. Buitenverblijf in
de diergaarde bij Berlijn. Pl. 25-27. Buitenverblijf te Frankfort a/M. Pl. 28.
Oranjerie bij Berlijn, met eene tuinmanswoning en een salon ten gebruike
des eigenaars. Pl. 29-33. Buitenverblijven, met de detail-versiersels. Pl.
34. Gebouw in den Zwitserschen stijl. Pl. 35-37. Huis in een der
voorsteden van Berlijn. Pl. 38-40. Woonhuis te Hamburg. Pl. 41.
Houtvesterswoning in Silezië. Pl. 42. Buitenverblijf te Moabit bij Berlijn.
Pl. 43. Woonhuis van drie verdiepingen en plattegronden. Pl. 44. Tuinzaal
op een buitenverblijf bij Berlijn, met gevel en plattegrond. Pl. 45 en 46.
Buitenverblijf bij Franfort a/M. met plattegronden. Pl. 47 en 48.
Hoofd-bijgebouwen en plattegronden van een landgoed te Rottach.

[Ontwerpplan]
Ontwerpplan om Nederland op eene min kostbare wijze van voldoende
o

rivier-waterafleidingen te voorz. Gorinch., A.v.d. Mast. 1855. gr. 8 .
ƒ 0,25

[Onverantwoordelijkheid, De]
Onverantwoordelijkheid (De) van het behoud der vestingwerken van Nijmegen,
o

door Vox populi. 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1870. (30 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Oordt, J.W.L. van]
Oordt (J.W.L. van), Drijvende drooge dokken, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 2e st.
(1849).
Zie Storm Buysingh.
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[Oortwijn, H.]
Oortwijn (H.), Zie Toelichting. (Nadere)

[Oosterzee, H.M.C. van]
Oosterzee (H.M.C. van), Handwoordenboekje ter aanwijzing van de ontdekking,
uitvinding, invoering en verbetering van de voornaamste zaken en voorwerpen,
welke in het dagelijksche leven voorkomen. Nieuwe verm. uitg. Schoonh., S.E.v.
o

Nooten. 1861. (8 en 221) kl. 8 .
ƒ 1,50
o

De 1e uitgave verscheen te 's-Bosch, bij Gebr. Muller. 1850. kl. 8 . ƒ 1.80.

[Oost-Spoorweg, De Nederlandsche]
Oost-Spoorweg (De Nederlandsche) in verband met de aansluitende banen. Amst.,
Fr. Buffa & Zn. 1863. (1 bl. kopergrav. in plano)
ƒ 1, -

[Ooijevaar, S.]
Ooijevaar (S.), Beknopte handleiding tot het teekenen en bouwen van een
o

boerenplaats. Hoorn, P.J. Persijn. 1866. (32 bl. m. 3 pltn.) post-8 .
ƒ 0,80

[Op]
Op welke wijze kan een goed spoorwegnet in Nederland tot stand komen? Amst.,
o

G.W. Tielkemeijer. 1858. Met kaart 8 .
ƒ 0,50

[Opmerker, De]
Opmerker (De). Weekblad voor architecten, ingenieurs, fabrikanten, aannemers
en werkbazen. 1866-1875. 's-Hage, D.A. Thieme. 1866-1875. Verschijnt elken
Saterdag. folio per jaarg. fr. p.p.
ƒ 6,60
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Redacteur F.W. van Gendt J.Gz. (met medewerking van dr. P. van
Doesburgh, C.J. van Doorn, D. Grothe, J.H. Leliman, H. Linse, S.E.W.
Roorda v. Eysinga en H.P. Vogel).

[Opmerkingen, Eenige]
Opmerkingen (Eenige) over het ontwerp van kopermijn-ontginning op het eiland
o

Timor van H. de Bruyn. Kamp., K.v. Hulst. 1869. (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,20

[Opmerkingen, Eenige]
Opmerkingen (Eenige) over het marine-materiëel. Medegedeeld door een
o

zeeofficier. Nieuwed., L.A. Laurey, 1871. (23 bl.) post-8 .
ƒ 0,25

[Opperdoes Alewijn, Jhr.P.]
Opperdoes Alewijn (Jhr.P.), Eenige bemerkingen betreffende de zoo gewichtige
aangelegenheid der indijking en inpoldering van een gedeelte der Zuiderzee, in
verband met de richting van den Noord-Hollandsch-Frieschen
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spoorweg, tusschen Amsterdam en Leeuwarden. Met twee schetsteekeningen of
o

kaarten. Amst., Wed. G. Hulst van Keulen. 1873. (21 bl. m. 2 kaarten) imp. 8 .
ƒ 1, Vergel. Ontwerp.

[Opperdoes Alewijn, Jhr.P.]
Opperdoes Alewijn (Jhr.P.), Kort betoog, houdende ernstige bedenkingen tegen
het plan der doorgraving van Holland op zijn smalst, met aanprijzing van de
verbetering van het Noord-Hollandsch kanaal, in verband met den aanleg van
o

spoorwegen in het gewest. Utr., Kemink & Zn. 1860. (41 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Opperdoes Alewijn, Jhr.P.]
Opperdoes Alewijn (Jhr.P.) Kort betoog over de noodzakelijkheid van den aanleg
van meerdere spoorwegen in Nederland. Hoorn, Gebr. Vermande. 1858. (16 bl.)
o

gr. 8 .
ƒ 0,20

[Opus Posthumum]
Opus Posthumum; bevattende den laatsten arbeid aan het ‘Nieuwe Tijdschrift,
gewijd aan alle takken van volksvlijt, nijverheid, landbouw, mijnwezen, handel,
spoorwegen, telegraphie en scheepvaart. Onder redactie van S. Bleekrode. Rott.,
o

P.C. Hoog. 1861. gr. 8 .
ƒ 1,50

[Opwijrda, R.J.]
Opwijrda (R.J.), Zie Gerding, - Hartmann, - Maandblad v. toegep. scheik. Scheikunde, - Schmidt, - Sternberg.

[Orden, De vijf]
Orden (De vijf) der bouwkunde, volgens Vignola. Middelb., T.P. Roest. 1868. (1 bl.
lith.)
ƒ 0,30
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[Ornament]
Ornament voor kunst en industrie, 1e afl. 's-Hage, M.J. Visser. 1860. (6 bl. fig. in
lith.)
ƒ 1,25
Niet verder verschenen.

[Ornamenten]
Ornamenten voor teekenschool en werkplaats. Eene verzameling van voorbeelden,
ten dienste van teekenscholen en eigen oefening, en bijzonder zamengesteld ten
behoeve van timmerlieden, schrijnwerkers, smeden, stucadoors, enz. enz.
o

Schoonhoven, S.E. van Nooten. 1864. (48 gelith. pltn.) 4 .
ƒ 6, -

[Ortt, Jhr.J.R.T.]
Ortt (Jhr.J.R.T.), Atlas van 44 kaarten, aantoonende de dijken en onderzeesche
oevers van de calamiteuse polders in Zeeland, volgens opnemingen en peilingen
gedaan in 1860. Verzameld en gedrukt in de maanden Mei en Junij 1861, ingevolge
magtiging van Z. Ex. den minister van binnenlandsche zaken. 's-Hage,
Landsdrukkerij. 1861. (Niet in den handel.)
Zie Kool (J.A.)

[Ortt van Schonauwen, J.]
Ortt van Schonauwen (J.), Ophaalbrug over de koopvaarders binnenhaven te
Nieuwediep, zie Verhand. Kon. Inst. van Ingenieurs. 1853/54, 2e afl.

[Os, J.M. van]
Os (J.M. van), Nieuwe afstandswijzer der voornaamste plaatsen in Nederland,
Luxemburg en België in uren gaans. Amst., J.M.E. Meijer. 1857. (1 bl. lith. in kleuren.)
plano. ƒ 0,75; opgeplakt
ƒ 1, -

[Oskamp, G.A.]
Oskamp (G.A.), Leer der beweging. Cursus voor werktuigkunde. Nieuwed., J.C. de
o

Buisonjé. 1869/70. (8 en 450 bl. m. in den tekst gedr. houtgr.) gr. 8 .
ƒ5,10
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[Otterloo, A. van]
Otterloo (A. van), Aardrijkskunde voor handel, nijverheid en statistiek. Amst., Gebr.
Kraay. 1867. (4 en 448 bl.)
ƒ 2,90
Zie Encyclopédie (Algem.), - Tijdschrift voor wis-, natuur- en werktuigk.

[Oudeman Jr., A.C]
o

Oudeman Jr. (A.C), Caoutchouc en gutta percha, zie Volksbiblioth. N . 96.
Zie Tijdschrift v. Nijverheid.

[Oudemans, C.A.J.A.]
Oudemans (C.A.J.A.), Zie Nieuwenhuis.

[Oudheden, Friesche]
Oudheden (Friesche). Afbeeldingen van merkwaardige voorwerpen van wetenschap
en kunst, gevonden in de archieven, kerken, kasteelen, terpen, gebouwen, enz. van
Friesland. Namens het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde
te Leeuwarden, historisch afgebeeld en toegelicht. Leeuw., H. Kuipers. 1871-75.
o

(32 pltn. m. 61 bl. tekst.) 4 .
ƒ9,60

[Oudheden, Javasche]
Oudheden (Javasche). Verzameling van platen, in kleurdruk, der voornaamste
tempels en andere oudheden, met beschrijving in het Hollandsch en
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Engelsch. Opgedragen aan Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden. 3 afl. 's-Hage,
C.W. Mieling. 1852-56. Elke afl. gr. folio (Tekst m. platen) ƒ 10, -; proefdr.
ƒ 14, -

[Oudijk van Putten, J.]
Oudijk van Putten (J.), Zie Bourne.

[Outshoorn, C.]
Outshoorn (C.), Ontwerp van waterverversching voor de stad Amsterdam. Amst.,
o

H.A. Frijlink. 1867. (36 bl. m. 1 gelith. kaart.) gr. 8 .
ƒ 1, Zie Album, Verzameling van bouwkundige schetsen.

[Oven, A. van]
Oven (A. van), Leerboek der werktuigkunde, ten gebruike bij het middelb. onderwijs.
2 dln. Dordr., P.K. Braat, 1868. (Blussé en v. Braam.) (8 en 232; 8 en 198 bl.) gr.
o

8 .
ƒ 5,60
Figuier, - Stewart, - Tyndall.

[Oven, M.J. van]
Oven (M.J. van), Het electro-magnetismus en de electro-magnetische telegraaf.
o

Nieuwe (titel) uitg. Amst., F.C. Bührmann. 1857. (109 bl. m. 1 pl.) post-8 .
ƒ 0,50
De le uitgaaf verscheen 1854, Seijffardts Boekh.

[Oven]
Oven Het mikroskoop en deszelfs gebruik. Nieuwe (titel-) uitgaaf. Amst., F.C.
o

Bührmann. 1857. post-8 .
ƒ 0,50
Zie Forsach.
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[Over]
Over de drainagen (Waterafleiding door buizen onder den grond). Eene bijdrage
door A. von D. Naar het Hoogd. door R.A.C.S. 's-Hage, A.J.v. Weelden. 1850.
o

(Purmerend, J. Schuitemaker.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Over]
o

Over de schoone kunsten, zie Volksbibliotheek N . 66, 67.

[Over de Linden, C.]
Over de Linden (C.), Een nieuwe vorm voor een zeeschip. Helder, S. Giltjes. 1856.
o

Met uitsl. pl. post-8 , in carton
ƒ 2, -

[Overmars Jr., H.]
Overmars Jr. (H.), Het waterwerktuig genoemd ‘Pomprad’. 's-Hage, Gebr. J. en H.
o

van Langenhuysen. 1871. (53 bl., m. 4 gekl. lith. pltn.) gr. 8 .
ƒ 1, -

[Overmars Jr., H.]
Overmars Jr. (H.), Windwatermolens. Het verkrijgen van wateropbrengst bij slappen
wind en meer opbrengst bij alle winden, (Octrooi Mei 1866.) Roermond, J.J. Romen.
o

1866. 8 . (Gedr. voor rek. v.d. schrijver; niet in den handel.)

[Overstraten, J.P.C. van]
Overstraten (J.P.C. van), Gronden der mechanica, voor de kadetten der infanterie
o

en kavallerie. 3e dr. Breda, ter Kon. Milit. Akademie. (Broese en Co.) 1861. 8 .
ƒ 1,34
De le druk verscheen aldaar 1840. Zelfde prijs.

[Overzicht, Algemeen]
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Overzicht (Algemeen) en eerste proeven van glyphography uit het etablissement
o

van M.H. Binger te Amsterdam. Amst., Gebr. Binger. 1850. roy. 4 . m. glyphogr.
platen
ƒ 2,40

[Overzicht, Algemeen]
Overzicht (Algemeen) van den toestand des Anna-Paulowna-polders in Dec. 1852,
vooral in betrekking tot de ontwikkeling der cultuur. Haarl., Erven Bohn. 1853. gr.
o

8 .
ƒ 0,30

[Overzigt]
Overzigt der werkdadige meetkunst ten dienste van werklieden, kunstenaars en
de nijverheid in 't algemeen. Naar de wijze van de vormleer voorgesteld. Amst., S.
de Grebber. 1860. (1 blad in plano, m. gekl. fig.).
ƒ 0,80

[Overzigt, Tienjarig]
Overzigt (Tienjarig) der waargenomen waterhoogten langs de hoofdrivieren in
Nederland. (1851-1860.) Op last van den minister van binnenl. zaken bij de algem.
dienst van den waterstaat bijeenverzameld, onder leiding van den hoofdinspecteur
L.J.A. van der Kun. 1861. 's-Hage, van Weelden en Mingelen. 1863. (258 bl.) gr.
folio
ƒ 5, -

[Overzigt, Tienjarig]
Overzigt (Tienjarig) der waargenomen waterhoogten, enz. als boven. (1861-1870)
's-Hage, v. Weelden en Mingelen. 1872. gr. folio ƒ 5, -; Verv. op id. 1872.
ƒ 1,50

[Oijen, G.A. Vorsterman van]
Oijen (G.A. Vorsterman van), Zie Vorsterman van Oijen.
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[P]
Paleis
o

Paleis voor Volksvlijt. Gedr. te Amsterdam, Gebr. van Es. Ieder N . (à 4 bl. in 3 kol.)
folio
ƒ 0,05
Verschijnt sedert 1869 (Da 1e jaarg. bevatten verslagen en programma's
der tentoonstellingen; thans uitsluitend als programma der vertooningen
aan het paleis uitgegeven. Zie Weekblad.

[Paleis, Het]
Paleis (Het) voor Volksvlijt te Amsterdam. (12 chromolithogr. platen, voorstellende
het uit- en inwendige van het gebouw, benevens platten grond, naar de natuur
geteekend door W. Hekking Jr., met verklarende tekst in 4 talen van P.H. Witkamp.
o

Amst., Jan D. Brouwer. 1865. (38 bl. m. 12 pltn.) post-8 . ƒ 3, -; geb.
ƒ 3,50

[Pantseren, Het]
Pantseren (Het) der Nederl. oorlogschepen, toegelicht ten dienste van het groote
o

publiek door - CK O - N., - - Dordrecht, H.R. van Elk. 1862. (24 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Parmentier Azn., A.A.]
Parmentier Azn. (A.A.), Handleiding ten dienste van eigenaren van stoomwerktuigen,
van stokers en van allen, die zich met de practische behandeling van het
stoomwerktuig gemeenzaam willen maken; inhoudende de oorzaken van het springen
en verbranden van ketels, en voorschriften tot voorkoming er van en hoe in
onderhavige gevallen te handelen; alsmede aanwijzing tot het onderhouden en
herstellen van kleine gebreken der stoommachine. Utrecht, J.G. Broese. 1860. (40
o

bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Pas, D.]
Pas (D.), Zie Encyclopédie (Algemeene), - Tijdschrift ter bevordering van nijverheid.

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

[Pasteur, J.D.]
Pasteur (J.D.), Bouwkundig handwoordenboek. 2e druk. door Noot 3 dln. 's-Hage,
Erven Doorman. 1850. Met platen
ƒ 5, -

[Pauw, A.A.]
Pauw (A.A.), Het nuttige, noodzakelijke en onmisbare eener uitwatering in verband
o

met eene zeehaven nabij Scheveningen. 's-Hage, J.A. de la Vieter. 1853. gr. 8 .
ƒ 0,25

[Pavert, F.A. van de en K.B. Hageman]
Pavert (F.A. van de) en K.B. Hageman, Practische roei- en peilkunde van vaten,
voor alle ambtenaren bij 's-rijks belastingen, wijn en gedistilleerd. Gorinch., J.
o

Noorduyn en Zn. 1871. (4 en 59 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,50

[Peake, James]
Peake (James), Beginselen van den theoretischen scheepsbouw, vert. onder toezicht
o

van H.W. Schokker, zie Volksbibliotheek N . 101 en 102.

[Peeters, J.B.]
Peeters (J.B.), zie Girardin, - Hottinger.

[Peeters, W.]
Peeters (W.), Handleiding tot het berekenen van den gedeeltelijken inhoud van
gewone liggende fusten. Heusden, L. Veerman. 1864. (4 bl. tabelwerk m. 1 bl.
o

verklaring.) smal-8 .
ƒ 0,40

[Peeters, W.]
Peeters (W.), Herleidingstafelen van het gedistilleerd en likeuren tot kannen ad 50
procent alcohol; naauwkeurig berekend volgens de procenten van den vochtweger,
o

vastgesteld bij de wet van 20 Junij 1862. (Staatsbl. N , 62.) in verband met het Kon.
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o

besluit van 20 April 1863. (Staatsbl. N . 19) alsmede tarief van de rijks- en
o

gemeentebelasting. Heusden, L. Veerman. 1863. (8, 196 en 6 bl.) kl. 8 .
ƒ 1,20

[Peintures]
Peintures murales découvertes dans l'église paroissale de St. Jacques à Utrecht,
decalquées par Theod. H.F. van Riemsdijk, dessinées, lithogr. et publ. par W. Pleyte,
sous les auspices de la société ‘Het provinc. Utrechtsch genootschap voor kunsten
en wetenschappen.’ Leiden, E.J. Brill. 1874. (14 pltn. en 6 bl. tekst.) gr. folio. In
portef.
ƒ 14, -

[Penley's]
Penley's Handleiding tot het schilderen met waterverwen, volgens de tegenwoordige
hoogte dier kunst bewerkt en opgehelderd. Naar de 10e Eng. uitgaaf. Amst., J.H.
o

Scheltema. 1857. (4 en 76 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,90

[Perk, W.M.]
Perk (W.M.), Zie Nieuwenhuis.

[Pesch, C.L. van]
Pesch (C.L. van), Zie Seyffardt.
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[Peters, C.H.]
Peters (C.H.), Overzicht van de boerenplaatsenbouw in Nederland. Sneek, van
o

Druten en Bleeker. (J.F.v. Druten) 1872-75. (80 bl. m. 42 pltn.) kl. 4 .
ƒ 8,40

[Petit de Coupray, M.]
Petit de Coupray (M.), Handleiding voor het spoorwegvervoer in Nederland, zie
o

Spoorwegbibliotheek N . 2.

[Petroleumlamp, De]
Petroleumlamp (De), Raadgeving tot het doelmatig, goedkoop en veilig gebruik
der petroleumlamp, gevolgd van het wetenswaardige over het petroleum. Uit het
o

Hoogd. Kampen, K. van Hulst. 1866. (52 bl.) post-8 .
ƒ 0,60

[Pettenkofer, M. von]
Pettenkofer (M. von), De lucht beschouwd in hare betrekking tot woning, bodem
en kleeding. Drie populaire voorlezingen, uit het Hoogd. door R.E. de Haan. Met
o

houtgrav. Amst., C.L. Brinkman. 1873. (8 en 130 bl.) roy. 8 .
ƒ 1,50
De 2e en 3e voorlezing: Over de lucht met betrekking tot de woning en
over de lucht in den bodem (grondlucht) zijn hoogst belangrijk voor
bouwkundigen. De S. geeft daarin nuttige wenken omtrent ventilatie, het
voorkomen van tocht in huizen, schoorsteenen, vensters, muren,
fondamenten, enz.; hij behandelt de hygiène met betrekking tot de
bouwkunde.

[Pettenkofer, M. von]
Pettenkofer (M. von), Over olieverwen en het conserveeren van schilderijen, door
de regeneratiebehandeling. Naar het Hoogd. vertaald door W.A. Hopman. Met
eenige opmerkingen van den vertaler. Amst., C.L. Brinkman. 1871. (8 en 127 bl.)
o

gr. 8 .
ƒ 1,25
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[Peijma, W. van]
Peijma (W. van), Verslag over de aansluiting van Ameland aan den Frieschen wal
en de opslijking van het Wad. Uitgeg. door R. Posthumus en H.B. Klaassen. Leeuw.,
o

D. Meindertsma. 1850. (Met 1 kaart en 2 pltn.) gr. 8 .
ƒ 1,50

[Philopatris]
Philopatris, Een ernstig woord over de Noorder-spoorwegen. 's-Hage, Gebr.
o

Belinfante. 1859. gr. 8 .
ƒ 0,30

[Philotechnos]
Philotechnos, De vraag ‘Is eene tentoonstelling in Rotterdam wenschelijk?’
beantwoord naar aanleiding van het daartoe bestaande plan, uitgegeven van de
Vereeniging ‘Tot bevordering van fabriek- en handwerksuijverheid’ te Rotterdam.
o

Rott., P.C. Hoog. 1864. (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Photographie]
Photographie van de spoorwegbrug over den Moerdijk. Dordr., C. Morks. 1872.
ƒ 0,60

[Photographiën]
Photographiën naar de geschilderde kerkglazen van de Groote of St.-Janskerk te
Gouda, benevens de geschiedenis der St-Janskerk en beschrijving der glazen (door
o

F. Harting). Gouda, J.v. Bentum & Zn. 1873. (17 phot. m. tekst.) gr. 8 . ƒ 10,20; in
o

4

ƒ 17, -

[Photographiën, Vier]
Photographiën (Vier) van de brug bij Willemsdorp. Dordrecht. C. Morks Jzn. 1872.
o

o

plaat 1, 2 en 4 (35 bij 28 cm.) à ƒ 3, -; N . 3 (24½ bij 50 cm.) ƒ 1,50; N . 2 voor
stereoscope
ƒ 0,70
o

N . 1. De brug in zijn geheel van ter zijde gezien.
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o

N . 2. De brug van voren gezien in zijne geheele diepte met bijgebouwen.
o

N . 3. De brug van voren zeer vergroot zonder bijgebouwen.
o

N . 4. Eene spanning der brug, zeer vergroot.

[Photographische afbeelding, Een]
Photographische afbeelding (Een) van het prachtige stoomschip Prins van Oranje.
(Maatsch. Nederland) Nieuwediep, L.A. Laurey. 1871. Cabinet form. ƒ 0,50; 6 stuks
5

à ƒ 0,37 ; 12 stuks à
ƒ 0,35

[Photophilus]
Photophilus, Photographie op papier en glas. Handleiding voor allen, die onbekend
met de schilderkunst, in weinige oogenblikken een portret of landschap op papier
o

o

of glas willen vervaardigen. Breda, Broese & C . 1855. post-8 .
ƒ 0,80

[Photophilus]
Photophilus, Van waar de vele mislukkingen in de photographie? Aanhangsel tot
o

bovengen. werk. Breda, Broese & Co. 1860. (4 en 46 bl.) post-8 .
ƒ 0,40

[Piccardt, S.]
Piccardt (S.), De cellulaire gevangenissen in Nederland. Eenige opmerkin-
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gen, wenken en wenschen, betrekkelijk hare inrichting en de bevordering van het
doel met eenzame opsluiting beoogd. Goes, F. Kleeuwens en Zn. 1867. (36 bl.) gr.
o

8 .
ƒ 0,50

[Piepers, M.C.J.]
Piepers (M.C.J.), Handleiding voor het beheer van spoorwegen. 's-Hage, Gebr. J.
o

en H. van Langenhuysen 1860. (4 en 145 bl.) roy. 8 .
ƒ 1,50

[Piepers, M.C.J.]
Piepers (M.C.J.), Spoorwissels, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 2e st. (1849).

[Pierson, A.C.]
Pierson (A.C.), Zie Bijdragen (Bouwk.)

[Pietersen, C.G.J.]
Pietersen (C.G.J.), Zie Fink, - Handboek v. bouwkunde.

[Pilaar, J.C.]
Pilaar (J.C.), Handleiding tot de kennis van het tuig, de masten, zeilen, enz. van
het schip. 3e druk. Aanmerk. verb., verm. en geheel omgewerkt door G.P.J. Mossel.
o

Amst., Wed. G. Hulst van Keulen. 1858. (36 en 53 bl. m. 10 pltn.) gr. 8 .
ƒ 6, De 1e druk verscheen 1826, Delft, P. de Groot. ƒ 2, -; de 2e druk verscheen
1838. Medemblik, L.C. Vermande. ƒ 2,80.

[Pimentel, M. Henr.]
Pimentel (M. Henr.), Cijferkunst, zie Industrieboekjes.

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

[Pimentel, M. Henr.]
Pimentel (M. Henr.), Grondbeginselen der algebra, zie id.

[Pimentel, M. Henr.]
Pimentel (M. Henr.), Grondbeginselen der bouwkundige rekenkunde. Op nieuw
bewerkt en ingericht ter beoefening der cijferkunst naar de bouwkundige rekenkunde
van Pieter van Campen, Bevel en Rijk. Met 8 uitsl. pltn. Gron., J. Römelingh. 1873.
o

(2 en 154 bl. m. 8 uitsl. pltn.) post-8 .
ƒ 1,25

[Pimentel, M. Henr.]
Pimentel (M. Henr.), Handleiding bij het onderwijs der meetkunde ten dienste van
industrie- en teekenscholen, tevens geschikt tot leiddraad bij zelfonderrigt. 's-Hage,
o

H.C. Susan. 1855. gr. 8 .
ƒ 1,80
Zie Consentius.

[Plaat]
Plaat, voorstellende ‘de IJsselbrug te Zutphen in 1861.’ Zutphen, P. Bz. Plantenga.
1862. (1 bl. lith. in kleuren) plano.
ƒ 2, -

[Plaatzer van der Hull, H.W.]
Plaatzer van der Hull (H.W.), Eene bijdrage tot de methode van teekenonderwijs
van Gebr. F. en A. Dupuis te Parijs. Haarl., J.J. van Brederode. 1856. (Amst., C.L.
o

Brinkman.) gr. 8 .
ƒ 0,65

[Plaatzer van der Hull, H.W.]
Plaatzer van der Hull (H.W.), Eene tweede bijdrage tot de methode van
teekenonderwijs van F. en A. Dupuis. (Strekkende tevens tot opheldering van de
Handleiding voor teeken-onderrigt in de volksschool, uitgeg. door de Maatschappij:
Tot nut van 't algemeen. Haarl., J.J. van Brederode. 1860. (Amst., C.L. Brinkman.)
o

(45 bl. m. pl.) gr. 8 .
ƒ 0,40
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[Plan]
Plan voor de plaatsing van een centraal spoorweg-station te Amsterdam en voor
den aanleg van een ceintuurbaan om die stad. Opgemaakt door de kamer van
koophandel en fabrieken te Amsterdam. Amst., Frans Buffa & Zonen. 1866. (Met
o

gelith. pl.) gr. 8 .
ƒ 2,50

[Plan]
Plan voor den nieuwen aanleg van het Willemspark, met eene omschrijving der
verschillende percelen grond in het Willemspark, volgens het vastgestelde plan uit
te geven, met de grootte en het minimum der waarde per vierkante el en van elk
perceel en de voorwaarden waarop de gronden in het Willemspark zullen worden
o

afgestaan. 's-Hage, J.C. Estor Jr. 1857. (1 bl. lith. m. tekst.) gr. 8 .
ƒ 1, -

[Plan]
Plan van den nieuwen aanleg in het zuidelijk gedeelte van 's Gravenhage. 's-Hage,
S. Lankhout. 1863. (1 bl. lith. in kleurendruk.) folio
ƒ 0,50

[Plan]
Plan van een rioolstelsel met afvoer van faecale en andere onreine stoffen, voor
o

Amsterdam. Amst., Ter stadsdrukkerij. 1870. 8 . (Niet in den handel.)

[Plan]
Plan, tarieven en algemeene bepalingen voor de gemeente-badinrigting te
o

Scheveningen. 2e dr. 's-Hage, M.J. Visser. 1859. (14 bl. m. 2 pltn.) gr. 8 .
ƒ 0,50
De 1e druk verscheen aldaar 1856. (Met 1 pl.) ƒ 0,40

[Plan]
Plan van oprichting eener maatschappij tot het leggen en exploiteeren van
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drijvende drooge dokken in Nederl. Oost-Indië. Utr., K.A. Manssen. 1872. Met. pl.
o

8 .
Gedrukt voor rekening der oprichters en gratis verspreid.

[Plan]
Plan tot droogmaking van de Legmeerplassen door middel van stoomgemaal,
volgens het stelsel van den heer F.H. Fijnje van Salverda, zooals het is toegepast
in den molenpolder van Wamel en Dreumel. Uithoorn, P.J.G. Diederichs. 1852. (Met
o

uitsl. kaart.) gr. 8 .
ƒ 1,20
Zie Bijlage.

[Plan]
Plan van het gebouw met den tuin voor de wereldtentoonstelling op het veld van
o

Mars te Parijs. Amst., C.F. Stemler. 1867. (1 bl. lithogr.) kl. 4 .
ƒ 0,10

[Plan]
Plan van inpoldering van een waterschap achter den Finsterwolderpolder. Gron.,
o

Erven C.M.v. Bolhuis Hoitsema. 1858. gr. 8 .
ƒ 0,80

[Plan]
Plan van het kanaal door Holland op zijn smalst met de spoorwegverbinding van
Zaandam naar Amsterdam en plaatsing van het centraal personen- en
goederenstation in het open havenfront. Amst., Frans Buffa en Zn. 1868. (1 bl. lith.
in kleuren) dubb. kl. med.
ƒ 1, -

[Plan]
Plan tot uitbreiding der stad Amsterdam in den omtrek der Zaag- en Willemspoorten,
voornamelijk met het oog op een ontruiming der kelderwoningen, met een toelichting
o

door J. Gosschalk. Amst., Gebr. Binger. 1874. (23 bl. m. 1 uitsl. kaart.) gr. 8 .
ƒ 1, -
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[Plan]
Plan van het verleggen van de buitensingels en den aangelegden weg tusschen
de Wetering- en de Leidsche poorten te Amsterdam. schaal 1: 1,252. 2 bladen.
Amst., Jan D. Brouwer. 1871. (1 bl. lith.)
ƒ 3, -

[Plattner]
Plattner, Bepaling van het smeltpunt van metalen bewerkt door P.J. Kip, zie Verhand.
K.I.v. Ingenieurs. 3e st. (1849).

[Plemp, M.E.C.]
Plemp (M.E.C.), zie Promnitz, - Album. (Bouwkundig)

[Pleijte, W.]
Pleijte (W.), Zie Peintures.

[Poinsot, L.]
Poinsot (L.), Beginselen der statica of leer van het evenwigt. Naar de 9e herz. verb.
en verm. uitgaaf. Uit het Fransch vertaald door F.J. Hollman, met eene voorrede
o

van C.H.D. Buijs Ballot. Edam, N.J. Dekker. 1856. gr. 8 .
ƒ 3, -

[Poiré, P.]
Poiré (P.), De nijverheid en hare werktuigen aanschouwelijk voorgesteld. Naar het
Fransch bewerkt. 2 dln. Haarlem, Kruseman en Tjeenk Willink. 1873/74. (4 en 490
o

bl. m. houtgrav. in den tekst.) roy. 8 .
ƒ 5,90

[Poorter, B. de]
Poorter (B. de), De kunst en de kunst-academie. Een woord naar aanleiding der
ontworpen regeling voor het onderwijs in de beeldende kunsten van rijkswege.
o

's-Hage, W.P. van Stockum. 1870. (64 bl.) gr. 8 .
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ƒ 0,70

[Portretten]
Portretten van de Nederlandsche bouwmeesters Jacob van Campen en Hendrik
de Keijser, naar de schilderijen van J.H. Maschhaupt Jr. vervaardigd. Amst., L. van
Bakkenes en Co. 1872. (2 pltn.) ƒ 4, -; voor de leden der maatschappij ter bevordering
der Bouwk.
ƒ 2, -

[Posthumus, R.]
Posthumus (R.), Open brief van W. van Peijma in Noord-Amerika, over
West-Dongeradeels contributie-zeedijk, kunstweg, enz. Leeuwarden, E. Hosbach
o

JCzn. 1852. gr. 8 .
ƒ 0,10
Zie Peijma.

[Pous Koolhaas, C.P.]
Pous Koolhaas (C.P.), Middelen tot verbetering van den gezondheidstoestand in
steden en meer bijzonder in 's Gravenhage. 's-Hage, F. Overhoff. 1862. (80 bl.) gr.
o

8 .
ƒ 0,80

[Pous Koolhaas, C.P.]
Pous Koolhaas (C.P.), De waterleiding te 's Gravenhage. 's-Hage, Mart. Nijhoff.
o

1865. (27 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Pous Koolhaas, C.P.]
Pous Koolhaas (C.P.), De waterleiding en de bodemverontreiniging te 's
o

Gravenhage. 's-Hage, C. van Doorn en Zn. 1874. gr. 8 .
ƒ 0,30
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[Prakken, B.]
Prakken (B.), Beschouwingen over de wenschelijkheid en uitvoerbaarheid van eene
kanaalverbinding tusschen Blokzijl en Groningen. Steenwijk, Gedr. bij G. Hovens
o

Greve. 1867. Met kaart. 8 .
ƒ 0,40

[Prehn, A.J. van]
Prehn (A.J. van), Bouw der pijlers voor twee draaibruggen over het Noordhollandsche
kanaal, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1868/69.

[Prehn, A.J. van]
Prehn (A.J. van), Open brief aan C.J.A. den Tex, inhoudende beschouwingen over
de memorie van den heer Stieltjes, over de vraag: Welke is voor Amsterdam het
o

beste spoorwegplan? Amst., Jan Leendertz. 1869. (30 bl.) post-8 . (Niet in den
handel.)

[Prins, A. Winkler]
Prins (A. Winkler), Zie Winkler Prins.

[Pro Patria]
Pro Patria. Weekblad gewijd aan de belangen van 's lands verdediging. 1e en 2e
o

jaarg. 1874 en 1875. Utr., Gedr. bij L.E. Bosch en Zn. 1874/75. Ieder N . 4 bl. in
folio.
Verschijnt Dinsdags. Abonnem. p. jaar ƒ 3, -; afz. nrs. 10 Ct. p. regel.
Boekaankond. 5 Ct. p. regel en 3/2 maal.

[Proeve]
Proeve eener bouwkundige terminologie I. (Uitgeg. door de Maatschappij tot
bevordering der bouwkunst.) (Amst., L. van Bakkenes en Co.) 1850. Voor de leden
ƒ 0,50; voor het publiek
ƒ 1,50
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[Proeven]
Proeven met Javaansche houtsoorten, zie Verhand. Kon. Instit. v. Ingenieurs.
1854/55. 3e afl.

[Programme]
Programme pour un Palais, destiné aux séances des Etats-Generaux du Pays-Bas.
La Haye, Mart. Nijhoff. 1865. Hetzelfde, Holl. tekst, met een plattegrond van 's
Gravenhage. folio.
ƒ 0,50

[Promnitz, J.]
Promnitz (J.), De practische timmerman. Handboek voor architecten, timmerlieden,
opzichters en leerlingen. (Naar het Hoogd.) door M.E.C. Plemp. Leiden, D. Noothoven
o

v. Goor. 1873. (10 en 339 bl. m. 47 uitsl. pltn.) roy. 8 .
ƒ 11,10

[Prijsvraag]
Prijsvraag voor een ontwerp van arbeiderswoningen. Uitgeschreven door de
afdeeling Utrecht van de Vereeniging ter bevordering van fabrieken
o

handwerksnijverheid. Utrecht, P.W. van de Weijer. 1868. Met pl. 8 .
(Niet in den handel.)

[Prijsvragen, Bekroonde]
Prijsvragen (Bekroonde) van de maatschappij tot aanmoediging der bouwkunde.
Amst., L. van Bakkenes en Co. (1829-1849). (32 pltn.) folio.
1e Cahier. Plaat 1-6. Ontwerpen van een geregtshof, een
bedelaars-werkhuis en eenen gevel van een woonhuis ƒ 4, -; 2e Cahier.
Plaat 7-12. Ontwerpen van een gezelschaps-locaal en eene boekerij in
een tuin ƒ 4, -; 3e Cahier. Plaat 13-17. Ontwerpen van eene inrigting voor
zeebaden, eene vestibule en beeldengalerij ƒ 4, -. 4e Cahier. Plaat 18-22.
Ontwerpen van eene Protestantsche kerk en eene koopmansbeurs. ƒ 4,
-; 5e Cahier. Plaat 23-26. Ontwerp van eene overdekte manége ƒ 2,5O;
6e Cahier. Plaat 27-32. Ontwerpen van eene begraafplaats, een
gedenkteeken voor den dichter J. Cats, een wachthuis en een landhuis
ƒ 3, -.
(De beide laatste afleveringen zijn uitgegeven door de maatschappij tot
bevordering der bouwkunst.)
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[Putman Cramer, C.F.H.]
Putman Cramer (C.F.H.), Militaire telegrafie, beschouwd met het oog op de
verdediging van Nederland. Grootendeels vertaald, overgenomen en uit verschillende
werken bijeengebracht. 's-Hage, Gebr. van Cleef. 1872. (102 bl. m. 4 pltn. en 1 krt.)
o

post-8 .
ƒ 1,50

[Putten, J. Oudijk van]
Putten (J. Oudijk van), zie Bourne.

[Putters, P.L.]
Putters (P.L.), Catalogus van het kaarten-archief der afdeeling waterstaat van het
depart. van binnenl. zaken. 's-Hage, v. Weelden en Mingelen. 1868. (276 bl.) gr.
o

8 . in carton
ƒ 2,25

[Puy de Montbrun, E.H.J. du]
Puy de Montbrun (E.H.J. du), Verhandeling over de oorzaken der dijkbreuken en
voornamelijk over die in den Bandijk in den Rijnspoor-
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weg te Babberik in de gemeente Zevenaar. Amst., Gebr. Binger. 1861. (20 bl.) gr.
o

8 .
ƒ 0,50

[Pijnappel, M.J.]
Pijnappel (M.J.), Het kanaal en de kanaalmaatschappij. Een woord aan de
aandeelhouders en aan Nederland. Met eene bijlage, bevattende een historisch
o

overzigt der zaak. Amst., J.H. Gebhardt en Co. 1868. (56 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Pijtak, G.C.W.]
Pijtak (G.C.W.), Bouwkundig woordenboek, of verklaring van de meest gebruikelijke
technische benamingen, voorkomende bij de bouwkunde. 5 dln. 's-Bosch, Gebr.
o

Muller. 1850/51. (Amst., J.H.v.d. Beek). gr. 8 . met platen
ƒ 9,50

[Q]
[Quack, H.P.G.]
Quack (H.P.G.), De doorgraving van Holland op zijn smalst. Een laatste woord.
o

Amst., P.N.v. Kampen. 1862. (4 en 62 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Quaestie, De Doorwerthsche]
Quaestie (De Doorwerthsche), toegelicht en door bijvoeging der officiëele bescheiden
aan de openbare beoordeeling onderworpen. Arnh., J.G. Stenfert Kroese. 1850. gr.
o

8 .
ƒ 0,50

[Quandt, P.]
Quandt (P.). De spoorwegbrug te Kuilenburg. Amst., P.M. van der Made. 1867. (42
o

bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50
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[Quartel, P.J. de]
Quartel (P.J. de), Denkbeelden omtrent eene noodzakelijke en mogelijke verbetering
van den toestand der hoofdrivieren in Nederland, in verband beschouwd met de
dijkbreuken en overstroomingen, voorgevallen in de jaren 1809, 1820 en 1855.
o

Assen, J.A. Willinge Gratema. 1855. gr. 8 .
ƒ 1,60

[Quartel, P.J. de]
Quartel (P.J. de), Verhandeling over de Hondsbossche zeewering en de duinen te
o

Petten. Alkm., 1864. Met pltn. 4 . (Verkrijgb. aan het College v.d. Hondsbossche.
ƒ 2, -

[Quartel, P.J. de]
Quartel (P.J. de), Populaire voordragt over den geest en de strekking der nijverheid.
o

Arnh., G.W.v.d. Wiel. 1868. 8 .
ƒ 0,40

[R]
[Rahusen, E.N.]
Rahusen (E.N.), Zie Encyclopédie. (Algemeene)

[Ramaer, A.G.W.]
Ramaer (A.G.W.), De klok van den buitenman, of duidelijk onderrigt in het
vervaardigen van allerlei soort van zonnewijzers. Amst., Gebr. Binger. 1860. (G.D.
o

Bom) (4 en 37 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,50

[Ramaer, A.G.W.]
Ramaer (A.G.W.), Penseel en beitel, voornamelijk der Grieken en Romeinen,
benevens een beredeneerd overzigt van de beroemdste schilders en beeldhouwers
der oudheid. Uit oude bronnen geput en bijeenverzameld. Utrecht, Kemink en Zn.
o

1860. (4 en 163 bl.) post-8 .
ƒ 1,25

[Rambault, H.L.]
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Rambault (H.L.), De Fransche banketbakker; een nieuw handboek voor banketen koekbakkers en confituriers, bevattende 374 recepten voor verschillende soorten
o

van gebakken, geleijen, enz. Amst., G. Theod. Bom. 1855. gr. 8 .
ƒ 3, -

[Rankine, W.J.M.]
Rankine (W.J.M.), Mechanica der bouwkunst. 1e deel. Mechanische beginselen.
Hoofdzakelijk naar het Engelsch, door J.F.H. Boonacker. Amst., C.L. Brinkman.
o

1868. (8 en 205 bl.) post-8 .
ƒ 1,50

[Rapport]
Rapport, uitgebragt aan den dijkstoel van het polderdistrict van den Boemelerwaard,
boven den Meidijk, door de commissie tot onderzoek der beste middelen welke tot
verbetering van den waterstaat in dit district moeten aangewend worden. 's-Bosch,
Amst. en Rotterd., Lutkie en Cranenburg. 1850. folio. (Niet in den handel.)

[Rapport]
Rapport, eener reis naar Engeland en Frankrijk tot het opnemen van belangrijke
dok- en andere bouwwerken, door A.E. Tromp en J. Strootman. Amst., Wed. G.
o

Hulst van Keulen. 1857. (2 en 86 bl. m. 8 pltn.) 4 .
ƒ 2,50

[Rapport]
Rapport, van den opzigter (J.E. van den Arend) over de stedelijke werken en
gebouwen betreffende het dempen der grachten en de daarmede in verband
gebragte beschouwing wegens het noodzakelijke eener waterverversching in de
o

stad Haarlem. Haarl., (Gedrukt voor rek. van de gemeente.) Met kaart. 8 . (Niet in
den handel).

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

118

[Rapport]
Rapport der commissie tot onderzoek naar de middelen welke zouden zijn aan te
wenden, om aan alle landen van den Haarlemmermeerpolder eene behoorlijke
waterontlasting te verzekeren. (Door D.J. Storm Buijsing, J.P. van den Berg Jr.,
A.A.C. de Vries Robbé, P. van der Sterr en J. Leguit). Haarlem, C. Zwaardemaker.
o

1858. 8 . (Niet in den handel.)

[Rapport, Het]
Rapport (Het) der commissie tot onderzoek naar de middelen tot behoorlijke
waterloozing in den Haarlemmermeerpolder beoordeeld door geen hoofdingeland.
o

(Haarlem, Gedr. bij A.C. Kruseman. 1859.) 8 . (Niet in den handel.)

[Rapport]
Rapport aan den Minister van Binnenl. zaken, door wijlen den hoofdinspecteur van
der Kun en den hoofdingenieur J.A. Beijerinck, over hun bezoek van eenige havens
in België en Frankrijk. 1863. 's-Hage, van Weelden en Mingelen. 1864. (39 en 56
o

bl. m. gelith. pl.) 4 .
ƒ 7, -

[Rapport]
Rapport van de commissie uit den raad der gem. Groningen en missive van de
Kamer van koophandel en fabrijken, betrekkelijk de verbetering der kanalen in de
prov. Groningen. Gron., Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema. 1857. (2, 32 en 28 bl.)
o

gr. 8 .
ƒ 0,50

[Rapport]
Rapport omtrent de proef, genomen met een getrokken ijzeren kanon van 24 cm.
Uitgegeven op last van het departem. van oorlog. Breda, Broese en Co. 1872. (2,
o

5 en 206 bl. met een atlas in folio van 14 pltn.) post-8 .
ƒ 3,80

[Rapport]
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Rapport der commissie, belast met het onderzoek naar den toestand der kinderen
in fabrieken arbeidende. Uitgeg. op last van den minister van binnenl. zaken. 's-Hage,
o

v. Weelden en Mingelen. 1870-72. (514 bl.) roy. 8 .
ƒ 2, -

[Rapport, Het]
Rapport (Het) van de commissie van fabricage uit den gemeenteraad te Leijden,
tot aanbeveling van de uitbreiding van het Liernurstelsel aldaar over de geheele
gemeente. Leiden, Gedr. v. rek. der gemeente. 1873. folio.
(Niet in den handel.)

[Rapport, Het]
Rapport (Het) van de openbare gezondheidscommissie uit den gemeenteraad van
Rotterdam tot aanbeveling van de toepassing van het Liernurstelsel aldaar, op het
geheele dichtbebouwde deel der gemeente. Rott., 1873. folio
(Niet in den handel.)

[Rapport]
Rapport aan den raad der gemeente Dordrecht over het rioolstelsel van Charles
o

T. Liernur. Dordr., H.R. van Elk. 1868. (55 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Rapport]
Rapport der inspecteurs van den waterstaat, van 27 Sept. 1861. (Over de
overstroomingen langs de Nederl. rivieren enz.) 's-Hage, van Weelden en Mingelen.
o

1864. (122 bl.) 4 .
ƒ 1,25

[Rapport]
Rapport van de jury ter bevordering van de ingezonden ontwerpen voor een paleis,
bestemd voor de vergaderingen der Staten-Generaal. 's-Hage, Mart. Nijhoff. 1866.
o

(40 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Rapport]
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Rapport der commissie ingesteld tot beantwoording van vraagpunten betreffende
het pantseren van schepen en vaartuigen van oorlog. 's-Hage, Ministerie van Marine.
o

1862. 8 .

[Rapport]
Rapport der commissie benoemd door den gemeenteraad van Amsterdam, tot het
ontwerpen of voordragen van een plan tot reiniging en reinhouding van den bodem
en de wateren van Amsterdam, 1e ged. Amst., Stadsdrukkerij. 1873. (2 en 216 bl.)
o

gr. 8 .
ƒ 1,25

[Rapport]
Rapport over het rioolstelsel van 's Gravenhage, uitgebragt door de commissie
benoemd door den gemeenteraad, den 9en Julij 1867. 's-Hage, Gedr. v. rek. der
o

gemeente. 1867. 8 . (Niet in den handel.)

[Rapport]
Rapport betrekkelijk beschadiging van rivierdijken, van Febr. 1795, zie Verh. Kon.
Inst. van Ingenieurs. 5e st. (1850).

[Rapport]
Rapport der commissie, benoemd tot het opmaken van een verslag aangaande de
tentoonstelling der voorwerpen van nijverheid, te Arnhem (in 1852)
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o

Haarlem, Erven Loosjes. (1852) 8 . (Gedrukt voor de leden der maatschappij van
nijverheid.)

[Rapport]
Rapport omtrent de tentoonstelling van nijverheid te Delft in 1849, Zie Verhand.
Kon. Instit. v. Ingenieurs. 4e st. (1850)

[Rapport, Het]
Rapport (Het) van den heer Stieltjes over verbeterde vervoermiddelen op Java;
met kantteekeningen van een officier der Genie van het Ned. Oost-Indisch leger.
o

Leiden, van den Heuvell en v. Santen. 1864 (16 en I75 bl.) gr. 8 .
ƒ 1,90

[Rapport]
Rapport aan den gemeenteraad van 's Gravenhage over de waarde van het in
Engeland toegepaste ‘A.B.C. proces’ tot zuivering van het rioolwater, door Dr. E.H.
von Baumhauer, S. de Clercq Wz. en N.H. Henket. 's-Hage, Gebr. Guinta d'Albani.
o

1871. gr. 8 . (Gedr. voor rek. der gemeente, en niet in den handel.)

[Rapport]
Rapport der staats-commissie, opzigtelijk de grenzen van het waterschap Hunsingo
o

en van het waterschap Oldambt en Fivelingo. Winschoten, E. Verwer. 1856. gr. 8 .
ƒ 0.20

[Rapport]
Rapport der commissie ter zake van de indeeling der provincie in nieuwe
waterschappen, opzigtelijk de tegen de daarstelling van het waterschap Oldambt
en Fivelingo ingebragte bezwaren; vergezeld van een voorstel der werken, die in
dat waterschap moeten worden uitgevoerd. Gron., Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema.
o

1857. gr. 8 .
ƒ 0,25

[Rapport, Nader]
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Rapport (Nader) van de commissie benoemd bij besluit der staten van den 13en
o

Julij 1855, N . 3, belast met het onderzoek van de plannen ter verbetering der
scheepvaartkanalen en de indeeling dezer provincie (Groningen) in nieuwe
waterschappen, en wel speciaal nopens de grenzen en uit te voeren werken in het
nieuw op te rigten waterschap Westerkwartier. Gron., Erven C.M. van Bolhuis
o

Hoitsema. 1857. gr. 8 .
ƒ 0,30

[Rapport]
Rapport over de verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee, uitgebragt
door een raad van den waterstaat, ingesteld bij besluit van den minister van Binnenl.
o

zaken van 5 Nov. 1857. N . 125. 3e afd. 's-Hage, van Weelden en Mingelen. 1858.
o

(44 bl. m. 7 gekl. krtn.) 4 .
ƒ 2,50

[Rapport]
Rapport der inspecteurs van den waterstaat, naar aanleiding eener beschikking
o

van den Minister van binnenl. zaken van den 27 Maart 1861. N . 123. 2 st. met 2
gelith. uitsl. kaarten. Aanteekeningen betrekkelijk ijsbezettingen en overstroomingen
o

langs de Nederl. rivieren. 's-Hage, v. Weelden en Mingelen. 1862. (378 bl.) 4 .
ƒ 6, -

[Rapporten]
Rapporten van den directeur der gemeentewerken te Rotterdam, nopens de
beproeving van stoombrandspuiten, enz. Gedr. v. rek. d. gem. 1864. Met pl. fol.
(Niet in den handel.)

[Rapporten]
Rapporten door het collegie van den Lekdijk bovendams ingediend aan HH. gedeput.
o

Staten van Utrecht. Utr., L.E. Bosch en Zn. 1851. gr. 8 .
ƒ 0,75

[Rauwenhoff, N.W.P.]
o

Rauwenhoff (N.W.P.), Papierbereiding, zie Volksbibliotheek N . 93.
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[Recept]
Recept en handleiding tot vervaardiging der groene pepermuntlikeur op eene
eenvoudige en voor elk begrijpelijke wijze. Probaat middel voor kolijk, buik- en
maagpijnen en aanbevelenswaardig bij choleragevallen. Uitgeg. ten voordeele der
werkinrichting voor hulpbehoevenden binnen Rotterdam. Rott., W.L. Stoeller. 1859.
o

(12 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Recepten, Honderd]
Recepten (Honderd) voor het inmaken van vruchten enz. Naar het Eng. Haarl.,
o

Erven F. Bohn. 1867. (4 en 56 bl.) post-8 .
ƒ 0,35

[Receptenboek]
Receptenboek voor het huisgezin, den landbouw en fabriekwezen of verzameling
van 487 raadgevingen en voorschriften uit den nieuweren tijd, die men elk oogenblik
in het dagelijksch leven tot zijn voordeel, nut en genoegen met goed gevolg kan
toepassen. Vrij naar het Hoogd. door

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

120
G. Jacobson Az. Met een voorwoord van den hoogleeraar L. Mulder. (Nieuwe
o

titeluitgave.) Leiden, D. Nooth. v. Goor. 1870. (4 en 377 bl.) post-8 .
ƒ 0,90
De 1e uitgaaf verscheen onder den titel van V o l k s b o e k , Deventer, A.
ter Gunne. 1856. ƒ 2,40; de 2e uitgaaf onder denzelfden titel, Amst., Wed.
J.C.v. Kesteren. 1866. (4, 378 en 76 bl.) ƒ 0,90

[Rechteren van Ahnem, J.D. van]
Rechteren van Ahnem (J.D. van), Schets van een ontwerp tot beveiliging der
rivierpolders tegen doorbraak in de dijken. 's-Hage, Gedr. bij H.L. Smits. (voor rek.
o

van den schrijver.) 1861. 8 . (Niet in den handel.)

[Rees, O. van]
Rees (O. van), Oorsprong en karakter van de Nederlandsche nijverheidspolitiek
o

der 17e eeuw. Utrecht, Kemink en Zn. 1865. (30 en 406 bl.) gr. 8 .
ƒ 4,90

[Rees, P.A. van]
Rees (P.A. van), Engelsch-Nederduitsch technisch marine-woordenboek. Bevattende
de meeste woorden en termen, die het eigenlijke zeemansvak, de constructie, zeeartillerie en marine stoomwerktuigen betreffen. Rott., H. Nijgh. 1861. (12, 386 en 3
o

bl.) post-8 .
ƒ 3, -

[Rees, R. van]
Rees (R. van), Over de getijden aan de kusten van Nederland, zie Verhand. Ned.
Instituut. 2e serie 7e deel.

[Regelen, Algem.]
Regelen (Algem.) voor de uitvoering en het onderhoud der rijks waterstaatswerken.
o

's-Hage, v. Weelden en Mingelen. 1860. (248 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,75
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[Regelen, Algem.]
Regelen (Algem.) en bepalingen voor de uitvoering en het onderhoud der rijks
waterstaatswerken, met een uitvoerig alphab. register. 4e dr. 's-Bosch, F.J.A. van
o

der Linden. 1864. (136 bl.) kl. 8 .
ƒ 1,25

[Regen-]
Regen- en uitdampingsmeter aan den Helder, zie Verhand. Kon. Instit. v. Ingenienrs
1857/58. 2e afl.

[Regeringsplan, Het]
Regeringsplan (Het) of niets? Een woord over de plannen tot spoorwegverbinding
te Amsterdam. Amst., Gedr. bij Spin en Zn. (Blikman en Sartorius) 1866. (14 bl. m.
o

een uitsl. gelith. kaart) gr. 8 .
ƒ 1, -

[Register]
Register der peilingen behoorende tot de kaart der rivieren de Boven-rijn, de Waal,
de Merwede, de Oude en een gedeelte der Nieuwe Maas van Lobith tot Brielle.
's-Hage, van Weelden en Mingelen. 1850. folio
ƒ 4, -

[Register]
Register der peilingen behoorende tot de kaart der rivieren de Neder-rijn, de Lek
en de Nieuwe Maas van Pannerden tot Brielle. 's-Hage, van Weelden en Mingelen.
1850. folio
ƒ 4, -

[Register]
Register der peilingen behoorende tot de kaart der rivier de IJssel, van Westervoort
tot Kampen. 's-Hage, van Weelden en Mingelen. 1850. folio
ƒ 4, -

[Register]
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Register der peilingen behoorende tot de kaart d. rivier de Boven-Maas. 1e ged.
van beneden Visé tot Venlo. 's-Hage, v. Weelden en Mingelen. 1852. folio
ƒ 3,75

[Register]
Register Hetzelfde werk. 2e ged. Van Venlo tot Grave. 1854. folio
ƒ 2,40

[Register]
Register Hetzelfde werk. 3e ged. Van Grave tot Woudrichem. 1857.
ƒ 1,75

[Register]
Register der peilingen behoorende bij de kaart van de Nieuwe Merwede en het
Hollandsch Diep. 's-Hage, van Weelden en Mingelen. 1864. folio
ƒ 0,50

[Registers]
Registers, b e v a t t e n d e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e p e i l s c h a l e n ,
hakkelbouten en andere verkenmerken langs de
Nederlandsche hoofdrivieren, opgemaakt bij de algemeene
d i e n s t v a n d e n w a t e r s t a a t .'s - H a g e , v a n W e e l d e n e n M i n g e l e n .
folio:
Registers I, II en III. De Boven-Rijn, van Emmerik tot het punt van separatie te
Pannerden; de Waal, van het punt van separatie te Pannerden tot het fort
Loevesteijn; de Merwede, tusschen het fort Loevesteijn en Gorinchem. 1849.
ƒ 2,40
Registers (Bijlage bij de) I, II en III. 1e ged. bijlagen I-VII. Bescheiden betrekkelijk
de rivieren de Boven-Rijn, de Waal en de Merwede, van Emmerik tot Gorinchem.
1854.
ƒ 4, -
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[Registers, Bijlage bij de]
Registers (Bijlage bij de) I, II en III; 2e ged. bijlage VIII. Bescheiden betrekkelijk de
rivier de Linge. 1854. Met kaart
ƒ 10, -

[Register]
Register IV. 1e ged. De Merwede, van Gorinchem tot Dordrecht. 1861
ƒ 7,50

[Register]
Register IV, 2e ged. De Oude en Nieuwe Maas, van Dordrecht tot Brielle 1861
ƒ 1, -

[Register]
Register V. De Neder-Rijn en de Lek, van Pannerden tot Vreeswijk, en tot Vianen,
en de Oude-Rijn. 1850.
ƒ 5,60

[Register]
Register VI. De Lek en de Nieuwe Maas, van Vreeswijk en Vianen tot Brielle. 1860.
ƒ 1,25

[Register]
Register VII. De Noord, de Oude Maas en de Dordsche Kil, van Krimpen tot
Willemsdorp; de zeedijken in Noordbrabant en de Westerschelde tot Vlissingen en
Breskens. 1860.
ƒ 1, -

[Register]
o

Register (Bijlagen bij) VII. N . 2. Peilschalen enz. tusschen Willemstad en
Goedereede. 1862.
ƒ 0,40

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

[Register]
o

Register Idem. N . 3. Peilschalen enz. tusschen Moerdijk en Raamsdonk. 1864.
ƒ 0,40

[Register]
o

Register Idem N . 4. Peilschalen enz. in de arrondissementen Axel en Hulst 1866.
ƒ 0,40

[Register]
Register VIII. De IJssel, van Westervoort tot de Zuiderzee. 1852.
ƒ 6,40

[Register, Bijlagen bij]
Register (Bijlagen bij) VIII. Peilschalen enz. tusschen Zwartsluis en Groningen en
langs de zeedijken der provinciën Groningen en Friesland. 1861. ƒ 1, -; Peilschalen
in de provincie Friesland. 1873.
ƒ 0,30

[Register]
Register IX. De Boven-Maas, van Visé tot Grave. 1851.
ƒ 1,75

[Register]
Register X, 1e en 2e ged. De Boven-Maas, van Grave tot Woudrichem. 1856
ƒ 1,30

[Register]
Register X, 3e ged. Het Oude Maasje, de traversen der Beersche Maas en elders
in Noordbrabant. 1867.
ƒ 0,30

[Rehlen, C.G.]
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Rehlen (C.G.), Geschiedenis der ontdekkingen en uitvindingen, van het begin der
menschheid tot op onzen tijd. Naar het Hoogd. door I.I.J. Snellebrand. Hoorn, P.J.
o

Persijn. 1856. kl. 8 . ƒ 0,40; in cart.
ƒ 0,90

[Reichardt, H.]
Reichardt (H.), Zie Bartz.

[Reideleiter, S.]
Reideleiter (S.), De broodbakker, een overzigt van den gedurende de laatste 10
jaren in de tarwe- en roggebroodbakkerij gemaakte vooruitgangen, meerdere
volmaaktheden, benevens onderrigting over de nieuwste en voordeeligste bakovens,
de vervalschingen van het meel, de melk en het herkennen daarvan; in de
verschillende landen gevolgde methodes ter gisting met en zonder zuurdeeg of gist,
de eenvoudigste en beste wijzen van gistmaking, zoowel in het klein als in het groot,
met een aanhangsel. Met 26 lith. afbeeldingen. Naar het Hoogd. Nieuwe (titel)uitgaaf.
o

Leid., D. Nooth. v. Goor. 1864. (4, 229 en 4 bl. m. 26 gelith. fig.) post-8 .
ƒ 1,50
De 1e uitgaaf verscheen 1860, Gorinch., A.v.d. Mast. ƒ 1,50

[Reimann, T.A.]
Reimann (T.A.). De vleeschhouwer, of het bedrijf des slagers en wat daaraan
verbonden is. Benevens onderrigting voor de bereiding van worst, de bewaring van
vleesch in verschen staat, bet droogen, inzouten, rooken, in het zuur leggen en
confijten; het vergift der worst, enz. enz. ook ingerigt ten gebruike van huismoeders,
koks en keukenmeiden. Met 25 afbeeld. Nieuwe (titel-) uitgaaf. Leid., D. Nooth. v.
o

Goor. 1864. (4, 259 en 5 bl. m. 25 gelith. afbeeld.) post-8 .
ƒ 1,25
De 1e uitgaaf verscheen 1860. Gorinch., A.v.d. Mast ƒ 1.60

[Reimers, G.H.]
Reimers (G.H.), Schipbrug over de Lümfjord, zie Verhand. K. Inst. van Ingenieurs.
1867/68, 2e afl.

[Reinders, G.]
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Reinders (G.), Afsluiting van het Reitdiep en eene verbetering der afwatering- en
scheepvaart-kanalen in het algemeen. Gron., Erven v. Bolhuis Hoitsema. 1856, gr.
o

8 .
ƒ 0,10

[Reinders, O.]
Reinders (O.), Het gebruik van de bijproducten eener gasfabriek ter bemesting
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van bouw- en weiland, inzonderheid in de prov. Groningen. Bekroonde prijsvraag).
o

Leeuw., A. Akkeringa. 1871. (8 en 108 bl. m.2 pltn.) gr. 8 .
ƒ 1, -

[Reinkingh, W.]
Reinkingh (W.), Zie Werkman.

[REOS]
REOS. Eenige opmerkingen aangaande verschillende plannen tot daarstelling eener
zeehaven aan de Noordzeekust in verband met eenen korteren toegang naar
o

Amsterdam. 's-Hage, Gebr. Belinfante. 1862. (44 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Répertoire]
Répertoire de cartes, publié par l'institut Royal des Ingénieurs Neerlandais. livr 1-9.
o

la Haye, Langenhuysen Frères. 1856-1861. roy. 8 .
Inhoud: livr. 1-3. Kaart van Oostenrijk ƒ 1,50; livr. 4-6. Kaart van Frankrijk
ƒ 1,50; livr. 7. Kaart van Zweden, Noorwegen en Denemarken ƒ 0,75; livr.
8. Kaart van Nederland en koloniën ƒ 0,50; livr. 9. Kaart van Belgie ƒ 0,50.
In 1873 tot verminderde prijzen verkrijgbaar gesteld; per livraison ƒ 0,50.

[Réponse]
Réponse à un diplomate Belge par l'auteur de la brochure intitulée ‘A propos du
o

barrage de l'Escaut.’ la Haye, Mart. Nijhoff. 1867. (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Reuhl, J.J.]
Reuhl (J.J.), Zie Haugk.

[Reuther, A.C.]
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Reuther (A.C.), Beschouwingen over de beweging en golving der vloeistoffen, de
moleculaire zamenstelling en trilling der ligchamen, vooral met betrekking tot de
warmte en over onderscheidene andere natuurkundige onderwerpen. 2 dln. 's-Hage,
Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1859. (6, 59 en 1709 bl. m. 7 gelith. uitsl. pltn.)
o

gr. 8 .
ƒ 8, -

[Reuther, A.C.]
Reuther (A.C.), Mengelingen, bevattende gedachten betrekkelijk onderscheiden
onderwerpen, meerendeels behoorende tot den waterbouw en de werktuigkunde.
o

's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1852. gr. 8 .
ƒ 3,50

[Reuther, A.C.]
Reuther (A.C.), Vergelijking der stoombemaling van het Haarlemmermeer met eene
door windmolens, gevolgd door twee verhandelingen bevattende gedachten over
de inrigting en het gebruik van windmolens. 's-Hage, Gebr. J. en H. van
o

Langenhuysen. 1851. (Met 5 pltn.) gr. 8 .
ƒ 4, -

[Reuther, A.C.]
Reuther (A.C.), Vervolg op bovenstaand werk, bevattende onderscheidene
verbeteringen en aanzienlijke uitbreidingen betreffende de onderwerpen in genoemd
werk behandeld, benevens de beschrijving van eenige andere werktuigkundige
zamenstellingen. 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1856. (m. 3 pltn.) gr.
o

8 .
ƒ 4, -

[Reuther, A.E.]
Reuther (A.E.), Het ijzer, meer bepaaldelijk beschouwd als grondstof, bestemd tot
vervaardiging van vuurmonden. Uitgeg. op last van het Dep. van oorlog. 's-Hage,
o

Mart. Nijhoff, Arnhem, D.A. Thieme. 1867. (4 en 108 bl. m. 5 pltn) roy. 8 .
ƒ 1,20

[Reuvens, L.A.]
Reuvens (L.A.), Graphische voorstelling van de waterkeerende hoogte der Rijndijken
van de polderdistricten in Gelderland, volgens de uitkomsten der opnemingen van
1870, vervat in het daarvan in 1871 gedrukte register. Opgemaakt op last van het
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collegie van gedeputeerde Staten ingevolge besluit der staten van Gelderland dd.
5 Juli 1872. Arnh., Is. An. Nijhoff en Zn. 1873. folio in carton.
ƒ 2,75

[Reuvens, L.A.]
Reuvens (L.A.), Graphische voorstelling van de waterkeerende hoogte der
Waaldijken, enz. enz. Arnh., Is. An. Nijhoff en Zn. 1873. folio in carton
ƒ 2,75

[Reuvens, L.A.]
Reuvens (L.A.), Bijhoudingslijsten behoorende bij het register (van 1871) van
dijkhoogten, vaste hoogtemerken, enz. langs Waal en Rijn in Gelderland. 1e en 2e
o

verzam. Arnh., P. Gouda Quint. 1874 en 75. roy. 8 . 1e verzam. (Bijhoudingslijst
1-8) ƒ 0,60; 2e verzam. (Bijhoudingslijst 9-12)
ƒ 0,40

[Reuvens, L.A.]
Reuvens (L.A.), De Maasdijken in Gelderland en Noordbrabant, en de werken tot
verbetering der tusschengelegen rivier. Kaart van 23 bladen, in kleuren-
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druk, met register van dijkshoogten, vaste hoogtemerken en steenen peilschalen,
houdende de uitkomsten der opnemingen, in 1872 gelast door de Staten van beide
provinciën. Arnh., Is. An. Nijhoff en Zn. 1874. (23 folio bladen en register v. 90 bl.)
o

Imp. 8 . in carton bd.
ƒ 15, -

[Reuvens, L.A.]
Reuvens (L.A.), De Waal- en Rijndijken der polderdistricten in Gelderland, en de
werken tot verbetering der daarlangs gelegen rivieren, voorgesteld in eene kaart
van 38 bladen in kleurendruk. Schaal 1 à 10,000; waarbij ingevolge goedkeuring
van het collegie van gedeputeerde Staten, is gevoegd het register van dijkshoogten,
vaste hoogtenmerken en steenen peilschalen, houdende de uitkomsten der
opnemingen in 1869 gelast door de prov. Staten van Gelderland. 2e verb. en bijgew.
druk. Arnh., Is. An. Nijhoff en Zn. 1873. (Atlas in folio van 38 gelith. pltn. en Register
o

in superr. 8 . van 118 bl.)
ƒ 15, De 1e druk verscheen 1871 aldaar, zelfde prijs.

[Reuvens, L.A.]
Reuvens (L.A.), Noordbrabandsche en Limburgsche Peel; verkenning en middelen
ter ontginning, zie Verhand. K.I. van Ingenieurs. 1853/54. 2e afl.

[Reuvens, L.A.]
Reuvens (L.A.), Verslag van de verkenning in de Noordbrabandsche en Limburgsche
Peel en over de middelen, die hare ontginning kunnen bevorderen. 's-Hage, Gebr.
o

J. en H. van Langenhuysen. 1854. (Met 2 uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Reuvens, L.A.]
Reuvens (L.A.), De verbetering van de gezamenlijke afwateringen in het
Zutphensche (toegelicht met een kaart.) Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zn. 1867. (16
o

bl. m. krt.) gr. 8 .
ƒ 0,50
Zie Adviezen (Nadere), - Conrad, - Verbetering, - Verg. v. Royen.
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[Revue]
Revue de l'exposition industrielle, agricole et artistique de la province du
Brabant-Septentrional à Breda, (13 Juillet 1875). Augmentée d'un compte-rendu du
98me congrès industriel de la société Neerlandaise, pour le développement de
l'industrie; dédié à la société: Vereeniging van industrieelen en werkbazen: Eendragt,
sous la protection de S.A.R. Mgr. le Prince Frédéric des Pays-Bas, Membre
d'honneur; S.A.R. Mgr. le Prince Henri; par Didier Jacquet, Breda, Imprimerie de
o

Jan Philipsen. 1875. (16) gr. 8 .

[Reijers, O.]
Reijers (O.), Ontwerp van een diaconie-weeshuis voor de Nederl. Herv. gemeente
te 's-Gravenhage. Amst., C.L. Brinkman. 1863. (3 gelith. pltn. in omslag). gr. folio
ƒ 1,50

[Rhijn, A. van]
Rhijn (A. van), Zie Keuchenius.

[Rhijnspoorweg-Maatschappij, De]
Rhijnspoorweg-Maatschappij (De) en de verbinding Scheveningen - 's-Hage Gouda, tegenover de Hollandsche spoorweg-maatschappij en de verbinding Leiden
o

- Woerden. Amst., Fred. Muller. 1860. (32 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Riemsdijk, Jhr. Mr. A.D. van]
Riemsdijk (Jhr. Mr. A.D. van), Drinkwater en grondboringen te Utrecht in 1870. Memorie, aan de gezondheidscommissie der stad Utrecht ingediend, deel uitmakende
van het verslag der verrichtingen van genoemde commissie over het jaar 1870.
o

Utrecht, J.v. Boekhoven. 1871. Met pl. 8 .
ƒ 0,60

[Riemsdijk, Theod. H.F. van]
Riemsdijk (Theod. H.F. van), Zie Peintures.

[Rietstap, J.B.]
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Rietstap (J.B.), Leerboek der stenografie (naar Gobelsberger's stelsel) bewerkt
voor zelfonderrigt en ten gebruike op inrigtingen van onderwijs. 's-Hage, H.L. Smits.
o

1869. (10 en 124 bl.) post-8 .
ƒ 1,40

[Ringeling, J.]
Ringeling (J.), Kunstverlichting. (Uitgegeven door de Vereeniging ter beoefening
o

der natuurk. wetenschappen.) 's-Bosch, Lutkie en Cranenburg. 1859. 8 . (Niet in
den handel.)

[Rinkes, J.J.G.]
Rinkes (J.J.G.), Beginselen der doorzichtkunde. Amst., C.L. Brinkman. 1874. (4 en
o

32 bl. m. 12 uitsl. gelith. pltn.) roy. 8 .
ƒ 1,50

[Ritter, Dr. A.]
Ritter (Dr. A.), Elementaire theorie en berekening van ijzeren kap- en
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brugconstructies. Naar de 2e Hoogd. uitg. bewerkt en vermeerderd door J.G.v.
Gendt Jr. en G.J.W. de Jongh. Amst., Ten Brink en de Vries. 1873. (8 en 300 bl.
o

met 340 tusschen den tekst gedr. figuren en 7 uitsl. pltn.) gr. 8 . ƒ 4,75; geb.
ƒ 5,25

[Ritter, A.]
Ritter (A.), Leerboek der mechanica. Naar het Hoogd. door F.H. Julius. Met houtgr.
2 dln. Deventer, A. ter Gunne. 1872. (8 en 445 bl. m. 298 houtgr. tusschen den
o

tekst.) gr. 8 .
ƒ 5,20

[Rivière, P.M. Brutel de la]
Rivière (P.M. Brutel de la), Zie Brutel de la Rivière.

[Rivierkaarten]
Rivierkaarten. 's-Hage, van Weelden en Mingelen:
Boven-Rijn, Waal, Merwede, de Oude en een gedeelte van de Nieuwe Maas van
Lobith tot Brielle. (20 bladen)
ƒ 15, Boven- en Nederrijn, de Lek en de Nieuwe Maas van Lobith tot Brielle. 20 bladen
met 2 supplementbladen van de Oude Rijn en de Noord
ƒ 15, De IJssel van Westervoort tot Kampen (20 bl. met 2 supplem. bl.)
ƒ 15, Boven-Maas van Visé tot Woudrichem (34 bl.)
ƒ 15, Oude en Nieuwe Merwede en de Killen in het Bergsche veld. (9 bl.)
ƒ 15, Hollandsche IJssel van Gouda tot IJsselmonde (3 bl. in kleurendr.)
ƒ 5, Nieuwe Merwede en het Hollandsch diep van de tongplaat tot de noordschans
(2 bl. in kleurendr.)
ƒ 3, Voor de beschrijving, zie: Gegevens, - Register.

[Rivierstanden]
Rivierstanden. Zie Verh. K.I.v. Ing. 1852/53, 2e afl. en volgende jaren.
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[Robbé, J.G. de Vries]
Robbé (J.G. de Vries), Zie de Vries Robbé.

[Rochussen, J.]
Rochussen (J.), Iets over de uitwaterende sluizen, zie Verh. Bat. Genootsch. 3e
dl.

[Roelofs, R.J.]
Roelofs (R.J.), Beschouwingen over de inpoldering van den Dollard. Gron., Erven
o

C.M. van Bolhuis Hoitsema. 1856. gr. 8 .
ƒ 0,30

[Roest, A.M.C.]
Roest (A.M.C.), Bad- en waschhuizen in Engeland, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs.
3e st. (1849)

[Roger, J.W.K.]
Roger (J.W.K.), Luchtverversching en verwarming. Utr., Post Uiterweer & Co. 1856.
o

gr. 8 .
ƒ 0,50

[Rombouts, J.E.]
Rombouts (J.E.), De microphotographie en hare aanwending bij botanische
onderzoekingen. Met 2 photogr. Dev., W.F.P. Enklaar. 1874. (4 en 70 bl. m. 2
o

photogr.) post-8 .
ƒ 1, -

[Roo, A.J.C. de]
Roo (A.J.C. de), Ontbreekt er niet iets aan ons verdedigingsstelsel? Met een
o

schetskaart. Utr., A.J. Servaas v. Rooijen. 1868. (60 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,95

[Roo, A.J.C. de]
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Roo (A.J.C. de), Proeve van een zelfwerkend kanon. Amst., Gebr. Binger. 1868.
o

(A.C. Rolff.) (23 bl. m. een uitsl. gelith. pl.) kl. 8 .
ƒ 0,50

[Roo van Alderwerelt, J.K.H. de]
Roo van Alderwerelt (J.K.H. de), Bijdrage tot de kennis van ons verdedigingsstelsel.
(Overgedr. uit den ‘Militaire spectator, 1863/64.’) Breda, Broese & Co. 1864. (8 en
o

344 bl. m. 7 gelith. kaarten.) roy. 8 .
ƒ 4,50

[Roo van Alderwerelt, J.K.H. de]
Roo van Alderwerelt (J.K.H. de), De vestingoorlog en de vestingbouw in hunne
ontwikkeling beschouwd. 's Hage, M.J. Visser. 1862. (8, 465 en 32 bl. m. 4 uitsl.
o

pltn.) gr. 8 .
ƒ 5,50

[Roorda van Eysinga, E.W.]
Roorda van Eysinga (E.W.), Zie Opmerker.

[Rooseboom, W.]
Rooseboom (W.), Zie Jahn.

[Roosmalen, J.G.J. van]
Roosmalen (J.G.J. van), Zie Album, verzameling van bouwk. schetsen.

[Roret]
Roret, Handleiding alsmede 54 recepten om ijs en sorbets te maken. Vert. uit de
o

Fransche Manuel. Rott., J.D. Voorn Boers. 1865. (24) kl. 8 .
ƒ 0,50

[Rose, W.N.]
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Rose (W.N.), De leer van het ornament met teekeningen toegelicht. Delft, W.J.
Brouwer. ('s Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen.) 1863. (148 bl. m. atlas van
o

15 gelith. pltn.) tekst in 4 . atlas in folio.
ƒ 8, -

[Rose, W.N.]
Rose (W.N.), Profileren; Zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1856/57. 1e afl.

[Rose, W.N.]
Rose (W.N.), Rapport aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenl. zaken over
de verbouwing van de kap der groote zaal op het Binnenhof te 's Gra-
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venhage. Uitgeg. op last van den Minister van Binnenl. zaken. 's Hage, van Weelden
o

& Mingelen. 1861. (30 bl. m. uitsl. plaat.) roy. 8 .
ƒ 0,50

[Rose, W.N.]
Rose (W.N.), De gesloopte toren van de kerk der Hervormde gemeente te Oudorp
o

bij Alkmaar. Leid., T. Hooiberg & Zn. 1868. (8 bl. m. 2 gelith. pltn.) gr. 4 .
ƒ 1, Zie Verslag over het herstel en bederf der stadswateren.

[Rösling, C.W.]
Rösling (C.W.), Zie Höhne.

[Rossmaessler, E.A.]
Rossmaessler (E.A.), Het water, wat het is, wat het doet, en waartoe het dient. Uit
het Hoogd. vert. door T.C. Winkler. Haarl., J.J. Weeveringh. 1858. (Amst., Wed.
o

J.C.v. Kesteren & Zn.) (8 en 578 bl. m. 6 pltn en houtgr.) roy. 8 .
ƒ 6,75

[Rost van Tonningen, D.W.]
Rost van Tonningen (D.W.), Eenige scheikundige proeven genomen in betrekking
tot de suikerfabrijkaadje op Java. Batavia, H.M. van Dorp. 1861. (Amst., J.
o

Noordendorp.) (50 bl.) gr. 8 .
ƒ 2, -

[Rovers, L.C.]
Rovers (L.C.), Een woord over de regeling van het torpedowezen in Nederland.
o

Nieuwed., L.A. Laurey. 1875. (2 en 27) post-8 .
ƒ 0,35

[Rowbotham, Th.]
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Rowbotham (Th.), De kunst van schetsen naar de natuur, met figuren tot
opheldering. Naar de 33e Eng. uitgave. 2e dr. Amst., Scheltema & Holkema. 1873.
o

(48 bl. m. 16 fig.) kl. 8 .
ƒ 0,60
De 1e druk verscheen 1855. Amst., J.H. Scheltema. ƒ 0,90.

[Rowbotham, Th. en Th.L.]
Rowbotham (Th. en Th.L.), Het landschapschilderen in waterverwen. Naar de 14e
Eng. uitgaaf voor Nederland bewerkt door A. Allebé. Amst., J.H. Scheltema. 1855.
o

post-8 .
ƒ 0,90

[Roijen, A.J. van]
Roijen (A.J. van), Handleiding tot de alcalimetrie of bepaling der waarde van potasch
en soda. Gron., J. Oomkens Jzn. 1858. (Wed. J. Doesburg.) (60 bl., 12 tab. en 1
o

pl.) gr. 8 .
ƒ 0,80

[Roijen, A.J. van]
Roijen (A.J. van), De voordeelen der geprojecteerde inpoldering van een gedeelte
der Lauwerzee, aangetoond en toegelicht. Gron., M. Smit. 1853. (Amst., H.G. Koster.)
o

gr. 8 .
ƒ 0,25

[Roijen, J.B.H. van]
Roijen (J.B.H. van), Open brief aan dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, over
de door de ingenieurs J.F.W. Conrad, L.A. Reuvens en T.J. Stieltjes voorgestelde
stoombemaling met centrifugaalpompen te Katwijk aan Zee. Met eene bijlage,
houdende vergelijkende beschouwingen over centrifugaalpompen en pompraderen
toegepast op eene nieuwe bemaling van den polder Mastenbroek. Utr., J.v.
o

Boekhoven. 1874. (52 bl. m. 1 pl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Roijen, J.B.H. van]
Roijen (J.B.H. van), Tweede en derde open brief. Bevattende beschouwingen over
de brochure: ‘Is Rijnland in gevaar?’ van T.J. Stieltjes en ontwerpen tot het afmalen
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van Rijnlands boezem met groote waterraderen. Utr., J. van Boekhoven. 1874. (8
o

en 36 bl. m. 1 uitsl. plaat.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Roijen, J.B.H. van]
Roijen (J.B.H. van), Het pomprad, een verbeterd scheprad. Eenvoudig toegelicht.
o

Utr., Kemink & Zn. 1869. (38 bl. m. uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Roijen, J.B.H. van]
Roijen (J.B.H. van) De waterhijschmolens, eenvoudig toegelicht. Gorinch., J.
o

Noorduyn & Zn. 1868. (48 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Ruete, C.G.Th.]
Ruete (C.G.Th.), Het stereoskoop en het stereoskopische zien populair behandeld.
Met vele tusschen den tekst gepl. houtsneden. Voor Nederl. bew. door J.J. Achina.
Hoorn, F.A. Kramps. 1863. (8 en 50 bl. m. houtvign. en stereoskooppltn in etui.) gr.
o

8 .
ƒ 2,25

[Russel, J. Scott]
Russel (J. Scott), Zie Scott Russel.

[Rust, W.A.]
Rust (W.A.), Schets der technologie of wetenschappelijke beschrijving, opheldering
en onderzoek van alle technische verrigtingen, die den grond-
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slag der gezamenlijke industrie uitmaken enz. 2e dr. Gouda, G.B. van Goor. 1856.
o

post-8 .
ƒ 3,60
o

De le druk verscheen aldaar 1847, kl. 8 . geb. ƒ 4,60.

[Rutgers, A.]
Rutgers (A.), De Sanskrit-drukletters, typografisch gerangschikt en met eene proeve
o

van Sanskrit-tekst voorzien. Leyden, E.J. Brill. 1851. gr. 8 . (Niet in den handel.)

[Rutgers van Roosenburg, J.W.H.]
Rutgers van Roosenburg (J.W.H.), De hooge regeering en het gemeentebestuur
van Amsterdam, in zake het Noordzeekanaal. Met naschrift. Amst., Wed. J. Ellerman.
o

1875. gr. 8 .
ƒ 0,25

[Rutgers van Roosenburg, J.W.H.]
Rutgers van Roosenburg (J.W.H.), Antwoord op de apologie van het
gemeentebestuur van Amsterdam, door een onbekende. Amst., Wed. J. Ellerman.
o

1875. gr. 8 .
ƒ 0,25
Verg. Beschuldigingen.

[Rutter, J.C.N.]
Rutter (J.C.N.), Voordeelen van het gaz-licht in woonhuizen. Vrij vert. uit het Eng.
o

Amst., Erven H. van Munster & Zn. 1850. kl. 8 .
ƒ 0,10

[Ruijgrok]
Ruijgrok, De schoen- en laarzenmaker, zie Ambachtsboekjes.

[Rijckevorsel, E. van]
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Rijckevorsel (E. van), Over de methoden tot het bepalen van den
geleidings-coëfficiënt voor warmte in metalen. Academisch proefschrift. Rott., J.
o

van Baalen en Zonen. 1872. (148 bl.) roy. 8 .
ƒ 1,75

[Rijkstelegraaf]
Rijkstelegraaf. Beschrijving van de in Nederland gebruikelijke telegraaftoestellen,
van de inrigting der kantoren en van de geleidingen. Bijeengebragt op last van den
Minister van Financiën. Uitgeg. in 1870. ('s Hage, Landsdrukkerij) (2, 3 en 132 bl.
o

o

m. atlas van 33 gelith. pltn.) tekst gr. 8 . Atlas langw. 4 .
ƒ 3, In 1859 verscheen een vorige uitgave aldaar. (4 en 41 bl. m. 14 pltn., tab.
en krtn.) gr. 8o. ƒ 1,50; In 1863 en 1867 idem m. Atlas van 41 gelith. pltn.
ƒ 3, -

[Rijkstelegraaf]
Rijkstelegraaf. Handleiding voor het technisch onderrigt der leerlingen-telegrafist.
Uitgeg. door het Ministerie van Financiën in 1871. (Landsdrukkerij 1871.) (195 en
o

7 bl. met 12 uitsl. gelith. pltn.) gr. 8 .

[Rijkstelegraaf]
Rijkstelegraaf. Handleiding voor de beoefening van den druktelegraaf van Hughes.
o

('s-Hage,) Landsdrukkerij. 1868. Met pltn. 4 .

[Rijn, K. van]
Rijn (K. van), Het verbindingskanaal tusschen de Voorzaan en het Noordzeekanaal.
o

Zaandam, Gt. Dekker Cz. 1873. (21 bl. m. krt.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Rijn, K. van]
Rijn (K. van), Beschrijving van de molenpolders in het westerkwartier der prov.
Groningen, en de daardoor uitwaterende in de prov. Drenthe. Onder toezigt van C.
Brunings opgemaakt. Gron., Erven C.M. van Bolh. Hoitsema. 1862. Met eene kaart
o

en hoogteschaal d. polders. 8 .
ƒ 0,75

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

[Rijn, K. van]
Rijn (K. van), De algemeene waterpassing der prov. Groningen. Gron., Erven C.M.v.
o

Bolhuis Hoitsema. 1860. (8 en 195 bl.) gr. 8 .
ƒ 2,50

[Rijnhart, R.P.]
Rijnhart (R.P.), Algemeen woordenboek van het practische leven, in de stad en op
het land, behelzende de kundigheden van algemeen nut en dagelijksche toepassing.
Zamengesteld onder medewerking van verscheiden personen. 2 dln. Gouda, G.B.v.
Goor. 1866. (Amst., Scheltema en Holkema). (8 en 1-736 bl.; 4 en bl. 737-1304 in
o

2 kol.) gr. 8 . ƒ 16,20; geb. ƒ 16,80 vermind. prijs
ƒ 3,90

[Rijnhart, T.]
Rijnhart (T.), Roei-, peil- en herleidingstafel van het gedistilleerd, ten dienste der
ambtenaren van 's-rijks- en stedelijke middelen, branders, brouwers en verder in
geestrijke dranken handelende personen. 2e veel verbeterde en verm. druk. Breda,
o

J. Hermans en Zn. 1862. (96 bl.) post-8 .
ƒ 1,25
De 1e druk verscheen aldaar (v. Gulick en Hermans) 1842. kl 8o. ƒ 1, -

[Rijnhart, T.]
Rijnhart (T.), Verzameling van tafelen en formulen ten dienste van HH. verificateurs,
controleurs, ontvangers, visiteurs, roeijers, ambtenaren, branders, en distillateurs.
o

Delft, N.J.v. Overvoorde. 1852. gr. 8 .
ƒ 1,50
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[S]
[Sabine, R.]
Sabine (R.), De opkomst en ontwikkeling van de electrische telegraaf, met afbeelding
en beschrijving der voornaamste toestellen en stroomloopen. Naar den 2en Eng.
druk, door W. Koning. Met 117 houtsneden. Nieuwe goedk. uitg. Arnh., H.W. van
o

Marle. 1874. (12 en 215 bl.) post.-8
ƒ 1,25

De 1e uitgaaf verscheen bij Is. An- Nijhoff en Zn. Arnhem, 1870 ƒ 1,90

[Salm, G.B.]
Salm (G.B.), Zie Bijdragen. (Bouwkundige)

[Salverda, H.E. Fijnje van]
Salverda (H.E. Fijnje van), Zie Fijnje van Salverda.

[Salverda, M.]
Salverda (M.), De schoolbank, zie Verslagen van de vereeniging tot verbetering
der volksgezondheid te Utrecht.

[Sande Bakhuijzen, G.H. van de]
Sande Bakhuijzen (G.H. van de), Gronden der werktuigkunde. Met vele houtgr.
Arnhem, van Egmond en Heuvelink. 1872. (8 en 184 bl. met 130 houtgr. in den
o

tekst.) gr. 8 .
ƒ 2,60

[Sandenburg, F.A.A.C. van Lijnden van]
Sandenburg (F.A.A.C. van Lijnden van), Zie Lijnden van Sandenburg.

[Sanders van Loo, D.J.]
Sanders van Loo (D.J.), Zie Schnauss.
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[Sandwijk, G. van]
Sandwijk (G. van), Encyclopedie; of kort begrip der voornaamste wetenschappen,
kunsten en handwerken. Een lees- en leerboek voor de jeugd. 1e st. Purmerend,
o

J. Schuitemaker. 1853. kl. 8 .
ƒ 0,30

[Santhagens, J.J.]
Santhagens (J.J.), Zie Onderzoek aangaande de vereischten.

[Santheuvel, A.O. van den]
Santheuvel (A.O. van den), Duin en strand bij de Oude Hoeve, eiland Schouwen,
zie Verhand. K.I. van Ingenieurs. 1864/65. 2e afl.

[Sarphati, S.]
Sarphati (S.) De vereeniging voor Volksvlijt te Amsterdam, onder bescherming van
Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden. Amsterd. M. Schooneveld en Zn. 1856. gr.
o

8 .
ƒ 0.50

[Sarphati, S.]
Sarphati (S.) Toespraak gehouden op de eerste alg. vergadering van
aandeelhouders in het paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, den 6 Aug. 1856. Amst.,
o

M. Schooneveld en Zn. 1856. gr. 8 .
ƒ 0,20

[Sassen, A.]
Sassen (A.), Zie Aronstein.

[Saurel, A.A.J.]
Saurel (A.A.J.), Le graduateur. Methode pour trouver l'échelle métrique d'une carte.
o

La Haye, C.H. Susan Jr. 1857. (38 pag. avec pl.) gr. 8 .
ƒ 0,75
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[Schaap, J.W.]
Schaap (J.W.), Architectuur-perspectief. Handleiding tot de kennis der perspectief
ten gebruike bij bouwk. onderwijs en tot eigene oefeningen. 4 afdeelingen. Leiden,
o

P. Engels. 1856-60. (6 en 471 bl. m. 53 pltn. post-8 .
ƒ 11,90
Zie Loghem (J. van)

[Schaarwächter, Julius]
Schaarwächter (Julius), Zie Navorscher.

[Scheepers, J.Th.]
Scheepers (J.Th.), Zie Batavier.

[Scheepvaartkanalen]
Scheepvaartkanalen in de prov. Groningen. Rapport der commissie over eene
verbetering en vereeniging der scheepvaartkanalen, aan de Staten van dit gewest.
o

2e dr. Gron., Erven C.M.v. Bolh. Hoitsema. 1858. gr. 8 .
ƒ 0,75
De 1e druk verscheen 1856 aldaar. gr. 8o. ƒ 1, -

[Scheffelaar, P.D.]
Scheffelaar (P.D.), Berekeningen voor den timmerman, houtkooper, smid, metselaar,
aannemer, enz. Een noodzakelijk handboek voor beoefenaars dier vakken. Gorinch.,
o

G.C. van der Mast. 1867. (2 en 96 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,95

[Scheffelaar, P.D.]
Scheffelaar (P.D.), Gronden der meetkunst, voor zoover zij moeten gekend worden
door hen, die zich op eenig handwerk toeleggen, met toepasselijke voorstellen en
werkstukken. 2 dln. 's-Hage, Gebr. Belinfante. 1850. (Gouda, G.B. van Goor.) gr.
o

8 .
ƒ 2,75

[Scheffelaar, P.D.]
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Scheffelaar (P.D.), Handleiding bij het lijn- bouw- en meetkundig teekenen en bij
het geven van onderwijs in de wiskunde. 's-Hage, J.J. Slingerland. 1851/52. (Amst.,
J.H. van Beek.) Met houtgr. in 15 afl. à ƒ 0.60; compl. ƒ 9, -; 6 tabellen afzonderlijk
ƒ 1, -

[Scheffelaar, P.D.]
Scheffelaar (P.D.), De leer der bouwstoffen voor handwerkslieden in het algemeen
en
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voor allen, die de bouwstoffen, welke zij moeten behandelen, grondig willen leeren
kennen. - Tevens beknopt en noodzakelijk handboek voor den metselaar, timmerman,
houtkooper, steenhouwer, steenbakker, smid enz. Vrij bewerkt naar het Hoogduitsch
o

van den ingenieur Carl Ziegler. Gorinchem, G.C.v.d. Mast. 1865. (132 bl.) post-8 .
ƒ 0,80

[Scheffelaar, P.D.]
Scheffelaar (P.D.), Theoretisch en practisch handboek voor den timmerman.
Beschouwingen over het timmermansvak, en wijze van construeren, afschrijven en
zamenstellen van timmerwerk, met de daarvoor noodige berekeningen. Gorinchem,
o

G.C.v.d. Mast. 1867. (278 en 26 bl. m. uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 3,15
Zie Bouw- en werktuigkunde, - Bouwschool, - Dempp, - Handboek v. bouwkundige
ontwerpen, - Heine, - Tijdschrift (Nieuw) v.d. bouwk., - Winter.

[Scheffelaar, P.D. van Weezel]
Scheffelaar (P.D. van Weezel), zie Weezel Scheffelaar.

[Scheffler, H.]
Scheffler (H.), De beginselen der calorische machine van Ericson. Uit het Hoogd.
o

Amst., M.H. Binger en Zn. 1853. (Gebr. Koster) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Scheikunde, Toegepaste]
Scheikunde (Toegepaste). Tweemaandelijksch tijdschrift, bevattende mededeelingen
uit het gebied der toegepaste scheikunde voor het algemeen. Onder redactie van
R.J. Opwijrda. 1e-4e jaarg. 1865-1868. Vlaarding., J.F.C. Brückwilder. 1865-68. gr.
o

8 . per jaarg. v. 6 afl. (à 32 bl.)
ƒ 2,40
Dit tijdschrift is in 1870 voortgezet onder den titel: Maandblad voor
toegepaste scheikunde, zie aldaar.

[Scheliha's, von]
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Scheliha's (von) Verhandeling over kustverdediging. (Gegrond op de ondervinding
der zuidelijke ingenieurs en getrokken uit de officiëele rapporten der Noordelijke
marine gedurende den Amerikaanschen oorlog 1861-1865. Vertaald door H.E.
Beekman. Amst., C.L. Brinkman. 1869. (4 en 193 bl. m. 8 gelith. gekl. platen.) gr.
o

8 .
ƒ 4,50

[Schellen, H.]
Schellen (H.), Beschrijving van den electro-magnetischen druktelegraaf van Morse
(wiens stelsel door het Nederl. Gouvernement is aangenomen.) Naar het Hoogd.
o

door P.J.M. de Gelder. 's-Bosch, Gebr. Muller. 1852. (Amst., G.D. Bom.) gr. 12 .
ƒ 0,90
Zie Beschrijving der telegraaftoestellen.

[Scheltema, C.A.]
Scheltema (C.A.), Klassikaal lijnteekenen in 50 pltn. 1e-7e afl. met portefeuille.
Amst., C.L. Brinkman. 1875. (plaat 1-35) plano. Portefeuille ƒ 0,50; compleet in 10
afl. à
ƒ 1,50

[Scheltema, P.]
Scheltema (P.), Zie Beschrijving der telegraaftoestellen.

[Schendel, P. van]
Schendel (P. van), Nieuwe leerwijze van doorzigtkunde. Handleiding tot een
hoogeren trap van kennis dier wetenschappen, zoowel in theorie als in praktijk.
(Voor rekening van den schrijver). Breda, J. Hermans. 1861. (92 bl. m. pltn.) roy.
o

8 .
ƒ 2,85

[Schets, Korte]
Schets (Korte) der geschiedenis van het korps Nederl. militaire ingenieurs; door
o

een oud officier der genie. Venlo, Wed. H.H. Uijttenbroek. 1872. (55 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,65

[Schick, J.W.]
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Schick (J.W.), Over den gezondheidstoestand van 's Gravenhage. 's-Hage, P.H.
o

Noordendorp. 1852. (Mart. Nijhoff.) gr. 8 .
ƒ 0,90

[Schiffer, C.]
Schiffer (C.), De verbetering onzer rivieren en bedijkingen, in verband tot de
voorkoming van doorbraken en overstroomingen en gepaard met doelmatige
verbetering en waardevermeerdering der polders. 's-Hage Gebr. Belinfante. 1851.
o

Met bijlage en 1 kaart. gr. 8 .
ƒ 2,50

[Schilthuis, G.]
Schilthuis (G.), De bewerking, de berekeningen en het vervoer van hout in de
bosschen, inzonderheid in Zuid-Duitschland, benevens eene bijdrage
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over de houtteelt in Nederland. Gron., Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema. 1857. (8
o

en 193 bl. m. 3 gelith. uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 2,40

[Schilthuis Jz., U.G.]
Schilthuis Jz. (U.G.), Redevoering over eene algemeene verbetering der
scheepvaartkanalen in de provincie Groningen. Gron., Erven C.M. van Bolhuis
o

Hoitsema. 1857. (14 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,10

[Schilthuis Jz., U.G.]
Schilthuis Jz. (U.G.), Toelichting van de belangrijkheid en de rigting der noordelijkste
spoorwegen in Nederland. Gron., Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema. 1859. (2 en
o

86 bl.) gr. 8 .
ƒ 1,20

[Schipperus, P.A.]
Schipperus (P.A.), Zie Kasteel Duurstede.

[Schlossberger, J.E.]
Schlossberger (J.E.), Leerboek der organische scheikunde met toepassing op
physiologie en pathologie, pharmacie, techniek en landhuishoudkunde. Vrij naar
o

het Hoogd. door J.W. Gunning. Utrecht, H.W. van Heijningen. 1852/53. post-8 .
ƒ 2,25

[Schmidt, F.X.]
Schmidt (F.X.), Leerboek der nijverheid-scheikunde, ten dienste van het onderrigt
aan nijverheidscholen en inrigtingen van middelbaar onderwijs, alsmede tot huisselijk
zelfonderrigt. Uit het Hoogd., in het Nederd. overgebragt door R.J. Opwijrda. 1e
o

deel. Anorg. scheikunde. Utr., C. van der Post Jr. 1864/65. gr. 8 .
ƒ 3,90
Het 2e deel is niet verschenen.
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[Schnauss, J.]
Schnauss (J.), Handleiding bij de beoefening van de photographie. Naar het Hoogd.
vrij bewerkt door D.J. Sanders van Loo. Amst., J.H. Scheltema. 1861. (8 en 120 bl.
o

m. 2 uitsl. gelith. pl.) gr. 8 .
ƒ 1, -

[Schneider, C.D.H.]
Schneider (C.D.H.), Eene wandeling over de wereldtentoonstelling te Parijs in 1867.
o

Breda, Broese en Co. 1867. (53 bl. m. uitsl. pl.) gr. 8 .
ƒ 0,60
Overgedr. uit ‘de Militaire Spectator.’

[Schneither, J.L.]
Schneither (J.L.), Zie Bijvoegsel, - Verslag eener reis gedaan in 1859.

[Schnorr, J.]
Schnorr (J.), Zie Kunst en industrie.

[Schoedler, F.]
Schoedler (F.), Zie Atlas.

[Schoen- en Laarzenmaker, De]
Schoen- en Laarzenmaker (De). Eene pract. handleiding voor Mr. schoenen
laarzenmakers, gezellen, leerlingen, enz. tot het vervaardigen van alle tegenwoordig
voorkomende soorten van laarzen en schoenen, mitsgaders opmerkingen, om dit
beroep in alle opzigten met voordeel uit te oefenen. Naar het Hoogd. Gorinch., A.v.d.
o

Mast. 1860. (4, 3 en. 132 bl. met 1 gelith. uitsl. plt.) post 8 .
ƒ 0,90

[Schokker, H.W.]
Schokker (H.W.), Handboek voor de kennis van den scheepsbouw, voornamelijk
met het oog op het Amerikaansch stelsel. Naar de geschriften van J.W. Griffiths en
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o

anderen bewerkt. Amst., Gebr. Kraay. 1856-61. (8 en 804 bl. m. 64 pltn.) gr. 4 .
geb.
ƒ 54,50
Zie Peake.

[Scholl, E.F.]
Scholl (E.F.), De gids voor machinisten in fabrieken bij droogmakerijen, op
spoorwegen en stoombooten. Tevens geschikt tot leiddraad van fabriekanten en
civiel-ingenieurs. Vrij naar de laatste veel verb. Hoogd. uitgave door G. Kuijper Hz.
Met 24 uitsl. platen. 3e geheel herziene druk. Amst., C.L. Brinkman. 1873/74. (16
o

en 510 bl. m. 24 uitsl. pltn. waarop 367 figuren.) gr. 8 .
ƒ 7, -; geb.
ƒ 7,50
o

De 1e druk verscheen aldaar 1857. (414 bl. m. 19 uitsl. pltn.) gr. 8 . ƒ 5,75;
o

de 2e dr. id. 1860. (16 en 489 bl. m. 19 uitsl. pltn.) gr. 8 . ƒ 5,75; geb. ƒ
6,25
Dit Handboek, door zijn bewerker bijna tot een oorspronkelijk werk
gemaakt, is onontbeerlijk voor den machinist en een vraagbaak voor ieder
die met stoomwerktuigen omgaat. De inhoud der 9 hoofdstukken (met
286 §) benevens een aanhangsel is: I. Over de betrekking van machinist.
II. Over de stoomketels en hun ovens. III. Over de behandeling van
stoomketels onder gewone omstandigheden. IV. Over buitengewone
toestanden bij stoomketels en belangrijke hieraan te verrichten
werkzaamheden. V. Over de eigenlijke stoomwerktuigen en hun
onderdeelen,
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VI. Over de behandeling van de stoomwerktuigen. VII. Over de
herstellingen aan stoomwerktuigen. VIII. Over de middelen tot het
voortbrengen van de beweging en over stoomverhitting. IX. Over
gereedschappen en hulpmaterialen. Aanhangsel. a. Over de verbranding.
b. Over de brandstoffen. c. Over stoomvermogen. d. Over het tellen van
't aantal zuigerslagen door middel van den slinger. e. Kosten van een
stoomwerktuig van 12 pdkr. in dagelijksch gebruik. f. Tafel van de
omtrekken en inhouden van cirkels. g. Verhoudingstafels van maten en
gewichten. h. Over het bepalen van den nuttigen arbeid door middel van
den dynamometer, i. Eenige opgaven nopens de stoomkracht vereischt
voor de verschillende soorten van fabriekarbeid. 1. IJzerfabricatie. 2.
Manufacturen 3. Molens, 4. Papierfabrieken. 5, Steenkolenmijnen. 6.
Suikerfabrieken. 7. Verschillende fabrieken. 8. Opgaven nopens
locomobielen. k. Verordeningen nopens stoomtoestellen in verschillende
landen. l. Ontwerp voor een leveringscontract van een stoomwerktuig.
m. Ontwerp van een huurcontract met een machinist, n. Ontwerp van een
dienstreglement voor het personeel bij een stoomwerktuig. o. Ontwerp
van een staat tot overzicht van het verbruik van brandstof enz. p.
Alphabetische lijst van bij stoomwerktuigen gebruikelijke benamingen in
de Ned., Eng., Fransche en Hoogd. taal. q. Beknopt overzicht van de
geschiedenis van het stoomwerktuig.

[Scholten, J.A.]
Scholten (J.A.), Stat. opgave en beschrijving van den Alblasserwaard en de vijf
Heerenlanden, zie Verhand. Bat. Genootsch. 10e deel.
Zie Storm Buysingh.

[Scholten Hzn., J.A.]
Scholten Hzn. (J.A.), Over de overstroomingen der rivieren, zie Verh. Bat. Gen. 8e
dl.

[Scholten, J.A.]
Scholten (J.A.), Beschouwing van de Schie en derzelver betrekking als boezem
voor de ontlasting van de polderlanden. Rott., v.d. Meer en Verbruggen. 1834.
o

(Amst., C.L. Brinkman.) Met 4 tabellen. gr. 8 .
ƒ 0,90

[Scholten, J.A.]
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Scholten (J.A.), Beschrijving van eenen verbeterden scheprad-watermolen;
benevens ontwikkeling van een plan voor molens met ijzeren raderwerk. Rott., v.d.
o

Meer en Verbrugge. 1839. (Amst., C.L. Brinkman.) Met pltn. gr. 8 .
ƒ 3, -

[Scholten, J.A.]
Scholten (J.A.), Gedachten over de wind- of stoombemaling voor polders, benevens
eenige opmerkingen omtrent het stoomwerktuig de Leeghwater. Rott., Van der Meer
o

en Verbruggen. 1847. (Amst., C.L. Brinkman) Met 2 tabellen. gr. 8 .
ƒ 0,80

[Scholten, J.A.]
Scholten (J.A.), Vervolg op mijne gedachten over de wind- of stoombemaling der
polders enz. Rott., van der Meer en Verbruggen. 1848. (Amst., C.L. Brinkman.) gr.
o

8 .
ƒ 0,60

[Scholten, W.A.]
Scholten (W.A.), Oosterkade en Koningsbrug te Rotterdam, zie Verhand. K.I.v.
Ingenieurs. 1861/62. 1e afl.

[Schook, C.]
Schook (C.), Handboekje voor letterzetters, boekdrukkers en correctors. Voor rek.
van den schrijver. 2e stuk. Gorinch., J. v. d. Hoeve Jr. 1860. (C. Schook.) (12, 236
o

en 38 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,60
Het 1e stuk verscheen zonder naam van den schrijver. (Zie Handboekje
voor letterzetters)

[Schook, W.F.]
Schook (W.F.), Handleiding voor waren-kennis, in verband met statistiek en
technologie, ten gebruike bij het middelbaar onderwijs. 1e afl. Metalen. Utr., S.J. de
o

Graaff. 1866. (4 en 72 bl.) 8 .
ƒ 0,80
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[Schrader, H.]
Schrader (H.), De stoffen-verwerij in het klein, of handboek voor het verwen van
alle soorten van wol, zijde en katoen, enz. enz. Uit het Hoogd. Leijd., P. Engels.
o

1850. kl. 8 .
ƒ 0,80

[Schreiber, E.]
Schreiber (E.), De tabaks- en sigarenfabrikant. Leerrijke voorschriften omtrent de
behandeling en bereiding van geurige rooktabak, hare cultuur en soortenkennis;
het vervaardigen der beste en welriekendste. sigaren, fijnste snuifsoorten, alsook
der zoogenaamde pruimtabak. Gouda, G.B. van Goor. 1867. (8 en 208 bl. en 2 uitsl.
o

o

pltn.) post-8 . ƒ 1,60; Nieuwe uitgaaf, Culemborg, Blom en Olivierse. 1875. post-8 .
ƒ 1,25

[Schreven, Z.W. van]
Schreven (Z.W. van), Het verband tusschen nijverheid en wetenschap,
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een aandrang tot de wetenschappelijke opleiding van den nijveren stand. Voorlezing,
o

enz. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 1857. gr. 8 .
ƒ 0,50

[Schrift]
Schrift en schrijfkunst. Het boekdrukken, hout-, koper-, staalgraveerkunst, het
steendrukken en het boekbinden. Met meer dan 130 afbeeldingen. Leiden, A.W.
o

Sijthoff. 1874. (204. bl.) roy. 8 .
ƒ 1,80
Overgedrukt uit het Boek der uitvindingen.

[Schroeder, v.d. Kolk H.W.]
Schroeder v.d. Kolk (H.W.), Het behoud van arbeidsvermogen bij de
stoomwerktuigen. Eene voorlezing, voorgedragen in het Natuurk. gezelschap te
Utrecht, den 29 Dec. 1860. Met aanteekeningen. Leijden, A.W. Sijthoff. 1861. (6 en
o

141 bl. m. gelith. portret) gr. 8 .
ƒ 1,50

[Schroeder, v.d. Kolk H.W.]
Schroeder v.d. Kolk (H.W.), Over eene algemeene wet van het behoud van
o

arbeidsvermogen. Amst., D.B. Centen. 1865. (48 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Schubert, E.]
Schubert (E.), Practisch zak-receptenboek voor de destillatie. 750 recepten tot het
bereiden van alle soorten van likeuren, dubbele en enkele brandewijnen, op den
warmen, zoowel als op den kouden weg; de bereiding van Zwitserschen absynth,
maagdroppels, essencen en elixers, punchen grogextracten, vruchtwijnen, rum's,
arak's, cognac's en fransche brandewijnen, vruchtsappen, aromatische essencen,
eau de Cologne, toiletwaters en reukazijnen. Verder eene handleiding tot het
destilleren enz., benevens eene beschrijving der gewone destilleertoestellen en van
den nieuwsten fijne-spiritustoestel, ten gebruike voor brandewijnstokers,
destillateuren, likeurstokers, kooplieden, suikerbakkers, kasteleins, herbergiers enz.
Uit het Hoogd. door R.J. Opwijrda. (Maat en gewigt tot Nederlandsche herleid.) Met
eene herleidingstafel van de nieuwe Pruissische tot de Nederlandsche maat en
gewigt en eene vergelijkende tabel van den alcoholmeter van Tralles, benevens
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eene uitslaande plaat, bevattende de afbeelding der destilleertoestellen. Nieuwe
o

uitgave. Utrecht, C.v.d. Post Jr. 1870. (24 en 258 bl. m. 1 uitsl. pl.) 12 .
ƒ 1,50
De 1e uitgaaf verscheen aldaar. 1861. ƒ 1,90

[Schubert, F.L.]
Schubert (F.L.), Het orgel, met eene voorrede van Joh. Bastiaans. Haarl., Erven F
o

Bohn. (8 en 128 bl.) post-8 .
ƒ 1,25

[Schubert, F.L.]
Schubert (F.L.), De piano. Naar het Hoogd., met eene voorrede van Joh. Bastiaans.
o

Haarlem, Erven Bohn. 1867. (8 en 88 bl.) post-8 .
ƒ 0,90

[Schuit, D.]
Schuit (D.), Bijdrage tot meerdere kennis van zaken in het vak van goudenen
o

zilveren werken, sedert de invoering der wet van 18 Sept. 1852, Staatsblad N . 178,
met toepassing van de electro-galvanische vergulding en verzilvering op de industrie,
o

met eenige wenken en voorbeelden toegelicht. Amst., C.L. Brinkman. 1852. 12 . in
carton
ƒ 1, -

[Schuttevaêr, W.J.]
Schuttevaêr (W.J.), Beschouwingen over het eiland Schokland, naar aanleiding
van eene voorgestelde inkorting. Met een naschrift aangaande de nog niet beeindigde
tolkwestie van het Zwolsche diep. Assen, J.A. Gratama. 1861. (4 en 49 bl. m. gelith.
o

pl.) gr. 8 .

[Schuttevaêr, W.J.]
Schuttevaêr (W.J.), Het Waalsche diep ten zesde male toegelicht, naar aanleiding
van het verslag der commissiën uit de 2e kamer der Staten Generaal. Tot enquete,
o

enz. Assen, Provinc. Drukkerij. 1857. (6 en 148 bl.) gr. 8 .
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[Schuttevaêr, W.J.]
Schuttevaêr (W.J.), Het IJ voor Amsterdam. Afsluiting bij Schellingwoude.
Spoorwegstation in 't open havenfront, gevaren, aanslibbing, enz. Amst., K.H.
o

Schadd. 1867. (40 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,35

[Schwab, J.]
Schwab (J.), Praktische handleiding bij het maken van stookinrichtingen in fabrieken
en woonhuizen, enz. benevens eene verhandeling over rookverbranding enz. Naar
het Hoogd. door A. van Egmond. 2e goedk. uitg. Rott., Hendrik Altmann.1867. (12
o

en 89 bl. m. uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 3,75
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[Schwatlo, C.]
Schwatlo (C.), De practische metselaar, handboek voor architecten, metselaars,
opzichters en leerlingen. Bewerkt naar het Duitsch door J.K. Kempees. Met 32 uitsl.
gelith. pltn. Leiden, D. Noothoven van Goor. 1872-74. (20 en 432 bl. m. 32 uitsl.
o

gelith. pltn.) roy. 8 .
ƒ 8,85
Zie Handboek voor den metselaar.

[Scott, Russel J.]
Scott Russel (J.), De vloot in de toekomst: ijzer of hout. Uit het Eng. vertaald onder
toezigt en met een voorwoord van B.J. Tideman. Nieuwediep, J.C. de Buisonjé.
o

1861. (7 en 73 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,90

[Serquet, Nieuwenhuisen J.]
Serquet Nieuwenhuisen (J.), Zie Kipping.

[Serraris, P.A.]
Serraris (P.A.), Algemeen register van den Militairen Spectator, tijdschrift voor het
leger in Nederland en in de Overzeesche bezittingen. 's-Hage, M.J. Visser. 1865.
o

(16 en 181 bl.) roy. 8 .
ƒ 2, -

[Sevenhuijzen, A.J.]
Sevenhuijzen (A.J.), Zie Album, Verzameling v. bouwk. schetsen.

[Seyffardt, A.L.W. en C.L. van Pesch]
Seyffardt (A.L.W.) en C.L. van Pesch, Handboek voor officieren der artillerie. 12
o

stukken. Schied., H.A.M. Roelants. 1872-74. post-8 .
5

ƒ 25,27

A f z o n d e r l i j k . 1e st. Opgaven van verschillenden aard. Buskruit. (8,
48 en 87 bl. m. lith. pl.) ƒ 1,90; 2e st. Vuurmonden. (220 bl. m. 12 pltn.) ƒ
4,20; 3e st. Ernstvuurwerken en munitie. (181 bl. m. 4 pltn.) ƒ 2,90; 4e st.
Affuiten en voertuigen. (8 en 129 bl. m. 10 pltn.) ƒ 2,75; 5e st. Materialen.
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(8 en 130 bl. m. 3 pltn.) ƒ 2,05; 6e st. Draagbare wapenen. (8 en 207 bl.
m. 12 pltn.) ƒ 4, -; 7e st. Batterijbouw. (6 en 100 bl. m. 5 pltn.) ƒ 1,85; 8e
st. Aanval en verdediging van vestingen en forten. (8 en 146 bl. m. 4 pltn.)
ƒ 2,35; 9e st. Organisatie en taktiek der artillerie te velde. (8 en 111 bl. m.
3 pltn.) ƒ 1,80; 10e st. Kustverdediging (10 en 147 bl. m. 12 pltn.) ƒ 3,20;
11e st. Pontonniersdienst. (8 en 78 bl. m. 4 pltn.) ƒ 1,50; 12e st. Schieten
en werpen. (10 en 324 bl. m. 10 pltn.) ƒ 5,20

[Siccama, H.T. Hora]
Siccama (H.T. Hora), Zie Hora Siccama.

[Sieburgh, N.C.]
Sieburgh (N.C.), De doorgraving van Holland op zijn smalst. Eene voorlezing,
gehouden voor de leden van het collegie Zeemanshoop den 29 Maart 1859. Amst.,
o

Gebr. Kraay. 1859. (H.G. Koster HGzn.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Siedenburg, P.J.]
Siedenburg (P.J.), Zie Kool.

[Simon, M.C.F.]
Simon (M.C.F.), Beginselen van de statica der vaste lichamen. Onder medewerking
van J. Badon Ghijben. Breda, J.H. van den Berg. 4 stukken. 1870-72. (6, 4, 518 en
o

4 bl. m. 19 uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 7,70

[Simons, A.]
o

Simons (A.), Spoorwegen in Nederland. Delft, H. Koster. 1855. 8 .
ƒ 0,40

[Simons, G.]
Simons (G.), Over de stoomtuigen voor de droogmaking van het Haarlemmermeer,
zie Verhand. Ned. Instituut, 3e reeks, 1e deel.
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[Simons, G. en A. Greve]
Simons (G.) en A. Greve, Over de stoombemaling van polders en droogmakingen,
zie Verhand. Bat. Genootsch. 9e dl. 1e st.

[Simpson, W.]
Simpson (W.), zie Sternberg.

[Singels, J.C.]
Singels (J.C.), Ontwerp van een brug over de Narew, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs.
3e st. (1849).

[Sipman, M.A.]
Sipman (M.A.), De reuzenwerken van onzen tijd, populair geschetst. Arnhem, van
o

Egmond en Heuvelink. 1872. (144 bl. in 2 kol. m. 6 pltn.) 4 . ƒ 4,50; geb.
ƒ 5,25

[Sint-Eloy]
Sint-Eloy, Tijdschrift gewijd aan de belangen van fabrikanten, grossiers en winkeliers
in goud en zilver, juweliers, diamantwerkers en horlogemakers. 1e jaarg. Amst.,
o

M.M. Olivier. 1875/76. 4 . per kwart. van 6 Nrs ƒ. 0,90; fr. p.p.
ƒ 0,95

[Sleutel, De]
Sleutel (De) van den wijnkelder. Eene handleiding voor allen, die belang stellen in
de kennis, behandeling en bewaring van verschillende wijnen. Voorzien van eene
alphabetische lijst van alle wijnsoorten der wereld, met aanduiding van rang, kleur
en groeiplaats. Schoonh., S. en W.N. van Nooten. 1869. (4, 197 en 3 bl. m. houtgr.)
o

post-8 .
ƒ 1,60
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[Sloet, Mr. L.A.W. baron]
Sloet (Mr. L.A.W. baron), Bijdragen tot de kennis van Gelderland. 3 dln. Arnhem,
o

Is. An. Nijhoff en Zoon. 1855. gr. 8 .
ƒ 5,50
Deel III De polders van Gelderland. (16 en bl. 227-512 met afzond. titels
en eene graphische voorstelling) ƒ 3, -

[Sloet, Mr. L.A.W. baron en H.F. Fijnje]
Sloet (Mr. L.A.W. baron) en H.F. Fijnje, Beschrijving van den watervloed in
Gelderland, in Maart 1855. Arnhem, G.J. en D.A. Thieme. 1856. (Met 4 krtn en 12
o

schetsen.) roy. 8 . bij inteek. ƒ 4,50; later
ƒ 5,50

[Sloet tot Westerholt]
Sloet tot Westerholt, zie Mac-Culloch.

[Sloos, A.R.]
Sloos (A.R.), Geschiedenis der inpoldering en beschouwing van Waard en Groet,
in Noord-Holland, voorzien van eene kaart van dien polder. Amst., Jan Leendertz.
o

1858. gr. 8 . geb.
ƒ 3, -

[Slotemaker, H.N.A.L.]
Slotemaker (H.N.A.L.), Voorstel tot verbetering van het voorgemaal in den Elshout,
door middel van een stoomwaterwerk door den Alblasserwaard. Dordr., Blussé en
o

van Braam. 1852. (Met 2 pltn.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Sloten, S. van]
Sloten (S. van), Beknopte verhandeling over rivierversperringen en torpedo's.
o

's-Hage, Gebr. van Cleef. 1873. (94 bl. m. 2 pltn.) gr. 8 .
ƒ 1,20
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[Sluiter, R.A.W.]
Sluiter (R.A.W.), Zie Handleiding tot de kennis der vervaardiging van bronzen
geschut.

[Smallenburg, F. van Catz]
Smallenburg (F. van Catz) Zie Catz Smallenburg.

[Smit, G.A.]
Smit (G.A.), De bouwkundige vraagbaak en rekenmeester. Handleiding tot het
maken van berekeningen voor timmer-, metsel-, aard-, stukadoor-, steenhouwers-,
verwers-, smids-, glazenmakers-, loodgieters-, draaiers-, behangerswerk enz. enz.
o

Leiden, D. Noothoven v. Goor. 1873-75. (4 en 598 bl. m. 24 pltn) kl. 8 .
ƒ 9,45

[Smit van den Broecke, H.A. de]
Smit van den Broecke (H.A. de), Zie Waldeck.

[Snellebrand, I.I.J.]
Snellebrand (I.I.J.), Zie Rehlen.

[Snellen, H.]
Snellen (H.), De verlichting van het schoollocaal, zie Verslagen van de vereeniging
tot verbetering der volksgezondheid te Utrecht.

[Snellen van Vollenhoven, S.C.]
Snellen van Vollenhoven (S.C.), Zie Konst- en Letterbode, - Nieuwenhuis.

[Snelschrijvers, De Amsterdamsche, Stenographen]
Snelschrijvers (De Amsterdamsche), (Stenographen) in de Protestantsche kerken,
of een woord over de vereeniging Unitate at perseverantia. Amst., J.H.
o

Nieuwenhuijzen. 1850. gr. 8 .
ƒ 0,15
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[Snoeck, T.H.]
Snoeck (T.H.), Beschrijving van de centrifugaal-watermolens, welke door
ronddraaijende buizen het water opvoeren. Geschikt voor groote en kleine
droogmalingen, het aanvoeren van water voor irrigatiën op rijstvelden, stellen van
o

inundatiën, enz. Geoctroijeerd bij Z.M. besluit van 8 Oct. 1868 N . 11. Nijmegen,
o

H.C.A. Thieme. 1869. (31 bl. m. uitsl. gelith. pl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Snoeck, T.H.]
Snoeck (T.H.), Vervolg op de beschrijving van de centrifugaal-watermolens, enz.
o

enz. Nijmegen, H.C.A. Thieme. 1869. (28 bl. m. uitsl. pl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Soer, G.H. van]
Soer (G.H. van) De Nederlandsche spoorwegen. 's-Hage, T.C.B. ten Hagen. 1858.
o

gr. 8 .
ƒ 0,50

[Soetens, C.]
Soetens (C.), Railroutes. Conversie der 900 mijlen Staats-stoomsporen in 1800
mijlen Soutes-railroutes (verbeterde paard-ijzerbanen) met bezuiniging van 100
millioen gulden, die gedeeltelijk zouden kunnen dienen voor verhooging en
versterking der meest bedreigde Nederlandsche rivier- en zeedijken, doorgravingen
tot beter en spoediger afleiding van het Rijnwater, vervaardiging van talrijke
ijsbrekende stoombooten en voorts tot bestrijding der kosten voor de eventuële
uitvoering der verbeterde waterwegen naar zee te Amsterdam en te Rotterdam, en
die der vlugthaven te Scheveningen; terwijl na de daarstelling van alle de
bovenstaande werken, er dan nog, minstens, veertig millioen gulden beschikbaar
zoude
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blijven tot aanmoediging van de nijverheid, en doelmatige ontginningen van
o

heidevelden, duingronden enz. Amst., C.L. Brinkman. 1861. (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Soetens, C.]
Soetens (C.), De railroutes door Nederland, in direct verband met de bestaande
binnen- en buitenlandsche stoom-spoorwegen. 's-Hage, T.C.B. ten Hagen. 1859.
o

8 .
ƒ 0,50

[Sonsbeeck, J.C. Verheije van]
Sonsbeeck (J.C. Verheije van), zie Verheije van Sonsbeeck.

[Spanje, T. van]
Spanje (T. van), Handboek voor den horologiemaker. Leiddraad voor ieder die
kennis wil bekomen van de werking en samenstelling der uurwerken. Leiden, A.W.
o

Sijthoff. 1864. (442 en 12 bl. m. houtgrav.) post-8 .
ƒ 3,60

[Speck Obreen, H.A. van der]
Speck Obreen (H.A. van der), Handleiding tot de kennis van het verplaatsen van
zware lasten, een leer- en handboek bij welks gebruik slechts de kennis der eerste
beginselen van de wiskunde vereischt wordt. 's-Hage, Erven Doorman. 1862. (16
o

en 216 bl. m. 5 uitsl. gelith. pltn.) post-8 .
ƒ 2,50

[Speck Obreen, H.A. van der]
Speck Obreen (H.A. van der), Beschrijving van de timmerhoutsoorten, die in
o

Europeesch Guiana wassen. Rott., H. Nijgh. 1864. (4 en 83 bl.) gr. 8 .
ƒ 1, -

[Speck Obreen, H.A. van der]
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Speck Obreen (H.A. van der), Een nog te schrijven leerboek over het ijzeren
o

zeeschip. Amst., Wed. G. Hulst van Keulen. 1864. (77 bl. m. gelith. kaart) gr. 8 .
ƒ 0,80

[Spectator, De militaire]
Spectator (De militaire). Tijdschrift voor het leger in Nederland en dat in de
overzeesche bezittingen. 1e serie 1e-16e jaarg. 1833-1848; 2e serie 1e-8e deel.
1848-1855; 3e serie 1e-20e deel. 1856-1875. Breda, Broese en Co. 1833-1875.
Register op den S., zie Serraris.
De 1e serie (16 jaarg.) gr. 4o. met platen, kaarten en tabellen, per jaarg.
ƒ 6,50 à ƒ 7, -; de 2e serie (8 dln. onder redactie van J.C. Rijneveld) gr.
8o. met platen en kaarten. per deel ƒ 6, - à ƒ 7, -; de 3e serie (dl. 1-20) gr.
8o. per jaarg. v. 12 afl. met de bijlagen ƒ 8,25; zonder de bijl. ƒ 7,45

[Spectator, De nieuwe militaire]
Spectator (De nieuwe militaire). Krijgs- en geschiedkundig tijdschrift voor Neêrlands
land- en zeemagt, ook in de Indiën. (1e serie) jaarg. 1-20. 1846-1865; Nieuwe serie
o

jg. 1-10. 1866-1875. gr. 8 . per jaarg. van 12 afl. (zonder de kaarten die afzonderlijk
berekend worden)
ƒ 6, De (1e serie) 1e-20e jaarg. verscheen Arnhem, J.F. Thieme, onder red.
van eenige oud-militairen; de nieuwe serie, 1e-10e jaarg. te Nijmegen,
bij H.C.A. Thieme. Redactie N. Serie 1e en 2e jaarg. T.J. Stieltjes; redactie
3e jaarg. J.P. Koster; de overige jaarg. onder red. van eenige
oud-militairen.

[Spirk, Anton]
Spirk (Anton), Practisch handboek der verwerij en drukkerij in haren geheelen
omvang, bevattende voorschriften ter voorbereiding van de katoen voor het drukken
en verwen; tot het verwen en drukken van katoen, wol en zijde in verschillende tinten
en kleuren; tot het bereiden der vereischte praeparaten, zoowel bijten als verfstoffen.
o

Leiden, D. Nooth. van Goor. 1875. (16 en 198 bl., met eene plt.) gr. 8 .
ƒ 2,25

[Spoorweg, De Nederlandsch-Belgische-Luiksch-Limburgsche]
Spoorweg (De Nederlandsch-Belgische-Luiksch-Limburgsche). Vereenigd ontwerp
van J.P. Bredius en F. de Bruijne en L. Houtain en Co. Dordr., Blussé en v. Braam.
o

1857. Met een kaart. 8 . (Niet in den handel.)
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[Spoorweg, De Nederlandsch-Belgische-Luiksch-Limburgsche]
Spoorweg (De Nederlandsch-Belgische-Luiksch-Limburgsche). Naschrift op
bovenstaand. Aldaar. 1857. (Niet in den handel.)

[Spoorweg, Noord-Hollandsch-Friesche]
Spoorweg (Noord-Hollandsch-Friesche). Verbinding van Leeuwarden langs Hoorn
met Alkmaar en Amsterdam. (Ontwerp.) Alkmaar, H. Coster en Zn. 1864. (7 bl. m.
o

3 gelith. krtn.) 4 .
ƒ 0,25

[Spoorweg-aanleg]
Spoorweg-aanleg op Java. I. Beoordeeling van het overzigt der werkzaamheden,
voorkomende op tabel 2 behoorende bij de aanvrage van de heeren Banck c.s.
door E.A. Haitinck. - II. Aanteekeningen op bovenvermelde beoordeeling, door A.
Numans. III. Missive van denzelfden aan den heer L. van Vliet. 's-Hage, Landsdr.
(1864) folio. (Niet in den handel.)
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[Spoorwegaanleg]
Spoorwegaanleg op Java. Particuliere of staatsspoorwegen? Overgedr. uit het
o

Tijdschrift v.Ned.Indië.Z.-Bommel, Joh. Noman en Zn.(33)roy. 8 .
ƒ 0,50

[Spoorweg-bibliotheek]
Spoorweg-bibliotheek, dl. 1 en 2. Leiden, van den Heuvel en v. Santen. 1867/1868.
o

post-8 . per deel
ƒ 1, Deel 1. J.W. K r e t s e m e r , De machinist en de locomotief. Populair leeren leesboek voor machinisten en allen, die machinist wenschen te worden.
Naar de 2e Hoogd. uitgave van J. Klöverkorn, bew. door J.A. van
Voorthuysen. (132 bl.)
Deel 2. M. P e t i t d e C o u p r a y , Handleiding voor het spoorwegvervoer
in Nederland. Ten dienste van het personeel en van het publiek, vrij
bewerkt naar het Fransch door een man van het vak. (4 en 140 bl.)

[Spoorwegbrug, De]
Spoorwegbrug (De) over het Hollandsch diep (Moerdijk). Photographie. Breda,
P.B. Nieuwenhuijs. 1872. Visitekaart formaat
ƒ 0,25

[Spoorwegbruggen, De voornaamste]
Spoorwegbruggen (De voornaamste) in Nederland. (12 platen in
o

chromolithographie.) Breda, Broese en Co. 1873. obl. 4 .
ƒ 3, -

[Spoorwegen]
Spoorwegen en defensie door een spoorwegwerker. Zwolle, J.C. der Mouw. 1871.
o

(25 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Spoorwegen]
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Spoorwegen, Nieuw stelsel van vertakkingen. Kampen, K. van Hulst. 1857. (Met
o

plaat) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Spoorwegen, De]
Spoorwegen (De) beschouwd uit het oogpunt der verdediging. Brief aan Z.E. den
Minister van Oorlog, naar aanleiding zijner rede van 15 Nov. 1859. Door een oud
o

soldaat. Arnh., J.F. Thieme. 1860. gr. 8 .
ƒ 0,25

[Spoorwegen, De]
Spoorwegen (De) in Nederland, door J. de L. Arnhem, D.A. Thieme. 1858. Met een
o

kaart. 8 .
ƒ 0,50

[Spoorwegen, De]
Spoorwegen (De) in Nederland door een voorstander der waarheid. Amst., Gebr.
o

v. Es. 1860. 8 .
ƒ 0,25

[Spoorweg-projecten]
Spoorweg-projecten en daarmede in verband staande beschouwingen. Febr. 1859.
o

Amst., Wed. Borleffs en ten Have. 1859. (8 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,15

[Spoorwegstelsel, Nieuw]
Spoorwegstelsel (Nieuw), ontworpen door eene vereeniging natuur- en
o

werktuigkundigen. Kampen, K. van Hulst. 1866. (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,20

[Spoorweg-verbinding, De]
Spoorweg-verbinding (De) der residentie, beschouwd in verband met de memorie
van de Holl. ijzeren spoorweg-maatschappij. 's Hage, Gebr. Belinfante. 1860. (28
o

bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30
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[Springer, H.]
Springer (H.), Handleiding tot onderwijs en zelfoefening in de eerste beginselen
van regtlijnig, bouwkunstig en werktuigkunstig teekenen. 1e-3e cursus. Amst., C.L.
o

Brinkman. 1865-1873. elke cursus, 30 pltn. in folio, met tekst in 8 . ƒ 5, -; geb.
ƒ 5,50
Zie Album, verzameling v. bouwk. schetsen, - Nolau.

[Springer, W.]
Springer (W.), Zie Bijdragen (Bouwkundige)

[Sprokkelingen]
Sprokkelingen op torpedo-gebied. Eerbiedig opgedragen aan de nog te benoemen
torpedo-commissie van zee- en landmacht-officieren. Nieuwediep, L.A. Laurey.
o

1872. (36 bl.) post-8 .
ƒ 0,40

[Spruitenburg, D.]
Spruitenburg (D.), Zie Brunings.

[Spruijt, A.C.]
Spruijt (A.C.), Zie Aanwijzingen.

[Spruijt, C.B.]
Spruijt (C.B.), Het bederf der lucht in onze scholen, zie Verslagen van de
Vereeniging tot verbetering der volksgezondheid.

[Staat]
Staat van de Nederl. fabrieken volgens de verslagen der gemeenten, die aan het
Ministerie van Binnenl. zaken worden gevonden. Uitgeg. door de Nederl.
Maatschappij ter bevordering der nijverheid. Haarl., Erven Loosjes. 1859. (2 en 204
o

bl.) gr. 8 .
ƒ 2,10
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[Staat]
Staat van vergelijking van de hoogte der middelbare rivier-hoogwater- en
laagwaterstanden gedurende het tienjarig tijdvak 1861-1870 met het tienjarig tijdvak
1851-1860. 's-Hage, v. Weelden en Mingelen. 1871
ƒ 0,50

[Staël van Holstein, J. Fr. Sch.]
Staël van Holstein (J. Fr. Sch.), Practische meet- roei- en peilkunde.
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Ingerigt voor ambtenaren der belastingen en hen die zonder vele wiskunstige
formules, tot een goed resultaat wenschen te komen. Amst., Gebr. Diederichs. 1852.
o

gr. 12 .
ƒ 1,50

[Stamkart, F.J.]
Stamkart (F.J.), De regeling van kompassen aan boord van ijzeren en houten
schepen. Amst., Wed. G. Hulst van Keulen. 1861. (16 en 344 bl. m. 5 gelith. pltn.)
o

gr. 8 .
ƒ 5, -

[Stamkart, F.J.]
Stamkart (F.J.), Over de afwijkingen van het kompas, voortgebragt door de
aantrekking van het scheepsijzer. Uitgeg. door de kon. Akad. van wetenschappen.
o

Amst., C.G. van der Post. 1856. 4 .
ƒ 1,20

[Stamkart, F.J.]
Stamkart (F.J.), Over de korenschalen, volgens officiële verslagen. Met plaat. Amst.,
o

Weijtingh en van der Haart. 1855. (Gebr. Koster.) gr. 8 .
ƒ 1,30

[Stamkart, F.J.]
Stamkart (F.J.), Over het berekenen der gemiddelde waterhoogte en der
watergetijden uit gedane waarnemingen. Uitgeg. door de Kon. Akad. van wetensch.
o

Amst., C.G. van der Post. 1854. 4 . met tabel.
ƒ 1, -

[Stamkart, F.J.]
Stamkart (F.J.), Theorie van het intensiteits-kompas en van zijn gebruik op ijzeren
en houten schepen. Uitgeg. door de Kon. Akad. van wetensch. Amst., C.G. van der
o

Post. 1859. (2 en 39 bl. m. 1 gelith. pl.) 4 .
ƒ 1,20
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[Stand, De tegenwooordige]
Stand (De tegenwooordige) der spoorwegkwestie van Amsterdam. Vergelijking van
het ontwerp van de ingenieurs der Staats-spoorwesen en dat van den heer Stieltjes
door een lid der kiezersvereeniging ‘Burgerpligt.’ Amst., Loman en Verster. 1869.
o

(16 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,25

[Staring, W.]
Staring (W.), De Belgische kempen, zijn de een volledig handboekje voor het
vloeijen, wateren of irrigeren der landerijen in Nederland. Met kaarten. Arnh., G.J.
o

Thieme. 1850. post-8 .
ƒ 0,60
Zie Stieltjes en Staring.

[Staring, W. en T.J. Stieltjes]
Staring (W.) en T.J. Stieltjes, De Overijsselsche wateren. Zwolle, Erven J.J. Tijl.
1851. Met kaart in 4 bladen
ƒ 6, -

[Staring, W.C.H.]
Staring (W.C.H.), Iets over het droogleggen van landerijen. Haarl., A.C. Kruseman.
o

1855. (Amst., G. Theod. Bom.) post-8 .
ƒ 0,30

[Staring, W.C.H.]
Staring (W.C.H.), Geologische kaart van Nederland. Schaal van 1:200,000, Haarlem,
o

A.C. Kruseman. 1858-1870. (25 bladen in kleurendruk) 4 . per bl.
ƒ 1, -

[Staring, W.C.H.]
o

Staring (W.C.H.), Verklaring van de teekens der geol. kaart. (12 bl.) kl. 8 . Gratis
voor de koopers der kaarten.

[Staring, W.C.H.]
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Staring (W.C.H.), De bodem van Nederland. De zamenstelling en het ontstaan der
gronden in Nederland, ten behoeve van het algemeen beschreven. 2 dln. Haarl.,
o

A.C. Kruseman. 1855-60. (Amst., G.L. Funke.) gr. 8 . Met kaarten
ƒ 11,25

[Staring, W.C.H.]
Staring (W.C.H.), Kaart voor de natuurkunde en de volksvlijt in Nederland. Haarl.,
A.C. Kruseman. 1860. (Amst., C.L. Brinkman). (15 bl. gekl) ƒ 10,50; opgeplakt met
rollen en vernist
ƒ 16, -

[Staring, W.C.H.]
Staring (W.C.H.), Natuurkunde en volksvlijt in Nederland, strekkende ter verklaring
der kaarten voor aardkunde, landbouw, nijverheid, weerkennis en waterstaat. Amst.,
o

C.L. Brinkman. 1870. (4 en 220 bl.) gr. 8
ƒ 2, -

[Staring, W.C.H.]
Staring (W.C.H.), Voormaals en thans. Opstellen over Neêrlands grondgesteldheid.
o

Haarl., A.C. Kruseman. 1858. (Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink) gr. 8 . Met kaarten
ƒ 3, Zie Tijdschrift van nijverheid.

[Staring, W.C.H., en J.v.d. Toorn]
Staring (W.C.H.) en J.v.d. Toorn, Vlugtheuvels; bekroonde antwoorden, zie Verh.
Kon. Inst. v. Ingenieurs. 1861/62. 2e afl.

[Staten]
Staten der molenkoloniën gelegen tusschen het Reitdiep en het Damsterdiep in de
vier Kerspelen-, Bellingwolder-, Termunter-, Oterdummer- en Drie
Delfzijlen-Zijlvestenijen en bezuiden het Winschoterdiep en den
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A-stroom, in de provincie Groningen. Gron., Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema.
o

1857. gr. 8 .
ƒ 0,30

[Station, Het centraal]
Station (Het centraal) in het open havenfront nog eens van eene andere zijde
o

beschouwd, door een nieuweling. Amst., Loman en Verster. 1865. (32 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Statistiek]
Statistiek van de fabrieks- en ambachtsnijverheid in Nederland, getrokken uit de
verslagen, welke door burgemeester en wethouders ingev. art 182 der gemeentewet,
jaarlijks den gemeenteraad worden aangeboden. Uitgeg. door het dep. van binnenl.
o

zaken. 's-Hage, v. Weelden en Mingelen. (8, 455 en 4 bl.) imp. 8 .
ƒ 1,50

[Steenbergen, van]
Steenbergen (van), Handboekje voor juweliers, kooplieden, goud- en zilversmeden,
horologiemakers, enz. bevattende de wet op den waarborg, met belangrijke
aanteekeningen omtrent de invoering van die wet en een alphab. register benevens
een aantal tabellen en berekeningen betrekkelijk de gehalten, den prijs en de
belasting van goud- en zilverwerk, enz. enz. Arnh., D.A. Thieme. 1863. (8, 130 en
o

12 bl.) post-8 .
ƒ 1, -

[Steger, C.]
Steger (C.), De stenographie in Nederland. 's-Hage, M.J. Visser. 1859. (Amst., H.J.
o

van Kesteren.) (47 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Steger, C.A.]
Steger (C.A.) Geschiedenis der snelschrijfkunst. (Stenographie). Schoonh. S. en
o

W.N. van Nooten. 1873. (8 en 41 bl.) post-8 .
ƒ 0,60
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[Steger, C.A.]
Steger (C.A.) Handleiding tot de Nederlandsche stenographie. Schoonh., S. en
o

W.N. van Nooten. 1867. (32 bl. m. 6 pltn.) post-8 .
ƒ 0,90

[Stelsel, Het metrische]
Stelsel (Het metrische). De windmolen en de schroefboot. De hefboom en de katrol.
De slinger en de centrifugaalmachine. De weegschaal. De barometer. De luchtballon.
De luchtpomp. Pompen en hydraulische machinen. Met meer dan 100 afb. Leid.,
o

A.W. Sijthoff. (201 bl.) roy. 8 .
ƒ 1,80
Overdruk uit het Boek der uitvindingen.

[Stelsel, Nieuw]
Stelsel (Nieuw) van verwarming der heete lucht, van Boyer en consorten te
Ludwigshafen a/Rhein. Gerepresenteerd in Holland door C. Remy. Rotterd., J.C.
o

Neiszen en Co. 1867. 8 . (Niet in den handel.)

[Sterktetafel]
Sterktetafel tot weging van gedistilleerd op den Nederlandschen vochtweger.
's-Bosch, G.H. van der Schuijt. 1866. (1 bl.) folio.
ƒ 0,06

[Sternberg, C.]
Sternberg (C.), Korte handleiding tot de photographie, behelzende: de methode op
collodium; het aftrekken op albumine- en arrowrootpapier; het maken van beelden
in levensgrootte; de photographie op drooge platen; fouten en aanwijzingen, hoe
ze te vermijden; de retorische stereoscoopbeelden en visitekaartjes-portretten;
oogenblikkelijke photographie; versterkingsmethoden, enz. enz. Uit het Hoogd. door
o

R.J. Opwijrda. Utr., C.v.d. Post Jr. 1864. (8 en 74 bl.) post-8 .
ƒ 0,75

[Sternberg, C.]
Sternberg (C.), Vademecum van den photograaf. Een pract. hand- en hulpboek
voor het dagelijksch gebruik in het atelier en laboratorium. Met bijdragen van Towler,
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W. Simpson, v. Blanchard en anderen. Uit het Hoogd. Utrecht, C.v.d. Post Jr. 1865.
o

(2, 8 en 93 bl. m. houtsn.fig.) post-8 .
ƒ 1,10

[Sterr, P. van der]
Sterr (P. van der), Bovenkerkpolder, zie Verhand. Kon. Inst. v. Ingenieurs. 1853/54,
2e afl.
Zie Rapport Haarlemmermeerpolder.

[Steuerwald, E, en J.M.F. Wellan]
Steuerwald (E) en J.M.F. Wellan, Waterpassingen over de Westerschelde, zie
Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1860 61, 1e afl.

[Stewart, B.]
Stewart (B.), Het behoud van arbeidsvermogen. Bewerkt (naar het Eng.) door A.
o

van Oven. 's-Hage, Joh. IJkema. 1874. (107 bl.) post-8 .
ƒ 1,10

[Steijnis Gzn., J.]
Steijnis Gzn. (J.), Leerboek voor de beginselen der mechanica, met op-
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gaven ter oefening. Rott., W.L. Stoeller. 1864. (12, 252 en 8 bl. m. 4 uitsl. pltn.)
o

post-8 .
ƒ 1,75

[Steijnis Gzn., J.]
Steijnis Gzn. (J.), Leerboekje voor de beginselen d. meetk. zie Industrieboekjes.

[Stieltjes, T.J.]
Stieltjes (T.J.), Verslag over den tegenwoordigen toestand der afwatering in Twenthe
en over de middelen om die te verbeteren. Zwolle, Erven J.J. Tijl. 1872. Met kaart.
o

8 . (Gedrukt voor het Gouvernement; niet in den handel.)

[Stieltjes, T.J.]
Stieltjes (T.J.), Denkschrift über einen Kanal zur Verbindung der Nordsee mit der
Ostsee. In Auftrag des Kanal-comités ans den Städten Husum, Schleswig und
Eckemförde. 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1866. (4 en 99 bl. m. 4
o

gelith. uitsl; krtn.) gr. 8 .
ƒ 1,75

[Stieltjes, T.J.]
Stieltjes (T.J.), Iets over onderwaterzettingen en meer bepaaldelijk over die der
o

Grebbelinie. 's-Hage, Erven Doorman. 1865. (36 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Stieltjes, T.J.]
Stieltjes (T.J.), De Overijsselsche waterwegen uit een Nederl. oogpunt beschouwd.
o

Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 1855. post-8 .
ƒ 0,90

[Stieltjes, T.J.]
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Stieltjes (T.J.), Is Rijnland in gevaar? Beschouwingen over den open brief van 2
April 1874 van J.B.H. van Royen aan dijkgraaf en heemraden van Rijnland. Rotterd.,
o

H.A. Kramers en Zn, 1874. (26 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,30

[Stieltjes, T.J.]
Stieltjes (T.J.), Het voor en tegen van verschillende spoorwegrichtingen tusschen
Arnhem en Nijmegen. Met eene losse plaat. Rott., H.A. Kramers en Zoon. 1875.
o

(66 en 2 bl. met kaart.) gr. 8 .
ƒ 1,20

[Stieltjes, T.J.]
Stieltjes (T.J.), Eenige beschouwingen over spoorwegen op Java, opgesteld naar
aanleiding van den heer de Bordes in bet Vaderland van 15, 17, 19, 20 en 21 Nov.
1873. Overdruk uit ‘het Vaderland.’ Met eenige aanteekeningen. Rott, H.A. Kramers.
o

1874. (61 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Stieltjes, T.J.]
Stieltjes (T.J.), Gegevens omtrent de zaak der spoorwegen op Java. 5 stukken.
's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1863/64. (22, 35, 16, 19 en 24 bl.) gr.
o

8 .
ƒ 1,10

[Stieltjes, T.J.]
Stieltjes (T.J.), Nota over den aanleg van spoorwegen en kanalen op Java. 's-Hage,
o

Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1864. (26 bl. m. gelith. plt.) gr. 8 .
ƒ 0,60
Afgedrukt uit de Notulen der vergadering van het Kon. Instituut v.
Ingenieurs.

[Stieltjes, T.J.]
Stieltjes (T.J.), Overzicht van hetgeen met de spoorwegen op Midden-Java is
voorgevallen. 2e verm. uitg. 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1864. (146
o

bl. m. 5 gelith. pltn.) gr. 8 .
ƒ 0,60
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De 1e uitgaaf verscheen aldaar 1864. (99 en 3 bl. m. 6 pltn.) gr. 8o. ƒ 1,90

[Stieltjes, T.J.]
Stieltjes (T.J.), Beschouwingen over spoorwegbruggen in Nederland. Zwolle, W.E.J.
o

Tjeenk Willink. 1860. (64 bl. m. 2 gelith. krtn.) gr. 8 .
ƒ 0,90

[Stieltjes, T.J.]
o

Stieltjes (T.J.), Naschrift op bovenst. aldaar. 1860. (31 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Stieltjes, T.J.]
Stieltjes (T.J.), Dat Nederland te verdedigen is, in korte woorden aangeduid, in
eene voordragt geh. 14 Jan. 1868 te Utrecht. Uitgeg. van wege de vereenig. tot
bevordering van 's lands weerbaarheid te Utrecht. Utr., L.E. Bosch en Zn. 1868. (31
o

bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Stieltjes, T.J.]
Stieltjes (T.J.), Verslag aan de gemeenteraden van Arnhem, Zutphen, Deventer,
Olst, Wijhe, Zwolle en Kampen, over den uitslag der opmetingen voor spoorwegen,
met eenige opmerkingen over het verband tusschen land- en waterwegen in Oostelijk
o

Nederland. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 1858. (60 bl. m. 2 krtn.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Stieltjes, T.J.]
Stieltjes (T.J.), Is het slechten der vestingwerken van Nijmegen in het belang van
's lands verdediging noodig? Toestemmend beantwoord. Nijmegen, H.C.A. Thieme.
o

1868. (4 en 31 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40
Zie Adviezen (Nadere), - Beschouwingen over land- en waterwegen, Hoofdrivieren, - Kasteele (L. van den), - Spectator (Nieuwe mili-
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taire), - Staring, - Tijdschrift v.h. Kon. Instit. v. Ingenieurs, - Verslag Noordzeekanaal,
- verg. v. Bosse, - v. Royen.

[Stieltjes, T.J. en W. Staring]
Stieltjes (T.J.) en W. Staring, De Rijn-Wezervaart, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink.
o

1850. (Met een krt.) gr. 12 .
ƒ 0,90

[Stieltjes, De heer T.J.]
Stieltjes (De heer T.J.) en de belangen der verdediging voor zooveel die betrokken
zijn bij den spoorweg Arnhem-Nijmegen. 's-Hage, Erven Doorman. 1875. (16 bl.)
o

roy. 8 .
ƒ 0,25

[Stöckl, Dr. Albert]
Stöckl (Dr. Albert), Schets der schoonheidsleer, vert. en voor Nederland bewerkt
door A.M. Essenius Greeff. Met een aanbevelend woord van B. de Poorter. Amst.,
o

P.N. van Kampen en Zn. 1874. (8 en 144 bl.) post-8 .
ƒ 1,40

[Stoess, W. de]
Stoess (W. de). Het Suez-kanaal. Vrij vert. uit het Eng. door F. Fokkens. Met
beschouwing over eene geregelde stoomvaart tusschen Nederland en Java langs
dezen nieuwen waterweg. Benevens een kort overzicht van de voordeelen die dit
zoowel voor den handel als den staat opleveren kan. Rott., P.M. Bazendijk. 1869.
o

(63 bl. m. gekl. gelith. uitsl. pl.) post-8 .
ƒ 0,90

[Stok, G. van der]
Stok (G. van der), Zie Kaart van het Noordzeekanaal.

[Stolk, A.P. van]
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Stolk (A.P. van), Bescherming bij spoorwegen, een oude strijd op een nieuw terrein.
o

Rott., Zonder naam v. drukker of uitgever. 1860. 8 .

[Stoompost, De Nederlandsche]
Stoompost (De Nederlandsche). Nijverheid. Scheepvaart en landbouw. 1e-29e
jaarg. 1847-1875. 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1847-75. Verschijnt
eenmaal per week, prijs per 3 mnd. fr. p.p.
ƒ 1,25

[Stoomschip, Het eerste]
Stoomschip (Het eerste) te Rotterdam en in Nederland. Geschiedkundige bijdrage
bij gelegenheid van den vijftigsten verjaardag der stoomvaart te Rotterdam, op den
o

10 Mei 1866. Rotterd., E.H. Tassemeijer. 1866. (15 bl. m. gelith. pl.) post-8 .
ƒ 0,25

[Stoom-spoorweg-vervoer]
Stoom-spoorweg-vervoer op Java. Memorien, des betreffende ingediend, en
toelichtende voorrede door L. van Vliet. Leiden, van den Heuvell en van Santen.
o

1861. (16 en 64 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Stoomwerktuig, Het]
Stoomwerktuig (Het) populair beschreven en verklaard. Met eene groote gekl.
afbeelding eener stoommachine van dubbele werking; met condensatie. Amst., A.
o

Jager. 1854. 4 .
ƒ 1,50

[Stoppelaar, J.H. de]
Stoppelaar (J.H. de), Het papier in de Nederlanden, gedurende de middeleeuwen,
inzonderheid in Zeeland. Uitgeg. door het Zeeuwsch genootschap der
o

wetenschappen. Met 16 uitsl. pltn. Middelb., J.C. en W. Altorffer. 1869. gr. 8 .
ƒ 2,50
Overgedrukt uit het Archief van het Zeeuwsch genootschap.

[Storm Buysingh, D.J.]
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Storm Buysingh (D.J.), Bouwkundige leercursus, ten gebruike der Kon. Akademie
voor de zee- en landmagt. Handleiding tot de kennis der waterbouwkunde voor de
kadetten der genie. 2 dln. 3e druk. Breda, Broese en Co. 1864. (2, 6 en 663, 21 bl.
o

reg. en Atlas m. 100 pltn.) kl. 8 .
ƒ 32, De 1e druk verscheen aldaar 1842. (Met 63 pltn.) ƒ 32, -; De 2e druk 1858
aldaar. (Met 96 pltn.) ƒ 32, -

[Storm Buysingh, D.J.]
Storm Buysingh (D.J.), De kust van Noord- en Zuid-Holland. Uitgeg. door de Kon.
o

Akad. van wetenschappen. Amst., C.G. van der Post. 1860. (2 en 8 bl.)gr.8 .
ƒ 0,15
Zie Memorie, - Rapport Haarlemmermeerpolder, - Verslag over het herstel en
bederf der stadswateren.

[Storm Buysingh, D.J., L.J.A. van der Kun en J.A. Scholten]
Storm Buysingh (D.J.), L.J.A. van der Kun en J.A. Scholten, Verbetering van
Delflands waterstaat, zie Verhand. Kon. I.v. Ingenieurs. 1852/53. 2e afl.

[Storm Buysingh, D.J., en J.W.L. van Oordt]
Storm Buysingh (D.J.) en J.W.L. van Oordt, IJzeren ophaalbruggen, zie id.
1858/59. 1e afl.
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[Storm Van 's Gravesande, C.M.]
Storm Van 's Gravesande (C.M.), Handleiding tot de kennis der burgerlijke en
militaire bouwkunst voor de kadetten der genie. 2 dln. 3e herz. druk. Breda, Broese
en Co. 1863. (6, VI, 424 en XX bl; 2, VIII, 552 en XIX bl. m. atlas gr. folio van 63
o

gelith. pltn.) post-8 .
ƒ 16, De 1e druk verscheen aldaar 1843. prijs ƒ 16, -

[Straaten, Joh. van]
Straaten (Joh. van), Afbeeldingen van antieke en moderne bouwkundige voorwerpen,
ontleend aan Grieksche, Romeinsche en Oostersche tempels, paleizen,
schouwburgen, badstoven en andere nog voorhanden gebouwen, of derzelver
gedeelten en ruïnen. In 84 platen. Benevens eene beschrijving van derzelver
bestemming en inrigting, zoowel van de bijzondere deelen als der geheelen en de
noodige aanwijzing ter algemeene en bijzondere toepassing op de hedendaagsche
bouwkunde, bijzonder geschikt voor timmerlieden, beeldhouwers, stucadoors,
schilders en alle beoefenaars en liefhebbers der bouwkunde. Amsterdam, Gedr.
voor rek. van den Auteur. (zonder jaartal). (C.L. Brinkman). (51 bl. m. 84 pltn.) gr.
folio. verminderde prijs
ƒ 14, Inhoud van den tekst en voorstelling der platen:
Pl. 1. Grieksche tempels. Pl. 2. Romeinsche tempels. Pl. 3-6. Portieken,
Grieksche gedeelten. Pl. 7-16 en 18. Romeinsche tempels. Pl. 17 en 19.
Grieksche tempels. Pl. 20. Zonnetempel te Palmyra. Pl. 21. Kolommen
van Grieksche tempels. Pl. 22. Badstoven van Agrippa. Pl. 23. Paleizen
te Rome. Pl. 24. Bijzondere gebouwen te Rome. Pl. 25. Zegeboogen. Pl.
26-29. Schouwburgen van Marcellus te Rome. Pl. 30. Paleizen te Rome.
Pl. 31-35. Woonhuizen. Pl. 36. Badhuis. Pl. 37. Decoratiën. Pl. 38.
Melkhuis. Pl. 39. Gothische woonhuizen. Pl. 40. Vleeschhal. Pl. 41.
Winkelhuis. Pl. 42. Stal en koetshuis. Pl. 43. Grafmonument. Pl. 44-46.
Koopmansbeurs. Pl. 47 en 48. Hotel voor een ministerie van oorlog. Pl.
49. Openbare verkoopplaats. Pl. 50-52. Koninklijke universiteit. Pl. 53.
Vorstelijke troon. Pl. 54. Schoorsteenen. Pl. 55-58. Tempel van den Roem.
Pl. 59. Badkamer-salon. Pl. 60. Kapiteelen voor pilasters. Pl. 61 en 62.
Bibliotheek-Museum. Pl. 63. Friesen. Pl. 64-66 Kerkgebouw. Pl. 67-69.
Plan tot een leerschool voor de bouwkunde. Pl. 70 en 71. Woonhuizen.
Pl. 72 en 73. Observatorium. Pl. 74. Dorp-kerkgebouw. Pl. 75 en 76.
Schouwburgen (Oude en moderne). Pl. 77 en 78. Plafonds. Pl. 79-81.
Concertzaal. Pl. 82. Kapwerken. Pl. 83 en 84. Trappen.

[Straaten, Joh. van]
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Straaten (Joh. van), De burgerlijke bouwkunde, of verhandelingen over eenige
gebouwen, derzelver gronden, doorsneden en gedeelten, volgens de nieuwste wijze.
o

2e uitg. Amst., W. de Grebber. 1842. (Amst., C.L. Brinkman.) Met 14, platen. 4 .
ƒ 3,90
De 1e uitgaaf verscheen te Amst., bij Mortier Covens en Zn. 1816 ƒ 3,

[Straaten, Joh. van]
Straaten (Joh. van), Gronden en afbeeldingen van eenige gebouwen en derzelver
o

binnenwerken. Amst., S. de Grebber. (C.L. Brinkman) Met 30 pltn. 4 .
ƒ 7,50

[Stratingh Ez., F.S.]
Stratingh Ez. (F.S.), Zie Tijdschrift ter bevordering van nijverheid.

[Stratingh Tresling, S.]
Stratingh Tresling (S.), Het bouwen van arbeiderswoningen. Verhandeling met
goud bekroond en uitgeg. van wege de Nederl. maatschappij ter bevordering van
nijverheid. Met atlas. Haarlem, Erven Loosjes. 1873. (318 bl. met 27 gelith. pltn.)
o

roy. 8 .
ƒ 11,25

[Strootman, J.]
Strootman (J.), Mortelbereiding, zie Verhand. Kon. Inst. v. Ingenieurs. 1860/61, 1e
afl.

[Strootman, J.]
Strootman (J.), Wijde zeesluizen en sluisdeuren van plaatijzer, zie id. 1863/64. 1e
afl. Zie Rapport eener reis naar Engeland, - Tromp (A.E.)

[Studiën]
Studiën over den barricaden-oorlog. Vrij naar bet Hoogd. door G. Kuijper Hzn.
o

Breda, Broese en Co. 1850. gr. 8 .
ƒ 1, -
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[Stukken]
Stukken betreffende de verbinding van de Drentsche kanalen onderling en met de
Eems. Assen, Willinge Gratama (Erven D.H.v.d. Scheer.) 1874. (85 bl. m. 1. krt.)
o

gr. 8 .
ƒ 1, -
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[Stukken]
Stukken betrekkelijk het ontwerp ter afsluiting van het Reitdiep, uitgeg. op last van
o

gedeputeerde Staten der provincie Groningen. Gron., J. Oomkens. 1853. 8 .
ƒ 1, -

[Stukken]
Stukken betreffende de ontworpen verbinding van Scheveningen en 's-Gravenhage
met het Europeesch spoorwegnet, uitgeg. door het 's Gravenhaagsche
spoorweg-comité. 's-Hage, verkrijgbaar aan het Bureau van het Dagblad van
o

Z.-Holland. 1860. 8 .

[Stukken]
Stukken betrekkelijk aan te brengen verbeteringen in den binnenlandschen
waterstaat der prov. Friesland. 2e druk. Leeuwarden, ter Prov. drukkerij van de wed.
o

v.d. Bosch. 1855. 8 .
ƒ 3,85

[Sturler, W.L. de]
Sturler (W.L. de), Voorlezing over de delving van metalen en andere mineralogische
voortbrengselen in onderscheidene landen, in betrekking tot landbouw en beschaving;
gehouden te Groningen, op den 15 Oct. 1851, in de gewone vergadering van het
genootsch. tot bevord. der natuurk. wetenschappen. Gron., J. Oomkens Jzn. 1852.
o

gr. 8 .
ƒ 0,50

[Stutterheim, J.P.]
Stutterheim (J.P.), De electro-magnetische telegraaf, zie Industrie-boekjes.

[Sunaert, Ad.]
Sunaert (Ad.), Doorzichtkunde of perspectief. Gent, W. Rogghé. (Amst., C.L.
Brinkman.) 1872. (80 bl. m. tusschen den tekst gedr. houtgr. en 4 uitsl. in kleuren
o

gedr. pltn.) gr. 8 .
ƒ 1,50
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[Sunaert, Ad.]
Sunaert (Ad.), Meetkunstige bepalingen en begrippen, met toepassingen, bestemd
voor de leerlingen der klas van lijnteekening. Gent, W. Rogghé. (Amst., C.L.
o

Brinkman.) 1872. (32 bl. m. houtgr. tusschen den tekst.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Suyver, H.E.]
Suyver (H.E.), Praktische handleiding bij het vervaardigen en herstellen van
stoomketels en aanverwante ijzerwerken, ten dienste van ketelmakers, smeden,
machinisten en van allen, die met de stoomwerktuigen omgaan. 1e afl. Amst, G.Th.
o

Bom. 1870. (8 en bl. 1-70 m. in den tekst gedr. houtgrav.) post-8 .
ƒ 0,95
Niet verder verschenen.

[Swart, F.]
Swart (F.), Iets over het scheepskompas, en den invloed van het ijzer, en der ijzeren
schepen op de aanwijzing der kompassen. Amst., Wed. G. Hulst van Keulen. 1854.
o

gr. 8 .
ƒ 0,50

[Swaving, C.]
Swaving (C.), De oorzaken en gevolgen der ongezondheid van eenige
gevangenissen en hospitalen op Java, met een plan van het terrein en de gebouwen
aan de ‘Waterplaats’ te Batavia, en tabellen. Delft, J. Waltman Jr. 1865. (4 en 163
o

bl., 17 tab. en gelith. uitsl. krt.) gr. 8 .
ƒ 3,50

[Swemer, G.J.]
Swemer (G.J.) Bertsch in Holland, of de bezwaren der photographie uit den weg
geruimd. Zekere handleiding om zich in een ondeelbaar oogenblik het schoonste
o

portret te verschaffen. Edam, N.A. Dekker. 1857. post-8 . (In gecachetteerde
enveloppe)
ƒ 0,75

[Swens, J.]
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Swens (J.), De kwestie der faecaliën nader besproken. Vervolg op ‘Een voorstel
tot oplossing van de kwestie der faecaliën.’ Haarlem, J.J. van Brederode. 1870. (40
o

bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Swens, J.]
Swens (J.), Een voorstel tot oplossing van de kwestie der faecaliën. (Met een plaatje
o

ter opheldering). Haarlem, J.J.v. Brederode. 1869. (63 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Swens, J.]
Swens (J.), De schadelijke gevolgen van de thans in Nederland bestaande riolen.
o

Haarlem, I. de Haan. 1871. (4 en 68 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,95

[Swets Az., J.]
Swets Az. (J.), Nieuw uitgedachte schuivende sluisdeur te Kampen. Zwolle, Erven
o

J.J. Tijl. 1872. Met 5 pltn. en photogr. 4 . (Gedr. voor rekening van den schrijver;
niet in den handel.)

[Swinden, J.H. van]
Swinden (J.H. van), Beschrijving van het rijks-planetarium te Franeker, van
1773-1780, uitgedacht en vervaardigd door Eise Eisinga. 3e met bijvoegsels en
afbeeldingen vermeerde druk, voorafgegaan door het le-
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ven van Eijsinga en eene geschiedenis van zijn planetarium door W. Eekhoff.
o

Schoonh., S.E. van Nooten. 1851. (Leeuw., J. Swarts) gr. 8
ƒ 3,25

De 1e druk verscheen vóór 1795; de 2e druk in 1825; Franeker, T.J.
Tuinstra. Met platen. ƒ 3,90

[Swinden, J.H. van]
Swinden (J.H. van), Over Huijgens, als uitvinder der slingeruurwerken, zie Verhand.
Ned. Instituut 3e deel.
Zie Verhand. Bat. Genootsch. 1e deel.

[Sijmons, M.]
Sijmons (M.), Eenige nadere mededeelingen omtrent het koolclosetstelsel. 's-Hage,
o

Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1874. (25 bl. m. 1 gekl. uitsl. plt.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Sijmons, M.]
Sijmons (M.), De rioolkwestie, in het bijzonder het verwijderen van onze faecale
stoffen, met het oog op Hollandsche toestanden beschouwd. 's-Hage, Gebr. J. en
o

H. van Langenhuysen. 1873. (50 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Sijmons, M.]
Sijmons (M.), Een woord naar aanleiding van eene onlangs verschenen brochure
van den heer Liernur, en een en ander omtrent het koolclosetstelsel. 's-Hage, Gebr.
o

J. en H. van Langenhuysen. 1874. (26 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Sijpesteijn, C.A. van]
Sijpesteijn (C.A. van), Het Surinaamsche hout, bruikbaar en voordeelig bij den
aanleg van spoorwegen, eene bijdrage tot de kennis dier houtsoorten, tevens in
verband beschouwd tot den bloei der kolonie Suriname. Breda, Broese en Co. 1851.
o

gr. 8 .
ƒ 0,40
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[Sijpesteijn, J.W. van]
Sijpesteijn (J.W. van), Het leven van Menno Baron van Coehoorn, beschreven
door zijnen zoon Gosewijn Theodoor, Baron van Coehoorn. Uitgeg. en met aanteek.
vermeerderd in naam van het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en
o

taalkunde. Leeuw., G.T.N. Suringar. 1860. (2, 18 en 234 m. gelith. pltn.) gr. 8 .
ƒ 1,50

[T]
[Tabaks-courant]
Tabaks-courant, weekblad voor Tabakshandelaren, Fabrikanten en Planters, onder
redactie van J.M. Hengeveld. Met medewerking van de voornaamste binnen- en
buitenlandsche handelshuizen. 1e jaarg. 1873/74. Amst., C.L. Brinkman. 1873/74.
52 Nrs. folio.
ƒ 6, De uitgave is voorloopig gestaakt.

[Tabaksplant, De]
Tabaksplant (De). Nederlandsch orgaan gewijd aan de belangen van tabakshandel
en tabaksteelt. Voor tabakshandelaren, fabrikanten en planters, onder medewerking
van de voornaamste binnen- en buitenlandsche kantoren. 1e-3e jaarg. Kuilenburg,
Blom en Olivierse. 1872-75. p. jaar 52 Nrs. gr. fol. fr. p.p.
ƒ 4, Advertentiën 1-6 regels ƒ 1, - elke regel meer 15 cents en 3/2 maal.

[Tabellen]
Tabellen, bevattende de afmetingen der lijstwerken, enz. van de bouworden. 's-Hage,
o

J.J. Slingerland. 1853. (Groningen, P. Beijer) (6 tabellen.) gr. 4 .
ƒ 1, -

[Tafel]
Tafel van afmetingen van de ligte korte kanons van 12 en 6 pond, de houwitsers
van 15 duim, model, en van 15 duim. Uitgeg. op last van het Dep. van Oorlog.
's-Hage, Erven Doorman. 1855. Met pltn. fol.
ƒ 0,70
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[Tafel]
Tafel van werkloonen van 2 tot 15 cts. per uur, berekend over al de uren van 1-92
o

(nagezien door K. Meijer.) St-Anna-Parochie, J. Kuiken Jzn. 1868. (30 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,20

[Tafels]
Tafels tot het bepalen van de percenten zuiveren alcohol en gedistilleerd, volgens
de aanwijzing op den honderddeeligen vochtweger en thermometer, door Dr. E.H.
von Baumhauer. Met extract uit de wet van 20 Junij 1862, houdende bepalingen
omtrent den accijns op het binnenlandsch gedistilleerd. Uitgeg. voor rek. van het
o

Depart. van Finantiën. 's-Hage, Gebr. Guinta d'Albani. 1863. (16 en 140 bl.) post-8 .
ƒ 0,75

[Tak, van der]
Tak (van der), Terminus van den Rijnspoorweg te Rotterdam. Amst., L.v. Bakkenes
en Co. 1865. (9 pl.) ƒ 5, -; voor de leden d.Maatsch.v.bouwk.
ƒ 2, -
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[Tamminga, H.H.]
Tamminga (H.H.), Handleiding bevattende alle kundigheden tot het doen van
examen als rijkscommies roeijer. Deventer, A. Tjaden. 1861. (8 en 78 bl. m. gelith.
o

pl.) kl. 8 .
ƒ 1,25

[Tarief, Algemeen]
Tarief (Algemeen) voor de dienst der genie. Uitgeg. door het Koninklijk Instituut van
o

Ingenieurs. 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1856. 4 . ƒ 3,40; verminderde
prijs
ƒ 0,35

[Tariefherziening, De]
Tariefherziening (De). Een ernstig woord aan onze kamer van koophandel en
fabrieken, industriëlen en handelaren, door IJ en Amstel. Amst., Joh. Visser. 1860.
o

(9 en 35 bl.) 8 .
ƒ 1, -

[Tate, A.N.]
Tate (A.N.), Petroleum en hetgeen daaruit bereid wordt. Naar het Eng. door J.Th.
o

Dirks. Dordrecht, P.K. Braat. 1864. (8 en 118 bl.) post-8 .
ƒ 1, -

[Tate, T.]
Tate (T.), Kort begrip der werktuigkunde. Handleiding bij ond erwijs en zelfoefening.
Vrij gevolgd naar het Eng. door P.M. Brut el de la Rivière. 's-Bosch, Gebr. Muller.
o

1851. (Leiden, A.W. Sijthoff) gr. 8 .
ƒ 3,60

[Teding van Berkhout, P.J.W.]
Teding van Berkhout (P.J.W.), De landaanwinning op de Friesche wadden en hare
noodzakelijkheid, uitvoerbaarheid en voordeelen, beschouwd en toegelicht. Zwolle,
o

W.E.J. Tjeenk Willink. 1867. (3 en 126 bl. m. 3 krtn.) gr. 8 .
ƒ 1, -
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[Teding van Berkhout, P.J.W.]
Teding van Berkhout (P.J.W.), De landaanwinning op de Friesche wadden. Een
woord naar aanleiding van de beschouwing over bovengenoemd project, door den
o

o

heer T.J. Stieltjes, in de Gids 1860 N . 1. Amst., P.N.v. Kampen. 1869. 8 .
Overgedrukt uit de Gids.

[Teekenschalen]
Teekenschalen voor bouw- en werktuigkundigen. Amst., K.H. Schadd. 1869. (12
kart. strooken waarop gelith. schalen, in etui)
ƒ 2,50

[Teenstra, M.D.]
o

Teenstra (M.D.), Bewerking van spinbare vezels, zie Volksbibliotheek N . 92.

[Teenstra, M.D.]
o

Teenstra (M.D.), Geschiedenis van uitvindingen en ontdekkingen, zie id. N . 103.

[Teerling, C.C.J.]
Teerling (C.C.J.), zie Wagner.

[Telders, J.M.]
Telders (J.M.), De brug over de Lek nabij Kuilenburg. Kuilenburg, Blom en Olivierse.
o

1868. (42 en 6 bl. m. uitsl. gelith. plaat.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Telegraafkantoor, Een nieuw Rijks-]
Telegraafkantoor (Een nieuw Rijks-) te Amsterdam. Open brief aan allen, die belang
o

stellen in den bloei der stad. Amst., Firma R.C. Meijer. 1868. (15 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25
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[Tellegen, B.D.H.]
Tellegen (B.D.H.), De mest-inrigting der stad Groningen. Gron., J.B. Wolters. 1851.
o

gr. 8 .
ƒ 0,15

[Templeton's]
Templeton's Handboek ten gebruike van bouw- en werktuigkundigen, bevattende:
meetkunde; onderrigt in het werktuigelijke rekenen met den duimstok; leer der
krachten; vrije val; slinger; wrijving; enkelvoudige werktuigen; zwaartepunt, enz.
enz. benevens vele tafels en ongeveer 100 fraaie houtgrav. Vrij bewerkt, verbeterd
en veel vermeerderd naar de 12e Eng. uitgaaf van ‘Millwrigt, Engineer's Pocket
companion.’ Gouda, G.B.v. Goor. 1863. (Amst., C.L. Brinkman) (12 en 332 bl.)
o

post-8 .
ƒ 3,25

[Templeton's, W.]
Templeton's (W.), Werktuigkundig handboek voor land-, boot- en
locomotiefstoom-werktuigen. Uit het Eng. door F.G. Wente. Amst., C.L. Brinkman.
o

1852. post-8 . geb.
ƒ 2,90

[Tentoonstelling]
Tentoonstelling van Limburgsche nijverheid te Maastricht. 1856. (Catalogus)
o

Maastricht, gedr. bij van Osch-America en Co. 1856. 8 .
ƒ 0,25

[Tentoonstelling, De Londensche]
Tentoonstelling (De Londensche) en de haven te Scheveningen met daarmee
verbonden ontwerpen. 's-Hage, Gebr. Belinfante. 1851. (Amst., H.G. Koster HGz.)
o

gr. 8 .
ƒ 0,50

[Tentoonstellings-paleis, Het]
Tentoonstellings-paleis (Het) in 1867 te Parijs. Zutph., P. Bz. Plantenga. 1867.
o

(12 bl.) kl. 8 .
ƒ 0,10
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[Terneden, J.L.]
Terneden (J.L.), Over het vermeerderen der duurzaamheid van het hout, voor
spoorweg- en waterbouw, telegrafie, scheeps- en burgerlijke bouwkunde. Met uitsl.
pltn. Rott., J. van Baalen en Zn. (van Hengel en Eeltjes.) 1872. (8 en 132 bl. met 1
o

photogr. en 2 uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 2,50
Zie Iets over Dordtsche tras.

[Tesselhoff, S.]
Tesselhoff (S.), Mededeeling omtrent de werking eener machine, welke op een
toetsinstrument toegepast, zelve onmiddelijk het gespeelde in schrift brengt, met
eenige geschiedk. herinneringen, korte verklaring van hare eigenschappen en
proeven van hare werking. Utrecht, H. Rahr. 1865. (14 bl. m. 2 uitsl. bladen muziek.)
o

post-8 .
ƒ 0,50

[Tétar van Elven, H.M.]
Tétar van Elven (H.M.), Zie Album, verzameling van bouwk. schetsen, - Bijdragen
(Bouwkundige), - Vignola.

[Teupken, D.A.]
Teupken (D.A.), Zie Abbink.

[Thénot]
Thénot, Gronden der werkdadige doorzigtkunde, voor elk gemakkelijk gemaakt.
Ten behoeve van burgerscholen en andere inrigtingen van onderwijs voor
industrieëlen en onmisbaar voor beoefenaars der schilderen bouwkunde. Naar de
6e Fransche uitg. door Aug. Allebé. 2e (titel) druk. Gron., J. Römelingh. 1869. (2 en
o

49 bl. m. 8 gelith pltn.) gr. 8 .
ƒ 1,25
De 1e druk verscheen 1859. Amst., J.H. Scheltema. ƒ 1,25

[Thénot]
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Thénot, Proeve van werkdadige doorzigtkunde, voor beoefenaars van schilderen
teekenkunst. Naar de Holl. uitgave van C. Kramm, 2e verb. druk door Jan J.F. Wap.
o

Utr., C. van der Post Jr. 1861. (4 en 78 bl. m. 74 gelith. pltn.) gr. 8 .
ƒ 3,80

[Theorie]
Theorie en practijk, of plan tot het openen van eenen practischen cursus voor de
meetkunde en het waterpassen in Nederland; voorgesteld aan heeren onderwijzers
en particuliere beoefenaars der meetkunde, door een geroutineerd practicus. Amst.,
Weijtingh en van der Haart. 1855.
ƒ 0,25

[Theorie, Nieuwe]
Theorie (Nieuwe) van het licht en de kleuren, in aanteekeningen. Voor rekening
o

van den schrijver. Gron., M. Smit. 1861. gr. 8
ƒ 1, -

[Thesingh, P.A.H. Geraerds]
Thesingh (P.A.H. Geraerds), Zie Geraerds Thesingh.

[Thiebout CHz., G.H.]
Thiebout CHz. (G.H.), Scheikundige technologie ten dienste van het middelbaar
onderwijs. Vrij bewerkt naar Knapp, Wagner's Jahresbericht en anderen. 1e st.
o

Arnh., D.A. Thieme. 1868. gr. 8 .
ƒ 0,85
Niet verder verschenen.

[Thiel, A.H. van en J.M. Colette]
Thiel (A.H. van) en J.M. Colette, Aanteekeningen betreffende het telegraafwezen
in Pruisen, Baden, Zwitserland en Frankrijk, op eene daartoe ondernomen reis
o

verzameld. 's-Hage, van Weelden en Mingelen. 1869. (74 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,75
Zie Aanteekeningen.

[Tideman, B.J.]
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Tideman (B.J.), Verhandeling over de scheepsbouwkunde als wetenschap,
zamengesteld, vooral met het oog op het geheel stelselmatig ontwerpen van
stoomschepen, voor oorlogsmarine en koopvaardij. Amst., Wed. G. Hulst van Keulen.
o

1859. (16 en 346 bl. m. 2 gelith. pltn.) gr. 8 .
ƒ 5,40

[Tideman, B.J.]
Tideman (B.J.), Woordenboek van scheepsbouw, bestemd om als handboek te
dienen voor zeeofficieren, ingenieurs, scheepsbouwmeesters enz. enz. 2 dln.
o

Vlissingen, P.G. de Veij Mestdagh. 1862. (12 en 330; 6 en 298 bl.) post-8 .
ƒ 5,40

[Tideman, B.J.]
Tideman (B.J.), Het scheeps-stoomwerktuig van den tegenwoordigen tijd.
Beschouwend gedeelte bevattende eene practische toepassing van de wetten der
o

thermodynamica. Amst., P.N.v. Kampen. 1867. (8 en 498 bl. m. 2 uitsl. pltn.) post-8 .
ƒ 4,75

[Tideman, B.J.]
Tideman (B.J.), Schepen van ijzer of staal. Bepaling van de sterkte en verdeeling
van het materiaal; beschrijving van zamenstelling en aanbouw, met aan-
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wijzing bij het inrichten van werkplaatsen en het kiezen van werktuigen. Amst.,
o

Wed.G. Hulst van Keulen. (16 en 640 bl.m. l0 gelith.pltn.) gr. 8 .
ƒ 6, -

[Tideman, B.J.]
Tideman (B.J.), Warmte en werktuigen die door warmte arbeiden. Amst,, G.L.
o

Funke. 1871. (16 bl.) post-8 .
ƒ 0,20
o

N . 11 der Bibliotheek van volksvoordrachten.

[Tideman, B.J.]
Tideman (B.J.), IJzer en staal. Eene beschrijving van de wijze, waarop men ijzer
en staal wint uit de ertsen, zuivert en verwerkt, met aanwijzingen voor het keuren
of beoordeelen van het metaal in ruwen of bewerkten toestand. Met 30 platen.
o

Schoonh., S.E. van Nooten. (20 en 464 bl.m. 30 pltn.) gr. 8 .
ƒ 11,40

[Tideman, B.J.]
Tideman (B.J.), Zelfregistrerende windwijzer en winddrukmeter te Vlissingen en
Groningen, zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs. 1859/60. 2e afl.

[Tideman, J.]
o

Tideman (J.), Jan Anne Beijerinck. Arnhem, D.A. Thieme. 1874. (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25
Overgedrukt uit de Opmerker van 18 April 1874.
Zie Konst- en Letterbode.

[Tietsema, W.]
Tietsema (W.), Handleiding bij het vervaardigen van onderscheidene soort van
schrijf-, model- en kunstletters, ten dienste van ingenieurs, architecten, opzichters,
landmeters, graveurs, lithographen, onderwijzers, verwers, steenhouwers, enz.
Groningen, P. van Haren. 1869. (20 bl. gelith. voorbeelden). oblong
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ƒ 1,50

[Timmer Jr., G.K.]
Timmer Jr. (G.K.), De calorische machine van Lenoir, eene plaatsvervangster der
stoommachine en van den handenarbeid bij de kleine nijverheid, kort beschreven
en toegelicht. 's-Hage, M.M. Couvée. 1861. (Arnh., P.A. de Jong. 1864) (24 bl. m.
o

1 gelith. pl.) post-8 .
ƒ 0,40

[Toelichting, Nadere]
Toelichting (Nadere) van de beschouwingen van sommige door de staten der
provincie Groningen vastgestelde ontwerpen ter algemeene verbetering der
scheepvaartkanalen in de provincie, van den heer H. Oortwijn, door de
staatscommissie ter zake van de verbetering en vereeniging der scheepvaartkanalen
o

enz. Gron., Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema. 1857. gr. 8 .
ƒ 0,50

[Toestand, De]
Toestand (De) der Industrie in Nederl. Oost-Indië, in verband beschouwd met de
wijze, waarop die het best bevorderd kan worden. Delft, J.H. Molenbroek. 1863. (25
o

bl.) gr. 8 .
ƒ 0,40

[Tonningen, D.W. Rost van]
Tonningen (D.W. Rost van), Zie Rost van Tonningen.

[Toorenenbergen, Alb. van]
Toorenenbergen (Alb. van), zie Kottmeijer.

[Toorn, J. van der]
Toorn (J. van der), Beschrijving van den Bommelerwaard boven den Meidijk, zie
Verhand. Bat. Genootschap 2e reeks, 1e deel, 1e st.

[Toorn, J. van der]
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Toorn (J. van der), Over de schorren, aanwassen en kwelders in Nederland. Haarl.,
o

Erven Loosjes. 1865. (2 en 88 bl. m. houtgr.) gr. 8 .
ƒ 0,70
Overgedrukt uit het Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, 6e deel, 1e
st.

[Toorn, J. van der]
Toorn (J. van der), Proeven aangaande het slibgehalte van het water der rivieren
de Waal en de Maas, zie Verhand. Bat. Genootsch. 2e reeks, 1e dl. 3e en 4e st.

[Tooverlantaarn, De]
Tooverlantaarn (De). De wijze van samenstelling en gebruik, alsmede de kunst
om een geest op te wekken, door een spook. Amst., C.L. Brinkman. 1873. (84 bl.
o

m. 70 afb.) post-8 .
ƒ 1,25

[Towler]
Towler, Zie Sternberg.

[Tredgold, T.]
Tredgold (T.), Zie Heusden (L. van)

[Tresling, S. Stratingh]
Tresling (S. Stratingh), Zie Stratingh Tresling.

[Tricht, J.P.C. van]
Tricht (J.P.C. van), Petroleum (Aard-olie). Overgedr. uit het ‘Woordenboek der
o

zuivere en toegepaste scheikunde.’ Rott., H. Nijgh. 1863. (28 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25
Zie Woordenboek der scheikunde.
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[Tromp, A.E.]
Tromp (A.E.), Geschiedkundig overzigt van den aanleg en de gemaakte
veranderingen aan het dok der marine te Vlissingen en de daarvoor liggende groote
o

sluis van 1800-1848. Amst., Wed. G. Hulst van Keulen. gr. 8 . ƒ1,10
Zie Rapport eener reis naar Engeland.

[Tromp, A.E., en J. Strootman]
Tromp (A.E.) en J. Strootman, Plaatijzeren buis-duikerklok, zie Verhand. K.I.v.
Ingenieurs. 1863/64, 2e afl.

[Tromp, A.E.]
Tromp (A.E.), IJzeren drijvend marine-dok voor Oost-Indië, zie id. 1865/66. 2e afl.

[Troost, C.H. Breunissen]
Troost (C.H. Breunissen), Zie Breunissen Troost.

[Troost, L.]
Troost (L.), Leerboek der scheikunde, bevattende de belangrijkste toepassingen
op het gebied van nijverheid en gezondheidsleer. Vrij bew. naar het Fransch.
Gewijzigd en op vele plaatsen uitgebreid door D. de Loos. Ten gebruike aan
inrichtingen van middelbaar onderwijs. 2 dln. Rott., Altmann en Roosenburg. 1864-68.
o

(8 en 267 bl.; 2, 14 en 599 bl. m. 1 gelith. uitsl. pl. en houtgr. in den tekst.) post-8 .
ƒ 5,20

[Turk, L.K.]
Turk (L.K.), Opgaven en verrekeningen van Zr. Ms. schepen van oorlog. (Uitgeg.
o

door het ministerie van marine.) 's-Hage, Landsdrukkerij. 1856. Langw. 4 . Met 26
pltn. (Niet in den handel.)

[Twent, A.C.]
Twent (A.C.), Vlugtige gedachten nopens middelen om het zeegat van Goedereede
te verbeteren, zie Verhand. Bat. Genootsch. 11e deel.
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[Twijfelingen]
Twijfelingen op het gebied der Gothische kunst. 's-Bosch, H. Bogaerts. 1866. (17
o

bl.) roy. 8 .
ƒ 0,40

[Tijd, Onze]
Tijd (Onze). Merkwaardige gebeurtenissen onzer dagen, op het gebied van staat-,
geschied-, land- en volkenkunde, kunsten en wetenschappen, nijverheid, enz.
Zamengesteld door eene vereeniging van letterkundigen. Strekkende tevens tot
een vervolg op alle bestaande encyclopediën. 1848-1875. (le serie dl. 1-10; 2e serie
o

dl. 1-10; 3e serie dl. 1-10; 4e serie dl. 1-26.) Elke jaargang 2 dln. of 12 afl. gr. 8 .
m. pltn.
ƒ 6. Jaargang 1848-1865 verschenen bij Gebr. Diederichs te Amsterdam, jg.
1866-1875. bij C.F. Stemler aldaar. Dit tijdschrift bevat vele technische
artikelen en beschouwingen over groote werken in Nederland.

[Tydeman, J.W.]
Tydeman (J.W.), Hoe zullen op Java spoorwegen worden aangelegd? Proeve van
o

beantwoording. Amst., P.N. van Kampen. 1863. (8 en 132 bl. m. krt.) gr. 8 .
ƒ 1,50

[Tijdschrift, Nieuw]
Tijdschrift (Nieuw) voor de theoretische en practische b o u w k u n d e en
aanverwante wetenschappen. Onder hoofdred. van P.D. Scheffelaar. Jg. 1 en 2.
o

1866 en 1867. Gorinch., G.C.v.d. Mast. 1866 en 1867. gr. 3 . ieder jrg. 12 afl. à 32
bl. m. pltn. Jrg. 1866. ƒ 4, -; jrg. 1867.
ƒ 3,60
Van dit Tijdschrift zijn slechts 2 jaargangen verschenen.

[Tijdschrift, Nieuw]
Tijdschrift (Nieuw) voor d e c o r a t i e v e k u n s t en volksvlijt. Orgaan der
Vereeniging voor het Nederl. kunst-industrie-museum.) Geïllustreerd maandschrift.
o

1e jrg. Amst., C.A.J. Geesink. 1874/75. 4 . Met platen. per jaarg. van 12 afl.
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ƒ 5, -

[Tijdschrift, Nieuw]
Tijdschrift (Nieuw) voor den h a n d w e r k s m a n en het fabriekswezen in Nederland,
o

door J.R.F. Nievergeld. Jrg. 1-3. 's Hage, J.M. van 't Haaff. 1851-53. gr. 8 . m. fig.
1e jrg. ƒ 3,60; 2e en 3e jrg. à
ƒ 4,20

[Tijdschrift, Nieuw]
Tijdschrift (Nieuw) van het Koninkl. I n s t i t u u t van I n g e n i e u r s . 1869-75. 's
o

Hage, Gebr. J. & H.v. Langenhuysen. 1869-75. 4 . Elke jaarg. 3 à 4 afl. (Afzonderlijk
verkrijgbaar.) Per afl. ƒ 3, - à
ƒ 5, Het Tijdschrift bevat de Notulen, Verhandelingen, Verslagen enz. die
vroeger (1848-1870) afzonderlijk werden uitgegeven. De Hoofdcommissie
van redactie bestaat uit Jhr.G.J.G. Klerck, N.T. Michaëlis, T.J. Stieltjes,
J.G.W. Fijnje en N.H. Henket, terwijl de redactie voor de rubrieken aan
verschillende andere H.H. is opgedragen.
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I n h o u d v a n j a a r g a n g 1869-1870.
I. Verslag van de werkzaamheden en notulen der vergaderingen. Met bijlagen
(15 en 316 bl. m. 11 platen en portretten).
II. Verhandelingen, Vertalingen, Mededeelingen, Boekaankondigingen, enz.
(391 met 35 platen).
V e r h a n d e l i n g e n : A.C. Broekman, Over de theorie van ijzeren bruggen.
Met plaat.
C.G.v.d. Hoeven, De verbeteringen der bestratingen van Breda. Met plaat.
Jhr.L.A. Sandberg, Beschrijving van de dubbele draaibrug voor gewoon vervoer,
over den mond der spoorweghaven onder Dubbeldam, nabij Dordrecht. Met 3
platen.
K.H. van Brederode, Beschrijving van de brug over den Staatsspoorweg
tusschen Meppel en Heerenveen. Met 3 platen.
E. Olivier Dz., Aanteekeningen betreffende de rivier de Noord. Met 2 platen.
C. Wagtho, Beschrijving van den doorgang onder den Nederlandschen
Rhijnspoorweg en den toegangsweg naar het station van den Staatsspoorweg
te Utrecht. Met 2 platen.
J. van der Toorn, Snelheidsmetingen, in Dec. 1868 en in Febr. en Maart 1869
op den IJssel gedaan. Met 3 platen.
Dr. C.H.D. Buys Ballot, Memorie betrekkelijk de waterstanden op de
Nederlandsche rivieren.
P.A. Korevaar, Schepraderen met gebogen schoepen. Met 1 pl.
K.H. van Brederode, Beschrijving van de brug in den Staatsspoorweg over de
nieuwe Wetering. Met 3 platen.
J.F.W, Conrad, De Pettemer zeewering. Met 1 pl.
N.T. Michaëlis, Hydraulische opzettoestellen voor draaibruggen. Met plaat.
V e r t a l i n g e n : Over het gebruik van water bij de uitgraving van aardewerken.
Verslag aan de frausche acad. van wetensch. over het gedeelte der verhand.
van Barin, betrekk. de opstuwingen en de voortbeweging der golven.
Gauchler, Uitstrooming en beweging van het water.
Von Kaven, Over eenige empirische methoden tot bepaling der
doorstroomingswijdte van kleine bruggen uit de grootte van het stroomgebied.
Met plaat.
C.O. Gleim, Over eene algemeene theorie voor bekleedingsmuren. Met
aanteekeningen van Dr. I.P. Delprat.
Grondregelen voor de inrigting van buurtspoorwegen.
W.R. Kutter, Nieuwe theorie der beweging van het water in de stroomen en
kanalen van Humphreys en Abbot met betrekking op de zwitsersche en andere
stroomen met groot verval. Met bijvoegsel van I.P. Delprat.
Graeff, Verslag over den vorm en den aanleg van den stuwdam ‘le gouffre
d'enfer’ in de rivier Furens, en van de groote stuwen in het algemeen. Met
plaat.
Le Ferme, Over de grootste werking der golven en over een ongeval aan het
steenen baken (‘tour balise’) van le Petit Charpentier.
Bijvoegsel van Dr. I.P. Delprat.
Hoe de laatste atlantische kabel is gelegd.
De verbeterde kraan van Duncan. Met plaat.
Het stoomwerktuig van Bailey. Met plaat.
Differentiaal verzadigingsmeter. Met plaat.
Slingering-meter en golf-meter, uitgevonden door de heeren Paris. Met plaat.
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Dr. Cullen, Beschouwingen omtrent verschillende ontwerpen van een
scheepvaartkanaal tusschen den Atlantischen Oceaan en de Stille Zuidzee.
(Vertaald door J. Tideman.) Met plaat.
Stessels, Over de zinken huidbekleeding der ijzeren schepen.
Werktuigen tot het in- en uitstorten van vloeistoffen en vochten. Met 4 pltn.
A. de Basterot, Brug over de Tet te Perpignan. - Fundering door middel van
kuipen. - Gebruik van zaamgeperste lucht zonder ijzeren bekleeding.
Mille, Verbetering van den gezondheidstoestand der steden. Over den aanleg
van de riolen in Londen en het partij trekken van het rioolwater in Engeland.
Prof. Archer, Thompsons locomotief voor gewone wegen. Met plaat.
Hydraulische baggermolen van J. Robertson. - Verwarming van stoomketels
met vloeibare brandstoffen. - Proeven genomen aan boord van het yacht le
Puébla. Met plaat.
Proeven met sleepbooten op de Maas in Belgie.
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Technische voorschriften van den ‘Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen’
voor den bouw en de exploitatie der Staatsspoorwegen. Met plaat.
M. Riener, Nota over de inrigting om den trein tot stilstand te brengen, door
tegenwerking van den stoom of omzetting van arbeid in nuttige warmte. Met
plaat en naschrift van den vertaler. F.P.J.M.
C. Basler, Over het verwisselen van spoorweg-dwarsliggers en de bepaling
der jaarlijks te vervangen hoeveelheden.
Verschillende korte technische mededeelingen.
Boekaankondigingen en nieuw verschenen werken.

I n h o u d v a n j a a r g a n g 1870-71.
I. Verslagen, Notulen en Bijlagen (17 en 135 bl. m. 6 pltn.)
II. Verhandelingen, vertalingen, mededeelingen, boekaankondigingen enz.
(400 bl. m. 41 pltn.)
K.H. van Brederode, Beschrijving van de waterbezorging met toebehooren op
het station van de Staatsspoorwegen te Meppel. Met 4 pltn.
W. Verwey Az. en A.A. Bekaar, Nota omtrent de meting van het vermogen van
de rivier de Dommel en hare nevenrivieren. Met 2 pltn.
J. van der Toorn, Stroomsnelheidsmetingen op den IJssel en zijne takken in
de jaren 1868 en 1869.
E. Wenckebach, de normaalverdeeling van den cirkel. Met 2 platen.
Th. Bleckmann, Nota en tabellen betreffende het slibgehalte in het water van
het Pannerdensche kanaal, volgens de waarnemingen te Pannerden. Met
plaat.
A.J. Brevet, Bijdrage over de bouwkunst in mergelsteen (tuf-krijtsteen) in het
hertogdom Limburg. Met 2 pltn.
J. Singels, Beschrijving van eene Nortonsche pijpwelboring uitgevoerd op het
terrein achter het depart. van oorlog te 's Gravenhage. Met plaat.
P.A. Korevaar, Nadere mededeelingen over de wateropvoeringswerktuigen.
J.F.W. Conrad, Beschrijving van den bouw der schutsluis Willem III, en van de
herstelling der schutsluis Willem I, gelegen aan den ingang van het Noord
Hollandsch kanaal tegenover Amsterdam. Met 2 pltn.
Opzettoestel voor spoorweg-draaibruggen (vijzelsysteem.) (Uittreksel uit eene
nota van F. Muller) Met plaat.
P.J. Neyt, Over het vervoeren van grond per locomotief. Met plaat.
Aanteekening van de redactie.
A. Jarolimek, Ontwerp van eene nieuwe constructie voor rondgaande
beweegkrachten en voor werktuigen tot het opvoeren van vloeistoffen. Met
plaat.
W. Bender, Over een eenvoudig signaalstelsel voor spoorwegwissels. Met
plaat.
Ph. Mayer, Over ontlaste stoomschuiven.
J. Whitworth, Over het doorboren van pantserplaten. Met plaat.
W. Fairbairn, Over den wederstand van pantserplaten, vervaardigd uit een of
meer dikten.
Ch. le Blanc, Verhandeling over de drukking op de vierkante eenheid van een
plat vlak, ingeval de resultante der drukking niet loodregt staat op het vlak. Met
aanteekening van Dr. I.P. Delprat.
Fargue, Beschouwingen over het verband tusschen den vorm van het rivierbed
en de diepte in rivieren met bewegelijken bodem. Met 3 pltn.
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G.B. Rennie, Het ijzeren drijvend drooge dok te Carthagena.
Proefnemingen omtrent de beweging van het lichtgas in lange buizen, ingesteld
in de werkplaatsen der Parijsche gasmaatschappij.
J. Selwijn, Over de vorderingen, die gemaakt zijn in het gebruik van vloeibare
brandstof tot verhitting van stoomketels.
Delocre, Verhandeling over den vorm van de dwarsdoorsnede, voor groote
gemetselde stuwdammen van vergaarkommen. Met plaat en aanteekening
van Dr. I.P. Delprat.
F. Reuleaux, Over kastraderen. Met plaat.
Spoorweg van Lyon naar la Croix-Rousse. Met plaat.
Hydraulische draaibrug over de rivier de Ouse. Met plaat.
Considère, Over de drukking der aarde. Met plaat.
Leferne, Memorie over de opslibbing en uitdieping der haven van Saint-Nazaire.
Met 2 platen.
De Festiniogh-spoorweg. Met plaat.
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Opmerkingen, omtrent spoorstaven en ijzeren dwarsliggers.
Over het nuttig gebruik van rioolwater voor den landbouw.
Stapfer, Nota over het gebruik der formulen van Gauckler en Prony, betrekkelijk
de beweging van het water in open kanalen.
Clauss, De waterwerken van de stad Brunswijk, benevens opgaven betreffende
den bouw en de exploitatie van waterleidingen in het algemeen. Met 7 platen.
Mededeelingen, boekaankondigingen en nieuw verschenen werken.

I n h o u d J a a r g a n g 1871-1872.
I. Verslagen, Notulen en Bijlagen (16 en 152 bl. met 11 pltn).
II. Verhandelingen, vertalingen, enz. enz. (391 bl. met 48 pltn.)
Th. Bleckman, Nota over de verbetering van den Donau bij Weenen. Met 2
pltn.
G. van Diesen, J.D. Evers, J. Rouppe van der Voort en J.M. Giesbers,
Beschrijving van de brug over de Lek te Kuilenburg. Met 36 pltn.
J.G. van Renterghem, Beschouwingen over bereiding van dwarsliggers met
antiseptische vloeistoffen, door middel van inpersing.
Schuivende sluisdeur. (Uittreksel van eene beschrijving der sluis te Kampen),
gebouwd in 1868, waarbij is toegepast zoodanige deur en eene rolwipbrug,
ontworpen en uitgevoerd door J. Swets Az., met 1 pl.
K.R. Bornemann, Proeven omtrent de afvloeijing van water over breede
overlaten. Het aanteekening van I.P. Delprat.
Berigt van het comité tot onderzoek der vraag over de vereeniging van
spoorwegbruggen met bruggen voor gewone wegen. Met aanteekeningen van
G. van Diesen.
J.F. Radinger, Over stoomwerktuigen met groote zuigersnelheid. Met 4 platen.
De blaas-condensatie-toestel. (Blow through, condensor) Met plaat.
De aanwending van meststof. - Het A.B.C. proces. Brief van den Heer F.W.
Conrad.
R.E. Froude, Inwendige reiniging van de Torquay-waterleiding. Met plaat.
J. Bailey Denton, Eenige opmerkingen omtrent de aanwending van meststoffen.
Prof. Archer, Eenige mededeelingen omtrent de praktische werking van de
patent straatlocomotieven van R.W. Thomson.
J. Macquorn Rankine, Over de ontploffingskracht van verhitte vloeistoffen.
Vertaald en met aanteek. van I.P. Delprat.
Over de invoering van gelijke afmetingen van gebakken steenen in Duitschland.
A. Durand Claye, Memorie over de werken tot verbetering van den
gezondheidstoestand te Brussel. Met plaat.
Over de kosten van aanleg en te verwachten geldelijke uitkomsten van
goedkoop aangelegde spoorwegen.
A. Fölsch, Over de schouwburgbranden en over de middelen om schouwburgen
tegen brand te beveiligen. Met plaat.
Ch. Combes, De toepassing der mechanische warmtetheorie op de
locomotieven, bij het werken met tegenstoom.
Fr. Schmidt, De slingeringen van den St. Stefanustoren te Weenen.
Saint-Yves, Over het gebruik van beweegbare stuwen, volgens het stelsel van
Poiré voor opstuwingen, hooger dan 2 meters boven zomerwater. Met plaat.
Rogers Field, B.A. en G.J. Symons. Bepaling van het bedrag der verdamping
aan de oppervlakte van water. Met plaat.
M e d e d e e l i n g e n , waarbij o.a.
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Patent veiligheidskleppen van Hughes en Sellers te Nottingham. Met plaat.
Veerkrachtige stalen wielen. Met plaat.
Toestel van Zadel om het springen van stoomketels te voorkomen. Met figuur.
Dr. E.F. van Dissel, Vermenging van mortel en ongebluschten kalk.
Engelsch blocksignaalstelsel van Siemens en Halske.
R.J.C. van der Meulen, Elektrische controleur voor afstandssignalen. Met plaat.
De centrifugaalpompen.
Boekaankondigingen en nieuw verschenen werken.

I n h o u d v a n j a a r g . 1872-1873.
I. Verslagen, Notulen en Bijlagen (109 bl. met 3 platen).
II. Verhandelingen, vertalingen, verscheidenheden, boekaankondigingen enz.
N.T. Michaëlis, Spanningen in de zamenstellende deelen van een balk van de
tweede orde met gebogen bovenrand. Met plaat.
J.J. Roelants, Beschouwing over waterstanden, toegepast op dien van de Maas
te Roermond. Met plaat.
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M. van Ruth, Seintoestel. Met plaat.
G.J. Blaauw, Opruiming van ijsbezettingen. Met 2 pltn.
Dr. C.H.D. Buys Ballot, Eerste Vervolg op de memorie betrekkelijk de
waterstanden op de Nederl. rivieren.
A.N.J. van Hees, Over het gebruik van niveaux.
A.C. Broekman, Over de theorie der in de rigting van de lengte gedrukte en
getrokken staaf. Met plaat.
P.J. Neyt, De afdamming van het Sloe. Met 4 pltn.
Over het springen van den stoomketel van de schroefstoomboot ‘Stad
Gorinchem’ op 28 Aug. 1872. Met plaat.
F.J. van den Berg, Over de berekening van liggers, doorgaande over meer
dan twee steunpunten, met flaauw gebogen lengteas, veranderlijke
dwarsdoorsnede en willekeurige belasting.
Doniol, Nota over den toestand der maritieme werken te Venetie, Livorno,
Spezzia, Genua, Triëst, Ile-Rousse en Bastia. Met 3 pltn.
T.A. Rochussen, IJzeren bovenbouw van spoorwegen in Pruissen. Met plaat.
Dr. E. Winkler, Nieuwe theorie der aarddrukking. Met plaat en aanteekening
van Dr. I.P. Delprat.
Fischer, Het gymnasium Andreanum te Hildesheim. Met 3 pltn.
Praktische bepaling van de afmetingen en van het vermogen der locomotieven.
F. Förderrenther, Over den aanleg der verbindingsbogen tusschen wissel en
puntstuk. Met 2 platen.
Elektromagnetische afstandseinen, volgens het stelsel van W. Hohenegger.
Met pl.
K.R. Bornemann, Over proeven omtrent den afvoer door schutopeningen onder
water. Met plaat en aanteekening van Dr. I.P. Delprat.
La Rivierre, Over het creosoteren van het houtwerk in de haven van Trouville.
J. Schlierholz, Over het gebruik van beton boven den grond. Met plaat.
Maynard's draadkabelbrug. Met plaat.
Verdere mededeelingen omtrent de doorblaas- en ejector-condensors. Met
plaat.
Runde, Bouw van een fort op het Langlutjensand in de Wezer. Met 2 platen.
Hydraulische opstijgtoestel volgens het stelsel van L. Edoux te Parijs. Met
plaat.
W.J. Macquorn Rankine, Verslag over het ontwerpen en den aanleg van
gemetselde dammen. Met plaat.
Flamand, Nota over de drukking van aardewerk. Met plaat en aanteekening
van den vertaler Dr. I.P. Delprat.
De Tell-spoorweg bij Aldershot. Met plaat.
Krachten werkende op assen van spoorwegrijtuigen.
De Cuverville, Toestel tot het oververhitten van stoom van J. Wyatt Reid te
New-York.
Openbare werken der Vereenigde Staten van Amerika in 1870. (Uittreksels uit
een verslag van eene zending van den hoofdingenieur Malézieux. Met 2 platen.
Eenige statistieke opgaven omtrent de spoorwegen in Frankrijk.
De werktuigen, gebruikt tot droogmaking van de Stadil Fjord, door Guynne en
o

C . Met plaat.
J.G. van den Bergh en J.M. Telders, Over vëerende wielen, Met plaat.
Wanddikte van waterleidingsbuizen in Amerika.
Remblokken van gegoten ijzer.
Gobin, IJsopruiming door middel van dynamiet. Met plaat.
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C.A. Oppermann, Goedkoope ijzeren bruggen met snel gemaakte funderingen,
met plaat.
De waterwerken van Weenen.
Selenitische mortel.
Vuurvastheid van bouwsteenen.
Over asphaltbestrating.
Boekaankondigingen en nieuw verschenen werken.
I n h o u d v a n J a a r g a n g 1873-1874.
I. Verslagen, Notulen en Bijlagen (98 bl. met 4 platen.)
II. Verhandelingen, vertalingen, verscheidenheden, boekaankondigingen enz.
(374 bl. met 27 platen.)
Dr. I.P. Delprat, Over de afhankelijkheid tusschen de gelijktijdige waterhoogten
op onze hoofdrivieren.
Jhr.A.L. Sandberg, Beschrijving van de waterbezorging met toebehooren enz.
uitgevoerd op het station van de Staatsspoorwegen te Dordrecht. Met 3 platen.
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M. van Ruth, Verslag omtrent de vervaardiging van spoorstaven voor de
Staatsspoorwegen. Met 4 platen.
A.A. Bekaar, Iets over den invloed der afdamming van het Sloe op de
Zeeuwsche stroomen. Met 4 platen.
J.D.C.M. de Roos, Beschouwingen over het draagvermogen van eene aan
beide einden volkomen en horizontaal bevestigde veerkrachtige staaf van
onveranderlijke doorsnede. Met plaat.
Over het in beweging geraken van grint, zand en slib.
Tresca, Proeven over het rekken van lederen, caoutehoue- en
gutta-perchadrijfriemen.
Bazin, Vergelijkende beschouwingen over de nieuw voorgestelde formulen,
ter berekening van den afvoer van water in open kanalen. Met plaat.
Lavoinne, Beschouwingen over den wederstand der vlakke wanden van
stoomketels.
Technische voorschriften van den ‘Verein Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen’
voor den bouw en de exploitatie van spoorwegen. Met 3 platen.
Westendorp, Bepaling der metaaldikte van gegoten ijzeren buizen, en
voorstellen tot aanneming van eene normale mof en van eene normale flens.
Met plaat.
Bochkoltz, Het spoorweg-sein- en wisselstelsel van Saxby en Farmer. Met
plaat.
E. Cramer, Herstelling der damwanden en opvulling der holten onder het
sluishoofd der zoogenaamde zandsluis te Breslau door middel van
cementmortel. Met plaat.
Kohn, Voordragt over het spoorweg-blok seinstelsel. Met plaat.
J.L. Terneden, Geboorde of geponste klinknagelgaten, volgens W.R. Browne.
Met plaat.
Tresca, Beschouwingen over wringing. Met plaat.
F. Martin, Werken uitgevoerd aan den mond van den Donau van 1857 tot 1871.
Met plaat.
Russisch marine-geschut. Met plaat.
C.C. Rockwood, Dagelijksche beweging van een toren van gebakken steen,
veroorzaakt door de warmte van de zon.
Séguran, Over het gebruik van dynamiet.
Proefnemingen omtrent de uitwerking van dynamiet. Nota van de HH. Roux
en Serrau.
Bauschinger, Mededeelingen van het mechan.-technisch laboratorium der Kon.
polyt. school te München. Met plaat.
Het hydraulische dok te Bombay. Met plaat.
Getijde-register. Met plaat.
M.J. Maune, Phosphor-brons.
Barlow Jr., Over stoomtramways.
Vervaardiging van getrokken geschut in Engeland. Met plaat.
Handelwijze van Baines om onbruikbaar geworden spoorstaven te herstellen.
A. Rudolff, Over het spoorwegstelsel met enkele spoorstaaf van Larmanjat.
Met plaat.
H. Wilde, Over den invloed van gas- en waterbuizen op de rigting van den
bliksem.
W.S. Hall, Over klinknagelverbindingen. Met plaat.
Proeven over den wederstand der bouwstoffen tegen verbrijzeling.
Gebruik van stalen spoorstaven.
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Berigt over een zelfwerkenden wateropvoeringtoestel der civiel-ingen. Nagel
en Kämp te Hamburg. Met plaat.
F. Hahn Danchell, Over turf.
Verwerken van Bessemer afval.
Over gasfabrieken en de verlichting van den toren van het Parlementsgebouw
te Londen.
Gewigt voor stoomwerktuigen.
Optische telegraphie.
H.E.W. Rodi de Loo, Hydraulische aardboor.
G. van Diesen, Waarom maakt men bij eene ijzeren of stalen brug de dwarsen
langsdragers sterker dan de hoofdleggers?
W.P. King, Over de kleine bevestigingsmiddelen voor houten schepen.
P.J. Neyt, Gewigt van steenbekleedingen.
Theron Skell, Eene formule voor de beste lengte van krukpennen in
stoommachines.
De Niagarabrug.

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

152
Stoom-, zeil- en drijvend dok van Morell. Met plaat.
Dr. I.P. Delprat, Wrijvingsraderen aan de assen der spoorwagens. Met plaat.
Amerikaansche vuurtorens. Met plaat.
F.A.Th. Delprat, Overbrugging der rivier de Tay tusschen Wormit en Dundee.
Met plaat.
P.J. Neyt, Nog iets omtrent den bodem van den Vlietepolder.
Middel tegen den paalworm.
Groote tunnel in de Gotthard-spoorweg.
Boekaankondigingen en Nieuw verschenen werken.

I n h o u d v a n J a a r g a n g 1874-1875.
I. Verslagen, Notulen en Bijlagen. (138 bl. m. 8 pltn.)
II. Verhandelingen, vertalingen, verscheidenheden, boekaankondigingen, nieuw
verschenen werken, (456 bl. m. 35 pltn.)
Staatsspoorweg van Utrecht naar Boxtel. Overzigt van den bouwtijd, de
afmetingen, de verwerkte bouwstoffen, het gewigt, de kosten enz. van de
bruggen bij Kuilenburg, Bommel en Crèvecoeur.
Dr. I.P. Delprat, Beschouwingen omtrent de proeven van Lagerhjelm, met
zweedsch en engelsch ijzeren staven genomen.
J.D.C.M. de Roos, Graphostatische bepaling van de in eene belaste en aan
beide einden volkomen horizontaal bevestigde veerkrachtige staafvan
onveranderlijke doorsnede, voorkomende momenten en afscheurende krachten.
Met 2 platen.
A.N.J. van Hees, Over de ondervinding, opgedaan bij het gebruik van den
tacheometer voor uitgebreide opnamen. Met plaat.
J.H.B. van Royen, Beschrijving van de proefmaling met de pompraderen van
Rijnland's stoomgemaal te Gouda, 14 Oct. 1873. Met plaat.
F.J. van den Berg, Over bet draagvermogen van een aan beide einden
bevestigd prisma.
J.D.C.M. de Roos; Beschouwingen over bet draagvermogen van aan beide
einden onvolkomen bevestigde veerkrachtige staven van onveranderlijke
doorsneden. Met plaat.
M.v. Ruth, Beschouwingen over de fabrikatie van plaat- en hoekijzer voor
stoomketels. Met plaat.
Malézieux, Remtoestel voor zamengeperste lucht van G. Westinghouse te
New-York. Met 2 pltn.
Het herstellen van onderzeesche telegraafkabels.
De zeebreker te Holyhead. Met fig.
Elektrische controle-inrigting voor afstandssignalen van Schellens.
Over den absoluten wederstand van spoorwegbruggen van getrokken ijzer.
De haven van Braye Bay op Alderney.
Grebenau, Technisch verslag over de in Julij en Aug. 1870 uitgevoerde
beveiliging en versperring van den Rijn bij Germersheim. Met plaat.
Brandvrije gebouwen.
A. Durand-Claye, Stand van het vraagstuk betreffende de rioolstoffen en haar
gebruik voor den landbouw in Frankrijk.
Het zamengesteld stoomwerktuig van Dingler. Met plaat.
Een bergspoorweg.
Epicycloidale tandraderen. Met 2 fig.
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Elektrisch-zelfwerkende stoomfluit voor locomotieven, ingevoerd op den
franschen Noorder-Spoorweg. Stelsel Lartigue en Forest. Gebr. Digney te
Parijs, constructeurs. Met plaat.
Morin, Verwarming en luchtverversching.
Modellen van gasfabrieken voor 10 tot 2000 bokken voor hoofdplaatsen van
kantons, kleinere steden, werkplaatsen en fabrieken, kasteelen en
privaateigendommen, halten en stations. Met plaat.
C. Evans, De stabiliteit van torens en schoorsteenen. Met plaat.
Mistseinen.
Uitkomsten der metallurgische proeven van Frémy, met betrekking tot het
geschutmetaal.
Wathley Tyler, Over eenvoudigheid en de inrigting en werking der seinen op
de spoorwegen, als een belangrijken waarborg voor het veilig en regelmatig
verkeer. Maatschappij voor toezigt op stoomketels in België.
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G. Muller, Over den wederstand dien men vorderen kan van het smeedijzer
bij brugconstructiën. Met plaat.
H. Henke en Zbrowski, Over een mechanischen toestel voor het gelijktijdig
zelfontbranden, zelfregelen en zelfuitdooven van de openbare gaspitten eener
stad.
De engelsche spoorwegen in 1873. Met 2 platen.
A. Roebling, Brug over de East-river te New-York.
Hedendaagsche locomotieven.
E. Bertin, Aanteekeningdn voor de proefondervindelijke studie der golven. Met
plaat.
Een nieuwe getijmeter. Met plaat.
Over het remmen met tegenstoom.
V e r s c h e i d e n h e d e n , waarbij o.a.:
Lekken in waterleidingen.
De Atlantische telegraafkabels.
Stoomwerktuig met drie cilinders van Brotherhood. Met plaat.
v. Wagner, Een vereenvoudigde hydrometer. Met plaat.
J.M. Collette, De telegraaftoestel voor veelvoudige overseining van B. Meijer.
Met 2 platen.
Springen van een stoomketel ten gevolge van vorst.
Toestel van Field ter voorkoming van de vorming van ketelsteen. Met plaat.
Snelheidsmeter voor scheepsmachines van Hearson. met plaat.
Om het ontstaan van ketelsteen geheel te voorkomen.
J.D.C.M de Roos, Het uurwerk met vrijen slinger, pendule à balancier libre,
beschouwd als een merkwaardig voorbeeld eener overbrenging van beweging.
met plt.
Stroomsnelheidsmeting van rivieren volgens de handelwijze van Revy.
(Toepassing van het verbeterde molentje van Woltman.)
C. Balouzet, Machinale pannenfabrikatie.
G. Muller, Formule voor het gewigt van ijzeren bruggen.
Scheepsstoomwerktuigen.
Boekaankondigingen en nieuw verschenen werken.

[Tijdschrift]
Tijdschrift ter bevordering van n i j v e r h e i d , uitgegeven door de Nederl.
maatschappij ter bevordering van nijverheid. Jrg. 1833-1875. (dl. 1-38) Haarl., Erven
o

Loosjes. 1833-75. gr. 8 . per dl. bij int. ƒ 4, - à ƒ 6, Jaarg. 1868 bevat het register op deel 1-30, bewerkt door L.J. Nagel Jr.
afzonderlijk verkrijgbaar à ƒ 1,30.
Redactie: Jaarg. 1833-1849 A.H. van der Boon Mesch, G. Wttewaal, F.
van Catz Smallenburg en G.J. Verdam, F.S. Stratingh Ezn., P.J.J. de
Fremery en H.C. van Hall; jaarg. 1850-1862. A.H. van der Boon Mesch,
H.C. van Hall en E. van Voorthuysen Hzn.; jaarg. 1863-1867, de vorigen
behalve v. Voorthuysen, benevens D. Pas en E.H. von Banmhauer; jaarg.
1868-1870, de vorigen benevens F.W.C. Krecke; 1871 en 1872. de vorigen
behalve F.W.C. Krecke, benevens D. Grothe en W.F. Versteeg; 1873.
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De vorigen behalve A.H.v.d. Boon Mesch en D. Grothe; 1874 en 1875.
D. Pas, E.H. von Baumhauer, W.F. Versteeg, A.C. Oudeman Jr., F.A.T.
Delprat en W.C.H. Staring.
I n h o u d d e r j a a r g a n g e n 1868-1875. (Voor de inhouden der jaarg.
1-30 raadplege men het Register van Nagel):
J a a r g a n g 1868 (d e e l XXXI) b e v a t o.a.
Methylspiritus ter vervanging van alcohol.
Tentoonstelling van Nederl. nijverheid en kunst, te houden van Julij-September
1868, door het depart. Arnhem.
Verslag van de proefnemingen met een vilten brandemmer van W. van den
Burgh, gedaan door eene commissie van het depart. Leiden.
Nieuwe proefneming met het werktuig ter vervaardiging van droogduikers.
Rapport in zake Brönners patent gasbranders.
Nijverheid en koloniën. Verslag uitgebragt door Directeuren der Nederl. Maatsch.
ter bevordering v. Nijverheid in de algem. vergad. op 14 Julij 1868 te Arnhem.
Verslag over de stroovlechterij.
D. Pas, Beknopt overzigt van de ambachts- en fabrieksnijverheid in Nederland
over 1867.
M e d e d e e l i n g e n , o.a. Bereiding van roode, violette en blauwe kleurstoffen
voor de verwerijen, volgens Joh. Holliday.
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Zuivere naphtaline uit de ruwproducten van de teerdestillatie.
Middelen ter onderscheiding van beukenhoutteer-creosoot en
steenkolenteer-creosoot, volgens H. Rust en Hager.
Invloed van het licht op glasverzilvering.
Willi's auiline-proces ter vorming van onmiddelijk photographische afdrukken
en teekeningen, kopergravuren, enz.
Grüne's ingebrande photographiën op porselein, glas en email op de Parijsche
tentoonstelling.
Azijnbereiding uit suikerbiet.
Mengsel tot afdrukvormen ten dienste der galvanoplastiek.
Bereidingswijze van snel droogende lijnolie, zonder aanwending van warmte.
Bereiding van gekleurde inktsoorten.
Nieuwe wijze om spijzen te verduurzamen.
Het vervaardigen van photographiën met verschillende kleuren.
Het morphine droogproces voor photographen.
Gebruik van waterglas tot het verwen van vloeren.
Het gebruik van glycerine tot het vullen van gazometers.
Eenvoudige bereiding van aniline uit nitrobenzol.
Photographisch goudbad voor violet-zwarte tinten.
Böhler, Gebruik van waterglas bij metselwerk.
Bereiding van waterdigt papier, behangsel enz.
Bronzen van gegoten zink.
Photographeren van bloemen.
Tucker's methode tot het bronzen van gietijzer.
Mengsel voor rollen van katoendrukkerijen.
Gebruik van minerale olie (petroleum) tot machine- en wagensmeer op de
Oostenrijksche spoorwegen.
Petroleum als grondstof voor lichtgas.
Verbetering in de gasverlichting der steden.
Kortlings graveermethode.
Loodwitbereiding volgens Girard.
Nieuwe bruine kleurstof voor architecten en schilders met waterverf.
Vervalsching van bier.
Middel tegen het rooken van schoorsteenen.
Tentoonstelling van werktuigen voor het molenaars- en bakkersbedrijf te Leipzig
in Mei 1869.

J a a r g a n g 1869 (d e e l XXXII) b e v a t o.a.
Nieuwe wijze om brood te bereiden, door Justus von Liebig. Met de
gebruiksaanwijzing van het Horsfords-Liebigsche bakpoeder, als naschrift door
Dr. L. Mulder.
F.W. van Eeden, Duinplanten, die tot duinbeplanting kunnen worden
aanbevolen.
Programma voor de tentoonstelling van photographie, natuurzelfdruk en
kleurendruk te houden te Groningen in Julij 1869.
Over den ringvormigen steenbakkersoven met voortdurende werking, van
Fried. Hoffmann en A. Licht.
E.H. von Baumhauer, Over de middelen om het hout tegen de vernieling van
den paalworm te beschutten.
J.W. Gunning, Over de zoogenaamde concrete suiker.
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Verslag aangaande het gebruik van faecale stoffen in den landbouw.
Verslag betreffende den toestand der turf-industrie in Nederland.
D. Pas, Beknopt overzigt van de Ambachts- en Fabrieksnijverheid in Nederland
over 1868.
Internationale tentoonstelling ten behoeve van ambachtslieden te Londen in
1870.
M e d e d e e l i n g e n o.a.: Faecale stoffen.
Ballouhey's methode tot het emailleeren van ijzer.
Anilinebruin tot het kleuren van photographiën, enz.
Luchtdigt graphietkit voor stoomketels.
Schubarth, Reiniging van boekdrukletters.
Het rioolstelsel van Liernur in Bohemen.
Bereiding van olieverwen. - IJzeren zonneblinden.
Verbeterde wijze om de jutevezels tot het spinnen van garen geschikt te maken.
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Over een middel om het spoedig vastworden van het gips te temperen, volgens
C. Puscher.
Het aluminium in den handel. - Kunst-goud. - Lichtsterkte van kaarsen. Lampenglazen.
C. Mirandolle, Het verwen van gecreosoteerd hout.
Olieverf op cement.
De hygrometer van Monier.
Fabrikatie van billardstokken in Frankrijk.
Werktuigen tot het maken van geheele vaten.
Anilinezwart op wol en katoen.
Mengsel voor elektrotypische vormen.
Kit voor ijzeren ovens en dergelijken.
Zwart verwen van zinkblik voor dakbedekkingen.
Vaatwerk van papiermaché.
Onmiddelijke verzilvering van gietijzer langs galvanischen weg.

J a a r g a n g 1870 (d e e l XXXIII) b e v a t o.a.
Landbouw en waterstand. Rapport der commissie, benoemd door het Utrechtsch
depart. van de Ned. Maatsch. enz., tot het doen van opgave der bezwaren,
welke in het ressort van het department uit eene min gunstige verhouding van
den waterstand voor den landbouw mogten bestaan, en om de middelen op
te sporen en toe te lichten, welke zouden kunnen aangewend worden om die
bezwaren op te heffen of te verminderen (9 bijlagen). Aanhangsel op id.
Landbouw en waterstand. Id. in de prov. Groningen.
Landbouw en waterstand. Id. Verslagen van de Depart. Doesborgh, Haarlem
en Leiden.
W.F. Versteeg, De metalen in Nederl. Indië.
Proefneming met het bakpoeder van Liebigen Yeatman. Verslag van het dep.
Groningen.
Kort overzicht van den toestand der nijverheid op Java en Madura in 1868.
Intern. tentoonstelling v. photographie, natuur-zelfdruk en kleurendruk te
Groningen 1868.
Dr. C.C.J. Teerlink, Kunstmatige bereiding van Alizarine.
D. Pas, Beknopt overzigt van de ambachts-en fabrieksnijverheid in Nederl.
over 1869.
M e d e d e e l i n g e n , waarbij o.a.:
Het nieuwste werk over de Chineesche nijverheid.
Bleekmiddel voor halfstof van hout voor papierfabrieken.
Middel ter vervanging van mat geslepene glasplaten in de photographie.
Bepaling van de waarde van zeep.
Photovitrotypie.
Doelmatig gebruik van zinkwit als aanstrijkverf.
Aluminium houdend nieuw-zilver.
Verwen en drukken met anilinezwart.
Nieuwe metselsteenen.
Landbouwwerktuigen. - Maaimachines.
Het schillen van hout door stoom.
De verlichting van het hof der Tuilerien door geoxydeerd lichtgas.
Borax als middel om hout tegen bederf te bewaren.
Photographische glasdruk van Obernetter.
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G.J. Mulder, Lijnolievernis.
Aanwijzing en onderscheiding van de kleurstoffen van meekrap op zich zelve
en op weefsels.
Richters methode om kool voor de gasbereiding te keuren.
Bepaling der waarde aan zilver in den afval der photographische
etablissementen.
Over het kleurend vermogen der anilin-verfstoffen.
Bereiding van gelatine.
Voorwerpen van gutta-percha en elastieke gom.
Rapport opgemaakt door de Commissie tot onderzoek naar de mogelijkheid
eener indijking van de Wieringermeer.

J a a r g a n g 1871 (d e e l XXXIV) b e v a t o.a.
De vertegenwoordiging der Nederl. nijverheid en kunst op buitenlandsche
internat. tentoonstellingen.
Onderzoek van de gutta-percha van telegraafkabels.
Dr. F.W.C. Krecke, Iets over de fabriekmatige vervaardiging van torenuurwerken
in Nederland.
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Onderzoek naar de voor- en nadeelen van machinaal gevormde steenen.
Polytechnische tentoonstelling van het keizerlijk genootschap der vrienden der
natuurwetenschappen te Moskou, in het jaar 1872.
D. Grothe, Machine voor het afwerken van vaatbodems.
D. Grothe, Over het bijten van fineerplaten.
D. Grothe, Hoe men de stoffen voor het smeeren der machinedeelen beproeft.
Het Ombilien-kolenveld in de Padangsche bovenlanden, en het transportstelsel
op Sumatra's westkust.
Wereldtentoonstelling in 1873 te Weenen.
D. Pas, Beknopt overzigt van de ambachts- en fabrieksnijverheid in Nederland
over 1870.
M e d e d e e l i n g e n , waarbij o.a.
Eene nieuwe appretuur voor weefsels.
Ligt uitvoerbare wijze om koper, messing en ijzer te vertinnen, zonder
aanwending van vuur.
Onbreekbaar kookgereedschap.
IJzeren telegraafpalen.
Bier geschikt te maken voor verzending over zee.
Nieuw gebruik van gevulkaniseerd kaoutschouk.
Hechtmiddelen van perkament papier.
Gebruik van stoom tot het uittrekken van kleurstoffen.
Nieuwe toestel tot het destilleeren van zwavelzuur.
Over Ransome's nieuwe kunststeen.
Muurwerk, dat met cement bepleisterd is, met olieverf te bedekken.
Opslibbing van onze Wadden.
Brons van mangaan en koper.
Puscher's vormen van luster-kleuren op metalen.
Hydraulische boor.
IJs-industrie.

J a a r g a n g 1872 (d e e l XXXV) b e v a t o.a.
D. Grothe, Stereochromie.
D. Grothe, Wenken voor boekdrukkers en uitgevers.
E.H.v. Baumhauer, De middelen ter verkrijging van zuivere lucht en goed
drinkwater in de groote steden.
W.F. Versteeg, Marmer in Nederl. Indië.
D. Grothe, IJzeren wielen voor voertuigen.
Het gebruik van tannin in de bierbrouwerij.
Goud- en zilverdruk op geweven stoffen.
Perkament papier.
Herkenning der echte verzilvering op metalen ter onderscheiding van de
valsche.
Toepassing van de residuen der sodafabrieken.
Onderscheiding van echten van vervalschten rooden wijn.
W.F. Versteeg, Korte opmerkingen omtrent het vinden van kolen in de
Padangsche bovenlanden.
Nota betrekkelijk de machinaal gevormde steenen en het gebruik daarvan in
vergelijking van die met de hand gevormd.
D. Grothe, Glasfabrikage.
De nijverheid en het vervoer harer voortbrengselen.
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L. Ali Cohen, Waterbederf ten gevolge van aardappelmeelfabrikage. Een rapport
aan de Staten van de prov. Groningen.
Machine voor het maken van cirkelvormige en ovale lijsten.
Machine voor het besnijden van papier.
Praktische wenken over het maken der vormen voor het gieten van wijde ijzeren
buizen.
De boekbinderij van den Heer J. Sommerville te New-York.
D. Grothe, Stoomwielenfabriek.
Prof. J.W. Gunning, Over de faecaliën, in Maart en April 1872 met de
Liernursche toestellen verzameld in de Looijersloot en de Bouwkas te
Amsterdam.
Dr. Hanisch, De verzilvering van gelatine-reliefbeelden voor galvano-plastiek.
Bereiding van waterdicht papier en kunsthout.
Glazen tappen voor assen.
Het bedrukken van stoffen met metallische praecipitaten.
Middel om drukwerk zonder beschadiging van het origineel te kopieeren,
volgens Prof. Böttger.
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Over het vertinnen van rood en geel koper en ijzer op natten weg.
Eenvoudige wijze om de alizarin uit de met zoogenaamd rood geverfde stoffen
weder af te scheiden.
Over de bepaling van het gehalte aan zuivere rietsuiker in ruwe
beetwortelsuikers volgens Dr. C. Scheibler.
Dr. Scheibler, Over den invloed der dekglazen tot sluiting der buizen bij de
suikerbepaling.
Rapport aan het depart. Groningen over de wenschelijkheid van de invoering
van gaskrachtmachines en gaskachels.
Over den flotteur met alarmfluit van J. de Chaine, te Molenbeek St-Jean le
Bruxelles.
Zamenstelling der massa tot het vervaardigen van kunstzandsteen van
Ramsome, volgens A. Hirschberg.
Eene nieuwe anilin-verf, onder den naam rosa, van Prof. Dr. Brommer te Calw.
Gasfabriek in het klein.
Blumer's nieuw aniline-blauw voor de drukkerij.
Bereiding en gebruik van karmozijnstijfsel.
Over het roesten van ijzer.
Over de bereiding van koper, zilver en goud uit de pyriten, volgens F. Claudet.

J a a r g a n g 1873 (d e e l XXXVI) b e v a t o.a.
E.H. von Baumhauer, Over den diamant en zijne bewerking.
H.C. van Hall, De teelt van suikerbiet.
Stoomploeg van Redmond.
Duinbeplanting.
Over een nieuwen toestel om de trekking in schoorsteenen te meten, volgens
Scheurer-Kestner.
G. Stam, Iets over de Hollandsche houtzagerij.
F.J. van Pesch, De nieuwe waterwerken en industriëele ondernemingen te
Freiburg in Zwitserland.
De werklieden in Engeland vergeleken met die van andere landen.
A.C. Gleichman, Over de bepaling der waarde van ruwsuiker.
H.C. van Hall, De Nederl. fabriek- en ambachtsnijverheid in 1871.
Over de gasbereidingsmethode van Eveleigh.
Vertinning op natten weg van rood en geel koper, ijzer, staal, zink, enz. volgens
C. Paul.
Over eene nieuwe wijze van electrische verlichting door Ladiguin.
Vervanging van het eiwit door melk in de katoendrukkerijen.
Alarmsignaal op spoortreinen.
Mr. R.W.J.C. de Menthon Bake, Arabische handel en nijverheid.
E.H. von Baumhauer, Over de kunst-nijverheids-museën op de Weener
tentoonstelling van 1873.
E. Pelonze en P. Andouin, Over eene nieuwe methode, om uit lichtgas de
daarin zwevende stoffen te condenseeren.
Over de ontwikkeling van chloor voor de chloorkalkbereiding.
Onderzoek op arsenik in behangselpapier.
Statistiek der groote chemische industrie in het Duitsche rijk, gedurende de
laatste 6 jaren.
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J a a r g a n g 1874 (d e e l XXXVII) b e v a t o.a.
A.C. Oudemans Jr., Over glycerine en het gebruik daarvan in de nijverheid.
G. Stam, Bijdrage tot de geschiedenis der beetwortelsuiker-fabrikatie.
A.C. Oudemans Jr., Over de rol van het mangaanmetaal in de nijverheid.
F.A.T. Delprat, Over luchtverversching en de voor de gezondheid benoodigde
ruimte.
Invloed der fabrikatie van kunstmatige alizarine op de meekrapcultuur.
Eene groote omkeering in de sodafabrieken.
Over de Stassfurter potasch-industrie.
Statistiek der groote chemische industrie in het Duitsche rijk, gedurende de
laatste 6 jaren.
Landbouwwerktuigen. Petroleum.
Tentoonstelling van houten meubelen te 's Gravenhage, door de afdeeling der
Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid.
W.J.D. van Iterson, Over den mest der steden en de verzameling en bereiding
daarvan uit een landbouwkundig oogpunt.
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Over het ontharen van huiden door kool in stede van door talk.
F.J. van Pesch, De stoomploeg in 1873 en zijne geschiedenis.
Nog iets over de vergelijkende waarde van kunstmatige alizarine en meekrap.
Het bewaren van teekeningen in potlood of O.I. inkt.
Het bewaren van ijs gedurende den zomer volgens Dr. W. Fleischmann.
Over de zandstraal-machine van B.C. Tilghman in Philadelphia.
Uittreksel uit een rapport wegens door het Depart. Utrecht genomen proeven
omtrent de waarde als brandstof van steenkolen, met en zonder bijmengsels.
Bewegelijke verbinding van ijzeren buizen.
Papier uit vlas bereid.
Kunststeenen.
Graveeren op glas.
Het decoratieschilderen op stuifolie.
De ammoniak-machine van Lamm in New-Orleans.
Nog iets over de meekrapcultuur en hare concurrentie met de kunstmatige
alizarine.
Ph.J. Waller, Het rollend materiëel en de rentabiliteit der spoorwegen.
Over het hard worden van gips.
Het droogmaken van nieuw gebouwde huizen.
Het beschilderen van zink, volgens Puscher.

J a a r g a n g 1875 (d e e l XXXVIII) b e v a t o.a.
Dr. A. Vrolik, Verslag aan Z.E. den minister van binnenl. zaken, omtrent de
wereld-tentoonstelling te Weenen, van 2 Mei 1873, en meer bepaaldelijk omtrent
de Ned. afdeeling.
Internationale tentoonstelling te Philadelphia in 1876. Circulaire der Ned.
hoofdcommissie.
Systeem van indeeling bij de in 1876 te Philadelphia te houden Internat.
tentoonstelling.
K.L. Woltersom, Waterglas.
Iets over de orgelmakerij.
Prof. Gintl, De Zweedsche lucifer-fabricatie.
D.J. Sanders van Loo, Indische houtsoorten en houtbereiding.
Dr. J.W. Gunning, Over de oorzaken der stroopvorming bij de verwerking van
beetwortelsap.
Bestrating met houtblokjes.
Tramway-wagens door veerkracht bewogen.
Bewaren van stoomketels.
Over goederenvervoer op spoorwegen.
Papierleder.
Over de vervaardiging van photogalvanographische koperplaten volgens P.
Pretsch.
Twee voor de Musea van kunst toegepast op nijverheid hoogst gewichtige
prijsvragen. 1e. Voor eene methode om gipsafgietsels tegen periodisch
terugkeerende afwasschingen volkomen bestendig te maken, zonder dat de
fijnheid der vormen daarbij in het minst wordt beschadigd en de kleur van het
gips daardoor wezenlijk veranderd wordt; 2e Voor het aanbieden eener massa
tot verkrijging van afgietsels van kunstwerken, welke de voordeelen van den
gips maar daarenboven een toereikende weerstandseigenschap bezit, enz.
Bereiding van goede goud- en zilverinkt, volgens C.H. Viedt te Braunschweig.

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

Droogleggen in Indië.

[Tijdschrift]
Tijdschrift voor N i j v e r h e i d in Nederlandsch Indië, onder hoofdredactie van P.
Bleeker. Mederedacteurs: Groll, de Bruyn Kops en Maier. - Oorspronkelijke bijdragen.
Uittreksels uit Nederlandsche en vreemde tijdschriften. dl. I-IV. Batavia, Lange &
o

o

C . dl. V en VI. Batavia, Ogilvie. ('s Hage, Mart. Nijhoff.) 1854-59. gr. 8 . per deel
ƒ 6, -

[Tijdschrift]
Tijdschrift Nieuwe serie. Onder den titel: Tijdschrift voor nijverheid en landbouw in
Nederl. Indië. Uitgeg. door de Nederl. Indische Maatschappij van nijverheid en
landbouw. (laatste jaarg. onder red. van J.L. Rovers.) dl. VII-XX. (van de geheele
o

reeks) Batavia, Ogilvie. ('s Hage, Mart. Nijhoff.) 1860-76. gr. 8 . per deel
ƒ 6, -

[Tijdschrift]
Tijdschrift voor p h o t o g r a p h i e , ten dienste van photographen, schilders, enz.
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Onder medewerking van E.J. Asser, J.A. van Eyk, P.J. Kaiser en E. Mulder.
Hoofdredacteur: L.P. van der Beek. Jaarg. 1-3. Arnh., D.A. Thieme. 1864-66. gr.
o

8 . Per jaarg. van 12 afl. (à 32 bl.m.pltn.)
ƒ 4,80
Niet verder verschenen.

[Tijdschrift]
Tijdschrift voor photographie. Uitgeg. door de Amsterdamsche
o

photographen-vereeniging.jaarg. 1-8. Amst., A.W. Groote. 1868-75. gr. 8 . per jrg.
ƒ 3, -

[Tijdschrift]
Tijdschrift Tijdschrift voor t e l e g r a f i e en aanverwante wetenschappen. Jrg. 1-9.
1861-1868. Amst., H.J. van Kesteren. 1861-68. per jaarg. van 4 afl. (à 48 bl. m.
o

gelith. pltn en houtsneêfig.) gr. 8 .
ƒ 2,50
Jaarg. 1-3 onder red. van R.K. van Eldik, J.W. Hagers en Z.v.d. Vegte;
jaarg. 4-9 onder red. van R.K. van Eldik en Z. van der Vegte. In 1871
voortgezet onder den titel: Maandblad voor telegrafie. Zie aldaar.

[Tijdschrift]
Tijdschrift Tijdschrift voor telegrafie en machinerie in de Nederlanden. Onder
redactie van J.R.T. Nievergeld. 1e en 2e jaarg. Vianen, G.S.A. Stuart. 1855 en 1856.
o

Per jaarg. van 12 nommers gr. 8 .
ƒ 3,60
Niet verder verschenen.

[Tijdschrift, Nieuw]
Tijdschrift (Nieuw), gewijd aan alle takken van v o l k s v l i j t , nijverheid, landbouw,
mijnwezen, handel, spoorwegen, telegrafie en scheepvaart. Onder redactie van S.
Bleekrode. 1e en 2e jaarg. Rott., P.C. Hoog. 1859-61. (Amst., C.L. Brinkman.) per
jaarg. van 12 afl. met platen.
ƒ 7, -
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Verminderde prijs der 7 deelen ƒ 7,50.

[Tijdschrift]
Tijdschrift voor w i s -, n a t u u r - en w e r k t u i g k u n d e . Onder redactie van J.
Acquoy, H.W. Bloem, D.W. Hinse, A. van Otterloo en R.v.d. Weerd. 1e-6e jaarg.
o

1858-1863. Amst., C.L. Brinkman. 1858-63. per jaarg. van 4 afl. à 36 bl. gr. 8 .
ƒ 1,25

[Tyndall, J.]
Tyndall (J.), De warmte beschouwd als een vorm van beweging. Uit de 3e Engelsche
uitgaaf in het Nederlandsch overgebracht door D.J. Admiraal. Met 8 uitsl. platen,
waarop 107 gravuren. Amst., C.L. Brinkman. 1871. (16 en 474 bl. m. 8 uitsl. pltn)
o

gr. 8 .
ƒ 5, -

[Tyndall, J.]
Tyndall (J.), Warmte en koude. Zes lezingen. Vert. door Dr. A. van Oven. Arnb., J.
o

Heuvelink. 1871. (Amst., C.L. Brinkman.) (8 en 96 bl.) post-8 .
ƒ 1,20

[U]
[Ueberfeldt, Braet von]
Ueberfeldt (Braet von), Zie Braet von Ueberfeldt.

[Uit]
Uit de Havana. Ondervindingen en opmerkingen over het fabriceeren der echte
sigaren, met mededeelingen over tabaksverbouw, handel, enz. Naar het Hoogd.
o

Kampen, P.M. Lughten. 1855. kl. 8 .
ƒ 0,60

[Uitbreiding, De]
Uitbreiding (De) van Rotterdam en de Rotterdamsche handelsvereeniging. De
ontwerp-overeenkomst beschouwd door ‘een Industriëel’. Rott., J.H. Dunk. 1872.
o

(16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,10
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[Uittreksel]
Uittreksel uit het verslag van den majoor der artillerie J.C. Verheije van Sonsbeeck,
opgemaakt ter gelegenheid van eene zending naar Parijs, tijdens de
wereldtentoonstelling aldaar, in de maanden Junij en Julij 1867. 's Hage, Minist. v.
o

Oorlog. 1867. Met pl. 8 .
Overdruk uit de Milit. Verslagen. (Handelt over geschutvervaardiging.)

[Uittreksels]
Uittreksels uit vreemde tijdschriften. (Uitgeg. door het Koninkl. Instituut van
Ingenieurs.) 1848-1869. 's Hage, Gebr. J. en H. v. Langenhuysen. 1848-1850. in
o

o

8 .; 1851-1869 in 4 . (Niet in den handel.)
Ieder jaargang bestaat uit 6 à 9 stukken, die in 1873 tot verminderde
prijzen verkrijgbaar zijn gesteld, voor zoover nog voorhanden. Per stuk ƒ
0,25 à ƒ 0,60.

[Uitvoering, De]
Uitvoering (De) der vestingwet en het korps der genie, beschouwd naar aanleiding
van het voorloopig verslag over de verhooging van de begrooting van oorlog voor
o

1874, door M.S. 's Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1874. (160 bl.) gr. 8 .
ƒ 1,50
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[Usener, F.H.]
Usener (F.H.), Het Nederlandsche achterlaadgeweer. Breda, Broese & Co. 1867.
(8 en 24 bl. m. 1 pl.)
ƒ 0,50

[Utenhove, J.M.C. van]
Utenhove (J.M.C. van), Over het onderscheid van spherische en parabolische
spiegels voor teleskopen, zie Verhand. Ned. Instituut, 2e serie, 2e dl.

[V]
[Vaandel, Het]
Vaandel (Het). Militair tijdschrift voor alle standen. 1851-1875. (1e reeks, jaarg. 1-8;
o

2e reeks jaarg. 1-8; 3e reeks jaarg. 1-9) Per jaarg. van 12 afl. roy. 8 . ƒ 3,60; 1873-75
met bijblad per jaarg. ƒ 4,80; kaarten worden afzonderlijk berekend.
Jaarg. 1 en 2 verschenen te Delft bij W.N.C. Roldanus; jaarg. 3 en 4 bij
N.J.v. Overvoorde, aldaar; jaarg. 5 te Leiden bij A.W. Sijthoff; jaarg. 6-8
te 's Hage bij H.L. Smits; 2e serie jaarg. 1-4 te 's Hage en Leiden, bij M.J.
Visser en v.d. Heuvel & v. Santen; 2e serie jaarg. 5-8 en 3e serie jaarg.
1-9 te Schiedam bij H.A.M. Roelants. Redactie: 2e reeks jaarg. 1-8 en 3e
reeks 1-7 P.F. Brunings, met medew. van anderen; 3e reeks jaarg. 8 en
9 P.F. Brunings en J.H.H. Dommers.

[Vaes, J.F.]
Vaes (J.F.), De telegraphie. System zum Gegensprechen mit Morse' und
Hughes'schen Apparaten, wobei keine Veränderung in den Widerstand der Leitung
o

eintritt. Rott., Nijgh & v. Ditmar. 1872. (8 bl. m. 2 fig.) roy. 8 .
ƒ 0,30

[Vaynes van Brakell, R.G.B. de]
Vaynes van Brakell (R.G.B. de), Amsterdam weder eene zeestad. Het eenvoudigste
komt den mensch het laatste voor den geest. Blik op het overwegend belang voor
ons land om de diepe bevaarbare zee weder voor Amsterdam gebragt te zien. Naar
aanleid. der voordragt van A. Huët, in de afd. Koophandel der Maatschappij Felix
Meritis te Amsterdam op Donderdag 3 April 1862. Arnh., J. van Egmond Jr. 1862.
o

(72) gr. 8 .
ƒ 0,75
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[Vaynes van Brakell, R.G.B. de]
Vaynes van Brakell (R.G.B. de), Geen doorbraken meer! Weerstreeft de natuur
niet, maar werkt met haar mede. Aantooning van het eenige afdoende middel om
ons land voortaan en ten allen tijde van verdere rivierrampen te bevrijden. Arnh., J.
o

van Egmond Jr. 1861. (30 bl) gr. 8 .
ƒ 0,45

[Veen Czn., B.W. van der]
Veen Czn. (B.W. van der), De verbeterde Nederlandsche letterkast, voorgedragen
in eene vergadering der Koster-vereeniging te Tiel, en door haar goedgekeurd den
o

19 Oct. 1852. Tiel, A. van Loon. 1852. gr. 8 .
ƒ 0,25

[Vegte, Z. van der]
Vegte (Z. van der), Zie Maandblad v. telegrafie. - Tijdschrift v. telegrafie.

[Ven, E. van der]
Ven (E. van der), Beginselen van de theoretische en toegepaste mechanica. 2 dln.
o

Leid., A.W. Sijthoff. 1868. (6 en 195; 8 en 112 bl. m. houtgr.) gr. 8 .
ƒ 3,67

[Venema, G.A.]
Venema (G.A.), Kanalen in de provincie Groningen. Open brief aan den heer N.J.
van der Lee, ingenieur van den waterstaat te Deventer. Gron., Erven C.M. van
o

Bolhuis Hoitsema. 1856. (8 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,10

[Venema, G.A.]
Venema (G.A.), Het dalen van de noordelijke kuststreken van ons land. Gron., J.
o

Oomkens Jz. (Wed. S.G. Moerbeek.) 1855. Met uitsl. plaat. 8 .

[Venema, G.A.]
Venema (G.A.), Nota's van den heer commissaris des konings in de prov. Groningen,
benevens de verbetering van de kanalen in deze provincie in verband beschouwd
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met de plannen in de nota's vervat. Gron., Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema. 1856.
o

gr. 8 .
ƒ 0,40

[Venema, G.A.]
Venema (G.A.), Over het meten en wegen van granen, zaden en andere
o

zelfstandigheden. Gron., J. Oomkens Jz. 1855. gr. 8 . met plaat
ƒ 0,80

[Venema, G.A.]
Venema (G.A.), Proeve eener nieuwe en eenvoudige methode voor het verdeelen
van regt- en kromlijnige stukken grond van meerdere of mindere uitgestrektheid.
(Met een uitsl. plt en tabel) Gron., J. Oomkens Jz. 1852. (Amst., G. Theod. Bom.)
o

gr. 8 .
ƒ 0,50

[Venema, G.A.]
Venema (G.A.), Proeve van een ontwerp voor het waterpassen van en het
waarnemen der waterstanden in de provincie Groningen. Gron., J. Oomkens Jz.
o

(Wed. S.G. Moerbeek.) 1855. gr. 8 .
ƒ 0,70
Zie Acker Stratingh.
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[Verantwoording, Openbare]
Verantwoording (Openbare) van de Nederl. Rhijnspoorwegmaatschappij ten aanzien
o

van de aansluiting te Rotterd. Amst., Fred. Muller. 1860. 8 .
ƒ 0,25

[Verbetering]
Verbetering der afwaterings- en scheepvaartkanalen in de provincie Groningen;
bevattende het centraal-verslag der afdeelingen op het Rapport, het advies der
plaatselijke geneeskundige commissie enz. Gron., Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema.
o

1858. (38 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,45

[Verbetering, De]
Verbetering (De) der bemalingsmiddelen van het waterschap ‘de Beemster.’ Rapport
uitgebracht door J.F. Conrad, J.C. de Leeuw, H. Linse en L.A. Reuvens. Naar
aanleiding van het besluit van hoofd-ingelanden van genoemd waterschap van 30
o

Maart 1871. Haarl., Erven Bohn. 1873. 4 . met tabellen. (Niet in den handel).

[Verbetering, De]
Verbetering (De) van het rioolstelsel te Leiden. Leiden, A.W. Sijthoff. 1870. (36 bl.
o

met 1 gelith. pl.) gr. 8 .
ƒ 0,40
Overgedr. uit het 2e Verslag der Vereen. tot verbetering der
Volksgezondheid. ƒ 2,50.

[Verbeteringen, De]
Verbeteringen (De) der scheepvaartkanalen en de drieton. Gron., H.R. Roelfsema.
o

1857. gr. 8 .
ƒ 0,10

[Verbindingslijn, De]
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Verbindingslijn (De) Scheveningen - 's Gravenhage - Leiden - Woerden, getoetst
aan het belang der residentie en aan alle andere openbare belangen. Met eene
o

vergelijkende krt. Amst., Fred. Muller. 1860. (37) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Verdam, G.J.]
Verdam (G.J.), Gronden der toegepaste werktuigkunst, of volledig zamenstel van
theoret. en pract. gronden, welke tot het behoorlijk inrigten en zamenstellen van
werktuigen vereischt worden. 4 deelen met inleiding. Gron., W. v. Boekeren. 1839.
o

(Amst., C.L. Brinkman) gr. 8 . met pl.
ƒ 43, Ook afzonderlijk onder de titels:
I. Algemeene gronden der werktuigk., de beschouwing der eenvoudige werktuigen
in derzelver evenwigt enz. met pl.
ƒ 4,90
II. Gronden tot het aanwenden van raderwerken, m. 12 uitsl. pl.
ƒ 7,40
III. Beschouwing der uitwerkingen van dalende gewigten en van ontspannen
wordende veeren, met 4 uitsl. pltn.
ƒ 4,40
IV. 1e, 2e en 3e afd., 1e ged. Volledige verhand. over de stoomwerktuigen. Met
atlas in 17 pl.
ƒ 12,80
V. 3e afd., 2e ged. Over stoomwerktuigen, 3e, 4e en 5e hoofdstuk, met 6 uitsl.
pltn.
ƒ 4,80
VI. 3e afd. Pract. ged. 6e, 7e en 8e Hoofdstuk en bladwijzer over het geheele werk,
met 6 pltn.
ƒ 6, Het 4e dl. in 3 afd. afzonderlijk ƒ 23,60. Inleiding afz.
ƒ 2,70

[Verdam, G.J.]
Verdam (G.J.), Zie Tijdschrift ter bevordering van nijverheid.

[Verdedigings-liniën, Onze]
Verdedigings-liniën (Onze), door een oud vrijwilliger van 1830. Utr., A.J.S.v.
o

Rooijen. 1867. (8 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,10

[Verdüchène, H.J.A.]
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Verdüchène (H.J.A.), Eenige denkbeelden over de verdediging van ons land. Bergen
o

op Zoom, P. Harte. 1867. (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30

[Verdüchène, H.J.A.]
Verdüchène (H.J.A.), Hoofddenkbeelden over de verdediging van ons land, geuit
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij de behandeling der hoofdstukken VII
en VIII. (Marine en Oorlog) met strategische bemerkingen. Bergen op Zoom, P.
o

Harte. 1867. (2 en 48 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,70

[Verdüchène, H.J.A.]
Verdüchène (H.J.A.), Denkbeelden over de IJssel-verdediging. Dev., J. de Lange.
o

1864. (30 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Verdüchène, H.J.A.]
Verdüchène (H.J.A.), De Zeeuwsche spoorweg. Middelb., Gedr. bij A.J. de Wilde.
o

8 .
ƒ 0,25

[Vereeniging voor Volksvlijt, De]
Vereeniging voor Volksvlijt (De) te Amsterdam, onder de bescherming van Z.K.H.
Prins Frederik der Nederlanden. Prospectus en reglement. 1853. Amst., M.
o

Schooneveld & Zn. 1853. gr. 8 .
ƒ 0,20

[Verhagen, O.]
Verhagen (O.), Een woord aan alle belanghebbenden, de geschiedenis be-
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treffende de ontbonden maatschappij van verbeterde meekrapbereiding in Zeeland,
o

gevestigd te Goes. Goes, C.H. Schetsberg. 1858. (2 en 59 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Verhagen, O.]
Verhagen (O.) en S. Bleekrode, Beschouwingen over de meekrapbereiding. Goes,
o

L. de Fouw. 1852. gr. 8 .
ƒ 0,30

[Verhandelingen]
Verhandelingen van het B a t a a f s c h g e n o o t s c h a p der proefondervindelijke
wijsbegeerte te Rotterdam, dl. 1-12 en 2e reeks, deel 1 en 2e deel 1e stuk.
o

1800-1870. in gr. 4 .
Deel 1-6 verscheen bij de Wed. Locke en Zn., Rotterdam 1800-12; deel
7-12 en 2e reeks 1 en 2 bij J. van Baalen en Zn. (v. Hengel en Eeltjes)
Aldaar 1841-1870.
INHOUD: - 1e deel (1800). ƒ 15, - W. Chapman en R.L. Brouwer, Over
de verbetering der Oude Rotterdamsche stoommachine. - Van de
Graaff, Steenstra, Van de Wal, Blassière, Klinkenberg, Van Swinden
en Damen, Rapporten over hetzelfde onderwerp. - L. Bicker,
Natuurkundige lezingen over de stoommachines. - S. Hoogendijk,
Inleiding over de oorsprongen der kunsten en wetenschappen, enz.
2e deel (1802) ƒ 12, -: C.L. Brunings, Proeve eener nieuwe theorie
nopens de staande schepradmolens. - C. Brunings, S. Kros en D.
Spruitenburg, Verhandeling over de vierdeelige molenassen. - W.
Bijen, J.J. Duister en A.T. Goudriaan, Verhandelingen over de
pompmolens. - P. Glavimans en P. Glavimans Jr., Over de
zamenstelling der masten voor groote schepen.
3e deel (1803) ƒ 12, -: J. Rochussen, Iets, over de uitwaterende
sluizen. - C.L. Brunings, Over de zijdelingsche drukking der aarde.
- id. Bijvoegsel tot de proeve eener nieuwe theorie nopens de staande
schepradmolens. - J. Florijn, Onderzoek over de onderscheidene
wijzen, waarop vaste ligchamen in eene vloeistof drijven. - J.J.
Duister, Beschrijving van een werktuig tot het daarstellen eener
rondgaande beweging bij eene stoommachine.
4e deel (1806) ƒ 9,50: A. Blanken Jz. Verhandeling over de
verbetering van den Krimpenerwaard. - J.P. van Cappelle,
Verhandeling over de schutsluizen. - Verklaring der teekening, op
welke wijze de regulateur van den korenmolensteen aan denzelven
wordt toegepast.
5e deel 1e stuk (1806) ƒ 1,50: A. Blanken Jz., Verslag over de
stoommachine in den Krimpenerwaard. - 5e deel 2e stuk (1807) ƒ
0,50: J.F. van Beeck Calkoen, Verhandeling over het voordeeligste
gespan. - 5e deel, 4e stuk (1808) ƒ 1, -: A.T. Goudriaan, Over de
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afneming en verlaging der zeestranden. - 5e deel 5e stuk (1810) ƒ
0,90: J.F. van Beeck Calkoen, Over de verschillende theorien, om
den inhoud der vaten te berekenen.
6e deel (1812): C.W. Böckmann, Over het geleidend vermogen der
ligchamen voor de warmtestoffen.
7e deel (1829): J.B. Vrancken, Verhandeling over het bier.
8e deel (1841): J.A. Scholten Hz. Over de overstroomingen der
rivieren, de middelen daartegen en het behoud der vaarbaarheid,
met uitsl. kaart en 3 pltn. ƒ 4,50
9e deel 1e stuk (1844) ƒ 3,90: G. Simons en A. Greve, Over de
stoombemaling van polders en droogmakerijen, met plaat. - 9e deel
2e stuk (1849) ƒ 4,80: J.A. Beijerinck, Over de indijking en uitbreiding
der stad Rotterdam. Met 3 uitsl. plannen.
10e deel (1850) ƒ 3,50: W.T. Gevers Deynoot, Stat, opgave en
beschrijving van het Hoogheemraadschap van Schieland. - J.A.
Scholten, Stat. opgave en beschrijving van den Alblasser-waard en
de Vijf-Heerenlanden. - M.G. Beijerinck, Stat. opgave betreffende
den waterstaat van het Hoogheemraadschap van Delfland en van
den Krimpenerwaard.
11e deel (1851) ƒ 6, -: A. Greve, Verhandeling over het zeegat van
Goedereede en den vaarweg van Rotterdam naar zee, met 3 gekl.
krtn. - A.C. Twent, Vlugtige gedachten nopens middelen om het
zeegat van Goedereede te verbeteren.
12e deel, 1e stuk (1852) ƒ 2, -: F.W.C. Krecke, Beschrijving van
Photometers m. plaat. 2e reeks, 1e deel 1e st. (1868) ƒ 1,50: J. van der Toorn, Beschrijving
van den Bommelerwaard boven den Meidijk. - 2e stuk. (1868) ƒ 2,50:
A. van Egmond, De waterstaat van het Hoogheemraadschap
Rijnland. - 3e en 4e st.
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J. van der Toorn, Proeven aangaande het slibgehalte van het water
der rivieren de Waal en de Maas. Met pl.
2e reeks, 2e deel. 1e stuk. (1870) ƒ 3, -: J.J.v. Kerkwijk, Geschiedenis
der electro-magnetische telegraaf.

[Verhandelingen]
Verhandelingen der commissie voor het vervaardigen eener geologische
beschrijving en kaart van Nederland. 2 dln. Haarl., A.C. Kruseman. 1853, 54. Met
o

platen. 4 .
ƒ 17,60

[Verhandelingen]
Verhandelingen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afd.
o

Letterkunde. 1858-1872 (dl. I-V, VI, 1e stuk) Amst., C.G.v.d. Post. 1858-1872. 4 .
Met platen en atlas in folio.
ƒ 37.25

[Verhandelingen]
o

Verhandelingen Afd. Natuurkunde. Dl. 1-15. Amst., C.G.v.d. Post. 1854-1875. 4 .
Met platen.
ƒ 143,95

[Verhandelingen]
Verhandelingen der eerste klasse van het Nederlandsch I n s t i t u u t v a n
W e t e n s c h a p p e n , Letterkunde en Schoone kunsten, te Amsterd. 1812-1852.
1e reeks dl. 1-7; 2e reeks (onder den titel: Nieuwe Verhand. enz.) dl. 1-13; 3e reeks
o

dl. 1-5. in 4 .
De 1e reeks, deel 1 verscheen te Amsterdam, ter Gouvernementsdrukkerij
1812; deel 2, 's Hage ter Landsdrukkerij 1812,13; deel 3-7 te Amst., bij
Pieper en Ipenbuur 1817-25; de 2e reeks deel 1 en 2 te Amst. bij Muller
en Co. 1827 en 29; deel 3-13 en 3e reeks dl. 1-5 te Amst. bij C.G. (J.C.A.)
Sulpke (1830-1852).
1e reeks, 1e deel (1812) ƒ 7,25 bevat o.a.: J.F. Hemert, Verhand.
over de ophaalbruggen. - C.L. Brunings, Vertoog nopens den
oppervlakkigen stand der rivieren in het algemeen, mitsgaders van
de Nederl, rivieren inzonderheid, voor zoo verre die stand, benevens
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alle de ten dien opzigte voorgevallene veranderingen, uit de deswege
gedane waarnemingen blijkbaar is. - A.T. Goudriaan, Ontwerp ter
verbetering van de schutsluizen, om, door een eenvoudigen toestel,
aan dezelve de belangrijke eigenschap te geven, dat bij de
doorschutting het schuttewater voor een groot gedeelte weder op
den bovenboezem. teruggedreven wordt. - C.L. Brunings,
Verhandeling over de verspreiding van den vloed uit zee opwaarts
langs de onderscheidene rivieren en riviertakken.
1e reeks, 2e deel (1816) ƒ 7,25: C.L. Brunings, Over de onderlinge
gemeenschap der rivieren de Merwede en Lek, door middel van het
kanaal, hetwelk derzelver embouchures vereenigt en den naam van
Noord draagt. - Id. Vertoog nopens de ijswording en het omdooijen
van het gevormde ijs, naarmate van de temperatuur, welke door den
thermometer aangewezen wordt. Met bijvoegsel. - O.S. Bangma,
Verhandeling over den brandspiegel. - C.L. Brunings, Iets over de
verschillende mate van digtheid der ijsstoppingen op de rivieren,
naar gelang van de onderscheidene hoogte-stand dier rivieren;
afgeleid uit de waarnemingen ter gelegenheid van den ijsgang in
louw- en sprokkelmaand van den jare 1810.
1e reeks, 3e deel (1817) ƒ 8, -: A.F. Goudriaan, Verhandeling over
het doen van waarnemingen op de hoogte van het water in
onderscheidene riviertakken en stroomen aan de zeeboezems;
houdende tevens een ontwerp van zamenstel, om de hoogte des
waters, benevens den streek en de kracht des winds, zoowel des
nachts als des daags, bij aanhoudendheid werktuigelijk te doen
aanteekenen. - J.H. van Swinden, Over Huygens, als uitvinder der
slingeruurwerken, m. bijlagen.
1e reeks 4e deel (1818) ƒ 7,25: C.L. Brunings, Onderscheidene
theoriën omtrent het vermogen der waterleidingen, getoetst aan de
ondervinding. - A.F. Goudriaan, Aanmerkingen op de verhandeling
van den Heer C.L. Brunings, over de onderscheidene theoriën der
waterleidingen, en andere bepaling van den standvastigen coëfficient,
afgeleid uit de waarnemingen des Rhijnlandschen slaperdijks. - A.
Blanken Jz., Korte opgaaf van een nieuw middel tot verbetering der
watermolens, tot de maling der polderlanden.
1e reeks, 6e deel, (1823) ƒ 9,50: A.F. Goudriaan, Aanmerkingen over
het nemen van proeven met modellen van werktuigen in het
algemeen, en verslag van de zoodanigen, als in het bijzonder
genomen zijn met een model van den toestel, door welken de
schutsluizen de belangrijke eigenschap kunnen verkrijgen, dat, bij
de doorschutting, het schutwater voor een groot gedeelte weder op
den
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bovenboezem teruggevoerd wordt. - J. Blanken Jz., Memorie van
korte aanteekeningen, wegens de geaardheid der grondslagen,
benevens derzelver hoogten en diepten, voor zoover deze bij
naauwkeurig onderzoek, in de strekking en de nabijheid van het
groot Amsterdamsche kanaal, door Noordholland, tusschen het IJ
en de reede van Texel, of die van den Helder en het Nieuwediep,
gevonden zijn. (Afzond. verkrijgbaar) ƒ 0,50. - C. Alewijn,
Verhandeling over den voordeeligsten hoek, onder welken men de
puntdeuren eener sluis kan zamen voegen. - J.C. Driessen,
Scheikundig onderzoek van eene soort van soda, welke uit den fucus
buccinalis, in de nabijheid van de Kaap de Goede Hoop wordt bereid.
- J.E. Wildeman, Verslag eener proeve van het vormen, bakken en
gebruiken van zware tigchelsteenen, voor het maken van
steenglooijingen of tot dekking der glooijingen van dijken (Afzond.
verkrijgbaar) ƒ 0,75.
1e reeks, 7e deel (1825) ƒ 10,50: A.F. Goudriaan, Verhandeling tot
onderzoek omtrent het vereischte vermogen van zijdelingsche
afleidingen ter ontlasting der te hoog opzwellende, of door het ijs in
afvoer belemmerde rivierwateren, en omtrent de meest geschikte
inrichting dier afleidingen, om daarvan tot eenen uitvoerbaren- en
voldoenden graad van zekerheid te kunnen verwachten, de zooveel
mogelijke beveiliging tegen geweldige inundatiën door dijkbreuken.
(Afzond. verkrijgbaar.) ƒ 4,50. - Florijn, Over de beweging van een
wiel, op den effen grond gelijkmatig voortloopende.
2e reeks 1e deel (1827) ƒ 8,40: G. Moll, Verhandeling over de
spiegel-telescopen. id. Verslag van eenige proeven over den
warmtegraad, waarbij het water deszelfs grootste digtheid heeft. P.M. Bouësnel, Notice sur un moyen particulier de rendre propre à
la fonte du mineral de plomb mélangé d'une grande quantités de
pyrites de fer.
2e reeks, 2e deel (1829): A. van Beek, Over de beveiliging van het
koper der schepen voor oxydatie in het zeewater, door middel der
galvanische electriciteit. - J.M.C. van Utenhove. Over het onderscheid
tusschen spherische en parabolische spiegels voor teleskopen. C.M. van Dijk en A. van Beek, Onderzoekingen aangaande het zwart
in de melisbrooden. - A. van Beek, Over een kleurenmeter.
2e reeks, 5e deel (1836): G.J. Mulder, Scheikundig onderzoek van
koper, tot dubbeling van schepen gebruikt.
2e reeks 7e deel (1838): Over waarnemingen der getijden langs de
Nederl. kusten op last van Z.M. gedaan van 9-28 Junij 1835, door
officieren der Nederl. marine onder bestuur van G. Moll. - R. van
Rees, Over de getijen aan de kusten van Nederland.
2e reeks, 8e deel (1840): J.P. Delprat, Over de drukking, door een
last op zijne steunpunten voortgebragt, wanneer die in eene regte
lijn, of in een plat vlak gelegen zijn.
2e reeks 10e deel (1843): J.P. Delprat, Over de waterproef of
opbrengst van de archimedische vijzel. - id., Over het berekenen
van de middelbare snelheid van waterstroomen.
2e reeks, 12e deel (1847): J.P. Delprat, Over het berekenen van
secondaire triangulatiën, bij geodesische waarnemingen. - id., Over
het gebruik van den kruk-arm bij de ronddraaijende beweging van
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werktuigen, - id., Over het in rekening brengen van
hoeveelheden-beweging.
2e reeks, 13e deel (1848): A.H. van der Boon Mesch, Over de
oorzaken van de ondeugdzaamheid van het papier.
3e reeks, 1e deel (1849): G. Simons, Over de stoomtuigen voor de
droogmaking van het Haarlemmermeer, met 2 pltn. - R. Lobatto,
Over de zamenstelling in het evenwicht van een stelselkracht,
werkende op een vast ligchaam, met 1 plaat.
3e reeks, 2e deel (1850): J.P. Delprat, Over het berekenen van
middelbare snelheid der waterstroomen, uit hun verband en de
afmetingen van hunne dwarsprofielen ƒ 0,40. - id. Vergelijking van
het zoogenaamde paralellogram van Watt, met een later
voorgestelden toestel ƒ 0,40.
3e reeks, 5e deel 2e st. (1852) ƒ 3,60: P. Harting, De bodem onder
Amsterdam, onderzocht en beschreven.

[Verhandelingen]
Verhandelingen van het Koninklijk I n s t i t u u t v a n I n g e n i e u r s . 1848-1869.
o

o

's Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1848-1851 in 8 .; 1851-1869 in 4 .
ƒ 96,35
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(De Verhandelingen 1869-75 zijn opgenomen in het Tijdschrift. Zie Aldaar.)
In 1873 zijn de verschillende stukken der verhand. (zoover voorhanden)
tot verminderde prijzen verkrijgbaar gesteld. I n h o u d :
1e stuk (1848) ƒ 0,55: C.J. Glavimans, Surinaamsche houtsoorten,
uitkomsten van proeven. - F.W. Conrad. Kraanbruggen. m. 1 pl. id., Afzagen en pennen van palen onder water. - id., Stoombemaling
van de polders Cool, Schoonderloo en Beukelsdijk.- J.G. van Gendt
en J. Warnsinck, Rapport over gevangenisbouw in Engeland en
Schotland. m. 2 pl. - J. Dixon, Nieuw stelsel van vertakkingen voor
spoorwegen.
2e stuk (1849) ƒ 0.80: J.A. Kool en J.R.T. Ortt, Draaibruggen over
het kanaal Luik-Maastricht. m. 3 pl. - J.W.L. van Oordt, Drijvende
drooge dokken. m. 1 pl. - H.F. Fijnje, M.H. Conrad en F.W. Conrad,
Rapport over een ontwerp van een kanaal ter verbinding van Donau
en Theiss. m. 4 pl. F.W. Conrad, Ontwerp van een brug over het IJ.
m. 2 pltn. - B.H. Goudriaan, Rapport over in Duitschland voorhanden
steensoorten. - M.C.J. Piepers, Spoorwissels.
3e stuk (1849) ƒ 0,45: J.C. Singels, Ontwerp van een brug over de
Narew. m. 2 pl. - A.M.C. Roest, Bad- en waschhuizen in Engeland.
m. 4 pl.- A.A.C. de Vries Robbé, Werktuig tot het uitboren van
cilinders. m. 1 pl. - Plattner, Bepaling van het smeltpunt van metalen
enz. bewerkt door P.J. Kipp. - Voorgevallene op de rivieren in den
winter 1848/49.
4e stuk (1850) ƒ 0,25: Rapport omtrent de tentoonstelling van
nijverheid te Delft in 1849. m. 2 pl.
5e stuk (1850) ƒ 0,50: Rapport betrekkelijk beschadiging van
rivierdijken, van Feb. 1795. - Electromagnetische telegraaf langs
den Hollandschen spoorweg. - Telegrafie in Oostenrijk. m. 1 pl. Telegrafie in Frankrijk. - C. van der Sterr, Meteorologische
waarnemingen. - P. Kok, Verbetering der Katwijksche uitwatering.
m. 1 pl.
o

Verhandelingen in 4 . 1851/52. 1e en 2e afl. (Niet meer voorhanden.)
1852-1853. 1e afl. ƒ 0,30: Voorgevallene op de rivieren in den winter
1849/1850, 1850/51, 1851/52. - Verhang van den Gelderschen IJssel.
m. 1 pl. - Beveiliging van hout tegen bederf; overzigt der voorgestelde
middelen en verkregen uitkomsten.
2e afl. ƒ 0,50: D.J. Storm Buysingh, L.J.A. van der Kun en J.A.
Scholten, Verbetering van Delflands waterstaat. m. 1 pl. - I.P. Delprat,
Afstand der steunpunten bij electrische telegrafen. - Zelfregistrerende
peilschaal aan den Helder. m. 2 pl. Rivierstanden. 1852 m. 1 pl. Waterstanden in het Marsdiep. Oct. 1850-Oct. 1852. - L. van de
Kasteele en T.J. Stieltjes, Beweegbare stuwen; Verslag eener reis
naar Frankrijk. m. 3 pl.
1853-1854. 1e afl. ƒ 0,60: Van Ingen en Vaillant, Reduit in het fort
Kijkduin; ontstane gebreken en herstel. m. 5 pl. - Voorgevallene op
de rivieren, winter 1851/52 en 1852/53. - E. Olivier Dz., Verhang en
vermogen van de Bovenmaas. m. 1 pl. - J.H. Ferrand, Lijmersche
overlaat. m. 1 pl. - Zelfregistrerende winddrukmeter aan den Helder.
m. 2 pl. - P. Kok en I.P. Delprat, Waarnemingen en berekeningen
wegens het vermogen der sluizen te Katwijk. m. 3 pl.
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2e afl. ƒ 0,40: J. Ortt van Schonauwen, Ophaalbrug over de
koopvaarders binnenhaven te Nieuwediep. m. 2 pl. - Voorgevallene
bij den storm van 26 Sept. 1853. - P. van der Sterr,
Bovenkerkerpolder, m. 1 pl. - D.L. Wolfson, Maritime werken te
Soerabaija. m. 2 pl. - L.A. Reuvens, Noordbrabandsche en
Limburgsche Peel; verkenning en middelen ter ontginning.
1854-1855 1e afl. ƒ 0,40: Voorgevallene op de rivieren 1853/1854.
- Rivierstanden 1853. m. 1 pl. - Toestand der haven het Nieuwediep.
m. 1 pl. - C.G. von Deutzsch, Proeven met djatiehout. m. 1 pl.
2e afl. ƒ 0,60: H.G. Jansen, Lichttorens op Schiermonnikoog, m. 3
pl. - Arbeiderswoningen, verslag aan den Koning. m. 9 pl.
3e afl. ƒ 0,35: P.F.H. Hayward, Herbouw der dubbele draaibrug over
het Noordhollandsch kanaal te Alkmaar. m. 2 pl. - J.G.W. Fijnje,
Haven van Middelharnis. m. 2 pl. - Proeven met Javaansche
houtsoorten.
1855-1856. 1e afl. ƒ 1,10: Waterpassingen van Bergen op Zoom en
Bath. - Vermogen van overlaten; proeven te Honswijk. m. 1 pl. Toestel om palen onder water te zagen. m. 1 pl. - Voorgevallene bij
den storm van 1 en 2 Januarij 1855. - Rivierstanden, 1854 m. 1 pl.
- Tarieven voor geniewerken.
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2e afl. ƒ 0,70: Afneming der duinen en van het strand langs de
Noordzee. - Toestand van de haven het Nieuwediep. - Woningen
voor minvermogenden. m. 1 pl. - Voorgevallene op de rivieren,
voorjaar 1855. - J.G.W. Fijnje, Brug over de Mark. m. 4 pl.
1856-1857. 1e afl. (Niet meer voorhanden.)
2e afl. ƒ 0,40: W.N. Rose, Profileren. m. 2 pl. - id., Over het mythische
en conventionele in de schoone bouwkunst. - Voorgevallene op de
rivieren Dec. 1855. - Rivierstanden 1855. m. 1 pl. - Toestand van de
haven het Nieuwediep.
1857-1858. 1e afl. ƒ 0,50: Regen- en uitdampingsmeter aan den
Helder. m. 2 pl. - N.T. Michaëlis, Oorzaak en herstel der onder- en
achterloopsheid van het stoompompgebouw de Lijnden. m. 2 pl. E. Olivier Dz., Verhang en vermogen van de Bovenmaas. m. 2 pl. H.C. Bosscha, Proeven met gegoten ijzeren balken. m. 2 pl. Voorgevallene op de rivieren Febr. 1857. - Rivierstanden 1856. m.
1 pl.
2e afl. ƒ 0,50: P. Caland, Geschiedenis der zeewerken op
Goedereede. m. 2 pl. - J.J. van Kerkwijk, Inrigting en verbetering
van electrische telegrafen; reisaanteekeningen. m. 1 pl. - id.,
Houtbereiding volgens Boucherie. m. 3 pl. Bekleedingsmuur uit puin
en mortel; fort Kijkduin. m. 1 pl.
1858-1859. 1e afl. ƒ 0,65: J.A. Kool, Traliebrug over de Maas bij
Maastricht. m. 8 pl. - Toestand van de haven het Nieuwediep. Waarnemingen aan den Helder. 1857. - Rivierstanden. 1857. m. 1
pl. - D.J. Storm Buysing en J.W.L. van Oordt, Rapport over ijzeren
ophaalbruggen. m. 1 pl. - N.T. Michaëlis, Hanepraaisluis te Gouda.
m. 1 pl. - Voorgevallene op de rivieren, voorjaar 1858.
2e afl. ƒ 0,15: E. Olivier Dz., Stroomsnelheid en afvoer der rivieren
bij ebbe en vloed. - E. Wenckebach, Telegraaf tusschen Batavia en
Singapore, m. 1 pl. - Waarnemingen aan den Helder. 1858. Jaarlijksche stijgingen v.d. Nijl, m. 1 pl.
1859-1860. 1e afl. ƒ 0,25: Th. Bleckmann, Rijn-overgang te Homburg
en Ruhrort, hydraulische heftoestellen. m. 4 pl. - Voorgevallene op
de rivieren. 1858/1859.
2e afl. ƒ 0,45: Waarnemingen aan den Helder. 1859. - I.P. Delprat,
Berekening van de afmetingen van tralieliggers. - B.J. Tideman,
Zelfregistrerende windwijzer en winddrukmeter te Vlissingen en
Groningen. m. 2 pl. - E. Wenckebach, Telegraafkabel
Batavia-Singapore. - J. Groll, Verslag omtrent het leggen. - id.,
Opsporing en herstelling van een ontstaan gebrek. - G.G. van der
Hoeven, Kerk te Padang. m. 1 pl. - J.F. Augier, Jaarlijksche
strandmetingen. m. 4 pl.
1860-1861. 1e afl. ƒ 0,60: P.F.C. Vreede, Vervaardiging van vuurvaste
steenen en cement in de residentie Soerabaija. m. 2 pl. - J.
Strootman, Mortelbereiding. m. 2 pl. - Voorgevallene op de rivieren.
1859/60. - E. Steuerwald en J.M.F. Wellan, Waterpassingen over
de Westerschelde. - P. Caland, Eb en vloed op beneden-rivieren.
m. 3 pl.
2e afl. (Niet meer voorhanden) J.L. Schneiter en G. van Diesen,
Mededeeling van theoriën en beschouwing over den bouw van ijzeren
spoorwegbruggen, m. 5 pltn.
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3e afl. ƒ 0,50: J. Dirks, Haven van Antwerpen. m. 8 pl.
1861-1862. 1e afl. ƒ 0,90: N.T. Michaëlis, Krachten werkende op de
deelen eener stuw, m. 1 pl. - A.O. van den Santheuvel, Dijkval in het
distrikt Flaauwers. m. 2. pl. - J.G.W. Fijnje, IJzeren draaibruggen,
Dedemsvaart. m. 2 pl. - Waarnemingen aan den Helder. - W.A.
Scholten, Oosterkade en Koningsbrug te Rotterdam. m. 8 pl. Voorgevallene op de rivieren 1860/61.
2e afl. ƒ 0,25: W.C.H. Staring en J. van der Toorn, Vlugtheuvels,
bekroonde antwoorden.
1862-1863. 1e afl. ƒ 0,20: N.T. Michaëlis, Bijvoegsel tot de theoriën
over den bouw van ijzeren spoorwegbruggen. - Opkistingen der
rivierdijken in 1861. m. 1 pl. - E. Olivier, Wederkeerige invloed van
Waal en Maas.
2e afl. ƒ 0,30: Verslag nopens den storm van Mei 1860. Voorgevallene op de rivieren 1861/62, m. 1 pl.
3e afl. ƒ 1,25: H. de Bruyn, Verslag eener reis naar Frankrijk en
Noord-Italië; studie van overstroomingen en bevloeijingen met het
oog op toepassing in Indië. m. 13 pl.
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1863-1864. 1e afl. ƒ 0,70: G. van Diesen, Vermogen van den
Bovenrijn. m. 3 pl. - E. Olivier Dz., Getijen in de Nederlandsche
rivieren. m. 2 pl. - Waarnemingen aan den Helder, 1861 en 1862 en
algemeene uitkomsten over 1845-1861. - J. Strootman, Wijde
zeesluizen en sluisdeuren van plaatijzer. m. 1 pl.
2e afl. ƒ 0,20: A.E. Tromp en J. Strootman, Plaatijzeren
buis-duikerklok. m. 2 pl. - G.G. van der Hoeven, Duifsteen van den
Rijn. m. 1 pl.
1864-1865. 1e afl. ƒ 0,55: Jaarlijksche strandmetingen. m. 2 pl. - F.W.
Conrad, Kanaal door Holstein; reisaanteekeningen. m. 4 pl. - J.J.
van Kerkwijk, Verschijnselen in telegraafdraden door atmospherische
electriciteit. m. 1 pl.
2e afl. ƒ 0,30: E. Olivier Dz., Getijen aan de Zuiderzee. m. 1 pl. - A.O.
van den Santheuvel, Duin en strand bij de Oude Hoeve, eiland
Schouwen. m. 1 pl. - H. de Bruyn, Los- en laadhoofd te Macassar.
m. 2 pl. - I.P. Delprat, Over het bepalen der middelbare snelheid in
groote waterstroomen. m. 1 pl.
1865-1866. 1e afl. ƒ 0,85: Geschiedenis van de dokwerken op het
maritime etablissement Willemsoord. m. 22 pl.
2e afl. ƒ 0,35: J. van der Toorn, Vlugtheuvels na 1861 gemaakt. P.J. Neyt, Oeverafschuiving van den Vlietpolder. m. 3 pl. - A.E. Tromp
en J. Strootman, IJzeren drijvend marinedok voor Oost-Indië. m. 6
pl.
1866-1867. 1e afl. ƒ 1,25: Vervolg van de geschiedenis der dokwerken
van Willemsoord. m. 22 pl.
2e afl. ƒ 0,35: E. Olivier Dz., Waterverdeeling van den Bovenrijn. m.
4 pl. - J. Kalf, Registerwagen om spoorwijdten te meten. m. 5 pl.
1867-1868. 1e afl. ƒ 0,65: J.G. van Gendt Jr., Aardendammen door
ravijnen, bij den aanleg van spoorwegen op Java. m. 1 pl. - H. de
Bruyn, Bouw eener brug over de Begaloe, resid. Bagelen. m. 2 pl.
- Voorgevallene op de rivieren, 1863/64, 64/65, 66/67. - Toestand
van de haven het Nieuwediep. m. 1 pl.
2e afl. ƒ 0,90: G.H. Reimers, Schipbrug over de Liimfjord. m. 2. pl. P. Caland, Verdediging van het Noorderstrand van Goedereede. m.
2 pl. - J.F.W. Conrad, Zelfregistreerend getijwerktuig bij sluis Willem
III. m. 4 pl. - P. Caland, Recapitulatie der gemiddelde en der hoogste
en laagste rivierstanden over 1854-1866. - Idem langs den Amer,
het Hollandsch Diep en de Zeeuwsche stroomen. - N.T. Michaëlis,
Spanningen in de zamenstellende deelen van balken. m. 3 pl.
1868-1869. ƒ 0,45: Voorgevallene op de rivieren, 1867/68. - P. van
Dijk, Werktuig tot het opvoeren van water tot groote hoogten. m. 4
pl. - A.J. van Prehn, Bouw der pijlers voor 2 draaibruggen over het
Noordhollandsch kanaal. m. 2 pl.

[Verhey, J.]
Verhey (J.), Zie Album, verzameling v. bouwk. schetsen, - Bijdragen. (Bouwkundige)
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[Verheije van Citters, J.]
Verheije van Citters (J.), Vier verhandelingen: I. Over de vroon-, leen-, haymanen vrijlanden in Zeeland; II. Over de dijkagiën van Walcheren; III. Over de dijk- en
waterpenningen; IV. Over het regt van dijkvelling. Middelb., J.C. en W. Altorffer.
o

1866. (114 bl. m. 2 gekl. krtn.) gr. 8 .
ƒ 1,20
Overdruk uit Archief van het Zeeuwsch Genootschap VI.

[Verheije van Sonsbeek, J.C.]
Verheije van Sonsbeek (J.C.), Zie Uittreksels.

[Verklaring]
Verklaring van de verbeterde schuifliniaal ten dienste van werktuigkundigen, enz.
o

enz. Uit het Eng. vertaald. Rotterd., P.M. Bazendijk. 1854. kl. 8 .
ƒ 0,40

[Verklaring]
Verklaring van het tellurium en lunarium van J. Felkl te Praag. Arnh., H.A. Tjeenk
o

Willink. 1863. (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,15

[Verklaring]
Verklaring en toelichting tot het ontwerp ter verbinding der drie spoorwegen en
Maasbrug, bij den beganen weg, zonder of met bijna geene onteigening; alsmede
plaatsing van het centraalstation. Rott., E.H. Tassemeijer, 1864. (4 bl. m. plattegr.
o

van Rotterdam.) post-8 .
ƒ 0,20

[Verloop en Zn., C.]
Verloop en Zn. (C.), Memorie van toelichting, ingediend bij de aanvrage
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om concessie voor een zee-kanaal uit de Noordzee tusschen Noordwijk en Zandvoort
naar Amsterdam en Rotterdam. Utr., Kemink & Zn. 1856. (30 bl. m. 1 uitsl. krt.) gr.
o

8 .
ƒ 0,60

[Verloop en Zn., C.]
Verloop en Zn. (C.), Memorie van toelichting en bijlage van een zeekanaal naar
Amsterdam en Rotterdam. Utr., Kemink & Zn. 1857. (24 bl. m. 1 krt. en bijlage.) gr.
o

8 .
ƒ 0,80

[Verseput, W.C.]
Verseput (W.C.), Gronden der wijnroei- en peilkunde, met eene verklaring van de
daarbij gedrukt wordende meet- en rekenwerktuigen. Amst., H.W. Weyting 1858.
o

(H.G. Koster H. Gzn.)(88 en 11 bl. m. gelith.pl.) post-8 .
ƒ 1,65

[Verslag]
Verslag aan den koning over de vereischten en inrigtingen van
a r b e i d e r s w o n i n g e n , door eene commissie uit het koninklijk Instituut van
o

Ingenieurs. 's-Hage, Gebr. J. en H.v. Langenhuysen. 1855. Met pltn. gr. 4 . ƒ 1,90;
verminderde prijs
ƒ 0,25

[Verslag]
Verslag van de ontwerpen voor eene vaste b r u g o v e r d e n I J s s e l bij het
Katerveer. Ingekomen op de daarvoor uitgeschreven prijsvraag, benevens een
nader ontwerp en verdere bescheiden. 1852-56. Met een voorwoord, 2 bijlagen en
2 pltn. Uitgeg. door de Overijsselsche Vereeniging tot ontwikkeling van provinciale
o

welvaart. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 1857. (32 bl. m. 2 pltn.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Verslag]
Verslag eener reis gedaan in Oct. 1859, op last van den Minister van Binnenl. zaken,
tot onderzoek naar de inrigting van eenige b r u g g e n in Duitsche en Zwitsersche
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spoorwegen, door J.L. Schneither en G. van Diesen. 's Hage, van Weelden en
o

Mingelen. 1860. (2, 4 en 148 bl. m. 21 gr. uitsl. gelith. pltn.) 4 .
ƒ 5, Zie Bijvoegsel.

[Verslag]
Verslag aan Z.M. den Koning, uitgebragt door de commissie tot onderzoek, omtrent
de d r o o g m a k i n g der plassen beoosten de Vecht, ingesteld bij 's Konings besluit
van 1 Junij 1858. 's Hage, van Weelden en Mingelen. 1860. (24 en bijlage van 8 bl.
o

m. gelith. krt.) gr. 4 .
ƒ 1, -

[Verslag]
Verslag van het 1e boekjaar der D r e n t s c h e k a n a a l m a a t s c h a p p i j 1850-51.
o

Amst., A. Zweesaardt en Zn. gr. 8 .
ƒ 5, -

[Verslag]
Verslag der vergelijkende proef met g e w e r e n van vreemden oorsprong tegen
het Nederlandsche tirailleurgeweer. Breda, Broese en Co. 1860. (4 en 47 bl. m.
o

gelith. pl.) gr. 8 .
ƒ 1, Overgedrukt uit de Militaire Spectator.

[Verslag]
Verslag over den toestand van h a n d e l , scheepvaart en nijverheid te Amsterdam,
opgemaakt door de Kamer van koophandel en fabrieken aldaar. Amst.,
o

Stadsdrukkerij. (Joh. Müller.) gr. 8 .
Verschijnt sedert 1862 jaarlijks over het afgeloopen jaar. Prijs ƒ 1,50 à 2,
-

[Verslag]
Verslag omtrent den toestand en de inrigting der i n d u s t r i e - s c h o l e n in het
o

buitenland en in Nederland. 's-Hage, Gebr. Belinfante. 1861. (31 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,30
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[Verslag]
Verslag omtrent de Amsterdamsche k a n a a l m a a t s c h a p p i j . Amst., van Bonga
en Co. (Verkrijgbaar aan het Bureau d. kanaalmaatsch.)
Verschijnt jaarlijks over het afgeloopen jaar.

[Verslag]
Verslag van de werkzaamheden tot zamenstelling der groote k a a r t van de
hoofdrivieren in Nederland, op last van den Minister van Binnenl. zaken verrigt door
de ingenieurs en landmeters bij de alg. dienst van den waterstaat. 's-Hage, v.
Weelden en Mingelen. 1857. (8 en 192 bl.m. 3 krtn.) fol.
ƒ 5, Zie Bijvoegsel.

[Verslag]
Verslag, zamengesteld door de K a m e r v a n k o o p h a n d e l en nijverheid te
o

Batavia. Batavia, Bruining en Wijt. (Rott., M. Wijt en Zn.) gr. 8 .
Dit verschijnt sedert 1865 jaarlijks over het afgeloopen jaar. Prijs per
jaargang ƒ 6, -
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[Verslag]
Verslag van de commissie tot onderzoek naar de mogelijkheid, om door het smalle
gedeelte van Holland een k a n a a l , geschikt voor de groote scheepvaart en eene
veilige haven aan te leggen. Amst., Stadsdrukkerij 1853. (Met gelith. krtn. en pltn.)
o

4 .
ƒ 3, -

[Verslag]
Verslag van het verhandelde op de vergadering van l a n d m e t e r s van het
kadaster, gehouden te Utrecht in Aug. 1871. Arnh., G.W.v.d. Wiel en Co. 1871. (54
o

bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Verslag]
Verslag der m a a t s c h a p p i j tot exploitatie van s t a a t s s p o o r w e g e n . Gedr.
o

te Utrecht bij J. van Boekhoven. 8 .
Verschijnt jaarlijks over het afgeloopen jaar.

[Verslag]
Verslag der staats-commissie, benoemd bij koninklijk besluit van 13 Febr. 1869,
o

N . 12, tot onderzoek der bezwaren in zake de N i e u w e M e r w e d e . 's-Hage,
van Weelden en Mingelen. 1870. (2 en 192 bl. m. 16 gelith. uitsl. krtn. en tusschen
o

den tekst gepl. lithogr.) gr. 4 .
ƒ 4, -

[Verslag]
Verslag van de commissie tot het onderzoek en de beantwoording van eenige
vraagpunten het N o o r d z e e k a n a a l betreffende, ingesteld bij Koninkl. besluit
o

van 8 Febr. 1873. N . 8. Met eenige aanteekeningen van T.J. Stieltjes. s-Hage,
o

Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1873. (70 bl.)gr.8 .
ƒ 0,75

[Verslag]
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Verslag aan den Minister van binnenlandsche zaken over eene verbinding van
Amsterdam met de N o o r d z e e , door middel van een k a n a a l door Holland op
zijn smalst, uitgebragt door den raad van den waterstaat, benoemd bij beschikking
van Z.E. van 19 April 1859. Lett. D. 3e afd. 's-Hage, v. Weelden en Mingelen. 1859.
o

(14 en 106 bl. m. gelith. krtn.) 4 .
ƒ 2,50

[Verslag]
Verslag van de commissie benoemd door de Nederl. Maatschappij ter bevordering
van nijverheid ter overweging van het plan van den heer A. Huet, om Amsterdam
door een open zeegat aan de Noordzee te verbinden. Haarl., Erven Loosjes. 1868.
o

(2, 8 en 121 bl.) roy. 8 .
ƒ 1,25

[Verslag]
Verslag aan den Min. van binnenl. zaken betreffende de o e v e r v e r d e d i g i n g
in Zeeland, uitgebragt door den raad van den waterstaat, benoemd bij Z.E.
o

beschikking van den 9en Junij 1860. N . 134. 3e afd. 's-Hage, van Weelden en
o

Mingelen. 1862. 4 . Met atlas van 44 kaarten
ƒ 13,50

[Verslag]
Verslag aan den koning over de o p e n b a r e w e r k e n . 's-Hage, van Weelden en
o

Mingelen. 4 . Met pltn. en krtn.
Verslag over 1850 tot 1853 verscheen in 1853. Sedert 1855 jaarlijks over
het afgeloopen jaar; prijs der 1e jaren ƒ 0,50 à ƒ 1,50: der laatste jaren
(1870-1875) ƒ 1,50 à ƒ 2,50.

[Verslag]
Verslag van den heer ingenieur-directeur der O v e r i j s s e l s c h e
k a n a l i s a t i e m a a t s c h a p p i j , over de kanalisatie in het Oostelijk gedeelte van
o

Overijssel. Met bijlagen en kaarten. Zwolle, Erven J.J. Tijl. 1858. gr. 8 .
ƒ 0,50

[Verslag]
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Verslag over den p a a l w o r m . (Eerste tot zevende). 7 stukken. Uitgeg. door de
natuurk. afd. der Kon. acad. van wetenschappen. Amst., G.G.v.d. Post. 1860-1869.
o

Met platen en tabellen. gr. 8 . Het 1e deel ƒ 3,20; 2e-6e st. à ƒ 0,50; 7e stuk
ƒ 0,40

[Verslag]
Verslag der commissie in Dec. 1863 belast geweest met een onderzoek naar den
staat waarin zich het p a l e i s v o o r v o l k s v l i j t te Amsterdam toen bevond.
o

's-Hage, v. Weelden en Mingelen. 1864. Met pl. 4 .
ƒ 0,50

[Verslag]
o

Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij koninklijk besluit van 26 Aug. 1867, N .
28, om de Regering te dienen van advies omtrent de regeling van de zaak der
calamiteuse p o l d e r s in Zeeland. 's-Hage, v. Weelden en Mingelen, 1869. (134
o

bl. m. 2 uitsl. gelith. krtn. in kleuren.) 4 .
ƒ 2. -

[Verslag]
Verslag van dijkgraaf en hoogheemraden van R i j n l a n d aan de vereenigde
vergadering omtrent den toestand van het hoogheemraadschap in 1858.
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o

Leijden, de Breuk en Smits. 1859. (4 en 174 bl. m. uitsl. tab.) gr. 8 .
(Niet in den handel.)

[Verslag]
Verslag van de commissie ter beoordeeling van de voorwerpen betreffende
scheepvaart en s c h e e p s b o u w , ingezonden op de tentoonstelling der Kon. Ned.
o

zeil- en roeivereeniging, gehouden in Junij 1853. Amst., Gebr. Kraaij. 1854. gr. 8 .
ƒ 1,25

[Verslag]
Verslag der centrale afdeeling, betrekkelijk het rapport der Staats-commissie, voor
eene verbetering en vereeniging der s c h e e p v a a r t k a n a l e n in de prov.
Groningen, uitgebr. in de zitting dier staten van 7 Oct. 1856. Gron., Prov. Gron.
o

Courantdrukkerij (M.v. Heijn. Bosch en Co.) 1856. gr. 8 .
ƒ 0,50

[Verslag]
Verslag aan den Minister van oorlog over den s c h e l p k a l k en de
schelpkalk-branderijen in Nederland, door J.P. de Bordes en J.W. Gunning. 's-Hage,
o

van Weelden en Mingelen. 1855. gr. 8 . met plaat
ƒ 1, -

[Verslag]
Verslag van het verhandelde in de algem. vergadering van belangstellenden bij de
directe aansluiting van S c h e v e n i n g e n en 's-Hage aan het groote spoorwegnet
van Europa, in verband met den aanleg van de geprojecteerde zeehaven te
Scheveningen, geh. te 's Hage den 3 Junij 1859. 's-Hage, P.E.v. Staden en Zn. (4
o

en 84 bl. m. bijlagen) kl. 8 .
ƒ 0,50

[Verslag, Voorloopig]
Verslag (Voorloopig) aan het Amsterdamsch-Utrechtsche spoorweg-comité over
den uitslag der opmetingen van een s p o o r w e g loopende van Utrecht over
o

Kuilenburg naar 's Hertogenbosch. Arnh., Gedr. bij G.J. Thieme. 1859. 8 .
(Niet in den handel.)
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[Verslag]
Verslag aan het Amsterdamsch-Utrechtsche spoorweg-comité over den uitslag der
opmetingen van eenen spoorweg loopende van Utrecht over Kuilenburg naar 's
o

Hertogenbosch. Amst., gedr. bij C.A. Spin en Zn. 8 .
(Niet in den handel.)

[Verslag]
Verslag der kommissie uit het Indisch genootschap voor een onderzoek naar de
o

wijzen waarop spoorwegen op Java kunnen worden aangelegd. (1862) 8 .
Overgedrukt uit het Tijdschrift v.h. Ind. Genootschap.

[Verslag]
Verslag eener reis, gedaan in Januarij 1862, op last van den minister van Binnenl.
zaken, tot onderzoek naar de inrigting van de s p o o r w e g b r u g g e n over den
Rijn bij Mainz, door J.G.W. Fijnje en G. van Diesen, Ingenieurs van den waterstaat.
o

's-Hage, van Weelden en Mingelen. 1862. (4 en 69 bl. m. 6 gelith. uitsl. pltn.) 4 .
ƒ 2, -

[Verslag, Algemeen]
Verslag (Algemeen) van den raad van toezigt op de spoorwegdiensten van den
toestand der s p o o r w e g e n en de daartoe behoorende werken en gebouwen en
van de uitoefening der spoorwegdiensten in haren ganschen omvang. 's-Hage,
Landsdrukkerij.
Verschijnt jaarlijks over het afgeloopen jaar.

[Verslag]
Verslag aan den koning over den toestand der t e l e g r a f e n in Nederland. 's-Hage,
o

van Weelden en Mingelen. 4 .
Verschijnt sedert 1855 jaarlijks over het afgeloopen jaar. Prijs ƒ 0.25 à ƒ
0.60.
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[Verslag]
Verslag uitgebragt door de commissie (D.J. Storm Buijsing, G. van Diesen en W.N.
Rose) benoemd door den gemeenteraad van Haarlem, tot aanwijzing der middelen
tot herstel van het bederf der s t a d s w a t e r e n . 1857. Haarlem, (Gedr. v. rek. d.
o

gemeente.) Met een plaat. 8 . (Niet in den handel.)

[Verslag]
Verslag van de t e n t o o n s t e l l i n g van Noord-Hollandsche nijverheid te
Amsterdam 1859. Opgemaakt door eene commissie uit de Ned. maatsch. ter
o

bevordering van nijverheid. Haarlem, Erven Loosjes. (1859) 8 .
Overgedrukt uit het Tijdschrift d. Mij. ter bevordering van Nijverheid.

[Verslag]
Verslag der hoofdcommissie voor de Londensche tentoonstelling van nijver-
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heid en kunst van 1862, aan Z.E. den minister van binnenlandsche zaken. 's-Hage,
o

zonder naam van drukker. 1863. 8 .

[Verslag, Beoordeelend]
Verslag (Beoordeelend) der voorwerpen, ingezonden op de tentoonstelling van
voorwerpen van Friesche fabrieks- en handwerksnijverheid en kunstvlijt te
o

Leeuwarden, in Julij 1864. Leeuw., J.R. Miedema. 1864. (62 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Verslag, Beoordeelend]
Verslag (Beoordeelend) der werkzaamheden van de jury van deskundigen bij de
algemeene tentoonstelling van Nederlandsche nijverheid, in het paleis voor volksvlijt
te Amsterdam in 1866 gehouden. Amst., Jan D. Brouwer. 1867. (4 en 108 bl.) gr.
o

8 .
ƒ 1,50

[Verslag, Beoordeelend]
Verslag (Beoordeelend) omtrent de tentoonstelling van visscherijgereedschap, geh.
te Amsterdam in Sept. en Oct. 1861. 's-Hage, v. Weelden en Mingelen. 1862. (4 en
o

75 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,80

[Verslag, Beoordeelend]
Verslag (Beoordeelend) nopens den toestand van het v a a r w a t e r , langs het
Zwolsche diep, door de commissie tot de zaken van het Zwolsche diep (zonder
o

naam van drukker of uitgever.) 1851. 8 .

[Verslag, Beoordeelend]
Verslag (Beoordeelend) over de v e r z a k k i n g te Nijmegen, door F.W. Conrad en
I.P. Delprat. Ingediend aan den min. van binnenl. zaken volgens besluit der natuurk.
afd. van de kon. acad. van wetensch. te Amsterdam. Amst., C.G.v.d. Post. 1858.
o

(15 bl. m. 2 pltn. en 3 tab.) gr. 8 .
ƒ 1,50
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[Verslag, Beoordeelend]
Verslag (Beoordeelend) aan Z.M. den Koning, uitgebragt door de commissie tot
onderzoek over den verhoogden w a t e r s p i e g e l op de rivieren de W a a l en
o

M e r w e d e . Ingesteld bij 's Konings besluit van 29 Oct. 1856. N . 71. 's-Hage, van
o

Weelden en Mingelen. 1858. (95 bl. m. krtn. en tabellen) 4 .
ƒ 0,75

[Verslag, Beoordeelend]
Verslag (Beoordeelend) over den toestand der w a t e r l o s s i n g in de
G e l d e r s c h e v a l l e i , opgemaakt door de afd. Neder-Veluwe der Geldersche
o

maatschappij van landbouw. Arnhem, (Gedr. bij G.J. Thieme) 1861. 8 .
(Overgedrukt uit de mededeelingen en berigten der Geldersche
maatschappij van landbouw. 1861, 1.)

[Verslag, Beoordeelend]
Verslag (Beoordeelend) der centrale afdeeling, op het 2e rapport der
staats-commissie, betreffende de grenzen van het w a t e r s c h a p H u n s i n g o ,
en van het waterschap Oldambt en Fivelingo. Gron., Prov. Groninger
o

Courantdrukkerij. 1856. gr. 8 .
ƒ 0,25

[Verslag, Beoordeelend]
Verslag (Beoordeelend) aan Z.E. den Min. van Binnenl. zaken omtrent de
w e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g , gehouden te Weenen van 1 Mei tot 2 Nov. 1873 en
meer bepaaldelijk omtrent de Nederlandsche afdeeling uitgebracht door de
o

Nederlandsche hoofdcommissie. Leiden, E.J. Brill. 1874. 4 .
(Niet in den handel.)

[Verslag, Beoordeelend]
Verslag (Beoordeelend) van de reis van 14 w e r k l i e d e n en bazen naar de
tentoonstelling te Londen, opgemaakt door de geleiders P.L. Rijke en W.C.H. Staring.
's-Hage, Landsdr. (1851) folio. (Niet in den handel.)

[Verslag, Beoordeelend]
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Verslag (Beoordeelend) van de commissie uit den gemeenteraad (van 's
Gravenhage) over den aanleg van eene z e e h a v e n te S c h e v e n i n g e n . 's-Hage,
o

Gedr. bij Guinta d'Albani. (voor rek. d. gem.) 1864. Met krtn. 8 . (Niet in den handel).

[Verslag, Beoordeelend]
Verslag (Beoordeelend) aan den minister van binnenlandsche zaken over een
onderzoek van het afsluiten, indijken, droogmaken en in cultuur brengen van een
gedeelte der Z u i d e r z e e , volgens het ontwerp van den heer J.A. Beijerinck,
uitgebracht door den raad van waterstaat, benoemd bij de beschikkingen van Z.E.
van den 28en Aug. 1866. 's-Hage, van Weelden en Mingelen. 1868. (2, 238 en 6
o

bl.) gr. 4 .
ƒ 2,20

[Verslag, Beoordeelend]
Verslag (Beoordeelend) over het Z w o l s c h e d i e p . 's-Hage, Landsdrukkerij.
o

1851. gr. 8 .
ƒ 0,20
Overgedrukt uit de Nederl. Staatscourant.
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[Verslagen]
Verslagen en mededeelingen der koninklijke a k a d e m i e van w e t e n s c h a p p e n .
Afdeeling Letterkunde. 1856-1875. (1e reeks dl. 1-12; 2e reeks dl. 1-4 en 5e dl. 1e
o

en 2e st.) Amst., C.G. van der Post. 8 . Met platen. 1e reeks ƒ 43,20; 2e reeks
ƒ 16,80
Het 1e deel bevat o.a.: Voorstel aangaande een geschiedenis van den
Nederlandschen waterstaat, ingediend door den heer R.C. Bakhuizen
van den Brink. - Verslag van de heeren Is. An. Nijhoff, L.Ph.C. van den
Bergh en L.J.F. Janssen, omtrent het voorstel van den heer R.C.
Bakhuizen van den Brink.

[Verslagen]
Verslagen en mededeelingen der koninklijke akademie van wetenschappen. afd.
Natuurkunde. 1e reeks dl. 1-17; 2e reeks deel 1-8 en 9e deel 1e en 2e stuk. Amst.,
o

C.G. van der Post. 1853-1875. gr. 8 . Met pltn. 1e reeks ƒ 61,20; 2e reeks
ƒ 31,25

[Verslagen]
Verslagen van de commissie tot het onderzoek van getrokken geweren. 14 Dec.
1860 tot 14 Dec. 1862. Uitgeg. in gevolge magtiging van het Ministerie van oorlog.
o

's-Hage, Erven Doorman. 1862. (4 en 96 bl. m. 2 gelith. bijlagen) post-8 .
ƒ 1,50

[Verslagen]
Verslagen van de verrigtingen der g e z o n d h e i d s c o m m i s s i e der stad Utrecht
gedurende de jaren 1855 en 1856. Utrecht, Kemink en Zn. 1857.
No. 2. J.W. Gunning, Over het reukeloos maken en desinfecteren der
secreetstoffen. De Bordes, De privaatputten met eene plaat (27 bl. m. 1
o

pl.) gr. 8 . ƒ 0,40.

[Verslagen, Technische]
Verslagen (Technische) omtrent de H o l l a n d s c h e i j z e r e n
s p o o r w e g -m a a t s c h a p p i j . Amst., Gedr. bij Metzler en Basting. (Verschijnt
jaarlijks over het afgeloopen jaar.)
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[Verslagen, Algem.]
Verslagen (Algem.) en notulen der vergaderingen van het Koninklijk i n s t i t u u t
van i n g e n i e u r s 1847/48-1870/71. 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen.
o

1848-71. gr. 8 . met platen. (De latere verslagen zijn opgenomen in het tijdschrift.)
In 1873 zijn tegen verminderde prijzen verkrijgbaar gesteld: 1847/48 ƒ
0,30; 1848/49 ƒ 0,85; 1849/50 ƒ 0,75; 1850/51 ƒ 0,50; 1852/53 ƒ 0,60;
1853/54 ƒ 0,45; 1854/55 ƒ 0,65; 1855/56 ƒ 0,50; 1856/57 ƒ 0,60; 1857/58
ƒ 1,25; 1858/59 ƒ 0,75; 1859/60 ƒ 1,10; 1860/61 ƒ 1.20; 1861/62 ƒ 1, -;
1862/63 ƒ 1,70; 1863/64 ƒ 1,25; 1864/65 ƒ 1,45; 1865/66 ƒ 1,60; 1866/67
ƒ 2,10; 1867/68 ƒ 1,90; 1868/69 ƒ 1,85.

[Verslagen, Twee]
Verslagen (Twee) van den hoofdinhoud der rapporten van eenige officieren der
genie, omtrent het gebruik van verschillende k a l k s o o r t e n . 's-Hage, Ministerie
o

van oorlog. 1850. 8 .

[Verslagen]
Verslagen der K a m e r s van koophandel en fabrieken, nopens den staat van
handel, nijverheid en scheepvaart.
Deze worden door enkele gemeenten in druk gegeven.

[Verslagen]
Verslagen, rapporten en memoriën omtrent m i l i t a i r e o n d e r w e r p e n . Uitgeg.
door het depart. van oorlog. 2 dln. 's-Hage, Gebr. v. Cleef. 1867 en 1870. (392 bl.
o

en 20 pltn.; S en 324 bl. m. 42 uitsl. gelith. pltn.) gr. 8 . ieder deel
ƒ 2,50

[Verslagen]
Verslagen over het patent, verleend aan Dr. Scoffern, voor een door hem
uitgevonden procédé van s u i k e r b e r e i d i n g , door middel van loodsuiker. Uitgeg.
op last en voor rek. van het depart. van koloniën door de 1e klasse van het Kon.
o

Ned. Instituut. Amst., G.P.M. Lindonck. 1852. gr. 8 .
ƒ 0,50
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[Verslagen]
Verslagen van de jury's benoemd door de inzenders op d e t e n t o o n s t e l l i n g
van Nederl. nijverheid en kunst. (te Arnhem) 1868. Arnhem, J. van Egmond Jr. 1868.
o

(60 bl.) post-8 .
ƒ 0,60

[Verslagen]
Verslag van de vereeniging tot verbetering der v o l k s g e z o n d h e i d , opgericht
te Utrecht gedurende de cholera-epidemie in 1866. 1e-7e stuk. Utrecht, K.A.
o

Manssen. 1866-1874. (Amst., J.H. de Bussy) gr. 8 . per stuk ƒ 1,50 à
ƒ 3, 7e stuk, afzonderlijk verkrijgbaar (36 en 152 bl. m. 1 uitsl. tabel) ƒ 1,50.
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INHOUD. 1e A.M.E. van Deventer, De bouwkundige eischen voor een
schoolgebouw. 2e. L. Mulder, De verdeeling der ruimte uit het oogpunt
van het geven van onderwijs. 3e. C.B. Spruyt, Het bederf der lucht in
onze scholen. 4e. F.W.C Krecke, Luchtverversching en verwarming van
scholen. 5e. G. van Overbeek de Meijer, Toepassing van het sub. III en
IV betoogde. 6e. H. Snellen, De verlichting van het schoollocaal. 7e. M.
Salverda, De schoolbank. 8e. G.v. Overbeek de Meijer, De reinheid in en
om een schoolgebouw.

[Versteeg, W.F.]
Versteeg (W.F.), Zie Tijdschrift van nijverheid.

[Verver, B.]
Verver (B.), L'éclairage au gaz à l'eau à Narbonne, et l'éclairage au gaz Leprinse.
o

Leide, A.W. Sijthoff. 1858. (4 en 133 bl.) gr. 8 .
ƒ 1,60

[Verver, B.]
Verver (B.), Onderzoek der metaalverw van Claassen. (Mededeeling van het Min.
v. Oorlog). 's-Hage, (Min. v. oorlog.) 1856.

[Vervolg]
Vervolg op het ‘Rapport der Inspecteurs van den Waterstaat van 27 Sept. 1861.’
o

's-Hage, v. Weelden en Mingelen. 1864. (4 en 122 bl.) 4 .
ƒ 1,25
Zie Rapport.

[Verzameling
Verzameling van bescheiden, betreffende het leggen van kribben in het Scheur of
o

Maassluische diep. Maassluis, J.v.d. Endt. 1857. (72 bl. m. tab. en 1 krt.) post-8 .
ƒ 0,70

[Verzameling

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

Verzameling van bouwkundige ontwerpen, bekroond en uitgegeven door de
Maatschappij ter bevordering der bouwkunst te Amsterdam. Afl. 1-19. Amst., L. van
Bakkenes en Co. 1844-72. (plaat 1-95.) gr. folio.
INHOUD: 1e aflevering, pl. 1-4. Ontwerpen van eene boerenhofstede en
den voorgevel van een koffijhuis (uitgeg. in 1844.) ƒ 2,50; voor de leden
na 1844 ƒ 1,50.
2e afl., pl. 5-9. Ontwerpen van een vorstelijk paleis en eene vischmarkt
(uitgeg. in 1847) ƒ 3, -; voor de leden na 1847 ƒ 1,75. (Niet meer compleet
voorhanden.)
3e afl., 1e ged., pl. 10 en 11. Ontwerp van eene dorpsschool (uitgeg. in
1848) ƒ 1,25; voor de leden na 1848 ƒ 0,60.
Id. 2e ged., pl. 12-14. Ontwerp van een raadhuis (uitgeg. in 1849.) ƒ 1,75;
voor de leden na 1849 ƒ 1,15.
4e afl., pl 15-20. Twee ontwerpen van een landhuis (uitgeg. in 1850.) ƒ
3,50; voor de leden na 1850 ƒ 2. (Niet meer compleet voorhanden.)
5e afl., pl. 21-23 en 28. Ontwerpen van eenen schouwburg en den gevel
van eenen manufactuurwinkel (uitgeg. in 1851.) ƒ 2,40; voor de leden na
1851 ƒ 1,40. (Niet meer compleet voorhanden.)
6e afl., pl. 24-27. Tweede ontwerp van eenen schouwburg (uitgeg. in
1853.) ƒ 2,40; voor de leden na 1853 ƒ 1,40.
7e afl., pl. 29-34. Ontwerp van eene slagtplaats (uitgeg. in 1855.) ƒ 3,50;
voor de leden na 1855 ƒ 2, -.
8e afl., pl. 35-39. Ontwerpen van een postkantoor en eene bewaarschool
(uitgeg. in 1856.) ƒ 3, -; voor de leden na 1856 ƒ 1,75.
9e afl., pl. 40-43. Ontwerpen van een militair wachthuis en van eene
glazen togtpui (uitgeg. in 1857.) ƒ 2,40; voor de leden na 1857 ƒ 1,40.
10e afl., pl. 44-47. Ontwerp van eene boerderij (uitgeg. in 1858.) ƒ 2,40;
voor de leden na 1858 ƒ 1,40.
11e afl., pl. 48-50. Ontwerp van eene kavalerie-kazerne (uitgeg. in 1859.)
ƒ 3; voor de leden na 1859 ƒ 1,75.
12e afl. 1e ged., pl. 51 en 52. Ontwerp van eene porte-cochère (uitgeg.
in 1860.) ƒ 1,50; voor de leden na 1860 ƒ 0,75.
Id. 2e ged., pl. 53-56. Twee ontwerpen van een beweegbaar tuinhek van
hout (uitgeg. in 1862.) ƒ 1,50; voor de leden na 1862 ƒ 0,75.
13e afl. pl. 57-63. Twee ontwerpen van een woonhuis (uitgeg. in 1863.)
ƒ 5, -; voor de leden na 1863 ƒ 3, -.
14e afl. pl. 64-66. Ontwerp van een gebouw bestemd tot het jaarlijks
tentoonstellen van schilder-, bouw-, beeldhouw-, graveer- en andere
werken van beeldende kunst. (uitgeg. in 1864.) ƒ 3, -; voor de leden na
1864 ƒ 1,50.
15e afl., 1e ged., pl. 67 en 68. Ontwerp van een marmeren
schoorsteenmantel met betimmerden schoorsteenboezem en ingesloten
haard voor een open vuur. (uitgeg. in 1865.) ƒ 2 -; voor de leden na 1865
ƒ 1, -.
Id. 2e ged., pl. 69-74. Ontwerpen van een dorpskerk voor de Roomsch
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Katholieke eeredienst en eene overdekte zitplaats in een tuin (uitgeg. in
1866.) ƒ 2, -; voor de leden na 1866 ƒ 1, -.
16e afl., pl. 75-82. Ontwerpen van eene protestantsche dorpskerk en van
den hoofdingang voor een stadhuis (uitgeg. in 1867.) ƒ 3, -; voor de leden
na 1867 ƒ 1,50.
17e afl., pl 83-85. Ontwerp van een monument voor de Nederlandsche
bouwmeesters Hendrik de Keyzer en Jacob van Campen (uitgeg. in 1869.)
ƒ 3, -; voor de leden na 1868 ƒ 1,50. Pl. 86-87, Voorgevels van
winkelgebouwen (uitgeg. in 1870.) ƒ 2, -; voor de leden na 1869 ƒ 1, -.
18e afl., pl. 88-89. Ontwerp van eene kunstkast (uitgeg. in 1871.) ƒ 2, -;
voor de leden na 1870 ƒ 1, -.
19e afl., pl. 90-95. Ontwerp van eene kazerne voor een bataillon infanterie;
ontwerp van eene buiten-societeit. (uitgeg. in 1872.) ƒ 5, -; voor de leden
na 1871 ƒ 2,50.

[Verzameling]
Verzameling van consulaire en andere berichten en verslagen over nijverheid,
handel en scheepvaart, uitgeg. door het ministerie van buitenlandsche zaken. Jaarg.
o

1865-1875. 's-Hage, van Weelden en Mingelen. 1865-75. roy. 8 .
1865 ƒ 6,80; 1866 2 dln. ƒ 6.16; 1867 3 dln. ƒ 9,94; 1868 3 dln. ƒ 11,06; 1869 3 dln.
ƒ 12,18; 1870 3 dln. ƒ 10.50.; 1871 3 dln. ƒ 11,27; 1872 3 dln. ƒ 10,29; 1873 3 dln. en
bijvoegsel ƒ 12,04; 1874 ƒ 12,32; 1875 afl. 1 ƒ 0,84 2-5 à ƒ 0,77.

[Verzameling]
Verzameling van letters, wapens, enz. ten dienste van huis en sieraadschilders.
o

Rott., J.S. Keller. 1865. (30 gelith. pltn. m. 1 bl. tekst.) 4 .
(Niet in den handel).

[Verzameling]
Verzameling van natuur- en werktuigkundige tafels, stellingen en formules, ontleend
aan het ‘Tijdschrift voor wis-, natuur- en werktuigkunde.’ 1e st. Evenwigt en beweging
o

van vaste ligchamen, vloeistoffen en gassen. Amst., C.L. Brinkman. 1860. gr. 8 .
ƒ 0,50

[Verzameling]
Verzameling van reglementen en besluiten betreffende de buitengewone
rivier-correspondentie en andere voorzieningen in geval van ijsgang en watersnood
o

voor Gelderland. Arnh., G.W.v.d. Wiel en Co. (zonder jaartal) gr. 8 .
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ƒ 0,50

[Verzameling]
Verzameling van stukken betrekkelijk den Hondsbossche en Duinen tot Petten, de
sluizen daartoe behoorende en de dijken daarmede in verband staande. 1388-1598.
(Bijlagen tot het verhaal van het verhandelde in de vergadering van hoofd-ingelanden
van den Hondsbossche van den 5 Mei 1857.) Zonder plaats en naam van drukker.
(470 bl.) folio. (Niet in den handel en slechts op 60 ex. gedrukt.)

[Verzameling]
Verzameling van de tarieven, toepasselijk op de werken en leveringen voor de
dienst der genie, aangenomen bij contracten, door den minister van oorlog
o

goedgekeurd. 's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 1856. roy. 8 .
ƒ 3,40

[Vestdijk, S.]
Vestdijk (S.), Architectuur der gymnastiek, tevens dienende tot leiddraad bij de
inrigting van zwemscholen, schermscholen, volksfeesten, kinderspeelplaatsen aan
bewaarscholen, enz. Naar de beste bronnen bewerkt. 1e st. Amst., K.H. Schadd.
o

1865. (25 en 64 bl.) 8 .
ƒ 0,50

[Vestdijk, S.]
Vestdijk Mededeelingen omtrent een nieuw gijmnastiewerktuig, genaamd
o

‘Medisch-orthopaedisch hijschtoestel.’ Haarl., J.F.v. Dobben. 1873. (24 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Vestinglitteratuur]
o

Vestinglitteratuur. 's-Hage, Erven Doorman. 1865. (15 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Veth, W.H.]
Veth (W.H.), Zie Album, verzameling v. bouwk. schetsen.
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[Vettewinkel Dz., H.K.]
Vettewinkel Dz. (H.K.), Handleiding tot het verkrijgen van de kennis in het doelmatige
gebruik van lakken en vernissen, enz. voor huisschilders. Amst., Jan Leendertz.
o

1858. (13 en 63 bl.) post-8 .
ƒ 0,75

[Vignola, J. Barozio de]
Vignola (J. Barozio de), De regelen der vijf bouworden. Vrij gevolgd door
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M.G. Tétar van Elven, bevattende 72 platen met beschrijving, opheldering en
toepassing der eerste regelen, naar verschillende schrijvers overgenomen. Amst.,
o

W. de Grebber. 1848. (C.L. Brinkman.) roy. 4 . ƒ 18, -; geb. ƒ 19, -; verminderde prijs
geb.
ƒ 8,75

[Vitalis, L.]
Vitalis (L.), Opmerking omtrent den loop der suikerindustrie in den Nederl.
o

Oost-Indischen Archipel. 's-Hage, H.C. Susan CHz. 1861. (112 bl.) gr. 8 .
ƒ 1,20

[Vlaanderen, C.L.]
Vlaanderen (C.L.), Over den tabak, bijzonder over zijne onbewerktuigde
bestanddeelen. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de wis- en
natuurkunde aan de Utrechtsche hoogeschool. Utr., P.W.v.d. Weijer. 1854. (J.G.
o

Broese). gr. 8 .
ƒ 0,90

[Vlasbouw, De]
Vlasbouw (De) in Nederland, handleiding om het vlas, op de in Nederland
gebruikelijke wijze, zoodanig te behandelen, dat zulks het meeste voordeel
aanbrengt. Uitgeg. door de Geldersche maatschappij van landbouw. Arnh., G.J.
o

Thieme. 1861. gr. 8 .
ƒ 1,40

[Vlierden, C.P.J. van]
Vlierden (C.P.J. van), Iets over de inrichting, het gebruik en de toepassing der
veldtelegrafen, bij de legers van den nieuweren tijd. Harderw., J. Wedding. 1868.
o

(70 bl. m. 2 gelith. uitsl. pltn.) post-8 .
ƒ 0,90

[Vloten, E.A. van]
Vloten (E.A. van), De mededinging tusschen de beetwortel- en rietsuiker-productie,
met betrekking tot het eiland Java. Utr., J.G. Broese. 1853. (Amst., Herm. Coster.)
o

gr. 8 .
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ƒ 1,80

[Vloten, J. van]
Vloten (J. van), Aesthetika of leer van den kunstsmaak, naar uit- en inheemsche
bronnen, voor Nederlanders bewerkt. 2e veel verm. en verb. druk. Met pltn. 2 dln.
Deventer, A. ter Gunne. 1871. (340; 7 en 320 bl. met vele houtgr. tusschen den
o

tekst.) post-8 .
ƒ 5,35
De 1e druk verscheen aldaar 1865. (8 en 604 bl.) ƒ 4,50

[Vogel, H.P.]
Vogel (H.P.), Beginselen der schoone bouwkunst, zie Bibliotheek (v. Gendt en
Brinkman's Technische)

[Vogel, H.P.]
Vogel (H.P.), Handleiding tot de beoefening van den Griekschen bouwstijl. 's-Hage,
M.M. Couvée. 1864. (Amst., C.L. Brinkman). (64 bl. m. atlas van 20 pltn.) tekst
o

post-8 , atlas gr. folio
ƒ 12, Verminderde prijs ƒ 10, Inhoud van den tekst, tevens beschrijving der platen: I. Algemeene
beschouwingen over architectonische vormen. Algem. overzigt der
symbolen in hunne verschillende betrekkingen. Symbolen der dragende
en steunende geleden. Symbolen voor vrijstaande steunpunten. Symbolen
voor sluitende of kroonende geleden. Verbindende en tevens
overgangsgeleden (Juncturen) en hunne symbolen. Symbolen voor
mechanisch bindende geleden. Symbolen tot verbinding van groote
bouwdeelen of juncturen van algemeen belang. Symbolen van zwevende
bouwdeelen. II. D o r i s c h e s t i j l :- Krepidema. De zuil. Wand en Ante.
Epistylion. Triglyphon. Geison. Aetos. Aetoma (Dak). Balken en
kalymmata. III. I o n i s c h e s t i j l . De vorige onderwerpen, benevens
vrijstaande pijlers, wandzuilen en wandpijlers. Thrinkos. (Fries) en
Pteroma. IV. K o r i n t h i s c h e s t i j l . De zelfde onderwerpen.
Zie Album, verzameling van bouwk. schetsen, - Opmerker.

[Voget, A.R.L.]
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Voget (A.R.L.), Tafel over de vergiftige en onschadelijke kleuren, tot leering en ter
voorkoming van ongelukken, voor schoolgebruik en kunstenaars, enz. Gron., J.
Oomkens Jzn. 1853. gr. plano.
ƒ 1, -

[Volksbibliotheek]
o

Volksbibliotheek N . 1-103. Amst., Weijtingh en v.d. Haart. 1853-1861. (Weijtingh
o

o

en Brave) post-8 . Elk N . (Met houtgrav.) bij inteek.
5

ƒ 0,22

o

Afzonderlijk N . 1. R.v.d. Weerd, Rekenkunde ƒ 0,25
o

N . 2 en 3. A.J. Lempe, Meetkunst ƒ 0,50
o

N . 4. Beginselen van het regtlijnig teekenen ƒ 0,25
o

N . 5-7. P.M. Brutel de la Rivière, Werktuigkunde ƒ 3,75
o

N . 7a Dezelfde, Stoomwerktuigkunde ƒ 0,25
o

N . 12 en 13. van Moorsel, Algemeene scheikunde ƒ 0,75
o

N . 14 en 15. Dezelfde, Toegepaste scheikunde ƒ 0,50
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o

N . 16-50 en andere niet vermelde Nrs. bevatten verschillende
onderwerpen van geschiedenis, letterkunde, geneeskunde, enz.
o

N . 51. Hartman, Keuze van een beroep, benevens opgave der
voorwaarden aan eenige inrigtingen van onderwijs ƒ 0,25
o

N . 65. Klijnsma, Teekenkunde. Doorzigtkunde ƒ 0,50
o

N . 66 en 67. Over de schoone kunsten ƒ 0,25
o

N . 80 E.C. Enklaar, Bedrijfsleer ƒ 0,25
o

N . 84. Klijnsma, Handleiding tot de burgerlijke mineurkunst, of de
mijnen en hare ontginning ƒ 0,25.
o

N . 85. Klijnsma, Het ijzer ƒ 0,75
o

N . 86. E.H. Hartman, Algem. beschouwingen over de bouwkunde
ƒ 0,25
o

N . 87. Dezelfde, Fonderingswerken ƒ 0,50
o

N . 88 en 88a. Dezelfde, Timmeren ƒ 0,75
o

N . 89. Dezelfde, Schilderen en behangen ƒ 0,50
o

N . 90. G.J. Jacobson ABzn., Zoutziederij, zeepziederij ƒ 0,25
o

N . 91. C.A.J. Geesink, Bierbrouwerij en azijnmakerij ƒ 0,25
o

N . 92. M.D. Teenstra, Bewerking van spinbare vezels ƒ 0,25
o

N . 93. N.W.P. Rauwenhoff, Papierbereiding ƒ 0,25
o

N . 94. C. Mommaas Czn., Lettergieterij, boek- en plaatdrukken ƒ
0,25
o

N . 95. Glasblazerij, spiegelfabricatie, porseleinen, aardewerk ƒ 0.25
o

N . 96. A.C. Oudemans Jr., Caoutchouc en gutta percha ƒ 0,25
o

N . 97. F.H. van Moorsel, Suikerfabricatie ƒ 0,25
o

N . 98. Jacobson, Meelbereiding ƒ 0,25
o

N . 99. Dezelfde, De plantaardige verwstoffen ƒ 0,25
o

N . 100. J.J. Blekkingh, Verwarming en verlichting ƒ 0,25
o

N . 101 en 102. Beginselen van den theoretischen scheepsbouw.
Vrij uit het Eng. van James Peake, vert. onder toezigt van H.W.
Schokker ƒ 1, o

N . 103. M.D. Teenstra, Geschiedenis van uitvindingen en
ontdekkingen ƒ 0,25

[Volksbibliotheek, Nieuwe]
o

Volksbibliotheek (Nieuwe) voor de nijverheid. N . 1 en 2. Kampen, K.v. Hulst.
o

1863. kl. 8 .
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o

Afzonderlijk verkrijgbaar N . 1. De vooruitgang der nijverheid in het
o

algemeen. (58 bl.) ƒ 0,30; N . 2 Hoofdvereischten tot vooruitgang in
nijverheid, en aanwijzing van daarin bestaande gebreken. (72 bl.) ƒ 0,30

[Volksblad, Algemeen Industrieel]
Volksblad (Algemeen Industrieel) voor Nederland ter bevordering der
nijverheidsbelangen 1869-1875. Amst., Bureau Heerengracht S.S. 242. (C.A.J.
Geesink) folio. Verschijnt Zondags en Donderdags. Abonnement per 6 maanden ƒ
3, -; fr. p.p. ƒ 3,50; Zondagseditie alleen p. 6 mnd. fr. p.p. ƒ 1,50. Advert. per regel
ƒ 0,10

[Volks-encyclopaedie]
Volks-encyclopaedie. Algemeen woordenboek, behandelende kunsten en
wetenschappen, de levens van beroemde mannen en vrouwen (vooral die van
onzen tijd), nijverheid, fabrieken, stoomwezen, stoomwerktuigen, landbouw, veeteelt,
tuinbouw, bloemen, kruiden, gewassen, enz. door eene vereeniging van
zaakkundigen. 9 dln. Schiedam, H.A.M. Roelants. 1862. (Amst., Wed. J.C. van
o

Kesteren en Zn.) post-8 . ƒ 8,40; geb.
ƒ 9,30

[Volksvlijt, De]
Volksvlijt (De). Tijdschrift voor nijverheid, landbouw, handel en scheepvaart. Uitgeg.
door de ‘Vereeniging voor volksvlijt.’ 1e-22e jaarg. Amst., Bureau Volksvlijt. (C.A.
o

Spin en Zn.) 1854-1875. gr. 8 .
Uitsluitend voor leden verkrijgbaar. Jaarg 1-14 onder redactie van J.A.v.
Eijk, S. Sarphatie en W.C.H. Staring; jaarg. 15-22 onder red. van J.A.v.
Eijk en W.C.H. Staring; jaarg. 1-10 à ƒ 7, -; fr. p.p. ƒ 8, -; jaarg. 11-22 (Met
bijblad) à ƒ 15, -

[Vollenhoven, J. Messchert van]
Vollenhoven (J. Messchert van), Zie Messchert v. Vollenhoven.

[Vollenhoven, S.C. Snellen van]
Vollenhoven (S.C. Snellen van), Zie Snellen van Vollenhoven.
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[Voordeelen, De]
Voordeelen (De) der duin-waterleiding. Met meer dan 50 afbeeldingen, het gezigt
op het machinegebouw en de standpijp bij Leyduin. Amst., Erven H. van Munster
o

en Zn. 1854. (39 bl.) post-8 .
ƒ 0,25

[Voorduijn, G.W.J.]
Voorduijn (G.W.J.), Plaat van Z.M. schip de Kortenaar. Naar de natuur geteekend.
Utr., Nolet en Zn. 1860. (1 bl. lith.)
ƒ 2,50
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[Voorduijn, G.W.J.]
Voorduijn (G.W.J.), Plaat van Z.M. instructievaartuig Urania. Utrecht, Nolet en Zn.
1860. (1 bl. lith.)
ƒ 3, -

[Voorschrift]
Voorschrift ter vervaardiging van kaarten. Vastgesteld bij Kon. besluit van 21 Junij
o

1856. N . 73. Vervaardigd op het topograph. bureau van het Ministerie van oorlog.
o

1857. (20 bl. en gelith. pl. A.I.) langw. 4 . In linnen omslag (Ministerie van oorlog)
ƒ 6, -

[Voorschrift]
Voorschrift idem. Toevoeging betrekkelijk Nederl. Oost-Indië. Vervaardigd op het
o

topographisch bureau te Batavia. langw. 8 . (Niet in den handel.)

[Voorschrift]
Voorschrift tot oefening van den pontonnier. Breda, Ter Kon. Milit. Akademie.
o

(Broese en Co.) 1870. kl. 8 .
ƒ 1,40

[Voorschrift]
Voorschrift betreffende de uitvoering van verwingen onder het beheer der genie.
's-Hage, van Weelden en Mingelen. 1861. folio
ƒ 0,50

[Voorschriften, Algemeene]
Voorschriften (Algemeene) behoorende bij de bestekken voor de verschillende
o

rijks-waterstaatswerken. 's-Hage, Gebr. v. Cleef. 1856. post-8 .
ƒ 0,25

[Voorschriften, Algemeene]
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Voorschriften (Algemeene) voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder
beheer van het depart. van binnenl. zaken. Vastgesteld den 1en Maart 1866. 's-Hage,
o

Mart. Nijhoff. 1866. (2, 203 en 4 bl.) kl. 8 . geb. in half linnen
ƒ 1, -

[Voorschriften, Algemeene]
Voorschriften (Algemeene) voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder
beheer van het departem. van binnenlandsche zaken. Vastgesteld den 1en Maart
o

1866. Met aanteekeningen. Amst., C.L. Brinkman. 1872. (8 en 144 bl.) post-8 .
ƒ 1, -

[Voorstel]
Voorstel van burgemeester en wethouders aan den gemeenteraad, betreffende
het plan voor een nieuw rioolstelsel te 's-Gravenhage. 's-Hage, Gedr. v. rek. d.
o

gemeente 1867. 8 . (Niet in den handel.)

[Voorstel]
Voorstel van burgemeester en wethouders van Haarlem aan den gemeenteraad
tot het dempen der Oude- en Kraaijenhorster-grachten en tot verbetering van den
toestand van het stadswater, volgens de daarbij gevoegde memorie van toelichting.
o

Haarlem, Gedr. v. rek. der gemeente. (1859?) Met 2 kaarten. 8 . (Niet in den handel.)

[Voorthuysen Hz., E. van]
Voorthuysen Hz. (E. van), Zie Tijdschrift ter bevordering van nijverheid.

[Voorthuysen Hz., J.A. van]
Voorthuysen Hz. (J.A. van), Zie Spoorwegbibliotheek.

[Vooruitgang, De]
Vooruitgang (De) der nijverheid in het algemeen, zie Volksbibl. (Nieuwe)

[Voorwaarden]
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Voorwaarden van bouwing op de gronden bestemd voor twee dorpen in den
Haarlemmermeerpolder, met bijgevoegd plan en toelichting. Leyd., H.R. de Breuk,
o

1855. (Amst., Herman Koster) gr. 8 .
ƒ 0,25

[Voorwaarden, Algem.]
Voorwaarden (Algem.) voor de uitvoering van werken en leveringen voor den dienst
der genie, vastgesteld bij beschikking van den minister van oorlog, van 3 Aug. 1872
o

o

N . 58 g. 's-Hage, Gebr. v. Cleef: 1872. (8 en 229 bl.) post-8 . In carton
ƒ 1, -

[Vorsterman v. Oijen, G.A.]
Vorsterman v. Oijen (G.A.), Zie Cezanne.

[Vos, J.]
Vos (J.), Verhandeling over de tijdmeters, behelzende de inrigting en behandeling
dier werktuigen, het opmaken van hunne stelling en van hun verloop. Voornamelijk
ten dienste van de zeelieden, die aan boord van de schepen met het beheer der
o

tijdmeters belast worden. Breda, Broese & Co. 1857 (10 en 152 bl. m. 2 pl.) gr. 8 .
ƒ 2,25

[Vosmaer, C.]
Vosmaer (C.), Eene studie over het schoone in de kunst. Amst., J.C. Loman Jr
o

1856 kl. 8 .
ƒ 1,25

[Vragen, Eenige]
Vragen (Eenige) betrekkelijk eene haven te Scheveningen, door een lid van den
o

gemeenteraad van 's Gravenhage. 's-Hage, J.M. van 't Haaff. 1860, (73 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,75

[Vragen, Twee]
Vragen (Twee) betreffende het Noord-Hollandsche kanaal en de doorgraving
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van Holland op zijn smalst, gevolgd door eene beschouwing van de geprojecteerde
haven en het kanaal van den heer Jäger, door eenige gezagvoerders van
o

koopvaardijschepen. Amst., ten Brink en de Vries 1863. (16 bl.) 8 . ƒ 0,25; hetzelfde
met 5 plannen op 4 bladen
ƒ 0,50

[Vrancken, J.B.]
Vrancken (J.B.), Verhandeling over het bier, zie Verhand. Bat. Genootsch. 7e deel.

[Vredeman de Vriese, Paul]
Vredeman de Vriese (Paul), Plusieurs menuiseries comme portaux, garderobes,
buffets, châlits, tables, arches, selles, bancs, escabelles, rouleaux à pendre touailles,
casses à verres et beaucoup d'autres sortes d'ouvrages. Le tout fort artistement
adjencé et marqué. Nouvellement mis en lumière par G.A. van Trigt. Bruxelles,
Dordrecht, G.A.v. Trigt. P.K. Braat. 1869. (40 photol. pltn.) kl. folio in portefeuille
ƒ 13,75

[Vreede, G.G.]
Vreede (G.G.), Examen de la question du barrage de l'Escaut oriental. Utrecht, J.G.
o

Broese. 1867. (50 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,60

[Vreede, P.F.C.]
Vreede (P.F.C.), Vervaardiging van vuurvaste steenen en cement in de residentie
Soerabaya, zie Verhand. K.I. van Ingenieurs. 1860/61. 1e afl.

[Vries, B.L. de]
Vries (B.L. de), Zie Bourne.

[Vries Az., G. de]
Vries Az. (G. de), De zeeweringen en waterschappen van Noordholland. Haarlem,
o

Joh. Enschedé en Zn., 1864. (16 en 399 bl.) roy. 8 .
ƒ 3,75
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[Vries, J.H.A.E. de]
Vries (J.H.A.E. de), Zie Möllinger.

[Vries Robbé, A.A.C. de]
Vries Robbé (A.A.C. de), Werktuig tot het uitboren van cilinders, zie Verhand. K.I.v.
Ingenieurs. 3e st. (1849.)
Zie Rapport Haarlemmermeerpolder.

[Vries Robbé, J.G. de]
Vries Robbé (J.G. de), Modellen van stoommachines. Hoe ze te verkrijgen, te
gebruiken en te maken. Vrij naar het Eng. Amst., C.L. Brinkman 1869. (70 bl. en 4
o

uitsl. gelith. pltn, waarop 46 figuren.) post 8 .
ƒ 1,25
Dit zaakrijk werkje behandelt in beknopt bestek, verduidelijkt door 46
figuren, de volgende onderwerpen: Heron's-toestel. Stoommachine van
Parlour. Branca'stoestel. Machine van Newcomen. Eigenschappen van
den stoom. Kaars-bommen. Vuurknappers. Toestel van Wollaston.
Stoomtoestel van Marcet. Thermometer van Wollaston. Modellen van
oscillerende machines. De balansmachine. Regulateur en smoorklep.
Horizontale machine. Fondatieplaat. Stoomschuif. Horizontale oscillerende
machine. Stoomdorschmachine. Stoomzaagmachine. Verticaal werkende
machine. Berekening van het vermogen der machines. Locomotief
machine. Een tien-ton's kraan. Model van een locomotief. Deelen van id.
Diagrammen van id. Teekeningen van id. Rails voor id. Aanwijzing om
modellen van machines te gebruiken. De lamp voor een locomotief.
Scheeps-machines. Scheprad-machines. Schroef-machines. ‘Ross
Winans’. Bewerken van koper. Gereedschappen. De draaibank. De
bankschroef. Vernissen. Solderen.

[Vriese, Paul Vredeman de]
Vriese (Paul Vredeman de), Zie Vredeman de Vriese.

[Vriese, W.H. de]
Vriese (W.H. de), De handel in Geta-Pertja (Gutta Percha). Leyd, A.W. Sythoff.
o

1856. gr 8 .
ƒ 3, -
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[Vruggink, W.]
Vruggink (W.), Telegraphie, Zie Bibliotheek (Algem.)

[Vruggink, W.]
Vruggink (W.), Telegraphie gegrond op de natuurkunde. Eenvoudig en bevattelijk
o

voorgesteld. Rott., Wed. Krap en van Duym. 1856. post-8 .
ƒ 1,20

[Vijgh, G.T.W.]
Vijgh (G.T.W.), Het Nederlandsche klein geweer. 's-Hage, Erven Doorman. 1858.
o

(4, 224 en 20 bl. m. 3 uitsl. pltn.) gr. 8 .
ƒ 2,90

[W]
[Waarde, De]
Waarde (De) der barakken, als tijdelijke of duurzame verblijfplaats ter verpleging
van zieken. Uitgeg. door de Vereeniging ‘ter bevordering der Volksgezondheid’ te
Dordrecht. Dordr., H.R. van Elk. 1872. (27 bl. m. 4 lith. pltn.)
ƒ 0,70

[Waardij, De]
Waardij (De) van versche lucht. Uit het Eng. 's-Hage, J.v. Golverdinge. 1868. (25
o

bl.) kl. 8 .
ƒ 0,10

[Waarom]
Waarom in Twente en niet in Delft eene industrieschool? Antwoord
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op eenige bedenkingen tegen onze brochure: de Delftsche inrigting tot opleiding
van civiele ingenieurs, in verband met den aanleg van staatsspoorwegen, beschouwd
n

door (x + y) . 's-Hage, M.M. Couvée 1861. (Amst., H.G. Koster, H.G.zn.) (26 bl.)
o

gr. 8 .
ƒ 0,40
Vergel. Inrigting.

[Wachter Jr., J.P.]
Wachter Jr. (J.P.), Plan for preventing railwaytrains from running of the rails and
o

for stopping them instantaneously. Rott., H.A. Kramers. 1852. roy. 8 . met 2 pltn.
(Niet in den handel.)

[Wagenaar, H.C.]
Wagenaar (H.C.), Spoorwegen en spoorwegdienst in Nederland. Ingericht ten
dienste van allen, zoowel voor den particulier als meer bepaald voor hen, die
ambtshalve tot de spoorwegen in betrekking staan. Alles opgehelderd met modellen.
o

Leeuw., A. Akkeringa. 1870. (4 en 354 bl.) post-8 .
ƒ 1,25

[Wagenaar, H.C.]
Wagenaar (H.C.), Theorie ten behoeve van allen, die zich toewijden aan de dienst
der spoorwegen. Alles opgehelderd door modellen. 's-Hage, M.M. Couvée. 1865.
o

(8 en 354 bl.) post-8 . ƒ 3,25; geb.
ƒ 3,75

[Wageningen, F. van]
Wageningen (F. van), Schets der mechanische warmte-theorie. Academisch
o

proefschrift. 's-Hage, Gebr. Belinfante. 1871. 8 . (Niet in den handel.)

[Wagner, J.R.]
Wagner (J.R.), Handboek der fabriekscheikunde, of de leer der scheikunde
theoretisch verklaard en pract. toegepast op alle fabrieken en takken van nijverheid,
benevens aanwijzing der middelen om de waarde en zuiverheid der handels- en
nijverheidsproducten te bepalen. (Uit het Hoogd.) Voor Nederl. bew. door C.C.J.
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Teerling. 2 dln. in 3 banden. Leiden, D. Noothoven v. Goor, 1862-1865. (24 en 890;
o

16 en 1330 bl., m. 46 uitsl. gelith. pltn.) roy. 8 .
ƒ 32,45

[Wagner, J.R.]
Wagner (J.R.), Schets der chemische technologie voor het middelbaar onderwijs
en tot zelfonderricht. Vrij bewerkt naar het Duitsch door S.P. Huizinga. Arnh., van
o

Egmond en Heuvelink. 1872 (24 en 688 bl. m. 24 houtgr.) post-8 .
ƒ 4,75
Zie Handboek der technologie.

[Wakker P.]
Wakker (P.), De kwijnende landbouw in den polder Westzaan, of vlugtige blikken
in dien polder, ook met betrekking tot het wegnemen van 3 dammen en gronden,
onder militaire bedekking, op last van het polderbestuur aldaar, enz. Purmerend, J.
o

Schuitemaker. 1853. gr. 8 .
ƒ 0,50

[Waldeck, J.A. en H.A. de Smit van den Broecke]
Waldeck (J.A.) en H.A. de Smit van den Broecke, Beschrijving van Z.M. Monitor
Heiligerlee. Nieuwed., L.A. Laurey. 1869. (2 en 16 bl. met 21 uitsl. gelith. pltn.) kl.
fol. in carton
ƒ 3,25

[Walker, Charles von]
Walker (Charles von), Galvanoplastica of de kunst om door het galvanismus metalen
afdrukken van medailles en andere voorwerpen te vervaardigen. Benevens eene
korte aanwijzing, die voorwerpen te vergulden of te verzilveren. Met 19 in den tekst
o

gedrukte figuren. Amst., J.C. van Kesteren. 1855. post-8 .
ƒ 0,90

[Walker, J.]
Walker (J.), Practische wenken omtrent luchtverversching (ventilatie). Een leiddraad
voor den bouwmeester. Vrij naar het Eng. en met aanteek. door H.C. Bosscha. Dev.,
o

A. ter Gunne. 1853. (Amst., Gebr. Koster.) gr. 8 .
ƒ 1,80
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[Walker Hz., J.J. ]
Walker Hz. (J.J.), Trappenboek voor timmerlieden. Met medewerking van H.J.L.
Walker. 13 pltn. in autographie met verklaring. Gron., L. Beekhuis Damsté. 1871.
(24 bl. m. 13 pltn.) gr. fol.
ƒ 5, -

[Walker, W.]
Walker (W.), Het magnetisme van schepen en het scheepscompas; zijnde eene
grondige verklaring van het opgewekte magnetismus van het scheepsijzer. Naar
o

het Eng. door J.M. Heijbrock. Amst., C.F. Stemler. 1854. Met platen. 12 .
ƒ 1,90
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[Wall, van de]
Wall (van de), Zie Verhand. Bat. Genootsch. 1e deel.

[Wap, Jan J.F.]
Wap (Jan J.F.), Zie Thénot.

[Warande, De Dietsche]
Warande (De Dietsche). Tijdschrift voor Nederl. oudheden en nieuwere kunst en
letteren, bestuurd door J.A. Alberdingk Thijm. 1855-1874. Amst., C.L. van
o

Langenhuysen. 1855-1874. Elke jaarg. 6 Nrs. m. pltn. gr. 8 . ƒ 6, -; franco p.p.
ƒ 6,75

[Warande, De Dietsche]
Warande (De Dietsche). Idem. N. reeks. 1e dl. 1875. (onder den titel: Ned. tijdschrift
voor aesthetische beschaving.) Aldaar 1875.
ƒ 6, -

[Warnsinck, I.]
Warnsinck (I.), Zie Bijdragen (Bouwk.), - Gendt (J.G. van)

[Wat nu?]
Wat nu? Eene vraag in zake de doorgraving van Holland op zijn smalst, in verband
met den Noord-Hollandsch-Frieschen spoorweg. 's-Hage, Gebr. J. en H. van
o

Langenhuysen. 1863. (54 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Water, Goedkoop]
Water (Goedkoop) en water om niet. Een woord over de waterleiding. Amst., W.H.
o

Kirberger. 1854. kl. 8 .
ƒ 0,03
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[Waterlinie, De nieuwe Hollandsche]
Waterlinie (De nieuwe Hollandsche), in bescherming genomen tegen de jongste,
o

naar aanleiding der wet van 16 April 1874. (N . 64) publiek gemaakte voorstellen
o

van Kainos. Door een oud-cadet. Amst., C.L. Brinkman. 1875. (83 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,75
Verg. Kainos.

[Waterstaatskaart]
Waterstaatskaart van Nederland. Schaal 1:50,000. Vervaardigd op last van Z. Exc.
den Minister van Binnenl. zaken onder toezigt van F.W. Conrad en J.A. Besier.
's-Hage, Mart. Nijhoff. 1865-75. Per blad ƒ 1,50; Memorie van toelichting bij elk blad
ƒ 0,50
Van deze kaart zijn de volgende bladen verschenen en afzonderlijk
verkrijgbaar: Amsterdam I-IV. Alkmaar I-IV, Hillegom I, II, Stavoren I-III,
Enkhuizen I, Medemblik I-IV, Helder, I, II, Vlieland I, II, Terschelling, 's
Gravenhage I-III, Utrecht I-IV, Rotterdam I-IV, Gorinchem I-IV, Rhenen
I, III en IV, Harlingen I-III, Ameland, Sneek I-IV, Schiermonnikoog I, II,
Leeuwarden I-IV, Neuzen I-III, Bergen op Zoom I-IV, Sluis I.

[Waterweg, De nieuwe]
Waterweg (De nieuwe) van Rotterdam naar zee, met eene kaart van het nieuwe
zeegat aan den hoek van Holland, door den schrijver van ‘De Noordzee vóór
o

Amsterdam’. Rott., P.M. Bazendijk. 1872. (23 bl.) 4 .
ƒ 1,50

[Wederlegging]
Wederlegging van een deel der bezwaren tegen de droogmaking der gansche
Zuiderzee geopperd. Door den schrijver van het werk: Over de werking der
natuurwetten op zedelijk gebied.’ Amst., Loman en Verster. 1867. (4 en 44 bl. m.
o

houtgr.) gr. 8 .
ƒ 0,50

[Weekblad]
Weekblad van het paleis voor volksvlijt. Algem. tentoonstelling van Nederl. nijverheid
o

en kunst. Amst., Gebr. van Es. 1866. (12 nos. à 8 bl. m. houtgr.) gr. 8 .
ƒ 3, Later voortgezet onder den titel: Paleis voor Volksvlijt. Zie Aldaar.
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[Weerd, R. van de]
Weerd (R. van de), Gids voor jonge beoefenaren van industrie-vakken. Amst., Wed.
G. Hulst van Keulen. 1850. Met houtgr.
ƒ 1,50

[Weerd, R. van de]
o

Weerd (R. van de), Rekenkunde, Zie Volksbiblioth. N . 1.
Zie Tijdschrift voor wis-, natuur- en werktuigkunde.

[Weezel Scheffelaar, D.P. van]
Weezel Scheffelaar (D.P. van), Toepasselijke vraagstukken op de natuur- en
werktuigkunde, voorafgegaan door ophelderingen en formulen. Statica en dynamica.
o

Gorinchem, G.C.v.d. Mast. 1865. (4 en 102 bl. m. 1 plaat m. figuren) post-8 .
ƒ 0,50
Zie Handboek voor den metselaar, - Heussi, - Krug, - Menzel, - Luckenbacher.

[Weisbach, J.]
Weisbach (J.), Handleiding tot de kennis van het stoomwerktuig. Vrij naar het Hoogd.
door G. Kuyper Hz. Amst., C.F. Stemler 1870. (12 en 400 bl. m. 13 uitsl. gelith. pltn.)
o

gr. 8 .
ƒ 6,90
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[Weisbach, J.]
Weisbach (J.), De ingenieur. Praktische handgids voor groot en klein. Vrij naar de
3e hoogd. uitgaaf, voor Nederlanders bewerkt door G.H. Kuyper Hz. 3 dln. Amst.,
o

C.L. Brinkman. 1862-65 smal 8 . ƒ 7, -; geb.
ƒ 7,50
Voor Ingenieurs, Architecten enz. is deze Nederlandsche bewerking van
het zoo gunstig bekende werk: ‘der Ingenieur’ van den hoogleeraar
Weisbach eene stelselmatige handgids geworden, daar alle berekeningen
zijn gebaseerd op het bij ons geldend metrieke stelsel.
D e e l 1 b e v a t de reken-, stel- en meetkunst.
D e e l 2: de theoretische en practische Mechanika, in 6 hoofdstukken,
waarvan I. Tafels, regels en formulen voor de theoretische mechanika. II
Idem voor de mechanika in 't algemeen. III Statika. IV Dynamika. V
Hydraulika. VI Tafels, regels en formulen voor de practische mechanika.
a Statika der bouwkunst. b Mechanika der drijfwerktuigen. c De warmte
en werking der stoommachines.
D e e l 3 b e h a n d e l t d e T e c h n i e k . I De onderdeelen van machines
en de machines in 't algemeen. II De werktuigen tot het opheffen en
vervoeren van lasten. III Bouwstoffen, dier eigenschappen en verwerking.
IV Molens. V Manufactuurmachines. VI Inrichtingen voor verwarming,
luchtverversching en verlichting. VII De bouwstoffen en dier verwerking.
VIII Steen-, hout en ijzerconstructies. (Fondeeringen, metselwerk,
gewelven, pijlers en bekleedingsmuren, buiten- en binnenmuren van
huizen; balken, muurwanden en dakbedekking van een huis.) IX Straat-,
slag- en spoorwegen. (Het uitbakenen van wegen, alsmede van dier open afrid. Aanleg van kunstwegen. Spoorwegen. Onderbouw. Bovenbouw.
Het aanleggen van stations.) X Water- en bruggenbouw. (Welputten en
buisleidingen. Waterleidingskanalen. Waterkeeringen, weèren of stuwen.
Boezems. Inrichtingen voor afwatering en bevloeijing. Waterverzorging
van steden, scheepvaartkanalen en sluizen. Rivieren. Bruggen.

[Well, D.A.]
Well (D.A.), Zie Zaken. (Wetenschappelijke)

[Wenckebach, E.]
Wenckebach (E.), Telegraaf tusschen Batavia en Singapore. Zie Verhand. Kon.
Inst. v. Ingenieurs 1858/59 2e afl. en 1859/60, 2e afl.

[Wente, F.G.]
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Wente (F.G.), Zie Templeton, - Zakboekje.

[Wenting, A.B.]
Wenting (A.B.), Zie Handleiding tot de kennis van het spoorwegwezen.

[Wereld-tentoonstelling]
Wereld-tentoonstelling. Het nijverheids-paleis te Londen; bevattende eene korte
beschrijving van den oorsprong en voortgang des glazen gebouws, benevens eene
beschrijving van de belangrijke werktuigen bij het optrekken gebezigd, enz. Vrij naar
o

het Eng. Haarlem, A.C. Kruseman 1851. Met platen, kl. 4 .
ƒ 1,25

[Werkloon-berekening]
Werkloon-berekening. Onmisbaar boekje voor aannemers, metselaars,
timmerlieden, smeden enz. In één woord voor allen die werklieden in hunnen dienst
o

hebben. Rott., Nijgh en v. Ditmar. 1871. (4 en 31 bl.) post-8 .
ƒ 0,60

[Werkman, De]
Werkman (De), Bijdragen voor arbeid en kunst. 1e jaarg. met in den tekst gedrukte
houtsneêfig. Amst., P. Werthweyn. 1869. fol. p. jaarg. v. 12 nos.
ƒ 1,80
Hiervan is slechts één jaargang verschenen.

[Werkman, De Nederl.]
Werkman (De Nederl.), Huisboek voor den werkenden stand. 1e en 2e jaarg.
's-Hage, H.L. Smits. 1863 en 1864. Per jaarg. (v. 52 nos. à 4 bl. in 2 kol.) kl. folio.
ƒ 1,56

[Werkman, De Nederlandsche]
Werkman (De Nederlandsche), Onder redactie van W. Reinkingh. 1e jaarg. 1874/75.
o

Gron., J.B. Wolters. 1874, 75. roy. 8 . per jaarg. v. 12 afl.
ƒ 1,20
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[Werkmansvriend, De]
Werkmansvriend (De), Weekblad voor het volk. 1870-1875. Amst., H.M. Bremer.
o

1870-1875. Ieder N . 4 bl. folio.
Verschijnt Vrijdags. Abonnem. p. 3 mnd. ƒ 0,75; fr. p.p. ƒ 0,85. Advertent.
ƒ 0,10 p. regel; dienstaanbied. ƒ 0,07 p. regel. Bij abonn. van 1000 regels
à ƒ 0,06; van 500 regels à ƒ 0,08 p. regel.

[Werner, J.J.]
Werner (J.J.), Zie Wernigk.

[Wernigk, F.C.]
Wernigk (F.C.), Practische handleiding tot het perspectief teekenen voor scholen
en zelfonderricht. Vrij bewerkt naar het Hoogd. en vermeerderd
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door J.J. Werner. Met atlas van 22 pltn. Leiden, C. Kooyker. 1867. (29 bl.) tekst in
o

o

12 , atlas langw. 4 .
ƒ 0,90

[Wertheim, A.C.]
Wertheim (A.C.), Feestrede, gehouden op 20 Aug. 1874, ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. Amst., Gebr. van Es.
o

1874 (30 bl.) roy. 8 .
ƒ 0,50

[Wertheim, Jac.]
Wertheim (Jac.), De spoorweg (Amsterdam), Amersfoort - Wageningen - Nijmegen
(Keulen) de kortste verbinding van Amsterdam met den Rijn. Met spoorwegkaart
van Nederl., waarop de door den Heer Kappeyne van de Copello c.s. voorgestelde
spoorwegen zijn aangeduid. Amst., P.N. van Kampen & Zn. 1875 (16 bl. met 1 krt.)
o

gr. 8 .
ƒ 0,25

[Westerhoff, R.]
Westerhoff (R.), Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen; met
oudheidkundige aanteekeningen, inzonderheid betrekkelijk de provinciën Groningen
o

en Friesland. Gron., J.B. Wolters. 1864. (8 en 417 bl.) gr. 8 .
ƒ 4,50

[Westerhoff, R.]
Westerhoff (R.), Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betrekkelijk de
kleine rookpijpjes, waaruit naar 't volk hier en daar gelooft, de reuzen, alven, feeën
en aardmannetjes oudtijds gerookt zouden hebben. Een bijdrage tot de geschiedenis
van het pijpenmaken en rooken. Gron., Erven C.M.v. Bolhuis Hoitsema. 1860.
o

(Leeuw., J. Swarts) (8 en 147 bl. m. 2 gelith. uitsl. pltn.) gr. 8
ƒ 1,80

[Westrheene Wz., T. van]
Westrheene Wz. (T. van), Zie Konst- en Letterbode.
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[Wierda Hz., S.]
Wierda Hz. (S.), Gids van de Belgische industrie met betrekking tot de bouwkunde,
en wel in het bijzonder hare steen-, marmer-, lei-, kalk- en glasproductie. Bew. naar
o

opgaven van J.S.J. Bottemanne. Amst., C.L. Brinkman. 1875. (7 en 84 bl.) gr. 8 .
ƒ 1,25

[Wildeman, J.E.]
Wildeman (J.E.), Vormen, bakken en gebruiken van zware tigchelsteenen, voor
het maken van steenglooijingen, zie Verhand. Ned. Instituut 6e deel.

[Wilson, H.J.]
Wilson (H.J.), Het brood, zijne geschiedenis, bereiding en vervalschingen. Eene
handleiding voor ieder die belang stelt in dit voedingsmiddel. Kamp., K.v. Hulst.
1864. (4 en 71 bl. m. gelith. pl.)
ƒ 0,80

[Wilson, J. S]
Wilson (J. S), Autotypie. De natuur zich zelve afbeeldende. Handleiding tot het
maken van zelfafdrukken, benevens eene reeks van autotypen. Meppel, J.S. Wilson.
o

1857. (18 bl. m. 13 pl.) kl. 4 .
ƒ 3,50

[Wingaarden A. Tzn., J. van]
Wingaarden A. Tzn. (J. van), Handboekje voor aannemers. Delft, M. Stillebroer.
o

1855. kl. 8 .
ƒ 0,90

[Winkelhuizen, De Parijsche]
Winkelhuizen (De Parijsche), of keur der voornaamste bestaande winkelpuijen te
Parijs. Ten dienste van architecten, timmerlieden, metselaars en verdere
bouwkundigen, door eene vereeniging van architecten. Amst., D. Tormijn. 1850.
o

(C.L. Brinkman.) (36 pltn. m. tekst.) 4 .
ƒ 6, -

[Winkler, E.]
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Winkler (E.), Zie Boekbindersboek.

[Winkler, T.C.]
o

Winkler (T.C.), Zand en duinen. Dockum, J.J. Hansma. 1865. (10 en 146 bl.) post-8 .
ƒ 1,50
Zie Boek voor iedereen, - Rossmaessler.

[Winkler Prins, A.]
Winkler Prins (A.), Zie Encyclopaedie, - v. Horn.

[Winter, M.]
Winter (M.), Volledig kappenboek, bevattende de zamenstellingen van de meest
verschillende vormen van kappen, welke van hout vervaardigd kunnen worden.
Naar de Hoogd. uitgaaf, bewerkt door P.D. Scheffelaar. Gorinchem, A.v.d. Mast.
1854-1856. Met een aant. fig. kl. folio.
ƒ 11,20

[Witkamp, P.H.]
Witkamp (P.H.), Het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. Overgedrukt uit ‘Amsterdam
in schetsen’. Met afbeelding. Amst., G.W. Tielkemeijer. 1860. (8 bl. m. gelith. gekl.
o

pl.) roy. 8 .
ƒ 0,50
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[Witkamp, P.H.]
Witkamp (P.H.), Zie Encyclopédie (Alg.), - Paleis voor Volksvlijt.

[Witte van Citters, J. de]
Witte van Citters (J. de), Handleiding tot het aanvankelijk onderrigt in het regtlijnig
teekenen en het zamenstellen van symmetrische figuren, met toepassing op de
vormleer. Met atlas. 's Hage, Erven Thierry en Mensing. 1861. (W.P.v. Stockum en
o

Zn.) Tekst in 8 .; atlas van 45 pltn, in folio.
ƒ 5,80

[Witte van Citters, J. de]
Witte van Citters (J. de) Het regtlijnig teekenen op de bewaarschool en de onderste
klasse der lagere school. 's-Hage, Erven Thierry en Mensing. 1863 (W.P.v. Stockum
o

en Zn.) Met 3 pltn. kl. 8 .
ƒ 0,50
Zie Konst- en Letterbode.

[Wolfson, D.L.]
Wolfson (D.L.), Maritime werken te Soerabaya, Zie Verhand. K.I.v. Ingenieurs.
1853/54, 2e afl.

[Woltersom, J.J.]
Woltersom (J.J.), Zie Woordenboek der scheikunde.

[Woord, Een]
Woord (Een) over de brochure van W. Hoven: ‘De slechte toestand der
brandbluschmiddelen in Nederland en een verbeterd stelsel verklaard’, door een
o

deskundige. Gron., H.R. Roelfsema. 1864 (16 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,20

[Woord, Een ernstig]
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Woord (Een ernstig) over de doorgraving van Holland. Amst., Gebr. Diederichs
o

1864 (30 bl.) 8 .
ƒ 0,20

[Woord, Een]
Woord (Een) aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal, naar aanleiding van het
geschrift, getiteld: ‘De hoofdpunten der spoorwegquaestie’. 's-Hage, Gebr. v. Cleef
o

1860. 8 .
ƒ 0,60

[Woordenboek]
Woordenboek der zuivere en toegepaste scheikunde, bewerkt door J.P.C. van
Tricht en J.J. Woltersom. 12 dln. Rott., Leiden, H. Nijgh en de Breuk en Smits.
o

1854-1870. (520 vel m. 58 pltn en 10 vel register) roy. 8 .
ƒ 100,85

[Wouters, W.W.]
Wouters (W.W.), De azijnbereiding, enz. door H. Linse, vooral met betrekking tot
het daarin ontwikkelde belastingstelsel op de azijnmakerijen van de 3e klasse.
o

's-Hage, Gebr. Belinfante. 1855. (Alkm., P. Beek) gr. 8 .
ƒ 0.25

[Wttewaal, G.]
Wttewaal (G.), Zie Tijdschrift ter bevordering v. nijverheid.

[Wttewaal, J.]
Wttewaal (J.), Zie Encyclopédie (Algemeene)

[Wuppermann, L.P.]
Wuppermann (L.P.), Het theoretische en practische hoefbeslag. Handleiding tot
het doelmatig beslaan en behandelen van gezonde en zieke hoeven. Haarl., C. van
o

Asperen v.d. Velde. 1858 (4, 2 en 72 blz.) post-8 .
ƒ 0,60
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[Wijck, Jhr.C.K. van der]
Wijck (Jhr.C.K. van der), Handleiding tot de kennis van het Beaumontgeweer, ten
dienste van het infanteriekader. Met twee uitsl. pltn. Utr., J.G. Broese. 1871. (24 bl.)
o

gr. 8 .
ƒ 0,65

[Wijn, De]
Wijn (De). Praktisch handboek voor de kennis van het wezen, de kweeking en
behandeling der verschillende soorten van wijnen, ten dienste van wijnhandelaren
o

enz. Schoonh., S. en W.N. van Nooten. 1868 (8 en 470 bl. m. houtgr.) gr. 8 . ƒ 4,50;
in linnen bd.
ƒ 5, -

[Wijnne, H.A.]
Wijnne (H.A.), Iets over de scheepvaart en afwateringskanalen in de prov.
Groningen. Twee voorlezingen gehouden in de afd. Koophandel der Maatschappij
o

Felix Meritis. Haarl., A.C. Kruseman. 1857 (8 en 104 bl.) gr. 8 .
ƒ 1,10

[IJ]
[IJpes, H.]
IJpes (H.), De axonometrische perspectief. Deventer, Jac.v.d. Meer. 1869. (24 bl.
o

m. 3 uitsl. gelith. pltn.) post-8 .
ƒ 0,60

[IJserman, J.M.]
IJserman (J.M.), De brandbestrijding langs den droogen weg, beschouwd in verband
o

met den brand te Boston. 's-Hage, H.L. Smits. 1873. gr. 8 . (28 bl.)
ƒ 0,25

[IJserman, J.M.]
IJserman (J.M.), Verhandeling over brandbluschmiddelen en brandblussching.
o

's-Hage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen 1864 (38 bl.) gr. 8 .
ƒ 0,25
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[IJserman, J.M.]
IJserman (J.M.), Het natuurlijk vliegen verklaard en het kunstmatig vliegen
voorgesteld, in verband met de luchtvaart. Gevolgd door eene uitvoerige beschrijving
der schaaktafel, die de gespeelde partij behoudt en aantoont. 's-Hage, Gebr. v.
o

Langenhuysen. 1869. (71 bl. m. 3 uitsl. gelith. pltn.) gr. 8 .
ƒ 1, -

[Z]
[Zakboekje, Houtkoopers-]
Zakboekje (Houtkoopers-), ten dienste van timmerlieden en houthandelaren, om
met een oogopslag te weten de waarde van het hout, de duim tegen een penning
o

berekend. Sneek, W. Cool van Bokma. 1865. (82 bl.) kl. 8 . geb.
ƒ 1, -

[Zakboekje, Houtkoopers-]
Zakboekje (Houtkoopers-), voor praktische werktuigkunde, of eene beknopte
verhandeling over de eerste beweegkrachten bij werktuigen en het gewicht en de
sterkte der materialen. Uit het Eng. door F.G. Wente. Amst., Gebr. Kraay. 1855.
o

(H.J.v. Kesteren en Co.) kl. 8 .
ƒ 0,90

[Zaken, Wetenschappelijke]
Zaken (Wetenschappelijke) van algemeen nut; eenvoudig verklaard en opgehelderd
in hare werking en toepassing in het dagelijksch leven. Een vraagboek voor
oningewijden. Vrij bewerkt naar D.A. Well's Science populary explained en andere
bronnen, door D. van den Bosch en C. Ekama. 2 dln. met meer dan 100 houtsneefig.
o

Amst., Gebr. Kraay 1864-1866. (4 en 358 bl.; 232 bl. m. register van 28 bl.) gr. 8 .
ƒ 5,60

[Zal]
Zal de rigting van de Zuider-Spoorweglijn veranderd worden? Amst., Wed. L.v. Hulst
o

en Zn. 1861. 8 .
ƒ 0,30

[Zeegers, L.Th.]
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Zeegers (L.Th.), Beginselen van het regtlijnig teekenen. 3e verb. druk. Amst., J.M.E.
o

en G.H. Meijer 1872 (56 bl.) post-8 .
ƒ 0,50
De 1e en 2e dr. verscheen in de Volksbibliotheek (No. 3), bij Weytingh
en Brave, zie Volksbibliotheek.

[Zeekanaal, Het nieuwe]
Zeekanaal (Het nieuwe) van Amsterdam. Amst., C.F. Stemler. 1866 (1 bl.
chromolith.) ƒ 1,50; met omslag ƒ 1,80; op zwaar en groot papier
ƒ 2,50

[Ziet]
Ziet toe artisten, bouwkundigen en industriëelen. De 's Gravenhaagsche academie
van beeldende kunsten en technische wetenschappen. Rott., W.L. Stoeller 1861.
o

(8 bl.) gr. 8 . In gesloten omslag
ƒ 0,20

[Zon Bz., C.]
Zon Bz. (C.), Peiltafels, aanwijzende den juisten inhoud van gedeeltelijk gevulde
fusten, bekend onder den naam van wan- of kantfusten voor geregeld vaatwerk.
Ten gebruike voor de, met het werk van roeijing en peiling belaste rijks- en
plaatselijke ambtenaren, zoomede voor handelaren in wijnen en gedistilleerd,
azijnmakers, bierbrouwers enz. Naar de naauwkeurigste waarnemingen
o

bijeenverzameld en berekend. Amst., P.N. van Kampen. 1859. (199 en 8 bl.) post-8 .
ƒ 2,40

[Zuylichem, F.N.M. van Eyck van]
Zuylichem (F.N.M. van Eyck van), Zie Eyck v. Zuylichem.
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Zaakregister.
Verkortingen van herhaaldelijk voorkomende woorden:
B.B.

- voor Bouwkundige Bijdragen.

B.d.U.

- voor Boek der Uitvindingen, ambachten
enz.

K. en I.

- voor Kunst en Industrie.

T.v.I.

- voor Tijdschrift van het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs.

T.v.N.

- voor Tijdschrift v.d. Maatsch. tot
bevordering der Nijverheid.

V.B.G.

- voor Verhandelingen van het Bataafsch
Genootschap.

V.v.I.

- voor Verhandelingen van het Kon.
Instituut voor Ingenieurs.

Aa (Rivier de), Beschrijving.
Aanwassen, v.d. Toorn.
Aardappelmeelfabrieken, Ali Cohen in T.v.N. 72. - v.d. Meulen.
Aardboren, Hydraulische in T.v.N. 71. - Rodi de Loo in T.v.I. 73/74.
Aarde (drukking van) Brunings. - Considère in T.v.I. 70/71. - Delprat. - Flamant
in T.v.I. 72/73. - Winkler in id.
Aarde (vervoer van), Neyt in T.v.I. 70/71.
Aardewerk, in Jaarboekje. - Glasblazerij. Verg. Faiences.
Abattoirs, Zie Slachthuizen.
Achterlaadgeweer, Zie Geweren.
Aerodômes, v. Goor in B.B. 17.
Aeroklinoskoop, Buys Ballot.
Aesthetika, Smaak in B.B. 17. - Stöckl. - v. Vloten. Verg. Kunst en
Kunstgeschiedenis.
Aether, Zie Etherisatie.
Affuiten, Seyffardt.
Afgietsels, Twee in T.v.N. 75.
Afstandmeter, Broers. - Kromhout.
Afstandstafelen v. Ned., Afstandstafelen. - Afstandwijzer (2). - Beschrijving.
- v. Os.
Akustiek, Gevoelen in B.B. 18.
Alblasserwaard, Bikker. - Scholten.
Alcaliemetrie, v. Royen.
Alcohol, Baumhauer (2). - Bolsius. Verg. Destillatie.
Algebra, Zie Rekenkunde.
Alizarine, Invloed in T.v.N. 74. - Nog in id. - Teerlink in id. 70.
Aluminium, Het aluminium in T.v.N. 69.
Ambachten (in 't algem.), Boek. - Hartman. - Karmarsch. - Verg. Technologie.
Ambachtsscholen, Godefroy in B.B. XI. - Hartman. - Inrichting. - Verslag. Waarom.
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Ameland, Frieslands. - Kaarten. - Peyma. - Teding v. Berkhout. - Verg.
Wadden.
Amer. Waterstand, Caland
Ammoniak-machine, in T.v.N. 74.
Amstelland (Waterschap), Kruimel.
Amsterdam, Amstelhôtel, Brief.
Amsterdam, Beurs. v. Gendt. - Gosewinckel. - Zocher in B.B. IV.
Amsterdam, Bodem, Hamer in B.B. VIII. - Harting. - Heynsius (2).
Amsterdam, Centraalstation, Beschouwing (2). - Centraalstation. - Froger. Gosewinckel (2). Ontwerp. - Plan (2) - Schuttevaer. - Staatsspoorwegen. Station.
Amsterdam, Duinwaterleiding, Hallo. - Voordeelen.
Amsterdam, Entrepôt-dok, de Leeuw in B.B. 1.
Amsterdam, Fabriek v. werktuigen, Levensvatbaarheid.
Amsterdam, Gasthuis, Gori.
Amsterdam, Gebouwen, Afbeeldingen 6, 9, 10, 13, 17.
Amsterdam, Haven, Zie Kanaal (Noordzee-).
Amsterdam, Huis met de hoofden, in B.B. VI.
Amsterdam, Kerken, Afbeeldingen. - in B.B. III.
Amsterdam, St.-Ignatiuskerk. Heynen.
Amsterdam, Koninklijk Paleis, Beschrijving. - van Gendt. - Kalff.
Amsterdam, Krankzinnigengesticht v. Israëlieten, Calisch in B.B. XIII. Offenberg in B.B. XVI.
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Amsterdam, Paleis v. volksvlijt, Paleis. - Verslag. - Witkamp.
Amsterdam, Post- en telegraafkantoor, in B.B. IX.
Amsterdam, Publieke werken, Froger.
Amsterdam, Reiniging, Aronstein. - Gunning in T.v.N. 72. - Liernur (3). - Plan.
- Rapport.
Amsterdam, Sluizen, Conrad in T.v.I. 70/71. - Sluis in B.B. XXII.
Amsterdam, Spoorwegverbinding, Buysman. - Huët. - v. Prehn. Regeringsplan. - Stand.
Amsterdam, Torenfondeeringen, Hamer in B.B. VIII.
Amsterdam, Straten en wegen, v. Gendt. - Gosewinckel. - Ontwerp.
Amsterdam, Uitbreiding, Galman. - Huët. - Ontwerp. - Plan (2). - Uitbreiding
in B.B. XVI.
Amsterdam, Utrechtsche barrière, Springer in B.B. XII.
Amsterdam, Verdedigingswerken, Amersfoordt. - Geraerds. - Kromhout.
Amsterdam, Waterleiding, Bedenkingen. - Water.
Amsterdam, Waterverversching, Froger. - Oudshoorn.
Amsterdam, Waterweg naar zee, Zie Kanaal (Noordzee-).
Amsterdam, Westerhoofd, Conrad.
Amsterdam, Woonhuizen der 17e en 18e eeuw, Leliman in B.B. XI.
Amsterdam, Zeevischmarkt, Springer in B.B. XVIII.
Anna Paulowna-polder, de Leeuw.
Anilinebereiding, Blumer T.v.N. 72. - Een nieuwe in id. - Eenvoudige in id.
68. - Over in id. 70.
Antwerpen, Haven, Dirks.
Apeldoornsche kanaal, Kanaal.
Apothekerswerktuigen, Mohr.
Aquarelschilderen, Zie Schilderen met waterverf.
Arabesken, Stockbauer in K. en I. 75.
Arak, Schubert.
Arbeiders in Engeland, Mac-Culloch.
Arbeidersvereenigingen, Fellkampf. - Hartman. - in Ingenieur. - Lavolée.
Arbeiderswoningen, Aanmerkingen. - in Album. Arbeiderswoningen. - Id. in
B.B. XX. - Bestek. - Hamer in B.B. XV. - Leliman. - Dezelfde in B.B. XV en XXI.
- Luyten. - Narjoux in B.B. XV. - Prijsvraag. - Stratingh Tresling. - Verslag. Woningen in V.v.I. 1855/56. 2e afl.
Arbeidsvermogen (Behoud van), Bosscha. - Schroeder v.d. Kolk (2). - Stewart.
Archimedische Vijzel, Delprat.
Architecten, (Opleiding van) Huët in Ingenieur, Verg. Bouwkundig onderwijs
en Polyt. Scholen.
Architectuur, Zie Bouwkunst (Schoone.)
Armhuizen, Itz in B.B. XVI.
Arnhem, Arbeidsloonen, Arbeidsloonen.
Arnhem, Reiniging, Henket.
Arnhem, Schoollocalen, Onderzoek.
Arnhem, Stationsgebouw, v. Erkel in B.B. XIX.
Artillerie-gereedsch. en Werktuigen, Handleiding. - Instructie-inventaris. Seyffardt.
Asphalt en Asphaltbestrating, Belpaire in B.B. VII. - Over in B.B. I. - in T.v.I.
72/73. v.d. Velde in B.B. IV.
Assendelverpolder, Leijer in B.B. VI.
Ateliers, Beschouwingen.

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

Athene, Oudheden, Museum in B.B. XV. - Nolau. - Over in B.B. VIII. - Studie
in B.B. XXII.
Autotypie, Wilson.
Axonometrie, Baudet.
Azijnbereiding, Azijnbereiding in T.v.N. 68. - Geesink. - Linse (2). - Wouters.
Badinrichtingen, Bad- en waschhuizen. - Badhuis in B.B. XII. - Beschrijving
in B.B. VIII. - in B.B. XX. - de Bordes in B.B. VIII. - Plan. - Prijsvragen. - Roest.
Baggermolen, Hydraulische in T.v.I. 69/70.
Bakkerij, Zie Banketbakkerij en Broodbakkerij.
Bakkerswerktuigen, Tentoonstelling in T.v.N. 68.
Balancen, Zie Weegwerktuigen.
Balken, in B.B. XIV. - Balken in id. IX. - Bosscha. - Delprat. - Godefroy in B.B.
VI en VII.- Gosschalk in B.B. XIV. - Henriquez Pimentel in B.B. XVI.- Heynincx
in B.B. III. - Michaëlis. - Dez. in T.v.I. 72/73.
Banketbakkerij, Falli (2). - de Graaff. - Koek. - Rambault. - Recepten. Schubert.
Barakkenbouw, Admiraal. - Gori. - Waarde.
Bascules, Zie Weegwerktuigen.
Batavia, Dok, Boom.
Batavia, Gevangenis, Swaving.
Batavia, Zeehaven, Groll.
Batterijbouw, Seyffardt.
Beeldende kunsten, Zie Kunsten (Schoone).
Beeldhouwkunst, Burckhardt in B.B. 5.- Heukelom. - Janssen (2). - Ramaer.
Beemster, Bedijking, Bouman. - Verbetering.
Beetwortelsuikerfabrikage, Bartz. - Beetwortelsuikerfabrieken (2). - Beth. Gunning in T.v.N. 75. - v. Hall in id. 73. - Lotman. - Over in T.v.N. 72 - Scheibler
in id. - Stam in id. 74. - v. Vloten.
Behangerswerk in Braacx. - Hartman.
Behangselpapierfabrikage, Bereiding in T.v.N. 68. - Boek d. Uitv. - Onderzoek
in T.v.N. 73.
Bekleedingsmuren, Bekleedingsmuur. - Delprat. - Gleim in T.v.I. 69/70.
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Bergen op Zoom, Reiniging. Kaufman.
Bergen op Zoom, Waterpassingen. Waterpassingen in V.v.I. 1855/56, 1e afl.
Berlijn, Waterleiding. in B.B. IV.
Bessemer afval, Verwerken in T.v.I. 73/74.
Bestrating, Bestrating in T.v.N. 75, Verg. Asphalt.
Beton, Kok in B.B. XXI. - Mouthaan in id. VIII. - Schlierholtz in T.v.I. 72/73. Strootman in B.B. XV. - Waldorp in B.B. X. Verg. Fondeeringen.
Beukelsdijk (Polder), Conrad.
Beursgebouwen, Prijsvragen.
Bevloeiingen v. landerijen. - Bruyn (2). - Kommers. - Staring.
Bevloeiingen op Java, Bruyn.
Bewaarscholen, Zie Scholen.
Beweegkunde, Zie Dynamica, Werktuigkunde.
Beijerinck (J.A.), Tideman.
Bibliografie, Catalogue, - Catalogus (9). - Hasselt. - Inhoudsopgaven. - Lijst.
- Meijboom - Muller - Putters.
Bibliothekenbouw, Schaap in B.B. XV. - Vogel in id. VI.
Bier en Bierbrouwerij, Bier in T.v.N. 71. - Bierbrouwer. - Geesink. - Hartman.
- Het gebruik in T.v.N. 72. - Vervalsching in T.v.N. 68. - Vrancken.
Billardstokkenfabrikage, Fabrikatie in T.v.N. 69.
Biografie, Zie Levensbeschrijving.
Bleekerij, Boek d. Uitv. V. - v. Geuns.
Bliksemafleiders, Büchner. - Figuier. - v.d. Velde in B.B. V. - Wilde in T.v.I.
73/74.
Bloemen (verwen en droogen), Hein.
Bodem van Amsterdam, Zie Amsterdam.
Bodem van Haarlem, Zie Haarlem.
Bodem van Nederland, Staring (2). Verhandelingen.
Boekbinden, Boek d. Uitv. VI. - Boekbindersboek. - Boekbinderij in T.v.N. 72.
- in Jaarboekje.
Boekdrukkerij, Boekdrukkersnieuwsblad. - Boek. - B.d. Uitv. I. - v. Cleef. Grothe in T.v.N. 72. - Handboekje. - Holtrop. Jaarboekje - in Jaarb. - Lourens
Coster. - Middel in T.v.N. 72. - Mommaas. - Schook. - Schrift. - v.d. Veen. Verg. Drukproeven.
Boekdrukkerij, Letters en Matrijzen. Catalogus. - Hoffmann. - Rutgers.
Boekdrukkerij, Behandeling der Snelpers. Albert.
Boerenplaatsenbouw, v. Andringa in B.B. XIX. - Beschrijving in id. IX. Hollandsche in id. XV. - Metzelaar in id. XV. - Ontwerpen in id. IX, XI en XII. Ooijevaar. - Peters. - v.d. Sterr in B.B. IX. Verg. Bouwkunde (Landelijke).
Bommelerwaard, Kaart. - Rapport. - v.d. Toorn.
Borstelwerk, Boek d. Uitv. VI.
Bouwkunde (Algemeene), Almanak. - B.d.U. I. - Bouw- en Werktuigk. Bouwkunde. - Bouwschool. - Brade. - Dempp. - v. Dijk. - v. Gendt. - Hartman.
- Heine. - v. Meurs. - Promnitz. - Storm van 's Gravesande. - Wijngaarden.
Bouwkunde (Algemeene), Geschiedenis. in B.B. I, II, III, IV, V en VI. - Bakker
in id. IX. - Brutel de la Rivière. - de Jongh in id. XIX. - Rose in id. XXI. - Scholten
in id. XII. Verg. Bouwstijlen.
Bouwkunde (Algemeene), Tijdschriften. Bijdragen. - Magazijn. - Opmerker.
- Tijdschrift.
Bouwkunde (Algemeene), Woordenboeken. Pasteur. - Proeve. - Pijtak.
Bouwkunde (Op de tentoonstelling te Parijs), in B.B. XII en XVI.
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Bouwkunde (Burgerlijke), v. Grieken. - Harres. - Heusden - de Lasteyrie in
B.B. XIV. Verg. Bouwkunde (Algem.), Timmerwerken.
Bouwkunde (Egyptische), in B.B. I. - Monumenten.
Bouwkunde (Fransche), Leliman in B.B. XXII.
Bouwkunde (Gothische), in B.B. IV, V en VI. - Engelhardt in id. XXI. - de Jong.
- Paulus in K. en I. 72. - Twijfelingen. Verg. Bouwstijlen, (Spitsbogenstijl).
Bouwkunde (Grieksche), in B.B. I. - Bakker in id. VIII en IX. - Beschouwingen.
- Boutny in B.B. XVIII. - Nolau. - Ramaer. - Storm van 's Gravesande in B.B. I.
- v. Straaten. - de Valmy in B.B. XV. - Vogel. - Verg. Athene.
Bouwkunde (Italiaansche), in B.B. I en IV. - Falke in K. en I. 72. - Overzigt in
B.B. VI. - Stockbauer in K. en I. 75
Bouwkunde (Kerkelijke), Zie Kerkenbouw.
Bouwkunde (Landelijke), Engel. - Verg. Boerenplaatsenbouw en Villa's.
Bouwkunde (Mahommedaansche), in B.B. III.
Bouwkunde (Middeleeuwsche), Liebold in K. en I. 74.
Bouwkunde (Moderne), in B.B. VI. - Garnier in B.B. XVII.
Bouwkunde (Oostersche), v. Straaten.
Bouwkunde Oost-Indische), in B.B. XV. - Handleiding. - Lakerveld. Oudheden.
Bouwkunde (Portugeesche), Da Silva in B.B. XVIII.
Bouwkunde (Romeinsche), in B.B. II. - Beschouwingen. - Ramaer. - v.
Straaten. Verg. Pompeji.
Bouwkunde (Schoone), d' Ayzac in B.B. 5. - Beschouwingen. - Bouwkunst.
- Gerritsen
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in B.B. XII. - Leliman. - Dez. in B.B. XIV. - Over in V.v.I. 1856/57, 2e afl. - Rose
in B.B. VIII, XIV en XIX. - Smaak in id. XVII. - Storm van 's Gravesande in id.
I. - Verzameling in id. XV - Viollet le Duc in id. XIV.
Bouwkunde (Semitische), Henriques Pimentel in B.B. XVI. - Vitet in id. XVIII.
Bouwkunde (Surinaamsche), Sanches in B.B. XVIII.
Bouwkundige berekeningen, Bernoulli. - Braacx. - Smit. - Scheffelaar.
Bouwkundig onderwijs, Boersma. - Leliman in B.B. XII. Verg.
Ambachtsscholen, Architecten (Opleiding van), Polyt. scholen.
Bouwkundige ontwerpen, Album (2). - Bouwkunst (2). - Handboek. Ontwerpen. - Prijsvragen. - v. Straaten. - Verzameling.
Bouwkundige reisschetsen, Dollinger.
Bouwkundige rekenkunde, Zie Rekenkunde.
Bouwkundig teekenen, Zie Teekenen (regtlijnig).
Bouwmeesters (Levens van), Kramm. - Levens. - Lucas in B.B. XVIII. Portretten.
Bouworden, le Clerc. - Tabellen. Verg. Bouwstijlen.
Bouworden v. Vignola, Bouworden. - Orden. - Vignola.
Bouwstoffen, Bernoulli (2). - Bouwartikelen in BB. XIII. - B.d.U. IV. - Froger.
- Materialen in B.B. XX. - Proeven in T.v.I. 73/74. - Scheffelaar. - Wierda, Z i e
v o o r t s o p d e a r t . hout, kalk, steen, tras, enz.
Bouwstoffen, Werktuigen tot ophijschen van. - Machine in B.B. VII.
Bouwstijlen, Gugel. - Iets in B.B. XIX. - Kanitz. - Viollet-le-Duc in B.B. XIII. Vitet in B.B. XVIII. - Zemel in id IV.
Bouwstijlen, Rondbogenstijl. - Möllinger.
Bouwstijlen, Spitsbogenstijl. - Bakker in B.B. VII. - de Jong. - Möllinger, verg.
Bouwk. (Gothische)
Bovenkerkpolder, v.d. Sterr.
Brandblussching, Brief. - Hoven. - in Jaarb. - Romein. - Verslag in T.v.N. 68.
- Woord. - IJserman (2). - Verg. Stoombrandspuiten.
Branderijen, Zie Destillatie.
Brandewijnbranderijen, Schubert.
Brandkasten, B.d.U. VI.
Brandspiegels, Bangma.
Breda, Bestrating. - v.d. Hoeven in T.v.I. 69/70.
Breda, Vestingwerken. - v.d. Hoeven.
Brilleglazen, Donders.
Broeikasten, Franke in B.B. XIX.
Brönners gasbranders, Rapport in T.v.N. 68.
Bronzen, Bronzen in T.v.N. 68. - Maune in T.v.I. 73/74. - Tucker in T.v.N. 68.
Broodbakkerij, v. Dijk. - Jaarboekje. - de Loos. - v. Meerten. - Meylink. - Nieuwe
wijze in T.v.N. 69. - Proefneming in id. 70. - Reideleiter. - Wilson.
Brood- en meelfabrieken, Brood.
Brouwershavensche gat, Kaarten.
Bruggenbouw, in B.B. XIX. - Froger in B.B. II. - in Ingenieur. - Kaven in T.v.I.
69/70. - v. Prehn. - Ritter. - de Savornin Lohman in B.B. XXI. - Singels. verg.
Spoorwegbruggen.
Bruggenbouw, Spanwerken. Breunissen Troost. - Michaëlis.
Bruggen (Basculeer-), Janse in B.B. VIII. - Plan in id. XII. - Scholten in id. VII.
- Springer in id. XXII.
Bruggen (Draadkabel-), Maynard in T.v.I. 72/73.
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Bruggen (Draai-) Beschrijving in B.B. XII. - Draaibrug in id. XIV. - Fijnje. Hydraulische in T.v.I. 70/71. - Kool. - Michaëlis in T.v.I. 69/70. - Opzettoestel
in id. 70/71. - Sandberg in id. 69/70. - Scholten in B.B. VII.
Bruggen (Kraan-), Conrad.
Bruggen (Loop-), Siderot in B.B. VI.
Bruggen (Ophaal-) Hennert. - Looman in B.B. IV. - Ortt. v. Schonauwen. Storm Buysingh. - v.d. Velde in B.B. I.
Bruggen (Schip-), Reimers.
Bruggen (Tralie-), Kool.
Bruggen (Vlot-), v.d. Velde in B.B. I. - Vlotbrug in id. V.
Bruggen (IJzeren), Beschrijving in B.B. V. - Broekman in T.v.I. 69/70. - Clark
in B.B. VI. - v. Diesen in T.v.I. 73/74. - Itz. in B.B. XI. - Muller in T.v.I. 74/75. Oppermann in id. 72/73.
Brug over de Begaloe, Bruyn.
Brug over het Holl. Kanaal, Hayward. - Iets.
Brug te Kralingen, Brug in B.B. XV.
Brug over de Kil, Ontwerp.
Brug over de Mark, Fijnje.
Brug over den IJssel, Verslag.
Brunswijk. Waterwerken. Clauss in T.v.I. 70/71.
Brussel. Reiniging. Durand in T.v.I. 71/72.
Buitenplaatsen, Zie Villa's.
Buizen (Gieten van), Practische in T.v.N. 72.
Buizen (IJzeren), Bewegelijke in T.v.N. 74. - Westendorp in T.v.I. 73/74. Verg.
Pijpen
Buskruit, Figuier. - Seyffardt.
Calligrafie, Alphabets. - Falli. - Tietzema.
Calorische machine, Nierstrass. - Scheffelaar. - Timmer.
Campen (Jacob v.), Portretten. - Redeker Bisdem in B.B. XVI.
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Caoutchouc, Adriani. - Nieuw in T.v.N. 71. - Oudeman, verg. Gutta-percha.
Carbonisatie van hout: Carbonisatie.
Castricum, Kerk. - v. Zoelen in B.B. XI.
Caus (Salomon de) in B.B. XIV.
Cement, Bouwvoorwerpen in B.B. XV. - Cramer in id. VIII. - Iets in id. VI en
VIII. - Lindo in id. XVIII. Vergelijking in id. XI. - Vreede. - Verg. Beton, Tras.
Cement (IJzer-), Bijzonder in B.B. VI.
Centrifugaalpompen, Zie Pompen. Verg. Wateropvoeringswerktuigen.
Chicoreifabrikage, ter Horst.
Chloor en Chloorkalk. Over in T.v.N. 73.
Chronometers, Vos, Verg. Uurwerkvervaardiging.
Cirkelomtrekmeter, Kruseman.
Coehoorn (Menno baron van), Sypesteyn.
Cognacbereiding, Schubert.
Concertgebouwen, Album - verg. Zalen.
Condensatie-toestellen, in T.v.I. 71/72.
Conrad (F.W.), Fijnje.
Cool (Polder), Conrad.
Creosoot, Middel in T.v.N. 68.
Creosoteren van hout, La Rivierre in T.v.I. 72/73.
Culemborg, Stadhuis. Afbeeldingen, afl. 48.
Cuyper's Bouwwerken. Bouwwerken.
Cylinders, (Uitboring van) De Vries Robbé.
Daken, in B.B. XIX. - Froger in id. I. - v. Goor in id. XV. - Jomeaux in id. I. Romijn in id. XII. - Verslag in id. VII. - Verg. Kappenbouw.
Daken, Gespannen. Beeck Calkoen.
Dakpannen, zie Pannenfabrikage.
Dammen (Aarden) voor spoorwegen, v. Gendt.
Dammen (Gemetselde), Macquorn Rankine, in T.v.I. 72/73
Decoratie, Ameyden van Duym. - Bader in K. en I. 71. - Het decoratieschilderen
in T.v.N. 74.
Delfland, Beijerinck. - Graaff. - Meylink. - Storm Buysingh.
Delfshaven, Vaarwater voor, Verbetering in B.B. X.
Delft. Gebouwen. Afbeeldingen, afl. 5.
Delft. Geschutgieterij. - Iets in B.B. I.
Delft. Oudekerkstoren. Greve, in B.B. III. - Oltmans, in id. I.
Delft. Polytechnische School. Akademie - Inrichting. - Polyt. School in B.B.
XIII. - Waarom.
Destillatie. Dulfer. - Nievergeld. - Peeters. Schubert. Z i e v e r d e r o p d e
n a m e n d e r d r a n k e n , verg. Likeurstokerij.
Destillatie. Herleidingstafels. Hetterschy.
Deuren, Draaibeslag, in B.B. XVI. - Konstructie in id. XI.
Deventer, Waag. Afbeeldingen, afl. 8.
Diamantbewerking, v. Baumhauer in T.v.N. 73. - Gedachten.
Diamantverf, In B.B. XIV.
Diffusie, Zie Suikerfabrikage.
Dillenberg. Willemstoren, v. Goor in B.B. XXI.
Dokwerken, Boom. - Doksas, in B.B. XI. - Geschiedenis. - Mouthaan in B.B.
IX. - v. Oordt. - Rapport. - Rennie in T.v.I. 70/71. Storm in T.v.I. 73/74. - Tromp
(2).

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

Dollard, Acker-Stratingh. - Beschouwingen. - Roelofs.
Dommel, Verwey in T.v.I. 70/71.
Donau, Bleckmann in T.v.I. 71/72. - Martin in id. 73/74.
Donaukanaal, Fijnje.
Doorwerth (Rijnoevers bij), v.d. Dussen. - Quaestie.
Doorzichtkunde, Zie Perspectief.
Dordrecht, Brug over de N. Haven, Itz in B.B. XI.
Dordrecht, Groote Kerk en toren, Itz in B.B. III.
Dordrecht, Reiniging. Linse.- Ontwerp.- Rapport.
Dordrecht, Waterweg naar zee. Dordrecht.
Dordrecht, Wees- en Armhuis. Itz in B.B. XVI.
Dordsche Kil. Registers. - Rivierkaarten.
Draaien en draaibanken, Boek d. Uitv. VI. - Logeman.
Draaibruggen, Zie Bruggen.
Drainage, Bergsma. - Brakel. - Bryas. - Droogleggen in T.v.N. 75. - Figuier. v. Geuns. - Over. - Staring.
Drentsche Kanalen, Bestekken. - Concessie. - Kanalen. - Kommers. - Stukken.
- Verslag.
Drinkwaterleidingen. Zie Waterleiding.
Droogleggen van landerijen, Zie Drainage.
Droogmakerij, Zie Polders. - Stoombemaling. Wateropvoeringswerktuigen.
Drukproeven (Corrigeren van). Handleiding.
Drijfriemen. Tresca in T.v.I. 73/74.
Duifsteen, Zie Steen.
Duiken en Duikerswerktuigen, Doksas, in B.B. XI. - Iets in id. I. - Nieuwe in
T.v.N. 68. - Rose in B.B. I. - Tromp, verg. Lutine.
Duinen, Afneming. - Duinbeplanting in T.v.N. 73. - v. Eeden, in T.v.N. 69. - v.
Olden. - Winkler.
Dijken. Rechteren. - Westerhoff, verg. Rivierdijken, Zeedijken.
Dijkbreuken. Zie Overstroomingen.
Dijkwezen in Ned. Geschiedenis. Acker Stratingh.
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Dynamica, Le Blanc in T.v.I. 70/71. - Delprat. - Gleuns. - Lobatto. - Oskamp,
verg. Hydrodynamica, Statica.
Dynamiet, Gobin in T.v.I. 73/74. - Proefnemingen in id. - Séguran in id.
Edelgesteenten (Bewerken van), Boek d. Uitv. III, IV. Verg. Diamanten.
Eems, Kaarten, Verg. Dollard.
Electrische verlichting. Over in T.v.N. 73.
Electro-magnetische telegraaf, Zie Telegrafie.
Electro-torpedo's, Zie Torpedo's.
Elshout (Droogmaking van den), Slotemaker.
Emailleeren, Ballonhey in T.v.N. 69.
Ems bij Hanekenveer, Kasteele.
Encyclopediën, Encyclopedie (3). - Lempe. - Nieuwenhuis. - Rijnhart. Volks-encyclopedie.
Enschedé, St. Jacobskerk, v.d. Brink in B.B. XVI.
Ericsons calor. machine, Zie Calorische machine.
Etherisatie, Figuier.
Evenwichtsleer, Zie Statica.
Eljerlandsche gronden, Kaarten.
Fabrieken in 't Alg. Boek. - Koopman. Verg. Nijverheid, Technologie.
Fabrieken in 't Alg. Arbeid in - door kinderen. Beoordeeling. - Rapport.
Fabrieken in 't Alg. Gezondheidsvereischten. Ali Cohen. - Coronel.
Fabrieken in 't Alg. in Nederland, Statistiek. - Staat. - Statistiek.
Fabrieken in 't Alg. in O. Indië, Hasselman (2).
Fabrieksscheikunde, Zie Scheik. (Technologische).
Fabrieksschoorsteenen (Bestijgen van), Pasteur in B.B. VII.
Faecale stoffen, Zie Meststoffen, Reiniging.
Faiëncen, Falke in K. en I. 73.
Filtreerkasten, v. Dueren in B.B. VII.
Fineerplaten, Grothe in T.v.N. 71.
Finsterwolde (Waterschap achter), Plan.
Fivelingo, Rapport. - Verslag.
Fonderingen, Dekker in B.B. 2. - Funderingen in B.B. XI. - Id. in T.v.I. 69/70.
- Hagen in B.B. XXI. - Hamer in B.B. VIII. - Hartman. - v. Hooff in B.B. VIII. Korte in id. IV. - Waldorp in id. X. - Warnsinck in id. V. Verg. Beton.
Fonderingen, van bruggen, in Ingenieur.
Forte piano, Zie Piano.
Forten, Bekleedingsmuur. - Is. - Kool. Verg. Vestingbouw.
Fosses mobiles, Zie Reiniging.
Freiburg, Waterwerken. v. Pesch in T.v.N. 73.
Fresco's, Bondam in B.B. VIII. - Leliman in B.B. XV. Verg. Muurschilderingen,
Sgraffito.
Friesland, Waterstaat. Bolten. - Brunings. - Frieslands. - Haan Hettema. Lycklama (2). - Mulder. - Registers. - Stukken.
Friesland, Zeedijken. Kaarten. - Posthumus. - Registers.
Galvanoplastiek, Figuier. - Hanisch in T.v.N. 72. - in Jaarb. - Keer. - Mengsel
in T.v.N. 68 en 69.
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Gas en gasfabrikage, Gasfabriek in T.v.N. 72. - Helge. - Jahn. - Koppeschaar.
- Mulder in T.v.I. 74/75. - Over in id. 73/74. - Id. in T.v.N. 73. - Proefnemingen
in T.v.I. 70/71. - Reinders.
Gaskrachtmachines, Consentius. - Kock in B.B. XVIII. - Rapport in T.v.N. 72.
Gasmeters, Beoordeeling. - Brons Middel. - Het gebruik in T.v.N. 68.
Gasverlichting, Aanwijzingen. - Brown. - De verlichting in T.v.N. 70. Handleiding. - Henke in T.v.I. 74/75. - Jahn. - Kock in B.B. XV. - Köhler. Ochtman. - Pelouze in T.v.N. 73. - Rapport in id. 68. - Rutter, - Verbetering in
T.v.N. 68. - Verver.
Gasverlichting, van schouwburgen, in B.B. V. - Kock in id. XV.
Gebouwen, Bewoonbaarheid. Gezellen in B.B. XIII. - Leliman in id. XI.
Gebouwen, Droogmaken van. Het droogmaken in T.v.N. 74.
Gebouwen, Opwinden en verplaatsen. Visser in B.B. VIII. - Verplaatsing in id.
V.
Gebouwen, Tocht. Togt in B.B. VII en VIII.
Gebouwen, Zwam. Itz in B.B. II. - Leube in id. VII.
Gelatine, Bereiding in T.v.N. 70.
Gelderland, Polders. Sloet.
Geldersche Vallei, Verslag.
Gendt (J.G. van), Conrad.
Geodesie, Zie Landmeten.
Gerechtshof (Bouw van een), Prijsvragen.
Gereedschappen, Zie Werktuigen.
Geschut, Zie Kanongieterij.
Getijën, Moll. - Olivier. - v. Rees. Verg. Rivieren.
Getijwerktuigen, Conrad. - in T.v.I. 74/75.
Gevels van woonhuizen, Afbeeldingen aflev. 6, 13. - Prijsvragen.
Gevangenisbouw, v. Gendt. - Piccardt. - Swaving.
Gewelven, in B.B. XI.
Geweren, Chericx. - Geweren. - Handleiding. - Verslag. - Verslagen, - Vijgh.
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Geweren. (Achterlaad-) Betou. - Usener.
Geweren. (Beaumont-) v.d. Wijck.
Geweren. (Henry-Winchester-) den Beer Poortugael.
Gildewezen, ter Gouw. - Kan. - Verg. Nijverheid. Geschiedenis.
Gips, Over in T.v.N. 69. - In id. 74. Verg. Stueadoorwerk.
Gipsafgietsels, Twee in T.v.N. 75.
Glas en glasblazerij, Glasblazerij. - Grothe in T.v.N. 72 - in Jaarboekje. Paulus in K. en I. 72.
Glas, (Venster-) De Pay in B.B. V.
Glasschilderingen, Kramm. - Ilg in K. en I. 73. - Photographiën.
Glazenmakerswerk, Braacx. - Hopman.
Glycerine, Het gebruik in T.v.N. 68. - Oudemans in id. 74.
Glyphografie, overzicht.
Goedereede, strand- en zeewerken. Caland, - kaarten.
Goedereede, zeegat. Greve. - Twent.
Golfmeter, slingeringmeter in t.v.I. 69/70.
Gomelastiek, zie caoutchouc, gutta-percha.
Goud- en zilversmidskunst, haenen. - Ilg in k. en I. 74. - v. Kempen. Onderzoek. - Schuit. - Sint-eloy. - Steenbergen. - Verg. Galvanoplastiek.
Gouda, hanepraaisluis. Michaelis.
Gouda, kantongerechtsgebouw. v. Goor in b.B.X.
Gouda, stadhuis. Afbeeldingen, afl. 2.
Gouda, werkinrichting. Fortuin drooglever.
Grafmonumenten, in album. - Janssen.
Graniet, warnsinck in b.B. V.
Graphietkit, luchtdigt in t.v.N. 69.
's Gravenhage, academie v. beeld. kunsten en techn. wetensch. Ziet.
's Gravenhage, binnenhof (groote zaal) in afbeeld. 7. - Alberdingk thijm. Rose.
's Gravenhage, diaconieweeshuis. Album. - Programma. - Reijers. - Saraber
in b.B. Xvi.
's Gravenhage, gasverlichting. Gasverbruik.
's Gravenhage, paleis voor de staten-generaal. Programma. - Id. in B.B. Xiv.
- Rapport.
's Gravenhage, reiniging. v. Hasselt. - Liernur (3.) - Maas. - Maas geesteranus.
- Pous koolhaas. - Rapport (2). - Schick. - Voorstel.
's Gravenhage, uitbreiding. Plan (2).
's Gravenhage, verfraaiing, donker curtius.
's Gravenhage, waterleidingen. Delprat. - Henket. - Pous koolhaas.
's Gravenhage, waterverversching. Moet.
Graveeren. Graveeren in t.v.N. 74. - Kortlings in t.v.N. 68.
Great-eastern, afbeelding. - Beschrijving.
Groenendijk, bogaerd.
Groningen (prov.), Dijkwezen. Acker stratingh.
Groningen (prov.), Kanalen. v.d. Lee. - Rapport. - Reinders. Scheepvaartkanalen, - schilthuis. - Toelichting. - Venema (2). - Verbeteringen.
- Verslag. - Wijnne.
Groningen (prov.), Polders. v. Rijn. - Staten.
Groningen (prov.), Verdedigingswerken. Koster.
Groningen (prov.), Waterpassingen. Bijdragen. - v. Rijn. - Venema.
Groningen (prov.), Waterslaat. Blanken. - Landbouw in t.v.N. 70.
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Groningen (prov.), Zeedijken. Registers.
Groningen (stad), academiegebouw. Akademie. - Akademiegebouw.
Groningen (stad), Reiniging. Buttinger, - Tellegen.
Groningen, (stad), Torens. Afbeeld. afl. 11.
Gutta-percha, Adriani. - Bouwversieringen in B.B. VII. - Mouthaan in B.B. VIII.
- Oudeman. - Voorwerpen in T.v.N. 70. - De Vriese. - Verg. Caoutchouc.
Gutta-percha, voor gebitten. Gutta-percha.
Gymnastiekscholen (Bouw en inrichting van). Druiding in B.B. XVII. - Schaap
in id. XIII.
Gymnastiekwerktuigen, Vestdijk (2).
Haarlem, Bodem. Gerlings
Haarlem, Gebouwen, in Afbeeld. afl. 2.
Haarlem, Kerk op 't Bagijnhof. Boll v. Buuren in B.B. III. - Dansdorp in id. Servaas de Jong in id.
Haarlem, Manége. Korte in B.B. XI.
Haarlem, Grachten en waterverversching. Gedachten. - Nog. - Rapport. Verslag. - Voorstel.
Haarlemmermeer, Geschiedenis, Droogmaking, Polders, enz. Amersfoordt
(2). - Bedenkingen. - Boekel. - Egmond (2). - Gevers van Endegeest. Haarlemmermeer. - Kaart (2). - Kerckhoff. - Kock in B.B. V. - Rapport (2). Reuther. - Simons. - Voorwaarden.
Handwerken, Zie Ambachten, Technologie.
Handwerksgenootschappen, Zie Arbeidersvereenigingen.
Hannover (stad), Bouwwerken. Muysken in B.B. XV.
Haringvliet. Kaarten.
Havenbouw. Brief. - Bruyn. - Havens. - De haven in T.v.I. 74/75. - Rapport. Z i e v o o r t s o p d e n a m e n d e r s t e d e n . - Verg. Dokwerken.
Haven (Noordzee-), Zie Kanaal (Noordzee-).
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Heiwerken, Froger in B.B. I. - v.d. Tak in B.B. XIII.
Heiwerken, Palen in B.B. VIII. - Henriques Pimentel in B.B. XVII. - Voordeeligste
in B.B. VII. - Verg. Palen.
Heiwerken, Stellingen. Nierstrasz in B.B. XVII.
Heiwerken, Werktuigen. in B.B. V. - Beschrijving in id.
Helder, Zie Nieuwediep.
Heliografie, Zie Photographie.
Hellevoetsluis, Dokwerken. Mouthaan in B.B. IX.
's Hertogenbosch, St. Janskerk. Iets.
's Hertogenbosch, School v. beeld. kunsten. Gedenkboek.
Hoefbeslag, Bruyn. - Degive. - Harzer. - Hekmeijer (2). - Hinze. - Wupperman.
Hollandsch diep, Caland. - Kaarten. - Register. - Rivierkaarten.
Holstein-kanaal, Conrad.
Hondsbossche zeewering, Conrad. - Faber. - Huet. - Nalezing. - de Quartel.
Hoorn, Ziekenhuis. Linse in B.B. XVI.
Horensche Zeegdijk, Memorie.
Horologemaken, Zie Uurwerkvervaardiging.
Hospitalen, Gori. - Linse in B.B. XVI. - Opmerkingen in id. - Scholten in id. V.
- Thorr in id IX. - Uytterhoeven in id. X. - de Waal in id. VIII.
Hout, Eigenschappen, soorten enz. Catalogue. - Cordes. - Dentzsch. - v.
Eeden. - Holland. - v. Kerkwijk. - Proeven. - Sanders v. Loo in T.v.N. 75. Schilthuis. - Speck Obreen. - Sypesteyn. - Terneden. - Zakboekje.
Hout, (Djatie-), Dentzsch.
Hout, (Eiken-), Eikenhout in B.B. X.
Hout, (Greenen-), Beproeving in B.B. XII.
Hout, voor bederf bewaren, Bederfwerende in B.B. VII. - Beveiliging, Carbonisatie. - Emy in B.B. I. - Lorentz in id. XXI. - Schwahn in id. VI. Verg.
Creosotering, Waterglas.
Hout, (Schillen van), Het schillen in T.v.N. 70.
Houtgraveerkunst, B.d.U.I. - Schrift.
Houtzagerij, Stam in T.v.N. 73.
Hughes-toestel, Zie Telegraaftoestellen.
Huisraad en huishoud. gereedsch., Boek voor iedereen.
Hunsingo, Rapport. - Verslag.
Huygens (Chr.), v. Swinden.
Hydraulica, Zie Hydrodynamica, Hydrostatica, Waterleiding.
Hydraulische heftoestellen, Bleckmann.
Hydrodynamica, Bazin in T.v.I. 73/74, - Bertin in id. 74/75. - Delprat (4). Gauchler in T.v.I. 69/70. - Olivier. - Reuther. - Stroomsnelheidsmeting in T.v.I.
74/75. - Verslag in T.v.I. 69/70.
Hydrometers, Zie Vochtmeters.
Hydrostatica, Büdel. - Delprat. - Hetterschy. - Lobatto. - Loos.
Industrie, Zie Nijverheid.
Industriescholen, Zie Ambachtsscholen.
Ingenieurs (Opleiding van), Akademie. - Huet in Ingenieur. Verg. Polytechn.
scholen.
Ingenieurswetenschappen, Jaarboekje. - Verslagen. - Weisbach. Verg.
Bouwkunde (Algem.)
Ingenieurswetenschappen, Tijdschriften. Ingenieur. - Stoompost. - Tijdschrift.
- Uittreksels. - Verhandelingen.
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Inktbereiding, Bereiding in T.v.N. 68 en 75.
Inundatiën, Zie Onderwaterzettingen.
Irrigatie, Zie Bevloeiing.
Jeneverstokerij, Handleiding.
Kaarsenfabrikage, B.d.U.V.
Kaart van de hoofdrivieren (De), Verslag.
Kachels, Logeman, Vergel. Verwarming.
Kachels, (Gas-), Rapport in T.v.N. 72.
Kalk, Zie Mortel.
Kalkbranderijen, Verslag.
Kalksteen, Zie Steen.
Kamerbetimmering, Afbeeld. afl. 17.
Kampen, Sluis. Schuivende in T.v.I. 71/72. - Swets.
Kanalen in Nederl., Z i e o p d e n a m e n d e r p r o v i n c i ë n .
Kanaal van Grave, Beschouwingen.
Kanaal van Grave, tusschen Blokzijl en Groningen, Prakken.
Kanaal van Grave, (Noord-Hollandsch-), Afscheiding. - Andel. - Blanken.
Kanaal van Grave, (Noord-Oostzee-), Conrad. - Stieltjes.
Kanaal van Grave, (Noordzee-), Beschouwingen (2). - Beschuldigingen. Caland (2). - Cordes. - Diets (2). - Dirks. - Doorgraving (2), - Faber. - Faddegon.
- Froger. - Greive. - Holland. - Huet (5). - Insinger. - Jager. - Jaski. - Jitta. Kaart. - Kaartje. - Kanaal. - Ketwich. - Kloppenburg. - Lankelma (2). Maatschappij - Magnenat. - Memorie. - Muller. - Nierop. - Onderzoek. - Ontwerp.
- Opperdoes Alewijn. - Plan. - Quack. - ΡΕΟΣ. - Rutgers v. Rozenburg. - v.
Rijn. - Sieburgh. - de Vaynes v. Brakell. - Verloop. - Verslag (5). - Vragen. Wat. - Woord - Noordzee-kanaal. Verg. IJ.
Kanonnen en kanongieterij, Handleiding. - Iets in B.B. I. - Rapport. - Reuther.
- de Roo. - Russisch in T.v.I. 73/74. - Seyffardt. - Tafel. - Tafels. - Uitkom-
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sten in T.v.I. 74/75. - Uittreksel. - Vervaardiging in T.v.I. 73/74. Verg.
Marinegeschut.
Kapellen, Oltmans in B.B. III en IV.
Kappenbouw, in B.B. XIV. - Beschrijving in id. II. - Gottschalk in id. XIII. Loman in id. V. - Ritter. - IJzeren in B.B. VI. - Winter. Verg. Daken.
Kartografie, Bewerking. - Bijvoegsel. - Voorschrift (2).
Kasteelen, Brink. - Eyck v. Zuylichem. - Gosschalk. - Huizen. - Kasteel. Kasteelen. - v. Lennep. - Stapel in B.B. XI.
Katoendrukkerij, Zie Verwen en drukken van stoffen.
Katoennijverheid, - Muller.
Katwijk aan Zee, Gradeerwerk: Mulder.
Katwijk aan Zee, Sluizen. Kok.
Katwijksche uitwatering, Kok.
Kazematten, Kromhout.
Kazernes, Bouw en inrichting, Gori. - de Kruyff in B.B. VIII. - van Ruyven in id.
XXI.
Kelders, (Vochtigheid in): In B.B. XII. - van Hooff in id. XVIII.
Kerkelijke bouwkunde, Alberdingk Thijm (2). - in B.B. III, XII en XVII. - v.d.
Brink in id. XVI. - v. Dam in id. I. - Donaldson in id. VI. - Eyck v. Zuylichem (3).
- Hamer in B.B. XIII. - Hana in id. XIV. - Heynen. - Heynincx in id. I. - Iets. - v.d.
Kloes in B.B. XIX. - Kramm in id. I. - Leliman in id. XI, XII en XVIII. - Margry in
id. XIX. - Programma in id. IX. - de Vries in id. XXI. - v. Zoelen in id. XI.
Kerkgebouwen, Afbeeld. en beschrijv.: Afbeeldingen. - Album. - Hezenmans.
- v.d. Hoeven. - Prijsvragen.
Ketelsteenvorming, Elsner. - Toestel in T.v.I. 74/75. - Om in id.
Keulen, Domkerk, in B.B. XVII. - v. Maurik in id. II.
Keyzer (Hendrik de) Portretten. - Redeker Bisdom in B.B. XVI.
Kil, Zie Dordsche Kil.
Kippenhokken, Eberson in B.B. XVII.
Kit, Kit in T.v.N. 69, Verg. Graphietkit.
Kleermakerskunst: Klemm (2). - Leerboek.
Kleuren, Folmer (2). - v. Goor in B.B. XVIII. - Owen Jones in. B.B. VIII. Theorie. - Vogel.
Kleurenmeting, Beek. - Doesburgh.
Koepels in tuinen, van Laar.
Koetshuizen, in Album, - Godefroy in B.B. XIII. - Metzelaar in id. XIV.
Koffie-bereiding en werktuigen tot droogen van k. Abels. - Holle.
Kompassen. Mededeeling. - Stamkart (3). - Swart.
Koolteer, Voortbrengselen in B.B. XI.
Koolzuur als beweegkracht, Beins.
Koper voor schepen, Mulder. Verg. Schepen (Pantseren van).
Kopergraveerkunst, Boek d. uitv. - Schrift.
Koperslagersvak, Höhne.
Korenschalen, Stamkart.
Kraanbruggen, Zie Bruggen.
Kranen van ijzer, Looman in B.B. IV.
Krankzinnigengestichten, Calisch in B.B. XIII. - v.d Linde in id. VI.
Krimpenerwaard, Beyerinck. - Blanken (2).
Kroonstadt, Vestingwerken: Positie.
Krukarm bij werktuigen, Delprat.
Kun (L.J.A. van der), Conrad.
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Kuipershandwerk, Grothe in T.v.N. 71. - Werktuigen in id. 69.
Kunst in de handwerksnijverheid, van Baumhauer in T.v.N. 73. - Bijdragen.
- Catalogue. - Geesink. - Geldrop. - Havard. - Kunst en Industrie. - Muysken.
- Redgrave in B.B. VIII. - Tijdschrift. - Werkman, Verg. Ornamenten.
Kunst (Kerkelijke), Gildeboek. - Kottmeijer. - Kunst.
Kunstacademiën en Kunstonderwijs, In B.B. XVII. - Beschouwingen. Gedachten. - Kaiser. - Kunst-academie. - Leliman in B.B. XVI. - Metzelaar. Onderwerp in B.B. XVIII. - de Poorter. - Ziet.
Kunsten (Schoone), kunstgeschiedenis, Alberdingk Thijm (2). - Fock. Gedenkboek. - Iets. - in Jaarb.- Janssen (2). - Kunst. - Lübke. - Lübker. - Over.
- Rose in B.B. XVI. - Vosmaer. - Warande, Verg. Aesthetika.
Kunstmineraalwater-bereiding, Keil.
Kunstmuseums, (Gebouwen voor 't exposeeren van kunstschatten), Gemmel
in B.B. VII. - Magnus in id. XIV en XIX.
Kunststeen, Zie Steenen.
Kunstvoorwerpen uit Oudheid en Middeleeuwen Catalogue. - Havard. Hermans. - v.d. Kellen (2). - v. Liefland. - Monumenten.- Nolau. - Oudheden
(2) - Overblijfselen in B.B. XII. - Renan in id. XV.
Kusten, Zie Zeekusten.
Kustverdediging, Beer Poortugael. - Kustverdediging. - Seyffardt. - Scheliha.
Kustverlichting, Zie Vuurtorens.
Kwelders, v.d. Toorn.
Kijkduin, Eort. Bekleedingsmuur. - v. Ingen.
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Laarzenmaken, Zie Schoen- en laarzenmaken.
Ladd's dynamo-magnet. machine, Hoorweg.
Lakken, Vettewinckel, verg. Verfstoffen.
Lampen (Petroleum-), Petroleumlamp.
Landbouwwerktuigen, Bleekrode. - Catalogus. - Hamm. - in Jaarb. Landbouwwerktuigen in T.v.N. 70 en 74. - Lijst. - v. Pesch in T.v.N. 74. Stoomploeg in id. 73.
Landelijke Bouwkunde. Engel. - Verg. Boerenplaatsen, Villa's.
Landmeetkunde, Barenbroek. - v. Bruggen. - Delprat. - Hansum. - Heussi. Janse. Kempees. - Kerkwijk. - Krug. - Lemmens. - Overzigt. - Theorie. - Venema.
Verslag.
Landmeetkunde, Werktuigen. Bruinier.
Landsmeer, Afscheiding.
Lasten (Drukking van), Delprat. Verg. Statica.
Lasten (Dragen, verplaatsen, ophijschen van), Badon Ghyben. - Grothe. Speck Obreen.
Lauwerzee, v. Roijen.
Leêr en Leêrlooierij, Boek d. Uitv. V. - Nieuwsblad. - Over in T.v.N. 74. Papierleder in id. 75.
Leeuwarden, Manége. Romein, in B.B. XIV.
Leeuwarden, Oud-Kanselarijgebouw. Warnsinck in B.B. VII.
Legmeerplassen, Bijlage. - Nuttige. - Plan.
Leiden, Duinwaterleiding. Henket.
Leiden, Gymnastiekschool. Schaap in B.B. XIII.
Leiden, Stadhuis. Afbeeld., afl. 14, 15, 16.
Leiden, Reiniging. Brief. - Rapport. - Verbetering.
Lek, Brunings. - Register. - Rivierkaarten.
Lekdijk, v. Lynden. - Rapporten.
Lenoirs gasmachine, zie Gaskrachtmachines.
Lettergieterij, Mommaas.
Lettermodellen voor graveurs, schilders enz, - Alphabets. - Cahier, verg.
Calligrafie.
Letterzetten, zie Boekdrukken.
Levensbeschrijving. Champagnac. - Helden. - Kramm. - Nederland. - Ramaer.
Zie voorts op de namen der personen.
Lichtgas, zie Gas.
Lichttorens, zie Vuurtorens.
Liernur's stelsel, zie onder Reiniging.
Likeuren, Recept.
Likeurstokerij, Likeurstoker. - Schubert.
Linge, Registers.
Literatuur, zie Bibliografie.
Locomobiles, Aanwijzing. - Figuier.
Locomotieven, Archer in T.v.I. 69/70. - Figuier. - Hedendaagsche in T.v.I.
74/75. - in Ingenieur. - Kretsemer. - Locomotief. - Praktische in T.v.I. 72/73.
Locomotieven (Straat-). Archer in T.v.I. 71/72.
Locomotieven (Water-), Huet (2).
Lokaalspoorwegen, zie Spoorwegen (Buurt- of lokaal-).
Londen, Cristal Palace. - Del Campo. - Gebouw in B.B. VI. - Hirschig. Nijverheidspaleis. - Wereldtentoonstelling.
Londen, London Bridge. De Jongh in B.B. XVII.
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Londen, Riolering. Mille in T.v.I. 69/70.
Loodgieten, Hartman (2). - Inlichtingen.
Loodsen, zie Schuren.
Loodwerken, Modelboek.
Loodwit, Loodwitbereiding in T.v.N. 68.
Luchtscheepvaart, Figuier. - In Jaarb. - IJserman.
Luchtverversching. Baumhauer in T.v.N. 72. - in B.B. VI. - Delprat in T.v.N.
o

74. - Geheim. - Godefroy in B.B. XI. - Heckmann & C . in B.B. XXI. - in Jaarb.
- Kock in B.B. XIV. - Korndörffer in id. XVIII. - Leliman in id. XIII.
Luchtverversching in id. XIV. - Morill Wyman in id. VII. - Morin in T.v.I. 74/75.
- Nota. - Pettenkofer. - Rinkes in B.B. XXI. - Roger. - Rudolph in B.B. I. Ventilatie in B.B. IX. - Waardij, - Walker - De Wijs in B.B. XIII.
Luciferfabrikage (Zweedsche), Gintl in T.v.N. 75.
Lunarium, Verklaring.
Lutine (Duiken en Visscherij op de), Iets - Ter Meulen (2).
Luxemburg. Vestingwerken. Coster.
Lijmersche Overlaat. Ferrand.
Lijmvervaardiging. Boek d. Uitv. V.
Lijnolie. Bereidingswijze in T.v.N. 68.
Lijnteekenen, Zie Teekenen (Regtlijnig).
Lijstenfabrikage. Machine in T.v.N. 72.
Maaimachines, Landbouwwerktuigen in T.v.N. 70.
Maas, Kaart. - Kaarten. - Maas. - Meylink. - Olivier. - Register. - Rivierkaarten.
- v.d. Toorn.
Maas, Verbinding met de Schelde, Gorkum.
Maas, (Beersche-) Kaart
Maas, (Boven-). Olivier.
Maas, (Oude-). Register.
Maasdijken, Reuvens.
Maastricht, Huis No. 1065, Pasteur in B.B. VII.
Macassar, Los- en Laadhoofd, Bruyn.
Machines, Zie Werktuigen, Stoomwerktuigen.
Machinesmeer, Gebruik in T.v.N. 68. - Grothe in id. 71.
Mandemaken, B.d. Uitv. VI.
Manéges, Korte in B.B. XI. - Romein in id. XIV. - Prijsvragen.
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Mangaan-metaal, Oudemans in T.v.N. 74.
Marine-geschut, Mac Leod.
Marmer, Versteeg in T.v.N. 72.
Marsdiep, Waterstanden in V.v.I. 1852/53, 2e afl.
Marseille, Kerk Notre Dame: Leliman in B.B. XVIII.
Mastemaken, Zie Scheepsbouwkunde.
Mastiek, Een in B.B. VII. - Mastiek in id. VI. - Paijet in id. I. - Penn in id. I.
Mattenmaken, in Jaarboekje.
Mechanica, Zie Werktuigkunde.
Meekrapbereiding, Aanwijzing in T.v.N. 70. - v. Bemmelen. - v.d. Bosch. Nog in T.v.N. 74. - Nog iets in id. - Ochtman. - Verhagen (2).
Meelbereiding, Jacobson. Verg. Broodbakken.
Meetkunde, Zie Rekenkunde, Landmeetkunde.
Merwede, Brunings. - Hoytema. - Register. - Rivierkaarten. - Verslag. (2).
Meststoffen, Bailey in T.v.I. 71/72. - Faecale in T.v.N. 69. - Gunning in T.v.N.
72. - v. Ittersom in id. 74. - Kappers.
Metalen en metaalbewerking, Bouësnel. - Broek. - in Jaarb. - Kenmerken. Over in T.v.N. 72. - Plattner. - Rijckevorsel. - Uitkomsten.
Metaalwerken (Modellen van). Album.
Metaalverf, v.d. Hoeven. - v.d. Mey. - Puscher in T.v.N. 71. - Verver.
Metselwerk, Godefroy in B.B. VI en XII. - Handboek. - Harres. - Kuiper in B.B.
XIII. - Nimmo in id. VIII. - Schwatlo. - Verslag in B.B. XIII. Verg. Muren.
Metselwerk, (Berekeningen van) Braacx.
Metselwerk, onder water, Rose in B.B. I.
Meubels en Meubelmakerij, Berg. - Ewerbeck in K. en I. 75. - Tentoonstelling
in T.v.N. 74. - Vredeman.
Middelburg, Dok. Doksas in B.B. XI.
Middelburg, Gebouwen. Fokker.
Middelburg, Haven. Caland (2). - Haven.
Middelburg, Stadhuis. Afbeeld. aflev. 3.
Middelharnis, Haven. Fijnje.
Mikroskopen, Hannover. - Harting (2). - Magazijn. - v. Otterloo.
Mineurskunst, Handboek. - Maschek.
Mineurskunst, (Burgerlijke), Zie Mijnwezen.
Molenaarswerktuigen, Tentoonstelling in T.v.N. 68.
Molenbouw, Brunings. - v. Heusden - In Jaarb. - Krook - Verg. Watermolens.
Molensteenregulateur, Verklaring in V.B.G. 4e deel.
Monnickmeer (Droogmaking van 't), v. Leeuwen in B.B. XV.
Morse-toestel, Zie Telegraaftoestellen.
Mortel, v. Dissel in T.v.I. 71/72. - Hydraulische in B.B. XII. - Strootman. - Dez.
in B.B. XV. - Tufsteen in id. VI. - Verslag. - Verslagen.
Mortelhuizen, Iets.
Mortelkarren, Iets.
Muiden, Kasteel. Gosschalk.
München, Mechan.-technisch laboratorium. Bauschinger in T.v.I. 73/74.
München, Ziekenhuis. Thorr in B.B. IX.
Mundomotorium, Gleuns. Verg. Planetarium.
Muren (Scheuren van), v. Hooff in B.B. VIII. - v. Leeuwen in id. IV.
Muurschilderingen, Grothe in T.v.N. 72. - Janssen (2). - v.d. Kellen. - Leemans
(3). - Peintures. Verg. Fresco's.
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Muziekinstrumenten, Boek d. Uitv. II. - Tesselhoff. - Verg. Orgelbouw. Piano.
Mijnwezen, Anker. - Boek d. Uitv. III. - de Bruyn. - Doren. - Hedeman. Klijnsma. - Kobel. - de Sturler.
Mijnwezen, in O. Indië, Beschouwingen. - Doren. Hedeman. - Jaarboek. Kaart. - Lange (2). - Nota. - Opmerkingen. - Rosegain. - Versteeg in T.v.N. 70
en 72. Verg. Ombilien-kolenveld.
Naaimachines, Boek. d. Uitv. VI.
Naaldenfabrikage, Boek d. Uitv. VI.
Naarden, Stadhuis. Afbeeld. aflev. 13.
Naphtaline, Zuivere in T.v.N. 68.
Natuurkunde (Toegepaste), Boutan. - Figuier. - Natuurkunde.
Niagarabrug, in B.B. V. - in T.v.I. 73/74.
Nieuwediep, Haven- en dokwerken. Toestand in V.v.I. 1854/55, 1e; 1855/56,
2e; 1856/57, 2e; 1867/68, 1e aflev. - Mouthaan in B.B. IX.
Nieuwland (Polder), v.d. Sterr in B.B. VIII.
Ninevé, Opgravingen. v.d. Sterr in B.B. XIII.
Niveaux, Zie Waterpas-instrumenten.
Nivelleeren, Zie Waterpassen.
Noord (Rivier de), Olivier in T.v.I. 69/70. - Registers.
Noord-Braband, Afstandswijzer. Afstandswijzer.
Noord-Braband, Dijken. Registers.
Noord-Braband, Overlaten. Geus.
Noord-Holland, Zeekusten. Storm Buysingh. - de Vries.
Noordzeehaven, Zie Kanaal (Noordzee-)
Noordzeekanaal, Zie Kanaal (Noordzee-)
Nijl. Stijgingen in V. v I. 1858/59, 2e aflev.
Nijland (in Friesland), Scheve toren. Breunissen Troost in B.B. XVI.
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Nijmegen, Kapellen op het Valkhof. Oltmans
Nijmegen, Verzakking. Delprat. - v. Hooff. - Verslag.
Nijmegen, Vestingwerken. Brugghen. - Heijdenrijck. - Onverantwoordelijkheid.
- Stieltjes.
Nijverheid (Algem. en gemengd), Hoofdvereischten. - Koopman. - de Quartel.
- Sarphati. - Schreven. - Vereeniging. - Volksbibliotheek. - Wertheim. - Verg.
Ambachten, Fabricken, Technologie, Tentoonstellingen.
Nijverheid (Algem. en gemengd), Geschiedenis. Coronel. - Hofkamp. Koenen. - v. Rees. - Volksbiblioth. (Nieuwe). - Verg. Gilden.
Nijverheid (Algem. en gemengd), Statistiek. Baumhauer. - Buddingh - v. Hall
in T.v.N. 73. - Otterloo. - Pas in T.v.N. div. jaarg. - Staring. - Statistiek. - Verslag.
- Verslagen.
Nijverheid (Algem. en gemengd), Tijdschriften. Industriëel. - Nijverheidsbode.
- Nijverheidscourant (2). - Paleis. - Stoompost. - Tijdschrift (2). Volksblad. Volksvlijt. - Weekblad.
Nijverheid (Algem. en gemengd), in Arabië. de Menthon Bake in T.v.N. 73.
Nijverheid (Algem. en gemengd), in België, Wierda.
Nijverheid (Algem. en gemengd), in Oost-Indië, Kort in T.v.N. 70. - Toestand.
- Tijdschrift.
Oldambt (Waterschap), Geertsema. - Rapport. - Verslag.
Oliën (Vluchtige), B.d. Uitv. V.
Olieverwen, Jacobson. - Pettenkofer. - Verg. Verwstoffen.
Ombilien-kolenveld, Ombilien kolenveld. - id. in T.v.N. 71.
Onderwaterzettingen, Denkbeelden. - Stieltjes.
Oostzeekanaal, Zie Kanaal (Noord-Oostzee-)
Ophaalbruggen, Zie onder Bruggen.
Oranjerieën, Eberson in B.B. XVII.
Orgelbouw. B.d.U. II. - Iets in T.v.N. 75. - Loret. - Meijer. - Schubert. - Springer
in B.B. XIX.
Ornamenten, Ameyden v. Duym. - Braet v. Ueberfeldt. - Falke in B.B. XVIII. Kanitz. - Kunst en Industrie. - Ornament. - Ornamenten. - Owen Jones in B.B.
VIII en XVIII. - Rose. - Verg. Kunst in de Handwerksnijverheid.
Ovens, in Ingenieur. - in Jaarb.
Overlaten, Borneman in T.v.I. 71/72. - Ferrand. - Geus. - Vermogen in V.v.I.
1855/56, 1e afl. - Verg. Stuwen.
Overstroomingen, Bauer. - Brief. - Celliée Muller. - v.d. Maaden. - Puy (du).
- Rapport (2). - Scholten. - de Vaynes v. Brakell. - in V.v. I.1849, 1852/53, 1e
afl. en volg. jaarg.
Overwaard, Bikker.
Overijssel, Kanalen. Kasteele. - Staring. - Stieltjes. - Verslag.
Paalworm, v. Baumhauer in T.v.N. 69. - Middel in T.v.I. 73/74. - Verslag.
Paardenspoorwegen, Zie Spoorwegen (Paarden-).
Padang, Kerk. v.d. Hoeven.
Pakhuisbouw, Bosscha. - v. Maurik.
Paleis voor de wetgevende macht, Huët.
Palen (uittrekken van), Lorentz in B.B. XXI.
Palen (uittrekken van), onder water, Conrad. - Toestel in V.v.I. 1855/56, 1e
afl.
Pampus, Beschouwing. - Verg. IJ-, - Noordzeekanaal.

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

Panama (Landengte van), in B.B. I.
Pannenfabrikage, Balouzet in T.v.I. 74/75.
Pannerdensche kanaal, Bleckmann in T.v.I. 70/71. - Nijhoff.
Pantseren van schepen, Zie Schepen.
Papierfabrikage, Bereiding in T.v.N. 68. - Bleekmiddel in id. 70. - v.d. Boon
Mesch. - Hechtmiddelen in T.v.N. 71. - in Jaarb. - Papier in T.v.N. 74. Stoppelaar. - Verg. Behangselpapier.
Papiermaché, Vaatwerk in T.v.N. 69.
Parijs, Centraalhallen. Godefroy in B.B. XIV.
Parijs, Het Louvre. in B.B. X.
Parijs, Kerk Notre Dame. Oltmans in B.B. I.
Parijs, Tentoonstellingsgebouw. Plan. - Tentoonstellingspaleis.
Parijs, Winkelhuizen. Winkelhuizen.
Pastoriegebouwen, in Album.
Patronenvervaardiging, Handleiding.
Peel, Reuvens.
Peilkunde, Zie Roei- en Peilkunde.
Peilschalen (Zelfregistrerende), Peischalen in V.v.I. 52/53, 2e afl.
Pepermuntlikeur, Recept.
Perspectief. Berg. - Berghuis (2). - Braet v. Ueberfeldt. - de Graaff. - Groneman.
- Klijnsma. - Rinkes. - Schaap. - v. Schendel. - Sunaert. - Thénot (2). - Wernigk.
- Ypes.
Petersburg, St. Izaakskerk. Donaldson in B.B VI.
Petroleum, Gebruik in T.v.N. 18. - Landbouwwerktuigen in T.v.N. 74. Petroleum in id. 68. - v. Tricht. - Tate.
Petroleumlampen, Petroleumlamp.
Petten, Strand en Duinen. Conrad in T.v.I. 69/70. - Verg. Hondsbossche.
Photografie, Anilinebruin in T.v.N. 69. -
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Boek d. Uitv. IV. - Buchmann. - Figuier. - Grüne in T.v.N. 68. - Haugk. - Het
vervaardigen in T.v.N. 68. - Het morphine in id. - Hollmann (3). - in Jaarb. Kleffel. - Logeman. - Martens. - Monckhoven. - Myalls. - Navorscher. - Over in
T.v.N. 75. - Pfau in K. en I. 71. - Photografisch in T.v.N. 68. - Photophilus (2).
- Programma in T.v.N. 69. - Rombouts. - Schnauss. - Sternberg (2). - Swemer.
- Tijdschrift. - Wille in T.v.N. 68.
Photografie te velde voor Militairen. Jentink.
Photografie toegepast op Sterrekunde. Kaiser.
Photografie tentoonstelling te Groningen. Catalogus.
Photometers, Krecke.
Piano's, Meijer. - Schubert.
Pierotechniek, zie Vuurwerkvervaardiging.
Pionnierskunst. Handboek.
Pistolen, Bergansius. - Verg. Vuurwapenen.
Plaatdrukkerij, In Jaarb. - Mommaas.
Planetarium, v. Swinden. Verg. Mundomotorium, Tellurium.
Pleister, zie Gips, Stucadoorwerk.
Polders. Dronkers. - Eyck v. Zuylichem. - Te Gempt. - Rechteren. Z i e v o o r t s
op de namen der polders en op de namen der provinciën.
Polders. (Stoombemaling van) Conrad. - Droogmaking. - Fijnje. - Geertsema.
- Plan - Reuther. - v. Royen. - Dez. in T.v.I. 74/75. - Scholten (2). - Simons. Slotemaker. - Verbetering.
Polytechnische scholen. Inrichting. - Verg. Ambachtsscholen, Delft.
Pompeji (Opgravingen), Verslag in B.B. II. - De Wijs in id. XVII.
Pompen, in B.B. XIV. - In Jaarb. - Theorie in B.B. XIX. Verg. Stoompompen.
Pompen, (Centrifugaal-), v. Royen. - in T.v.I. 71/72.
Pompmolens, Bijën. Verg. Wateropvoeringswerktuigen.
Pomprad, v. Royen (2).
Pontonnierskunst. Handleiding. - Seyffardt. - Voorschrift.
Porceleinfabrikage, Falke in K. en I. 75. - Geschiedenis. - Glasblazerij. - In
Jaarb.
Potasch. Over in T.v.N. 74.
Praag. Riolering. in Ingenieur. - Invoering.
Prins-Hendrik-Polder, v.d. Sterr in B.B. VII.
Privaten en Privaatputten, in B.B. VI. - de Bordes. - Verslagen.
Privaten en Privaatputten, reukeloos te maken, in B.B. XIV. - Verslagen.
Profileren, Rose.
Purmerende, Ziekenhuis, Scholten in B.B. V.
Putboringen, Singels in T.v.I. 70/71. Verg. Aardboringen.
Pijpen (IJzeren), Doordringbaarheid in B.B. VIII. - Verg. Buizen.
Pijpen (Zamenvoeging van). Nieuwe in B.B. VI.
Pijpenfabrikage (Rook-) Geschiedenis, Westerhoff.
Raderwerken, Epicycloidale in T.v.I. 74/75. - Reuleaux in id. 70/71. - Verg.
Pomprad, Scheprad.
Ramen (Draai-), Godefroy in B.B. XI.
Regenmeters, Regen- en uitdampingsmeter.
Regenwaterafleidingen, Knoblauch in B.B. XII.
Reiniging, Riolering, (in 't algemeen). Ballot. - Buttinger. - Durand-Claye in
T.v.I. 74/75. - Eschauzier. - v. Hasselt. - v.d. Linden in B.B. XVI. - Mille in T.v.I.
69/70. - v. Niftrik in B.B. XVI. - Over in id. - Pous Koolhaas. - Swens (3). -
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Symons. Verg. Meststoffen. Z i e v o o r t s o p d e n a m e n d e r s t e d e n .

Bijzondere stelsels:
Koolklosetstelsel, Liernur. - Symons (2).
Liernurstelsel. Aronstein. - Bas. - Berail (3). - in Ingenieur. - Invoering. - Liernur
(3). - Het rioolstelsel in T.v.N. 69. Zie voorts: 's Gravenhage, Leiden, Praag
en Amsterdam.
Tonnenstelsel, Kaufman. - Strootman, in B.B. XXI, zie Arnhem.
Reitdiep, Buma. - v.d. Lee. - Reinders. - Stukken.
Rekenkunde toegep. op Bouwk. Nijverh. enz. Grau. Hansen. Industrieboekjes. - Jager Meezenbroek. - Leijer (2). - v. Loghem. - Muller, Pimentel (4). - Scheffelaar. - Steynis. - v.d. Weerd.
Reukwerken. Boek d. Uitv. V.
Rheims. Hoofdkerk, de Vries in B.B. XXI.
Rhenen. Torens, Afbeeld., afl. 12.
Rhurstreken. Grothe.
Riolering, zie Reiniging.
Rivierbeddingen, Fargue in T.v.I. 70/71.
Rivierdijken. Opkistingen in V.v.I. 62/63, 1e afl. - Rapport. - Verg.
Overstroomingen.
Rivieren van Nederl. Afleiding, bevaarbaarheid, getijen, waterstanden enz.
Beschouwingen. - Brunings. - Buys Ballot in T.v.I. 69/70. - Caland (2). - Delprat
in T.v.I. 73/74. - Gegevens. - Goudriaan. - Hoofdrivieren. - Kaart. - Olivier. Ontwerpplan. - Overzigt. - De Quartel. - Rivierkaarten. - Schiffer. - Staat. Stamkart. - Verslag. Z i e o p d e n a m e n d e r
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r i v i e r e n R i j n , M a a s , W a a l enz. enz. Verg. Overstroomingen.
Rivierslib, v.d. Toorn.
Rivierversperringen, Geraerds.
Roci- en peilkunde, Baumhauer. - Blanken. - Bolsius. - Buyk. - Callenfels. Eisma. - Gonggrijp. - Hetterschy. - Hondeyker. - v. Og. - Pavert. - Peeters. Rijnhart (2). - Stael. - Sterktetafel. - Tafels. - Tamminga. - Verseput. - Zon.
Rome, Kerken. In B.B. XII.
Rotterdam, Brug aan den Schied. Singel, Brug in B.B. XVI.
Rotterdam, Drinkwaterleiding, Ballot.
Rotterdam, H.B. School, v.d. Tak in B.B. XXI.
Rotterdam, Koningsbrug, Scholten.
Rotterdam, Kerk (Nieuwe R.K.) Margry in B.B. XIX.
Rotterdam, Oosterkade. Scholten,
Rotterdam, Reiniging. Rapport.
Rotterdam, Spoorwegaansluiting. Verantwoording. - Verklaring.
Rotterdam, Terminus v.d. Rijnspoorw. v.d. Tak.
Rotterdam, Uitbreiding. Beyerinck. - Uitbreiding.
Rotterdam, Waterweg naar zee. v. Diggelen. - Greve. - Rapport. - Verloop. Waterweg.
Rotterdam, Ziekenhuis. Heynincx in B.B. I.
Rum, Hering, Verg. Likeurstokerij.
Rijkswerken, Aanneming, onderhoud en uitvoering. Froger. - Regelen. - Tarief.
- Tarieven in V.v.I. 1855/56 1e afl. - Verslag. - Verzameling. - Voorschriften.
(3) - Voorwaarden.
Rijn, Bleckman. - v.d. Dussen. - Grebenau, in T.v.I. 74/75. - v. Laer. - Register.
- Rivierkaarten.
Rijn, (Boven-) van Diesen. - Olivier.
Rijndijken, Reuvens (2).
Rijnland, Adviezen. - Conrad. - Egmond. - Gevers van Endegeest. - Hees
Berkel. - Iets. - Notulen. - van Royen. - Stieltjes. - Verslag.
Rijn-Wezervaart, Stieltjes.
Rijtuigfabrikage, Boek d. Uitv. VI.
Saccharimetrie. Zie Suikerfabrikage.
Samarang, Haven. Brief.
Sappeurskunst, Handboek. - Maschek.
Scheepsbouwkunde, Abbink. - Bepalingen. - Boulet. - Glavimans. - in Jaarb.
- Jager Meezenbroek. - King in T.v.I. 73/74. - Kipping. - Koning. Mededeelingen. - Mossel. - Over de Linden. - Peake. - Pilaar. - Schokker. Scott Russel. - Tideman (2). - Turk. - Verslag.
Scheepsbouwkunde, Geschiedenis. Koenen.
Scheepsbouwk., Woordenboeken. Boulet. - Landolt. - v. Rees. - Tideman.
Scheepskompas, Zie Kompassen.
Scheepsmeten, Eisma (3). - Jentink.
Scheepsstoomwerktuigen, v. Alphen. - Bosch. - Catalogus. - Giesse. Huygens. - Koning. - Marine. - Machinisten. - Mededeelingen. - Modellen. Opmerkingen. - v. Rees. - Scheepsstoomwerktuigen in T.v.I. 74/75. - Tideman.
Scheikunde, (Technologische) Baumhauer. - Burg. - Duflos. - Gerding. Girardin. - Hagen. - in Jaarb. - Johnston. - Maandblad. - v. Moorsel. Scheikunde. - Schlossberger. - Schmidt. - Statistiek in T.v.N. 73. - Troost. Wagner. - Woordenboek.
Schelde, Kaarten, Verg. Zeeuwsche stroomen.
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Schelde, (Ooster-) Afdamming. Adviezen. - Afdammingen. - Blommendal Erreurs. Fokker. - Kaarten. - Lansberge. - Réponse. - Vreede.
Schelde, (Wester-) Registers. - Steuerwald.
Schelpkalk, Zie Kalk, Mortel.
Schepen (Pantseren van), Beek. - Beschouwingen. - Fairbairn in T.v.I. 70/71.
- Figuier. - Mulder. - v. Mulken. - Pantseren. - Rapport. - Stessels in T.v.I.
1869/70.
Schepen van ijzer, v. Cleef. - Hodgson. - Speck Obreen, Verg. Stoomschepen.
Scheveningen, Badinrichting, Plan.
Scheveningen, Haven. Caland (2). - Haven (3). - Hora Siccama. - Maas. Memorie. - Pauw. - Tentoonstelling. - Verslag. - Vragen. Scheveningen, Hotel-garni, Saraber, in B.B. XVIII.
Schie, Scholten.
Schieland Gevers Deynoot.
Schilderen, (Decoratie-) Zie Decoratie.
Schilderen, (Huis- en rijtuig-) Zie Verwerswerk.
Schilderen, (Kunst-), Broers. - Oltmans in B.B. II. - Rowbotham, Verg.
Muurschilderingen.
Schilderen, op glas. Zie Glasschilderingen.
Schilderen, in olieverf. Murray, Verg. Olieverwen.
Schilderen, met waterverf. Kunst. - Nieuwe in T.v.N. 68. - Onderrigt. - Penley.
- Rowbotham.
Schilderverwen, Zie Olieverwen, Verfstoffen.
Schilderijen (Conserveeren van), Pettenkofer.
Schipbruggen, Zie onder Bruggen.
Schoen- en Laarzenmaken. Ambachtsboekjes. - Schoen.
Schokland. Schuttevaêr.
Scholen, Bouw, inrichting, luchtverversching, verwarming, enz. Allebé. Deventer. -
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Druiding in B.B. XVIII. - Gebouwen in id. VI, VII. - Inrigting in id. XIV. - Krecke.
- Labrijn in B.B. XVII. - v Lummel. - Mulder. - Nota. - Onderzoek. - Scholen in
B.B. XX. - Smits in id. XVII. - Snellen. - Spruijt.
Scholen (Bewaar-). Gebouwen in B.B. VI.
Scholen (Gymnastiek-) Druiding in B.B. XVII. - Schaap in id. XIII.
Scholen (Hoogere burger-), v.d. Tak in B.B. XXI. Vermeys in id. XVIII.
Schoolbanken. v. Dieren. - Salverda.
Schoonderloo (Polder). Conrad.
Schoorsteenen. Evans in T.v.I. 74/75. - Féline in B.B. XIV. - Lotz in B.B. XIII.
- Middel in T.v.N. 68. - Over in T.v.N. 73. - Sanches in B.B. XIII.
Schoorsteenen. Rooken van, Over in B.B. VII.
Schoorsteenmantels. Eberson in B.B. XVI.
Schorren. v.d. Toorn.
Schouwburgen. Leliman in B.B. XVIII. - Molemans in id. XXII.
Schouwburgverlichting, Zie Gasverlichting van Schouwburgen.
Schouwen, Strand. Santheuvel.
Schrijfkunst, B.d.U.I. - Zie Calligrafie, Stenografie.
Schrijnwerk, Zie Meubelmaken.
Schuifliniaal. Verklaring.
Schuren (bouw van). v. Campen in B.B. VIII.
Schutsluizen, Zie Sluizen.
Seintoestellen, Zie Spoorwegseintoestellen.
Sgraffito. v. Goor in B.B. XXI. - Verg. Fresco's, Muurschilderingen.
Sigarenfabrikage, Zie Tabak- en Sigarenfabrikage.
Slachthuizen. Redeker Bisdom in B.B. XIV.
Slagershandwerk. Grevers. - Mulder. - Reimann.
Slingeringmeter. Slingeringmeter in T.v.I. 69/70.
Sloe. Adviezen. - Afdammingen. - Bekaar in T.v.I. 73/74. - Blommendaal. Neyt. - Dez. in T.v.I. 72/73.
Sloten, Kerk. Hamer in B.B. XIII.
Slotenmaken. B.d.U. VI. - Konig.
Sluis, Vestingwerken. Dale.
Sluizen. Alewijn. - Cappelle. - Conrad in T.v.I. 70/71. - Cramer in id. 73/74. v. Diggelen. - Goudriaan (2), - Harte. - v. Niftrik in B.B. XXII. - Rochussen. Scholten in B.B. V. - Schuivende in T.v.I. 71/72. - Strootman. - Swets.
Smederij. Fink. - Harzer. - Modelboek. - Verg. Hoefbeslag.
Sneek, Burgerweeshuis. Bestek.
Snelheidsmeters. v. Hees in T.v.I. 74/75. - Snelheidsmeters in id. Stroomsnelheidsmeters in id. - v.d. Toorn in id. 69/70.
Soda. Driesen. - in T.v.N. 74. - Toepassing in id. 72.
Soerabaija, Dok. Wolfson.
Spanwerken, Zie Bruggenbouw.
Speelgoedfabrikage. B.d.U. VI.
Speldenfabrikage. B.d.U. VI.
Spiegelfabrikage. Glasblazerij. - Verg. Lijstenfabrikage.
Spinnerij. B.d.U. VI. - in Jaarb. - Verbeterde in T.v.N. 69.
Spoorstaven. Broekman in T.v.I. 72/73. - Delprat in id. 74/75. - Gebruik in id.
73/74. - Handelwijze in id. 70/71. - Opmerkingen in id. 70/71. - Over in B.B.
XIV. - de Roos in T.v.I. 73/74.- Dez. in id. 74/75. - v. Ruth in id. 73/74. - Verg.
Staven.
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Spoortreinen, Remmen, stoppen, voorkomen van derailleeren. Malezieux in
T.v.I. 74/75. - Over in id. - Remblokken in id. 72/73. - Riemer in 69/70. - Wachter.
Spoorwagens. Delprat in T.v.I. 73/74.
Spoorwegbruggen. Berigt in T.v.I. 71/72. - Bijvoegsel. - Iets. - Michaëlis. Over in T.v.I. 74/75. - Schneiter in V.v.I. 1860/61, 2e afl. - Spoorwegbruggen.
- Stieltjes. - Verslag (2).
Spoorwegbrug bij Bommel. Staatsspoorweg in T.v.I. 74/75.
Spoorwegbrug bij Kuilenburg. v. Diesen in T.v.I. 70/71. Quandt. Staatsspoorweg in T.v.I. 74/75. - Telders.
Spoorwegbrug tusschen Meppel en Heerenveen. v. Brederode in T.v.I.
69/70.
Spoorwegbrug over den Moerdijk. Photographie. - Photographiën. Spoorwegbrug.
Spoorwegbrug over de Nieuwe Wetering. v. Brederode in T.v.I. 69/70.
Spoorwegbrug (Noordhollandsche). Beschouwing.
Spoorwegbrug te Zutphen. Plaat.
Spoorweg-dwarsleggers. Basler in T.v.I. 69/70. - v.d. Berg in id. 72/73. Opmerkingen in id. 70/71. - Renterghem in id. - Werktuig in B.B. XIV.
Spoorwegen, Aanleg en bouw. v. Cleeff. - Dixon. - v. Gendt. - Gosewinckel in
Ingenieur. - in Jaarb. - Kalf. - Kröhnke. - Rochussen in T.v.I. 73/74. Spoorwegen. - Spoorwegstelsel. - Technische in T.v.I. 69/70.
Spoorwegen, Beheer, dienst, materiëel, vervoer, enz. André de la Porte. Brederode in T.v.I. 70/71. - Handleiding (3). -
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Jaarboekje. - Over in T.v.N. 75. - Petit. - Piepers. - Sandberg in T.v.I. 73/74 Wagenaar (2). - Waller in T.v.N. 74.
Spoorwegen uit het oogpunt van verdediging, Bedenkingen.
Spoorwegen uit het oogpunt van verdediging in Engeland, De Engelsche
in T.v.I. 74/75.
Spoorwegen uit het oogpunt van verdediging in Frankrijk, in B.B. IV. - In
T.v.I. 72/73.
Spoorwegen uit het oogpunt van verdediging op Java (in 't algemeen),
Aanvragen. - Beschouwingen. - Boudewijnse. - Dudok van Heel. - Haitink. Henket. - Herwerden. - Onderzoek. - Rapport. - Spoorwegaanleg (2). - Stieltjes
(4). - Stoom-spoorwegvervoer. - Tydeman. - Verslag. - Woord.
Bijzondere lijnen:
Samarang - Vorstenlanden, de Bordes.
Soerabaija - Pasoeroean. v. Bosse.
Spoorwegen in Nederland (in 't algemeen), Amersfoordt. - Brouwer. - Campo.
- Chemins. - Cohen Stuart. - Concept-voorstel. - Fijnje (2). Hoofdpunten. - Iets.
(2). - Ontwerp. - Op. - Simons. - v. Soer. - Soetens. - Spoorwegen (4). Spoorwegprojecten. - Stolk. - Verslag (2). - Verslagen. - Woord.
Bijzondere lijnen:
Amsterdam - Keulen. Wertheim.
Amsterdam - Rotterdam. Conrad in B.B. II.
Arnhem - Nijmegen. Memorie. - Nierstrasz. - Stieltjes (2).
Arnhem - Zwolle. Stieltjes.
Dordrecht - Nijmegen. Merwe.
's Gravenhage - Scheveningen. Adres. - Rhijnspoorwegmaatschappij. Spoorwegverbinding. - Stukken. - Verbindingslijn. - Verslag.
Leiden - Woerden. Rhijnspoorwegmaatsch.
Noorder Spoorwegen. Philopatris. - Schilthuis.
Noord-Holl.-Friesche. Duyvis. - Faber. - Faddegon. - Linse. - Opperdoes Alewijn.
- Spoorweg. - Wat.
Oostspoorweg. Oostspoorweg.
Utrecht - Breda. Broekman.
Utrecht - 's Hertogenbosch - Boxtel. Staatsspoorw. in T.v.I. 74/75. - Verslag
(2).
Zeeuwsche Spoorweg. Verduchene.
Zuider Spoorwegen. Spoorweg. - Zal.
Spoorwegen in Rusland, in Ingenieur.
Spoorwegen (Atmospherische), Rapport in B.B. I.
Spoorwegen (Berg-), in T.v.I. 74/75.
Spoorwegen (Buurt- of locaal-), Baucke. - Bosscha. - Grondregelen in T.v.I.
69/70. - Henket. - Ontwerp.
Spoorwegen (Hydraulische), Hydraulische in B.B. I.
Spoorwegen (Paarden-), Soetens.
Spoorweg-seintoestellen, Alarmsignaal in T.v.N. 73. - Bochkoltz in T.v.I.
73/74. - Elektrische in id. 74/75. - Elektromagnetische in id. 72/73. - Engelsch
in id. 71, 72. - Kohn in id. 73/74. - v.d. Meulen in id. 71/72. - Mistseinen in id.
74/75. - Ruth in id. 72/73. - Wathley Teyler in id. 74/75,
Spoorwegtunnels, Groote in T.v.I. 73/74.
Spoorwegwissels, Bender in T.v.I. 70/71. - Bochkoltz in id. 73/74. Förderreuther in id. 72/73. - Piepers.
Springer (Hendrik), Leliman in B.B. XVI.

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

Spijsinrichtingen, Zie Volksgaarkeukens.
Staal, in Ingenieur. - Tideman.
Staalfabrieken, Groote in B.B. I.
Staalgraveerkunst, Boek d. Uitv. I. - Schrift.
Stadiometer, Zie Afstandmeter.
Stalenpennen-fabrikage, Boek d. Uitv. VI.
Stalgebouwen, in Album. - Duttenhofer in B.B. VIII. - Godefroy in id. XIII. Görg in id. I. - Metzelaar in id. XIV. - Romein in id. V. - Stalgebouw in id. XIV.
Standvinken, Metzelaar in B.B. VIII. - Rapport in id.
Statica, Delprat. - Hetterschy. - Lobatto. - Poinsot. - Simon. Verg. Dynamica,
Hydrostatica.
Stationsgebouwen, v. Erkel in B.B. XIX. - v. Gendt in B.B. XVIII.
Staven (IJzeren), Delprat. Verg. Spoorstaven.
Steenbakkerij, in Jaarb. - Kuiper in B.B. XIV. - Kunststeen in T.v.N. 74. Machine in B.B. XIV. - Nota in T.v.N. 72. - Onderzoek in T.v.N. 71. - Vreede. Zamenstelling in T.v.N. 72.
Steenbakkerij, Ovens. Over in T.v.N. 69.
Steenbekleedingen, Neyt in T.v.I. 73/74.
Steendrukken, Bewerking. - B.d.U.I.
Steenen, Eigenschappen en soorten in 't algemeen. Goudriaan. - Iets in B.B.
XVI. - Nieuwe in T.v.N. 70. - Towler in B.B. VII. - Vuurvastheid in T.v.I. 72/73.
Steenen, (Duif-), v.d. Hoeven.
Steenen, (Hard-), Godefroy in B.B. V.
Steenen, (Kalk-), Redeker Bisdom in B.B. XIII.
Steenen, (Kunst-), Over in T.v.N. 71.
Steenen, (Zand-), Godefroy in B.B. XII. - Maritz v. Crayesteyn in id. XV. Proeven in id. XII.
Steenenhoeksche Kanaal, Beschouwingen. - Hoytema.
Steenglooiingen, Wildeman.
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Steenkolen, in Ingenieur. - Richter in T.v.N. 70. - Uittreksel in id. 74.
Steenkolen (Oost-Indische) de Groot.
Steenkolengas, Zie Gas.
Steenkolenmijnen, Zie Mijnwezen, verg. Ombilienkolenveld.
Stenografie, Lion. - Rietstap. - Snelschrijvers. - Steger. (3)
Stephenson (George), in B.B. V. - Helden.
Stereochromie, Zie Muurschilderingen.
Stereoscopen, Boot.- Burg. - Figuier - Ruete.
Stoffenverwerij, Zie Verwen en drukken van stoffen.
Stookinrichtingen, Schwab. Verg. Verwarming.
Stoom, Cuverville in T.v.I. 72/73. - Rogers Field in id. 71/72.
Stoombemaling van Polders, Zie Polders. Verg.
Wateropvoerings-werktuigen.
Stoombrandspuiten, Rapporten.
Stoomfluiten (Zelfwerkende), Elektrisch in T.v.I. 74/75.
Stoomketels, Bewaren in T.v.N. 75. - Elsner. - in Ingenieur. - Lavoinne in T.v.I.
73/74.- Luchtdigt in T.v.N. 69. - Maatschappij in T.v.I. 74/75. - Over in id. 72/73.
- Over in T.v.N. 72. - Selwijn in T.v.I. 70/71. - Springing in id. 74/75. - Suyver.
- Toestel in T.v.I. 71/72. - Verwarming in id. 69/70.
Stoompompen, Michaelis.
Stoomschepen, Cornelissen. - Figuier. - in Ingenieur. - in Jaarb. - Stoomschip,
Verg. Locomotief (Water-).
Stoomschepen Afbeeldingen en beschrijvingen. Doorsnede. - Eskader. Photografische. - Voorduijn (2). - Waldeck.
Stoomschuiven, v. Aken (2) - Maijer in T.v.I. 70/71.
Stoomwerktuigen, v. Aken (2) - Becker. - Berigt in B.B. I. - Bernoulli. - Boek
der Uitv. II. - Bosch (2) - Bourne (2) Breker. - Brutel de la Rivière. - Bureau. Chapman. - Duister. - Figuier. - Giacoletti. - Harte. - Het Stoomwerktuig in T.v.I.
69/70. - Het zamengesteld in id. 74/75. - in Jaarb. - Jason. - Kretsemer. Nierstrasz. - Parmentier. - Radinger in T.v.I. 71/72. Scholl. - Stoomwerktuig. id. in T.v.I. 74/75.- Templeton. - Theron Skell in T.v.I. 73/74. - Tideman. Verdam. - de Vries Robbé. - Weisbach. Verg. Locomobiles,
Scheepsstoomwerktuigen.
Straatsburg, Kathedraal, Leliman in B.B. XI.
Stranden, Zie Zeekusten.
Stroovlechten, Boek d. Uitv. VI. - Dieudonné - Verslag in T.v.N. 68.
Stueadoorwerk, in B.B. VI. - Fink. - de Greef in B.B. XII. - v. Leeuwen in id.
IV. - Romijn in id. XII. Verg. Gips.
Stueadoorwerk (Berekeningen van) - Braacx.
Stuwen, Bogaerd. - Delocre in T.v.I. 70/71. - Graeff in id. 69/70. - Michaelis. Saint Yves in T.v.I. 71/72.
Stijfselfabrikage, Bereiding in T.v.N. 72.
Suez-Kanaal, Bake. - de Bordes. - Conrad (3) - in Ingenieur. - Jeekel. - de
Stoess.
Suikerfabrikage, Frijer. - Gleichmann. - Gunning. Dez. in T.v.N. 69. - Hering.
- Krajenbrink. - Lotman. - Memorie. - Millard (2) - v. Moorsel. - Mulder (2) - Kost.
- Scheibler in T.v.N. 72. - Verslagen. - Vitalis. - v. Vloten, Verg.
Beetwortelsuikerfabrikage.
Suikerraffinaderij-fabrieksgebouw. Tétar v. Elven in B.B. XVIII.
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Tabak- en Sigarenfabrikage. Enklaar. - Schreiber. - Tabaks-courant. Tabaksplant. - Uit. - Vlaanderen.
Tacheometer, Zie Snelheidsmeter.
Tapijtfabrieken, v.d. Graft. - Storm van 's Gravesande in B.B. I.
Tarieven van Rijkswerken, Zie Rijkswerken.
Technologie, (Algemeen en gemengd.) Almanak. - Boek d. Uitv. - Brug (2) Figuier. - Flammarion. - Grothe. - Hofkamp. - Hoogendijk. - in Jaarb. - Koopman.
- Nijverheidsbibl. - Oosterzee. - Poiré. - Schook. - Volksbibliotheek. - Zaken. Verg. Ambachten, Fabrieken, Nijverheid.
Technologie Hand- en leerboeken. Grothe. - Handboek. - Karmarsch. Knuivers. - Meylink. - Rust. - v. Sandwijk. - v.d. Weerd.
Technologie Tijdschriften. Bijdragen voor arbeid. - Industriëel. - Opus. Tijdschrift. - Werkman.
Technologie Woordenboeken. v.d. Hoeven. - Karmarsch. - Kramers. Nievergeld.
Technologie Geschiedenis. Rehlen.
Technologie (Scheikundige), Atlas. - Gottlieb. - Thiebout. - Wagner.
Teekenen, (Algemeen en gemengd). Braet v. Ueberfeldt. - Dieffenbach. Huysmans. - Klijnsma. - Leliman in B.B. XV. - Magazijn. - Meyboom. - Plaatzer
v.d. Hull. - Verg. Perspectief.
Teekenen (Hand-), Egenberger. - Hendrickx.
Teekenen (Rechtlijnig), Baudet. - Berghuis. - Boersma. - Eger - Garnier in
B.B. XVII. -
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Groenevelt. - Hooiberg. - Kempers. - Kreling. - Leliman in B.B. XII. - Scheffelaar.
- Springer. - Sunaert. - Witte v. Citters (2). - Zeegers.
Teekenen naar de natuur. Le Blanc in B.B. VI.
Teekeningen (Bewaren van), Het bewaren in T.v.N. 74.
Teekenschalen, Saurel. - Teekenschalen.
Telegrafen, Aanleg en onderhoud. Delprat. - Telegraaf in V.v.I. 1850. - Verslag.
- IJzeren in T.v.N. 71.
Telegrafie (Electro-Magnetische), Algem. en gemengd. Hand- en leerboeken,
Tijdschriften enz. Aanteekeningen. - Duparc. - Figuier. - Forsach. - Hagers. v. Hall in Jaarb. - Jaarboekje (2). - v. Kerkwijk (2). - v. Koten (2). - Maandblad.
- v. Oven. - Rijkstelegraaf (2). - Sabine. - Stutterheim. - v. Thiel. - Telegrafie
(2) in V.v.I. 1850. - Tijdschrift (2). - Vruggink (3).
Telegrafie (Electro-Magnetische), Geschiedenis, v. Kerkwijk.
Telegrafie (Electro-Magnetische), Op de Tentoonstelling te Weenen. Collette.
Telegrafle (Electro-Magnetische), Toestellen in 't algemeen. Beschrijving (2).
Everts. - Holsboer. - v. Koten. - Rijkstelegraaf. - Vaes.
Telegrafie (Electro-Magnetische), Hughe's toestel. Collette. - Rijkstelegraaf.
Telegrafie (Electro-Magnetische), Meijer's toestel. Collette in T.v.I. 74/75.
Telegrafie (Electro-Magnetische), Morse toestel. Schellen.
Telegrafie (Onderzeesche) en Telegraafkabels, De Atlantische in T.v.I. 74/75.
- Figuier. - Groll. - Het herstellen in T.v.I. 74/75. - Hoe in id. 69/70. - v. Kerkwijk.
- Kool. - Onderzoek in T.v.N. 71. - Wenckebach.
Telegrafie (Optische), Figuier in T.v.I. 73/74.
Telegrafie (Veld- of militaire), Collette. - v. Motz. - Putman Cramer. - v.
Vlierden.
Telescopen, Moll. - v. Utenhove.
Tellurium, Verklaring.
Tenten (Veld-), Gori.
Tentoonstellingen in 't algemeen, Meijlink.
Tentoonstellingen van Nijverheid op verschillende plaatsen:
te Amsterdam. Bekrooningen. - Verslag (2).
te Arnhem. Bijvoegsel. - Catalogus (2). - Krecke. - Rapport in T.v.N. 68. Verslagen.
te Breda. Catalogus. - Revue.
te Delft. Lijst. - Rapport.
te Haarlem. Catalogus. - Maatscbappij.
te Leeuwarden. Verslag.
te Leiden. Catalogus.
te Londen. Bleekrode (2). - del Campo. - Lijst. - Verslag (2).
te Maastricht. Tentoonstelling.
te Parijs in B.B. XV. - Baumhauer. - Bleekrode. - Exposition.
te Philadelphia. Internationale in T.v.N. 75.
te Rotterdam. Philotechnos.
te Weenen. del Campo. - Falke in K. en I. 73 en 74. - Verslag. - Vrolik in T.v.N.
75. - Wereldtentoonstelling in id. 71.
Tentoonstellingsgebouwen voor schilderijen enz. Zie Kunstmuseums.
Terra-Cotta's, Janssen. - Kuiper in B.B. XIII.
Terschelling, Kaarten. - Kikkert.
Texel, Kikkert (2). - Verg. Eijerlandsche gronden, Prins Hendrikpolder.
Texelsche zeegaten, Insinger (2). - Kaarten.
Thermometers, Boek v. Uitv. II.
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Tilburg, Riolering, Havelaar.
Timmerwerken, Harres. - Hartman. - Promnitz. - Scheffelaar.
Timmerwerken onder water, Rose in B.B. I.
Tochtpuien, in Album.
Tolgaarderswoning, in Album.
Tooverlantaarn, Tooverlantaarn.
Torens en Torenbouw, Afbeeldingen afl. 11 en 12. - Album. - Evans in T.v.I.
74/75. - Oltmans in B.B. I. - Rockwood in T.v.I. 73/74. - Rose. Z i e v e r d e r
op de plaatsnamen.
Torensteigers, Heynincx in B.B. V.
Torpedo's, Clercq. - Geraerds. - v. Houtum. - Rovers. - v. Sloten. Sprokkelingen.
Touwslagerij, Boek d. Uitv. VI. - in Jaarb.
Traliebruggen, Zie onder Bruggen.
Tralieleggers, Breunissen Troost. - Delprat.
Tramway's (Stoom-), Barlow in T.v.I. 73/74.
Tramwaywagens, in T.v.N. 75.
Trappenbouw, in B.B. XIV. - Iets. - Linse. - Lith. - Morre in B.B. XIII. - Stüler
in id. I. - Walker. - Warin in B.B. IX.
Tras, Brevet in T.v.I. 70/71. - Lorentz. - Tufsteen in B.B. VI. - Verslag in id. XIII.
Tufsteen, zie Tras.
Tuinhuizen, v. Laar, verg. Villa's.
Tuinsieraden, v. Laar. - Ontwerpen.
Tunnels, Zie Spoorwegtunnels.
Turf en turfindustrie, Hahn Danchell in T.v.I. 73/74. - Helge. - Verslag. Verg.
Veenen.
Twenthe, Afwateringen. Stieltjes.
Twenthe, Industrieschool. - Waarom.
Tijdmeters, Zie Chronometers, verg. Uurwerkvervaardiging.
Tijdschriften van alg. techn. inhoud, Konst- en letterbode. - Tijd (Onze). Werkman (2). - Werkmansvriend.
Typografie, Zie Boekdrukkunst.
Uitvindingen, Boek. - Rehlen. - Feenstra. Verg. Technologie.

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

203
Unsters, Zie Weegwerktuigen.
Urinoirs, Waterbak in B.B. VI.
Urinoirs (Reukeloos maken van), in B.B. XIV.
Utrecht, Catharynekerk. Kramm in B.B. I.
Utrecht, Domkerk. De Geer.
Utrecht, Doorgang onder den Rijnspoorweg. Waghto in T.v.I. 69/70.
Utrecht, Gasfabriek. Mulder (3).
Utrecht, Grondboringen. Riemsdijk.
Utrecht, H.B. School. Vermeys in B.B. XVIII.
Utrecht, Oudheden. Liefland.
Utrecht, Sterrewacht. Boll v. Buuren in B.B. 10.
Utrecht, Waterleiding. Drinkwater.
Uurwerkvervaardiging. Boek d. Uitv. VI. - in Jaarb. - Krecke in T.v.N. 71 - de
Roos in T.v.I. 74/75. - v. Spanje. - v. Swinden. Verg. Chronometers.
Uurwerkvervaardiging (Electromagnetisme toegepast op), Everts. - Figuier.
Vaten (Inhoudsberekening van). Beeck Calkoen. Verg. Roei- en peilkunde.
Vechtplassen, Verslag.
Veenen en Veengraverij. Handboek. - Kniphorst.
Veldtelegrafie, Zie onder Telegrafie.
Velocipèdes, in Ingenieur.
Verbrijzelmachines, Beschrijving in B.B. XV.
Verdedigingswerktuigen, Delprat. Verg. Artilleriewerktuigen, Geweren,
Kanonnen, Vuurwapenen enz.
Verduurzaming van spijzen. Nieuwe in T.v. N. 68.
Verlichting (in 't algem.) Blekkingh. - B.d. U. 5 - Figuier. - in Jaarb. - Kock in
B.B. XIV. - v. Moorsel. - Ringeling. - Snellen. Verg. Gasverlichting, Petroleum.
Verlichting (Electrische), Over in T.v.N. 73.
Vernissen, Jacobson. - Mulder in T.v.N. 70. - Thorr in B.B. VII. - Vettewinkel,
verg. Verwstoffen.
Versterkingskunst, Zie Ornamenten.
Versterkingskunst, Zie Vestingbouw.
Vertinnen, Over in T.v.N. 72. - Vertinningen in id. 73.
Verwarming, Blekkingh. - Féline in B.B. XIV. - Figuier. - Godefroy in B.B. XI.
- Heckmann & Co. in id. XXI. - in Jaarb. - v. Koten. - Leliman in B.B. XIII. - Morin
in T.v.I. 74/75. - Roger. - Stelsel. - Vergelijking in B.B. X. - de Wijs in id. XIII.
Verg. Kachels, Stookinrichtingen.
Verwarming door heetwater, v. Gendt in B.B. X. - v. Geuns in id. XII. Godefroy in id. X.
Verwarming, Stelsel van Boyer. Gepatenteerde in B.B. XIX. - Nota. - Stelsel.
Verwershandwerk, Handboekje. - Handleiding - Hartman. - Jansen. - Mirandolle
in T.v.N. 69. - Mithoff in. B.B. XVII. - Muurwerk in T.v.N. 71. - Storm van 's
Gravesande in B.B. I. Verg. Kleuren, Verwstoffen.
Verwershandwerk, Berekeningen. Braacx.
Verwerij en drukkerij van stoffen. Anilinezwart in T.v.N. 69. - B.d.U.V. Bereiding in T.v.N. 68. - Goud in id. 72. - Het bedrukken in id. - in Jaarb. Mengsel in T.v.N. 68. - Over in id. 70. - Schrader. - Spirk. - Vervanging in T.v.N.
73. - Verwen in id. 70.
Verwingen bij de Genie, Bepalingen. - Voorschrift.
Verwstoffen, Bereiding in T.v.N. 69. - B. d.U. IV. - Brugman in B.B. XVIII. Jacobson. - Mussert. - Nieuwe in T.v. N. 68. - Russische in B.B. V. - Vettewinkel.
- Verg. Kleuren, Lakken, Olieverf, Vernissen, Zinkwit enz.
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Verwstoffen, Metaalverf. Zie Metaalverf.
Verwstoffen, Muurverf. Warnsinck in B.B. IV.
Verzilvering, Herkenning in T.v.N. 72. - Onmiddellijke in T.v.N. 69. Verg.
Galvanoplastiek.
Vestingbouwkunde, in B.B. II en III. - Brugghen. - Delprat. - Eland (3). Kempees. - v. Kerkwijk (2. - Klijnsma. - Pro patria. - de Roo v. Alderwerelt. Seyffardt. - Schneider. - Spectator (2). - Stieltjes. - Storm v. 's Gravesande. Studiën. - Sypesteyn. - Vaandel. - Verslagen.
Vestingwerken in Nederland. Adviezen. - Civilis. - de Roo (2) - Uitvoering. Verdedigingsliniën. - Verduchène. - Vestingliteratuur. Z i e v o o r t s o p d e
namen der vestingen.
Vezelstoffen, Teenstra. Verg. Spinnerij, Weverij.
Vignola's bouworden, Zie Bouworden.
Villa's, in Album. - Buitenplaatsen. - Eberson in B.B. XVIII. - Etzel in id. I. Heynincx in id. II. - Kasteelen. - Ontwerpen. - Prijsvragen. - Tétar v. Elven in
B.B. VII.
Visscherijgereedschap, Verslag.
Vlasbereiding (Kunstmatige), Keurenaer. - de Leeuw. - Vlasbouw.
Vlechtwerk van hout en stroo, Zie Mandemaken, Stroovlechten.
Vliegmachine, IJserman. Verg. Luchtscheepvaart.
Vlieland, Kaarten. - Kikkert (2).
Vlietpolder, Neyt. - Dez. in T.v.I. 73/74.
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Vlissingen, Dok. Tromp.
Vlissingen, Kazerne in B.B. VIII.
Vloertegels (Napolitaansche), Warnsinck in B.B. I.
Vloerverzakking, Ortt v. Schonauwen in B.B. XV.
Vluchtheuvels, Antwoorden. - Staring. - Vlugtheuvels in V.v. I. 65/66. 2e afl.
Vochtmeters en wegers, Hetterschy. - Hygrometer in T.v.N. 69. - Nievergeld.
- Wagner in T.v.I. 74/75.
Vochtuitstortingswerktuigen, Werktuigen in T.v.I. 69/70.
Vogelhuis, in Album.
Volksgaarkeukens, Egestorff.
Voorschoten, Kerk. v.d. Kloes in B.B. XIX.
Vuurtorens, Amerikaansche in T.v.I. 73/74. - Jansen. - Leijer in B.B. XII.
Vuurwapenen, Figuier. - Gebruik. - Handleiding in Jaarb. - Koff. Verg. Geweren,
Kanonnen, enz.
Vuurwerkvervaardiging, Bergansius. - Handleiding. - Hottinger. - Seyffardt.
Vijf-Heerenlanden, Bikker. - Scholten.
Waal, Hoytema. - Kaart. - Olivier. - Register. - Registers. - v.d. Toorn.-Verslag.
Waaldijken, Reuvens (2).
Waalsche diep, Schuttevaêr.
Waard en Groet, Sloos. - v.d. Sterr in B.B. V.
Wachthuizen, Prijsvragen.
Wadden (Friesche en Groningsche), Frieslands. - Keuchenius. - Opslibbing
in T.v.N. 71. Verg. Ameland.
Wagenmaken, Zie Rütuigfabrikage.
Wagensmeer, Gebruik in T.v.N. 68.
Warmte (Theorie der), Böckmann. - Combes in T.v.I. 71/72. - Moll. - Nierstrass.
- Tideman. - Tyndall (2). - v. Wageningen.
Waschhuizen in B.B. XX: - de Bordes in id. VIII. Verg. Badinrichtingen.
Waschtoestellen (Gas-), Kock in B.B. XXI.
Wasscherij, v. Geuns. Verg. Bleekerij.
Wasdoek, B.d.U.V.
Water, Eigenschappen. Lacologne. - Rossmaessler.
Water, Verdamping. Zie Stoom.
Waterbouwkunde, Froger. - Harte. - Reuther. - Storm Buysingh. Verg.
Hydrostatica, Hydrodynamica.
Waterglas. Beschrijving. - Böhler in T.v.N. 68. - Het gebruik in id. - Roll in B.B.
XIII. - Waterglas in id. X en XI. - Woltersom in T.v.N. 75.
Waterland, Afscheiding.
Waterleiding, Ballot. - Brade in B.B. III. - Brunings. - Clauss in T.v.I. 70/71. Froude in id. - Goudriaan - in Jaarb. - Lekken in T.v.I. 74/75. - Nieuw in B.B. I.
- Waterleiding in id. IX. Z i e v o o r t s o p d e n a m e n d e r s t e d e n .
Waterleidingsbuizen, Glazen in B.B. I. - Wanddikte in T.v.I. 72/73.
Waterlinie (Nieuwe Nederlandsche), Kainos. - Waterloo.
Waterlocomotief, Zie Locomotief (Water-).
Watermolens, Blanken. - Brunings. - Mouthaan in B.B. IX. - Overmars. Scholten. - v.d. Sterr in B.B. VII. Verg. Pompmolens,
Wateropvoeringswerktuigen.
Wateropstuwing, Zie Stuwen.
Wateropvoeringswerktuigen, Berigt in T.v.I. 73/74. - Beschrijving. - De
werktuigen in T.v.I. 72/73. - Dijk. - Grothe. - Korevaar in T.v.I. - Overmars. - v.
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Royen. - Simons. - Snoeck. - Werktuig in B.B. IX. Verg. Pompmolens,
Stoompompen enz.
Waterpassen, Cleeff. - Heussi. - Janse. - v. Rijn. - Venema.
Waterpassen, Instrumenten. Aanwijzing. - v. Hees in T.v.I. 72/73.
Waterstaat v. Nederland, Landbouw in T.v.N. 70. - Waterstaatskaarten.
Waterstaat v. Nederland, Geschiedenis. Bakhuizen v.d. Brink. - Nijhoff. Verslagen.
Waterverf, Zie Schilderen met waterverf.
Waterverversching van steden, Zie Waterleiding e n v o o r t s o p d e
namen der steden.
Watervloeden, Zie Overstroomingen.
Watt (James), Helden. - v. Horn.
Watt's paralellogram, Delprat.
Weegwerktuigen, Hetterschy. - Venema.
Weenen, Operagebouw. Leliman in B.B. XVIII.
Weenen, Waterwerken, in T.v.I. 72/73.
Weeshuisbouw, Bestek. - Itz in B.B. XVI. - Reijers.
Wegen (Uitbakenen van), Kröhnke.
Wegen (Beplanting van), Biblioth. (v. Gendt en Brinkman's).
Wegen (Houten), Scholten in B.B. 5. - Verg. Bestrating.
Wegen in Nederland, Beschouwingen.
Wenckebach, v. Kerkwijk.
Werkinrichtingen, Fortuyn Drooglever.
Werklieden-vereenigingen, Zie Arbeiders-vereenigingen.
Werkloontabellen, Tafel. - Werkloon.
Werktuigbouwkunde, Boek d. Uitv. VI. - Huët.
Werktuigen, Delprat. - Poiré. Verg. Stoomwerktuigen, Calorische machines.
- Gaskrachtmachines.
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Werktuigkunde, Algemeen en gemengd. Badon Ghyben. - Bernoulli. - Bouwen werktuigk. - Delprat. - Holtzmann. - Rankine. - Reuther. - Zakboekje.
Werktuigkunde, Hand- en leerboeken. Armengaud. - Brutel de la Rivière. Delaunay. - Graue. - Grothe. - Handboek. - Hoorweg (3). - Logeman (2). Luckenbacher. - Natuurkunde. - Oskamp. - v. Oven. - Overstraten. - Ritter. v.d. Sande Bakhuyzen. - Steynis. - Tate. - Templeton (2) - v.d. Ven. - Verdam.
- Weezel Scheffelaar.
Werktuigkunde, Tijdschriften. Tijdschrift.
Werktuigkunstig teekenen, Zie Teekenen(Rechtlijnig.)
Westerkwartier (Waterschap), Kaart.
Westzaan (Polder), Wakker.
Weverij, Boek d. Uitv. VI. - in Jaarb. - Een in T.v.N. 71.
Weverijfabrieksgebouw, Leliman in B.B. XIII.
Wielen, v.d. Bergh in T.v.I. 72/73. - Florijn. - Veerkrachtige in T.v.I. 71/72.
Wielenfabriek, Grothe in T.v.N. 72.
Wieringermeer, Rapport in T.v.N. 70.
Willemsoord, Dokwerken. Geschiedenis.
Winddrukmeters, Winddrukmeter in V.v.I. 1853/54, 1e afl.
Windmolens, Zie Molenbouw.
Windwijzers, Ortt in B.B. IV. - Tideman.
Winkelhuizen en puien, in Album. - Olie in B.B. XV. - Winkelhuizen.
Wolphaertsdijk, Conrad.
Woonhuizen (Inrichting van), Godefroy in B.B. XIV. Verg. Gebouwen.
Wijn, Eigenschappen, Vervalsching enz. Mulder. - Onderscheiding in T.v.N.
72. - Sleutel. - Wijn.
IJ (Afdamming van 't), Jaski. - Kloppenburg. - Schuttevaêr. - Verg. Kanaal
(Noordzee-).
IJsbezettingen, Brunings (2). - Gobin in T.v.I. 72/73. - Rapport.
IJsfabrikage, Het bewaren in T.v.N. 74. - Roret. - IJs-industrie in T.v.N. 71.
IJsmachine, Hoorweg.
IJssel, Register. - Rivierkaarten. - v.d. Toorn in T.v.I. 69/70. - Verhang in V.
v.I. 1852/53 1e afl.
IJssel (Hollandsche), Rivierkaarten.
IJsselverdediging, Verduchène.
IJzer, Grothe. - Muller in T.v.I. 74/75. - Reuther. - Tideman.
IJzer (Gegalvaniseerd), Gosschalk in B.B. XIII.
IJzer (Oxydatio van), Gosschalk in B.B. XIV.
IJzer (Plaat-), in B.B. VI.
IJzerfabrikage, v. Ruth in T.v.I. 74/75.
IJzermenie, in B.B. XIII.
IJzerwerken (Modellen van), Album. - Prijscourant in B.B. XIV.
Zaandam, Schutsluis in B.B. V.
Zaandam, Stadhuis. Scholten in B.B. VI.
Zadelmaken, Ciliax.
Zalen (Bouw van), Album. - Tétar v. Elven in B.B. I.
Zandsteen, Zie onder Steen.
Zandstraalmachine, Over in T.v.N. 74.
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Zeedijken, Kusten en Stranden, Augier. - Goudriaan. - Kikkert (2) - Meylink.
- Storm Buysingh. - Strandmetingen in V.v.I. 1864/1865, 1e afl. - Venema.
Verg. Getijen. Z i e v o o r t s o p d e n a m e n d e r p r o v i n c i ë n .
Zeeland, Dijken. Conrad. - Magielse. - Ortt. - Verheije v. Citters. - Verslag.
Zeeland, Polders. Bestek. - Caland. - Dronkers. - Ortt. - Verslag.
Zeepziederij, Boek d. Uitv. V. - Jacobson.
Zeeuwsche stroomen, Caland. - Conrad. Verg. Schelde, Sloe, enz.
Ziekenhuizen, Zie Hospitalen.
Zilversmidskunst, Zie Goud- en Zilversmidskunst.
Zink, v. Goor in B.B. XV. - v. Hooff. - Dez. in B.B. X.
Zink (Beschilderen van), Het beschilderen in T.v.N. 74.
Zinkwerken (Modellen van), Modelboek.
Zinkwit, Ameyden. v. Duyn in B.B. VII. - In B.B. V en VI. - Doelmatig in T.v.N.
70. - Eindverslag. - Handleiding.
Zolderingen (Beschilderde), in Album.
Zonneblinden, IJzeren in T.v.N. 69.
Zonnewijzers, Handleiding. - Ramaer.
Zoutziederij, Jacobson. - Mulder (2).
Zuid-Beveland, Conrad.
Zuiderzee (Droogmaking van de), Beijerinck. - Bosker. - v. Diggelen (2). Droogmaking. - Frieslands. - Hoc. - Huët. - Iets. - Indijking. - Kaarten.- Kooy. Linse. - v.d. Meulen (2). - Olivier. - Ontwerp. - Opperdoes Alewijn. - Verslag. Wederlegging.
Zuid-Holland, Zeekust. Storm Buysingh.
Zutphen (District), Afwatering. Beschouwingen. - Reuvens.
Zwolsche diep, Verslag.
Zwolsche diep, (Vaarwater langs het), Verslag.
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Verbeteringen.
Blz. 8. Baucke, Lokaalspoorwegen, prijs ƒ 0.75; moet zijn: ƒ 0.50.
Blz. 56. Eijk van Zuylichem (F.N. van), moet zijn: Eyck van Zuylichem (F.N.).
Blz. 72. In te lasschen: Heusden (L. van), Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde,
5e druk. Amsterdam, Deventer en Leiden, Fred. Muller, A.H. de Lange, A.W. Sijthoff
o

(Amsterdam, H.W. Mooij) 1872. Gr. 8 . ƒ 1.10.
Blz. 86. Bijvoegen achter Keurenaer, Kunstmatige vlasbereiding: Beantwoording
der prijsvraag, bekroond met de gouden medaille door de Hollandsche Maatschappij
o

van Landbouw. Schiedam, H.A.M. Roelants. 1872. (12 en 160 bl.) gr. 8 ƒ 1.50;
Toelichtingen enz.
Blz. 136. Staring, Geolog. kaart (25 bladen)elk blad ƒ 1. -; moet zijn: (28 bladen) ƒ
20.25; elk blad afzonderlijk ƒ 1. -.

R. van der Meulen, Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 1850-1875

