
---------------------------------------- 

    aa verklaring begin codes rubrieken 

........................................ 

                   |                                       | 

                   | 

                   | 

                   | 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Alles over uw Motor        druk 1 1972 

........................................ 

C.A. Reeser 

Documentatie over het onderhoud en de reperatie van een Honda CB 250 en een Honda CB 350. 

Deze uitgave is vooral bedoeld als reperatie-handleiding 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Alles over uw Motor        druk 4 1959 

........................................ 

Ulrich Pohl 

Over het opvoeren van kleine tweetactmotoren. 

Over het onderhoud en de reperatie van motoren, om meer kracht te halen uit hun motor. Over 

elementaire motorkennis 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Ariel Modellen en Prijzen  druk 1 1939 

........................................ 

copieen van een prijslijst uit 1939 van de Nederlandse importeur van Ariel moterfietsen van de 

square four, de 4-cilinder motor van Ariel. Met afbeeldingen van kopklep de luxe, zijklep de luxe, het 

vier-cilinder model en de Red Hunter. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 



A Auto-lite spark plug       druk 1    ? 

........................................ 

Een uitgave van the electric auto-lite company van Chrysler. Over het monteren van bougies, het 

verschil tussen warme en koude bougies, de bougie gebreken, en de voorgeschreven bougie 

puntenafstelling. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Autombiel-dieselmotoren    druk 3 1944 

........................................ 

D.J.Bastmeijer 

serie: automobiel-motorrijwiel- en rijwieltechniek, deel 3 

cursusboek over automobiel-dieselmotoren en de Hesselman- en de Jaffa-Haha-motor. 

Met hoofdstukken over de werking, de drukverstuiving, de kamers, de brandstoffen, de pompen en 

de verschillende inspuitingen bij bijvoorbeeld de Renault, Mercedes-Benz, Deutz, Junkers e.d. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Automotor varia            druk 1    ? 

........................................ 

Automotor varia is een publikatie van Koninklijke Shell. 

Dit boekje bevat alle technische gegevens van de onderdelen van een automobiel waar het gebruik 

van olie of benzine vereist is. Zo zijn er hoofdstukken over de berekeningen van temperaturen, 

zuigersnelheden, snelheden. Verder bevat het veel adviezen over rijden, inrijden en op temperatuur 

rijden. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Benzinemotoren             druk 4 1944 

........................................ 

A.J.Nossent 

serie: automobiel-motortijwiel-en rijwieltechniek, deel 1 

Over atuomobiel-benzinemotoren, een cursus over de beginselen van verschillende constructies van 

bijvoorbeeld de viertactmotor, de twee- tactmotor, het cilinderblok, de zuigers, het 

kleppenmechanisme, de carburatoren en brandstoffen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 



A Benzinemotoren            druk 12 1952 

........................................ 

A.J.Nossent 

serie: automobiel-motortijwiel-en rijwieltechniek, deel 1 

Over atuomobiel-benzinemotoren, een cursus over de beginselen van verschillende constructies van 

bijvoorbeeld de viertactmotor, de twee- tactmotor, het cilinderblok, de zuigers, het 

kleppenmechanisme, de carburatoren en brandstoffen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Classic Mechanics          druk 1 1989 

........................................ 

Tijdschrift Classic Mechanics, No 34 uit dec/jan 1989. Met informatie over de Honda CBX-6 en de 

Ariel Square Four Restoratian, de restautratie van een Ariel 4-cilinder motorfiets. Op pagina 7 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A De automobiel en haar be. druk 18 1927 

........................................ 

J.W.Brand 

De Automobiel en haar behandeling. 

Een boekje voor de beginnende automobi- list om een overzicht te geven over de auto en zijn 

onderdelen. Met hoofdstuken over het chassis, de motor, cylinders, carburator, onstekingen, 

koppeling, veren, regels en verkeersborden. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A De automobiel, de motor    druk 2 1929 

........................................ 

G.F.Steinbuch, bew. door A.J.Gelderblom 

handboek voor automobielbestuurders, monteurs en reperateurs, deel 1 

Met de geschiedenis van de automobiel, de onderdelen van de motor, de brandstoffen, de 

carburator, de leidingen, het arbeidsvermogen, de afkoeling, de smering, de dieselmotor, 

electriciteit, de ontsteking en de dynamo. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A De automobiel, het chassis druk 1 1926 



........................................ 

G.F Steinbuch 

handboek voor automobielbestuurders, monteurs en reparateurs, deel 2 

Over het chassis, behalve de motor, van een automobiel. Op systematische wijze zoveel mogelijk 

constructies, zowel de oudste als de nieuwste. Met hoofdstukken over de koppeling, de gangwissel, 

het diffentieel, de krachtsoverbrenging, het raam, de veren, de assen, wielen en banden, de 

remmen, stuur en koetswerk. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Ford  V-8 handleiding      druk 1 1935 

........................................ 

Uitgave van N.V. Ned. Ford Automobiel-  fabriek in Amsterdam. 

Instructies over de Ford V-8, om de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden. Over het inrijden, 

de benzine en olie, het starten, de afstellingen van verschillende onderdelen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Ford Model A               druk 1 1930 

........................................ 

Een instructie boek van de Ford Motor Company Engeland, Over de Ford Model A en al zijn 

onderdelen en tevens informatie over de Ford Truck Model AA 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Het chassis                druk 3 1943 

........................................ 

D.J.Blad 

serie: automobiel-motorrijwiel-en rijwieltechniek, deel 2. 

cursusboek over het chassis van een automobiel. Met hoofdstukken over het chassis, de koppeling, 

versnellingen, gangwissel, de assen, de banden, de veren, de remmen en de schokbrekers van een 

automobiel. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Het chassis               druk 10 1953 

........................................ 



D.J.Blad 

serie: automobiel-motorrijwiel-en rijwieltechniek, deel 2. 

cursusboek over het chassis van een automobiel. Met hoofdstukken over het chassis, de koppeling, 

versnellingen, gangwissel, de assen, de banden, de veren, de remmen en de schokbrekers van een 

automobiel. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Het handboek der Auto      druk 3 1948 

........................................ 

B. Martini 

het handboek der auto- en rijtechniek een beknopt leerboek voor alle auto-mobilisten, zowel 

beroepschauffeurs als zelfrijders. Over elementaire begrippen, constructie en behandeling, rijscholen 

en andere verkeersregels. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Motorrijwiel handboek      druk 1 1949 

........................................ 

G. van Twist 

Gegevens: Ardie, A.J.S., Ariel, Batavus, 

B.S.A., Calthorpe, C.Z., D.K.W., Eysink, Excelsior, F.N., Gazelle, Germaan, H.D., Griffon, Horex, H.R.D., 

Indian, James, Jawa, Manet, Matchless, Monet Goyon, Moto-Guzzi, Norman, Norton, N.S.U.,  

Panther, Peugeot, Puch, Royal Enfield,  

Sachs, Sarolea, Saxonette, Sparta, T.W.N Sunbeam, Terrot, Tornax, Triumph, Universal, Velocette, 

Vicoria, Zundapp. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Prijscourant van automat.  druk 1 1939 

........................................ 

Een periodiek verschijnende courant met de prijzen van automaterialen en rijwielartikelen, No. 1 uit 

maart 1939. 

Prijzen van o.a.  slangen, kabels, batterijen, bougies, ruitenwissers, hoorns, richtingaanwijzers, 

lampen, zadels en banden. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 



A Snelheid                   druk 1    ? 

........................................ 

Ir. A.L.W. Seyffardt, J. Koolhaas Revers 

Snelheid, hoe haal ik meer kilometers uit mijn machine, wenken voor monteurs en rijders voor het 

"opfokken" van motorrijwielen. Met hoofdstukken over de machine, natuurkunden, brandstoffen, 

vermogen, gasstromingen, verbrandings-  ruimte en racen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Supplement van Catalogus 1-A      1938 

........................................ 

Th. H. Van der meulen Ijzehandel N.V. 

Verkoopprijzen van verschillende onderdelen voor motoren en automobielen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Technische gegevens        druk 1 1941 

........................................ 

R.C. van Ree 

Technische gegevens voor het nijverheids 

onderwijs, Auto- en motortechniek. 

Technische gegevens Autotechniek. Met een algemeen gedeelte over maten, eenheden, 

scheikundige symbolen. Rekenkunde, Algebra, Planimetrie, Gonio- metrie, stereometrie, 

natuurkunde, werk- tuigkunde, Vaktekenen, Technisch tekenen  

Materialen en alle onderdelen van de auto. Van motoren tot storingen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A The Modern Ariel motor     druk 1 1946 

........................................ 

Een uitgave van Ariel Motors Limited uit Birmingham, Engeland. Een gebruikersgids over de moderne 

Ariel Motorfiets, de Square Four, type 1939, modellen 4F, 4H en 4G van 600 cc en 1000cc en het type 

1946, model 4G met 1000c. Beide 4-cilindermotoren.  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Triumph Instruction Book   druk 1    ? 



........................................ 

Instructieboek voor de de motorfiets Triumph Type TT en ST, Met de namen van alle vroegere 

Triumph-dealers in Engeland en verder alle instructies voor het gebruik en de reperatie van een 

Triumph 4.98 h.p. Motor Cycle 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

A Workshop Manual            druk ? 1958 

........................................ 

copieen van de workshop manual for Ariel Square Four 1948-1958 met alle cilinder en 

motoronderdelen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

B  Leer der brandstoffen     druk 1 1923 

........................................ 

G. de Clercq 

De Leer en economie der brandstoffen 

Brandstoffen, kunstmatige brandstoffen, onderzoek verbrandingswaarde, transport verbranding, 

stookrichting hulptoestellen, economie en temperatuurmeting. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

D Drijfwerken met onderdelen        1918 

........................................ 

G. brouwer, G.L. Stuijvenberg 

Vereeniging tot het uitgeven van beknopte handleidingen 

No. 52 

Over drijfwerken 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

D Handboek Machinebouw       druk 1    ? 

........................................ 

Lippmaan-Hartering 

Handboek voor de praktijk van den Machinebouw Over materialen, natuurkunde, gereedschappen, 

krachmotoren, drijfwerken 



---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

D Machines                          1921 

........................................ 

C.P. Holst 

vereeniging tot het uitgeven van beknopte handleidigen bij het onderwijs aan de technische 

hoogeschool 

No. 31 

Over machines 

Assen, wielen, drijfstangen, zuigers met alle formules 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

D Machines                   druk 1 1969 

........................................ 

Robert O` Brien 

Een paperback over de geschiedenis van de machines, stoom, lopende band, electriciteit en 

robotten. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

E A.C. to D.C.                   druk 15 

........................................ 

Westinghouse. 

instructieboekje voor het gebruik van 

"Metal Rectifiers". 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

E Accumulatoren              druk 2 1944 

........................................ 

Th. E. Maltha 

Handleiding voor accumulatoren. over loodaccumulatoren, batterijkasten, cellen, ioden, zwavelzuur, 

cadmium-nikkel. 

---------------------------------------- 



---------------------------------------- 

E De Dieselelectrische centrale     1981 

........................................ 

De Dieselelectrische centrale te Vlieland met de volgende motoren. 

Deutz Lilliput/Berkels Patent/ 

Nijhuis/Deutz A4M 428/Kromhout Gardner 

LS1/Brons 3EA60/Deutz(B)AL/Bolnes 5DNL. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

E De electriciteit en toep.  druk 7 1949 

........................................ 

P. Visser 

De electriciteit en haar practische toepassingen, arbeid. 

Deel 2 

dynamo´s, motoren, transformatoren, generatoren 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

E De electriciteit en toep.  druk 8 1937 

........................................ 

P. Visser 

De electriciteit en haar practische toepassingen, arbeid  

Deel 1 

electrische stroom, stroomkring, loodaccumulator, magnetisme, zwakstroom. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

E Electric power in motion.         1955 

........................................ 

Westinghouse company. 

Boekje over toepassing en het gebruik 

van electriciteit in de toekomst. 

---------------------------------------- 



---------------------------------------- 

E Electriciteit op boerderij        1940 

........................................ 

HEEMAF "Industrie en landbouw gaan hand  

in hand". 

Electrische kracht van de fabriek naar  

het land. 

Voorlichtingsboek over de voordelen van  

het gebruik van electriciteit op het  

platteland/fabriek. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

E Het nieuwe handboek der Electrici 1931 

........................................ 

Welter. 

deel 1 

vertaling uit het Duits. 

Met alle toepassingen van de electriciteit in die tijd. 

over electriciteit, magnetisme, stroming, inductie 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

E krachtwerktuigen electro   druk 3 1942 

........................................ 

Uitgever: A.E.Kluwer          Derde druk 

 

handleiding voor electrotechniek, een uitgave van krachtwerktuigen 

Onderwerpen: 

Alles wat mee electrotechiek heeft te maken. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 



E krachtwerktuigen electro  druk 4 1945 

........................................ 

Uitgever: A.E.Kluwer         Vierde druk 

uitgave van de vereniging van krachtwerktuigen. 

Onderwerpen: 

Alles wat mee electrotechiek heeft te maken. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

E Service/Maintenance Generators 

........................................ 

BKB 

Dit handboek is bedoeld om de beste resultaten te verkrijgen van de  

A.C.Generators. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

E Sterkstroommaterialen      druk 1 1946 

........................................ 

V.H. Salwegter 

Sterkstroommaterialen, handleiding ten dienste van het onderwijs aan sterkstroommonteurs en 

installateurs en voor de practijk 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

EN Energie uit de diepte     druk 2 1980 

........................................ 

Een uitgave van de NAM 

Over de geschiedenis en de winning van olie en gas in feiten en cijfers. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

EN Energie uit de diepte     druk 6 1986 



........................................ 

Een uitgave van de NAM 

Over de geschiedenis en de winning van olie en gas in feiten en cijfers. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

EN Energievisie 2m           druk 1 1984 

........................................ 

J. Bette e.d. 

deel Geschiedenis 

 

energiecrisis, aardolie, aardgas, kernenergie. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

EN Energievisie 2m           druk 1 1984 

........................................ 

J. Bette, S. Goedemoed, A. Jansen 

Deel aardrijkskunde 

Over energieproblemen, steenkool, aardolie, aardgas, kernenergie, uranium 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

EN It Ark                           1994 

........................................ 

Sunder Skiednis gjin takomst uit april 1994 van 10 jaar Afron 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

EN It Ark                           1994 

........................................ 

Sunder Skiednis gjin takomst uit april 1994 van 10 jaar Afron 

 

---------------------------------------- 



---------------------------------------- 

EN It Ark                           1994 

........................................ 

Extra editie ter gelegenheid van de expositie van haver tot biodiesel in het landbouwmuseum De 

brink te veenklooster. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

EN It Ark                           1994 

........................................ 

Extra editie ter gelegenheid van de expositie van haver tot biodiesel in het landbouwmuseum De 

brink te veenklooster. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

EN It Ark                           1994 

........................................ 

Extra editie ter gelegenheid van de expositie van haver tot biodiesel in het landbouwmuseum De 

brink te veenklooster. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

EN Shell Benamingen                 1948 

........................................ 

De nieuwe Shell benamingen. 

Wat zijn al die namen van smeermiddelen toch moeilijk te hanteren! Dit wordt nu een stuk 

gemakkelijker! 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

EN Shell en Nederland               1947 

........................................ 

Een publikatie van de koninklijke shell over aardolie en raffinaderijen 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fbw Alpha type 400-26 marine        1970 



........................................ 

Marine diesel engines B&W Alpha type 400-26 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fbw Diesel engines k90gf            1971 

........................................ 

Diesel engines van B&W K90GF developing 3400 bhp per cylinder 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fbw Diesel Engines type 26 mtb-40v  1969 

........................................ 

Diesel Engines in four stroke main marine, auxiliary and stationary design type 26 mtb-40v van B&W 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fbw the Motor Ship                  1970 

........................................ 

Jubileum nummer van 50 jaar B&W, the motor ship 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fbw the Motor Ship a special survey 1972 

........................................ 

B&W engines to meet future demand, the motor ship, a special survey de types U28L, U50H, K90GF 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd  Deutz 1930 

........................................ 

voorbeeld foto van een Deutz 1930 van Wasserwerk Amberg mit Deuz-dieselmotor bauart MIH 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Deutz-Dieselmotor F 4 L 514 

........................................ 



Lijst van onderdelen voor de luchtgekoelde Deutz-Dieselmotor F4L 514, en de A4L 514. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Deutz                            1920 

........................................ 

Informatieboekje over de geschiedenis van de Deutz-fabriek met de CM, MO, MA, MK, G, GD, GDZ, 

DM, MKD, MKV, MGV, GDV, SBrM, SRM, SCM, SNM, SBM 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Deutz Am S/Ram 428 motor 

........................................ 

Handleiding en onderdelenboekje van de 4-6-8 cilinder motor van de AM en de S/RAM 428 Motoren 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Deutz Brons-Mortoren             1913 

........................................ 

kopieen 

Gasmotoren-fabriek Deutz, Handleiding ter bediening van Deutz Brons-motoren serie 5 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Deutz Diesel 

........................................ 

Een korte uitleg over de Compressorlooze Deutz-Dieselmotroen Model MAH 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Deutz Diesel-Motoren 

........................................ 

kopieen 

handleiding van Deutz diesel motoren in het algemeen. Met allemaal brieven van en naar de 

gemeente veenendaal. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 



Fd Deutz Dieselmotor AM 220-224 

........................................ 

Bediening en onderdelenoverzicht voor de staande Deutz-Dieselmotor bauart AM 220/224 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Deutz Dieselmotor Model MKH 

........................................ 

Handleiding voor de bediening van den liggenden Deutz Dieselmotor Model MKH 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Deutz Dieselmotor Model MKH 

........................................ 

kopieen 

Handleiding voor de bediening van den liggenden deutz Dieselmotor Model MKH D 7044 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Deutz F4L 514, F4l 514F 

........................................ 

Deutz luchtgekoelde, handleiding 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Deutz handl.dieselmotor AM 120/124 

........................................ 

Handleiding voor de bediening van de compressorloozen dieselmotor AM 120-124 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Deutz klein-motor                1935 

........................................ 

Der 100000 Motor van Humboldt-Deutzmotoren a.g. KOLN  Ma-Mah 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 



Fd Deutz Kompressorlosen Dieselmotor MKV 

........................................ 

Bedieningshandleiding voor de kompressorlesen dieselmotor Bauart MKV 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Deutz Ma-Mah motoren 

........................................ 

Ma Mah, das kraftzentrum von 100000 betrieben van Deutz. 

Vergaser-motor bauart Ma 4-15 ps 

Diesel-motor bauart Mah 4-10 ps 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Deutz MAH 914/916 

........................................ 

Handleiding voor de Deutz MAH 914-916, met alle onderdelen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Deutz OM 125, OMD 225 M 

........................................ 

Bediening en handleiding voor de kompressorlosen Zweitakt-Dieselmotor Bauart OM 125, OMD 225 

M 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Deutz Otto Mkd 

........................................ 

Fotokopieen met alle onderdelen van de MKD deutz. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Deutz Type MKV 

........................................ 

Platen van alle onderdelen van de Deutz MKV motor. 



---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Gasmotoren Fabrik deutz          1989 

........................................ 

Der neue Deutzer G-geneator, een uitgave van de Archaeologische Pers naar het orgineel van 

Gasmotoren-fabrik Deutz Coln-Deutz 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd handleiding Deutz Diesel Motoren 1910 

........................................ 

kopieen 

Gasmotoren Fabriek Deutz filiaal Amsterdam. 

Handleiding voor de bediening van deutz diesel motoren 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Handleiding Deutz Diesel Motoren 1910 

........................................ 

Orgineel 

Gasmotoren fabrik Deutz filiale Amsterdam 

Handleiding voor de bediening van Deutz Diesel motoren 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd KHD Motorenmuseum                1978 

........................................ 

Klockner-Humboldt-Deutz AG KHD 

Alle Deutz machines in het motorenmachine 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Kopieen deutz 

........................................ 

Verzameling kopieen met gegevens over Deutz motoren 



---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Liggenden Deutz Diesel Motor     1912 

........................................ 

Handleiding voor de bediening van de Liggende Deutz Diesel Motor Model M.K.D. van de 

Gasmotoren-Fabriek Deutz 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fd Pompen & Compressoren 

........................................ 

G. van Sand 

Handleiding voor de bediening van de motor voor vloeibare brandstoffen Model MA Deutz. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fk  "LW" diesel kromhout            1935 

........................................ 

N.V. Kromhout Motoren fabriek 

Handleiding voor de behandeling en het onderhoud van den kromhout "LW" snellopende 

dieselmotor voor automobielen met gardner licentie 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fk  Kromhout middeldr. scheepsmotor 1924 

........................................ 

kopieen 

Kromhout motoren fabriek N.V. 

Handleiding voor de behandeling van den kromhout middeldruk scheepsmotor type ER 

Over de bouw, werkwijze en onderhoud van de motor, cylinder, verbrandingskamer, zuigers, 

kleppen, filters, pompen, regulateur 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fk  Kromhout middeldr. scheepsmotor 1925 

........................................ 



Kromhout motoren fabriek N.V. 

Handleiding voor de behandeling van den kromhout middeldruk scheepsmotor type ER 

Over de bouw, werkwijze en onderhoud van de motor, cylinder, verbrandingskamer, zuigers, 

kleppen, filters, pompen, regulateur 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fk  Kromhout middeldr. scheepsmotor 1925 

........................................ 

Kromhout motoren fabriek N.V. 

Handleiding voor de behandeling van den kromhout middeldruk scheepsmotor type ER 

Over de bouw, werkwijze en onderhoud van de motor, cylinder, verbrandingskamer, zuigers, 

kleppen, filters, pompen, regulateur 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fk Handleiding Type "LW"            1950 

........................................ 

Handleiding No 90.005 

voor de behandeling en het onderhoud van de Kromhout Autodieselmotor, Type "LW" 

Achterin voorkomende storingen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fk Kromhout "HS" 

........................................ 

Hoogdruk ruwolie motoren van 80 tot 200 EPK voor stationnair gebruik van de kromhout "HS". Een 

uitklapposter met de eigenschappen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fk Kromhout "LS" 

........................................ 

Kromhout "LS" gardner licentie voor snellopende dieselmotoren. Uitklapposter met de 

eigenschappen van "LS" motoren 

---------------------------------------- 



---------------------------------------- 

Fk Kromhout "LS" 

........................................ 

Kromhout "LS" gardner licentie voor snellopende dieselmotoren. Uitklapposter met de 

eigenschappen van "LS" motoren 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fk Kromhout "LS"         onderdelen 1937 

........................................ 

Kromhout snellopende Dieselmotoren type "LS" met Gardner Licentie de onderdelen-catalogus met 

afbeeldingen en benamingen 

prijs f5,00 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fk Kromhout "LS"         onderdelen 1937 

........................................ 

Kromhout snellopende Dieselmotoren type "LS" met Gardner Licentie de onderdelen-catalogus met 

afbeeldingen en benamingen 

prijs f5,00 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fk Kromhout "LS" handleiding        1944 

........................................ 

N.V. Kromhout Motoren Fabriek  

Handleiding voor de behandeling en het onderhoud van de Kromhout "LS" snellopende dieselmotor. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fk Kromhout "LS" Onderdelen         1950 

........................................ 

Kromhout snellopende Dieselmotoren Type "LS" onderdelen-catalogus, met een afbeeldingenboek 

en een benamingenboek. 

Prijs f10,00 



 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fk Kromhout Envelop met info. 

........................................ 

Envelop met allemaal verschillende foldertjes over ´t Kromhout Museum en de Kromhout fabriek, 

tevens een folder over het werkspoor. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fk Kromhout Motoren fabriek         1935 

........................................ 

D. Goedkoop Jr. 

N.V. Kromhout motoren fabriek. 

Een orginele offerte van de heer Goedkoop van een Diesel-electr. aggregaat een Kromhout-Gardner 

dieselmotor of Type 4-LSV. Met de algemene leveringsvoorwaarden en orginele blauwdruk en 

referentielijst. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fk Kromhout Type K handleiding 

........................................ 

Handleiding voor de behandeling en het onderhoud van de Kromhout Diesel Scheeps-motoren Type 

K. Met achterin de werktekeningen 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fm Diesel  engine L 52/55 A         1976 

........................................ 

M.A.N. 

korte omschrijving engels van de Four-stroke Diesel engine L 52/55 775 kW /cylinder 450 r.p.m. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fm Diesel engine KSZ 78/155 b       1976 

........................................ 



Korte omschrijving van de M.A.N. Two stroke diesel engine KSZ 78/155 b 1960 kw cylinder 122 r.p.m. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fm Diesel Engine KSZ 90/160 

........................................ 

Technische uitleg over de M.A.N. Two-Stroke Diesel Engine KSZ 90/160 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fm Diesel engine KSZ 90/160 A       1973 

........................................ 

M.A.N. 

Korte specificatie van de two-stroke Diesel engine KSZ 90/160 A 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fm Diesel engine KSZ 90/160 B 

........................................ 

M.A.N. 

Korte specificatie over de two-stroke Diesel engine KSZ 90/160 B 2700 kW cylinder 122 r.p.m. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fm Diesel Engine V40/45 

........................................ 

Korte specificatie van de M.A.N. V40/45 Four-stroke Diesel Engine 550 kW/cyl., 600 rpm 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fm M.A.N. Dieselmotoren 

........................................ 

Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg 

Wartungsvorschrift fur MAN Dieselmotoren. 

Duitse technische handleiding over de samenstelling van de GV 22-33 en de 28,5-42 met 

afbeeldingen 



---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fm M.A.N. Viertakt-Dieselmotor WV 14/18 

........................................ 

Technische gegevens van de M.A.N. WV 14-18 van Viertakt-Dieselmotor 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fm The Motor Ship                   1969 

........................................ 

The new M.A.N. 52/55 4-stroke high-powered medium-speed engine, a special survey met grote 

poster van de diesel motor. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ft  Thomassen Handleiding           1930 

........................................ 

Kopieen van handleiding voor thomassen motoren 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ft de koppeling                     1981 

........................................ 

Thomassen Holland b.v. 

De koppeling 

Informatieboekje in verband met het 75-jarige bestaan van Thomaassen 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ft Motorenfabriek Thomassen 

........................................ 

kopieen van de catalogus van Gas- en Petroleummotoren uit de fabriek van Thomassen & Co in 

Arnhem. Voor gas en Petroleummotoren 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ft reciprocating compressors        1976 



........................................ 

Thomassen Holland reciprocating compressors. 

Engelse uitgave over de compressors 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ft Thomassen de steeg Holland       1930 

........................................ 

Thomassen 

De Steeg Holland 

N.V. Machine- en Motorenfabriek met Neo-Diesel motoren 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ft Thomassen gas engines 

........................................ 

Thomassen gas engines and gas engine compressor units over het systeem en de type LGC-35, NaDC, 

LG, LGC, NA, NAC, NAD 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ft Thomassen Holland b.v.           1981 

........................................ 

Een foldertje over de Thomassen Dieselmotor type W2O 20 pk bouwjaar 1927 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw babcock Stork                    1929 

........................................ 

Uitgave van Stork Hengelo over de Babcock-stork Droplinkrooster 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw bedrijfsvoorschriften brandstof 

........................................ 

Bedrijfsvoorschriften voor werkspoor Dieselmotoren, de algemene voorschriften voor brandstof. 



---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw Bedrijfsvoorschriften Dieselmotoren 

........................................ 

kopieen van het noordelijk scheepvaartmuseum 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw bedrijfsvoorschriften Werkspoor  1910 

........................................ 

copieen van de bedrijfsvoorschriften voor werkspoor dieselmotoren 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw bouwtekeningen Werkspoor 

........................................ 

copieen van pionier, Oude trekker en Motoren vereniging met de bouwtekeningen van de werkspoor 

40 Pk. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw Hoe oordeelt men over onze       1933 

........................................ 

Uitgave van Werkspoor Amsterdam uit 1933  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw marine diesel engines            1927 

........................................ 

Prospectus 13 uit september 1927 

Werkspoor diesel-engines for marine purposes van de 8 cylinder werkspoor marine diesel engine 

single acting 3350 I.H.P. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw Montage- en bedrijfsv.    druk 1 1989 

........................................ 



A. den Ouden 

Montage- en bedrijfsvoorschriften voor Werkspoor N.V. Horizontale stoommachines 

Oorspronkelijke uitgave uit 1930, uitgegeven door de Archaeologische Pers. 

Met de niet-condenserende stoommachine, de achterleibaan, stelglands, Meier-Mattern 

stoommachine. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw Polder Overdie en Achtermeer     1983 

........................................ 

Uigave over het dieselgemaal van polder Overdie en Achtermeer van 1913 tot 1983 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw Stork ketelvoedingspompen 

........................................ 

De stork ketelvoedingpompen type HDH en HDV 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw Stork Modelbouw 

........................................ 

Map met informatie en foto´s van gemalen in Katwijk van Stork Hengelo en Werkspoor. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw Stork schiffsdieselmotoren 

........................................ 

Stork einfachwirkende Zweitakt schiffsdieselmotoren mit Gleicstromspulung 2000-20000 Pse 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw Sw diesel 

........................................ 

Uitgave van Stork Werkspoor Diesel bv 

Met informatie over de nieuwe Sw motoren voor de grote vaart. 



---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw Werkspoor-Amsterdam 

........................................ 

Uitgave van Werkspoor 

Een momentopname van een onderneming Met de type´s TE 290, TM 410, TM 450, TUB, gasturbines 

en verdampers 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw Werkspoor-Amsterdam 

........................................ 

Uitgave van Werkspoor 

Een momentopname van een onderneming Met de type´s TE 290, TM 410, TM 450, TUB, gasturbines 

en verdampers 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw Werkspoor bericht No 9           1948 

........................................ 

Uitgave van Werkspoor 

Bemalingsinstallaties der zuiderzeepolders.  

De bemalingsinstallaties van de twee thans drooggelegde Zuiderzeepolders. Het gemaal Leemands 

en Lely. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw Werkspoor dieselmotoren type TM 

........................................ 

Een uitgave van Werkspoor voor scheeps- en stationaire installaties. Over de Werkspoor 

dieselmotor, type TMAB 278. Kustvaarder Raket. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw Werkspoor Simplex                1924 

........................................ 



Prospectus 6 uit juli 1924.  

Engelse uitgave van de werkspoor simplex feed- en ballastpumps uit Amsterdam. 

de Twin-simplexfeedpump en simplex-ballastpump 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw werkspoor stationary diesel      1928 

........................................ 

Envelop met. 

prospectus 34 uit oktober 1928 

Engelse uitgave over de werkspoor stationary diesel-engines de 2 cylinder werkpoor stationary 

diesel-engines 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw Werkspoor stationnaire dieselmot 1928 

........................................ 

Prospectus 16 uit juni 1928 

over de werkspoor stationnaire dieselmotoren, de 2 cylinder werkspoor-dieselmotor - 100 Pk 

gesloten type voor stationnair gebruik 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Fw werktekeningen Werkspoor 

........................................ 

tekeningen van Werkspoor over de samenstelling van de verstuiver, de michell tunnel bearing, de 

michel aftermost bearing, de uitlaatgassenketel de indeling van de machinekamer, de asleiding 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

GG Auto-zuiggas-generatoren  druk 1 1941 

........................................ 

 Ir.H.Zoetelief Norman. 

Dit boek behandelt de werkingswijze en de behandeling van zuiggas-generatoren. 

Enkel motoren die in het boek beschreven zijn: 



Deutz,Leveque,Wisco,D.A.M,Dubbelboer, 

Gortim,Gustloff,Imbert,Wisco,DAF. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

GG Gasgeneratoren            druk 2 1943 

........................................ 

H.A.M Roelants. 

deel 1 

Gasgeneratoren voor motorrijtuigen is  

een handleiding voor monteurs en  

chauffeurs.Met o.a. Solex,Gortim, 

Scintilla. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

GG Gasgeneratoren practijk   druk 1 1943 

........................................ 

W.Fick 

Over het gebruik en de installatie van gas voor bedrijfswagens.Met noot bij  

bladzijde 46 . 

Bijweko/Startflux/Bosch/Svedlund S.P.2/ 

Ge/Be/Kalle/Gortim/Gusto.  

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

GG Gohin Poulenc Gasgenerator 

........................................ 

Gohin Poulenc Gasgeneratoren. 

Algemene handleiding voor de installatie door het technisch bureau voor Nederland. 

 

Bedieningsvoorschriften 

Werking v/d installatie 



---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

GG Rijden Op Gas             druk 1 1940 

........................................ 

ir. W.A.G. Weststrate 

ir.W.Ybema 

 

Uitleg en installatie van het op gas rijden met een voertuig. 

Met hoofdthema hoe kan het vervoer doorgaan zonder benzine? 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

GM  De Gids Voor Machinisten druk 6 1899 

........................................ 

E.F.Scholl. 

Boek over het gebruik van stoom op boten 

en op het land. 

Marrshall motoren.Woolf. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

GM De Gids Voor Machinisten. druk 4 1892 

........................................ 

E.F.Scholl. 

Boek over het gebruik van stoom op boten 

en op het land. 

Marrshall motoren.Woolf. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

GM Gids voor Machinisten     druk 5 1896 

........................................ 

E.F. Scholl 



De gids vor machinisten bij poldergemalen, op fabrieken. locomotieven en stoombooten, tevens 

geschikt tot leidraad voor Fabrikanten, ingenieurs en studeerenden. 

Stoomketels van Watt, Cornwall, Fairbairn, Bouilleur, Henschel. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

GM Het Machinebedrijf.       druk 1    ? 

........................................ 

G.J.Harterink. 

Handboek voor Machinisten,stokers,die met stoom te maken hebben. 

Stork&Co "Zoelly"/Dikkers&Co. 

Parsons/Laval/Marschall. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

GM Leerboek stoker-machinist druk 5 1943 

........................................ 

H. Duif 

Uitgave van de algemene nederlandse zuivelbond over stoomketels, stoom, metalen en 

koelinstallaties. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

H Hot-air engines            druk 1 1989 

........................................ 

Met de herdrukken van orginele teksten van een anonieme ingenieur uit 1909, een patent uit 1860, 

en de Engineer uit 1890 

Over basisprincipes en werking van een open-cycle hot-air engine van Ericsson en een closed-cycle 

hot-air engine van Stirling en twee andere machines van Robinson en Benier 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

H Two 1860s hot-air engines  druk 1 1989 

........................................ 

Naar de orginele uitgave van Spon´s Dictionary of Engineering 1869. 



met Shaw´s en Wenham´s open-cycle designs en over Ericsson en Stirling. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

H Werktuigen met verw. lucht druk 1 1989 

........................................ 

orgineel uit 1876 door Louis Figuier 

Een uitgave van de archaeologische pers voor liefhebbers van motoren, mechanismen en machines 

voor de hete-lucht motor. Naar de letterlijke tekst van Louis Figuiers Les Merveilles de la Science uit 

1876 met de werktuigen van de heren Ericsson, Franchot en Pascal. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

HM Handboek voor den Modelbouwer    1939 

........................................ 

Joh. B. Wildervanck 

Handboek voor den Modelbouwer deel III 

Machinebouw. Een instructieboek met platen. Met hoofdstukken over stoomketels, stoommachines, 

locomotiefen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

HM Handboek voor den Modelbouwer    1941 

........................................ 

F.E. werumeus Buning 

Handboek voor den modelbouwer deel I 

werkplaats 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

HM M&H Stoom 

........................................ 

M & H technisch adviserus in stoom, voor appendages, ketels, stafmaterialen, machines 

gereedschappen, branders, stuart-turner, tekeningen op formaat. 

---------------------------------------- 



---------------------------------------- 

HM Model Boilers             druk 5 1974 

........................................ 

Engelse Technische publikatie voor het maken van model Boilers 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

HM Modelbouw ´Noord` 

........................................ 

Levering van tekeningen, gietstukken, gereedschappen en materialen voor miniatuur-stoom 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

HM Modelbouw ´Noord´ 

........................................ 

Leveranciers van Model onderdelen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

HM Stuart Models                    1974 

........................................ 

Engelse uitgave over modellen van Stuart, Taylor 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

HM Weten en Kunnen No 158    druk 1 1923 

........................................ 

Ir. W. Harmsen 

Hoe maak ik zelf een plaatstroomapparaat en een luidspreker 

serie: weten en kunnen, deel 158 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

HM Weten en Kunnen No. 11    druk 6 1923 

........................................ 



J.M. Faber 

Hoe maak ik zelf een elctromotor en een dynamo. 

serie: weten en kunnen deel 11. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

HM Weten en Kunnen No. 13    druk 6 1923 

........................................ 

G.J. Harterink 

Handleiding voor het zelf installeren van electrische huisgeleidingen 

serie: weten en kunnen, deel 13 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

HM Weten en Kunnen No. 4     druk 5 1923 

........................................ 

J. M. Faber 

Hoe maak ik zelf elementen batterijen accumulatoren en een volt-ampere meter. 

serie: weten en kunnen deel 4 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

HM Weten en kunnen No. 70    druk 1 1923 

........................................ 

F.X.M. Schiphorst 

Hoe maak ik M´n eigen radio-telefoon-ontvangstation 

serie: weten en kunnen, deel 70 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

HM Weten en Kunnen No. 93    druk 1 1923 

........................................ 

Th. van Swieten en A. J. Nossent 

afdeeling auto en motor 

De Algemene Samenstelling van het Motorrijwiel. 



serie: weten en kunnen, deel 93 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

HM Weten en Kunnen No. 94    druk 1 1923 

........................................ 

Th. van Swieten en A.J. Nossent 

afdeling auto en motor 

Theorie en praktijk van vier- en tweetactmotoren voor motorrijwielen. 

serie: Weten en Kunnen, deel 94 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

HM Weten en Kunnen No. 95    druk 1 1923 

........................................ 

Th. van Swieten en A.J. Nossent 

Afdeling auto en Motor 

carburatoren voor motorrijwielen 

serie: Weten en Kunnen deel 95 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

HS Handboek voor Smeden                ? 

........................................ 

R. van der Wal  

Met materialen, gereedschap, gietijzer, smeedijzer, plaatijzer, koper, lood, zink, tin, treksterkte, het 

vuurwerk, bankwerk, plaatwerk en tabellen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

HS Handboek voor Smeden             1922 

........................................ 

R. van der Wal en P. A. Capel 

Met materialen, gereedschap, gietijzer, smeedijzer, plaatijzer, koper, lood, zink, tin, treksterkte, het 

vuurwerk, bankwerk, plaatwerk en tabellen. 

---------------------------------------- 



---------------------------------------- 

I Broom & Wade ltd. 

........................................ 

Instructieplaat voor de werking van  

TN8 & TN13 compressors met platen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

I Gebrauchsanweis. Maihak-indikator 1926 

........................................ 

Duitse gebruiksaanwijzing voor Maihak Indikatoren voor het bereken van het vermogen van de 

motoren. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

I O & K-Diesel-Motoren 

........................................ 

Orenstein-Koppel und Lubecker Maschinenbau. Duitse handleiding over de O&K-Diesel-Motoren 

zoals de 112 v2d, 116 v1d, 116 v2d, 316 v2d, 116 v4d, 316 v4d, 116 v6d, 116v8d.  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Brons werktekeningen 

........................................ 

Stapel tekeningen van Brons motoren en informatie over de GV - Motor 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib General Instructions Brons 

........................................ 

General Instructions for erecting, starting and operating the Brons crude-oil engines 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Handleiding Brons-viertact motor 1934 

........................................ 



Handleiding voor Brons-viertact injectie motor. Voor het opstellen, in werking brengen en bedrijf der 

Brons motor 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Handleiding Brons type D         1949 

........................................ 

Handleiding voor de Brons-viertact injectie-motor type D 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Handleiding Brons Type EA        1953 

........................................ 

Handleiding voor Brons-motor Type EA 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Handleiding Brons viertact typ C 1936 

........................................ 

Handleiding voor de Brons-viertact injectie-motor type C 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Handleiding Brons viertact typ C 1949 

........................................ 

Handleiding voor de Brons-viertact injectie-motor type C 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Handleiding Brons viertact typ C 1949 

........................................ 

Handleiding voor de Brons-viertact injectie-motor type C 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Handleiding en l. van onderdelen 1955 

........................................ 



Handleiding en lijst van onderdelen Brons tweetact Hogedrukmotor 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Handleiding en Lijst van onderd. 1958 

........................................ 

Handleiding en lijst van onderdelen van de Brons viertact injectie-motor type ED 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Handleiding hogedrukmotor        1936 

........................................ 

Handleiding voor brons-tweetakt hogedruk motor. Voor het opstellen, in werking brengen en bedrijf 

van den brons motor 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Handleiding viertact type E.D. 

........................................ 

Lijst van onderdelen behorende bij de handleiding Brons-viertact injectie motor type E.D. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Lijst van onderdelen             1936 

........................................ 

Lijst van onderdelen behorende bij de handleiding voor brons-tweetakt hogedrukmotor  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Lijst van onderdelen             1940 

........................................ 

Lijst van onderdelen behorende bij de handleiding voor brons-tweetakt hogedrukmotor  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Lijst van onderdelen             1940 

........................................ 



Lijst van onderdelen behorende bij de handleiding voor brons-tweetakt hogedrukmotor  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Lijst van onderdelen type C      1936 

........................................ 

Lijst van onderdelen behorende bij de handleiding brons-viertact injectie-motor, type C 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Lijst van onderdelen type C      1949 

........................................ 

Lijst van onderdelen behorende bij de handleiding brons-viertact injectie-motor, type C 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Lijst van onderdelen type E.D. 

........................................ 

Lijst van onderdelen behorende bij de handleiding Brons-viertact injectie motor type E.D. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Lijst van onderdelen type EA     1953 

........................................ 

Lijst van onderdelen voor Brons-motor type EA 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib Lijst van onderdelen viertact    1934 

........................................ 

Lijst van onderdelen behorende bij de handleiding voor brons-viertact injectie motor. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Ib raadgevingen van Zeevaartschool  1924 

........................................ 

kaft ontbreekt 



raadgevingen voor leerlingen op de Zeevaartschool. 

Met instucties voor de Brons-motor, Kromhout-motor, Deutz-motor, omkeerkoppeling en storingen.  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

IJ Gij en de Industrie       druk 1 1943 

........................................ 

W. M. M. Pilaar 

Chemische techniek voor iedereen over steenkool, gas, ijzer staal, zwavelzuur, phosphor, mineralen, 

klei, kalk, cement, zout, alcoholica, voeding. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

IJ Grapho-statische berek. druk 1      ? 

........................................ 

Willem Noorlander 

Grapho-statische berekeningen van ijzerconstructies over momenten, koppels, zwaartepunten, 

vasheidsleer, klink en schoefboutverbindingen, kolommen, vakwerk, kapconstructie en gordingen en 

sparren. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

IJ Profielalbum              druk 2 1951 

........................................ 

W. Bernet & Co N.V. Amsterdam 

Profielboekje. met soorten en afmeting van izjer en staal met Amstelkroon 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

IJ Profielboekje 1963    uitgave 12 1963 

........................................ 

Oving N.V. 

Afmetingen, stralen, krachten traagheidsmomenten, weerstandsmomenten van IPE, UNP, HEA, HEB, 

betonstaal, damwandprofielen, hoekstaal, T-liggers, Platstaal, strippen, rondstaal, platen en rails 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 



Is Sulzer                           1988 

........................................ 

Engels informatieboekje over de verschillende vestingingen van Sulzer 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Is Sulzer AT25 Heavy-Fuel Diesel    1987 

........................................ 

Engels informatieboekje over de Sulzer AT25, the compact Heavy-Fuel Diesel Engine 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Is Sulzer Diesel RTA Two-stroke     1990 

........................................ 

Engels informatieboekje over de Sulzer RTA Two-stroke Marine Diesel Engine 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Is Sulzer RTA superlongstroke       1983 

........................................ 

Special Supplement van de sulzer RTA superlongstroke 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Is Sulzer S20 eclectrical generat.  1989 

........................................ 

Engels informatieboekje over de Sulzer S20 Marine electrical generating Packages 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Is Sulzer S20 Marine Engines        1989 

........................................ 

Engels Informatieboekje 

Sulzer S20 

Marine Propulsion Diesel Engines 

---------------------------------------- 



---------------------------------------- 

Is Sulzer Tecnical Diesel Engines   1963 

........................................ 

Sulzer Research Number, technical review van Diesel Engines 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Is Sulzer ZA 40 S                   1989 

........................................ 

Engels informatieboekje over de ZA 40 S the reliable Medium-speed engine 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

J 10 jaar H.M.T. 1980        druk 1 1990 

........................................ 

Jubileumboek Historische Motoren en Tractoren Vereniging 1980-1990. 

Tangye 13        blz. 176 

Deutz DM 1913    blz. 332 

Thomassen E 1908 blz. 336 

Deutz DM 1913    blz. 337 

Gebrs. de Vries  blz. 387 

Tangye 13        blz. 388 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

J 60 jaar Zuiderzeewerken    druk 1 1979 

........................................ 

Over 60 jaar ZZW, van bouwdienst tot beheersdientst ook over stoommachines en inpoldering 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

J Honderd Jaar machineindust druk 1 1927 

........................................ 

Dr M.G. De Boer 



Honderd jaar machine-industrie op oostenbrug amsterdam 1827-1927. Een jubileumboek van 

werkspoor 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

J Jubileumboek trekker- en motor    1989 

........................................ 

Jubileumboek oude trekker en motorenvereniging 1979-1989 

Met foto´s van alle oude tractoren en motoren 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

J Jubileumboek trekker- en motor    1989 

........................................ 

Jubileumboek oude trekker en motorenvereniging 1979-1989 

Met foto´s van alle oude tractoren en motoren 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

J SKF The history of SKF     druk 1 1977 

........................................ 

Een brochure met een korte beschrijving over de geschiedenis van SKF uit Zweden. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

J Thomassen 1906-1956 druk 1 1956 

........................................ 

W. Visser 

Van een Half tot drieduizend PK 

Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan der N.V Motorenfabriek Thomassen uit De 

Steeg 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

J Werkspoor 1827-1952        druk 1 1952 

........................................ 

Werkspoor 



Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honder vijf en twintig jarig bestaan op 9 februari 

1952. 

Over de dieselmotoren en stoomturbines van Werkspoor uit Amsterdam. Met achterin de 

plattegronden van de verschillende fabrieken. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

L Het kogellager als machine druk 1 1914 

........................................ 

A. A. N. M. Van Velzen 

Het Kogellager als Machine-element. 

Een handboek voor Ingenieurs, Technici, Machinefabrikanten, Constructeurs en Studerenden. Over 

kogellagers in automobielen, drijfwerken, hijswerktuigen, Werktuigmachines, Spoorwegmateriaal, 

Electrotechniek en Rijwielen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

L Prijscourant SKF           druk 1 1936 

........................................ 

Van Wijk & Boerma N.V. groningen 

met een prijslijst voor landbouwlagers. Maar ook een uitleg over de inbouwwijze. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

L Prijslijst Fischer Kogellagers 

........................................ 

Th. H. van der Meulen´s ijzerhandel N.V. 

Met alle gegevens van verschillende lagers. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

L Vervangingslagers          druk 1 1949 

........................................ 

Een uitgave van SKF vervangingslagers voor motorvoertuigen. Een lijst als handleiding bij het 

aanschaffen van SKF vervangingslagers voor motorvoertuigen 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 



M  De loodaccumulator        druk 1 1920 

........................................ 

K. Bruinsma 

theorie, constructie, practische behandeling en doelmatige bedrijfsvoering voor de loodaccumulator. 

Met hoofdstukken over Scheikunde, constucties, bedrijfssystemen en tabellen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M Atlas krachtw. Motoren            1948 

........................................ 

Eenvoudige verklarende tekst bij Atlas krachtwerktuigen calorische werktuigen  

deel 3 motoren. Mengselmotoren, Oliemotoren, Spoelsystemen. Junker, Knight, Diesel, Brons 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M Atlas krachtwerkt. motor  druk 16 1944 

........................................ 

W. J. Sluijter 

Eenvoudige verklarende tektst behorende bij atlas krachtwerktuigen motoren over mengselmotoren, 

oliemotoren, spoelsystemen 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M Bediening, onderhoud       druk 1 1989 

........................................ 

Nieuwe uitgave van de archaeologische pers, naar het in 1938 verschenen boekje 

van R.C.van Ree. 

Bediening,Onderhoud,Herstelling van  

Verbrandingsmotoren.Plus reklame van  

Witte motoren,Claeys,Sato. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M Beknopte motorkennis.      druk 3 1941 

........................................ 

S.Van Otterloo. 



Gasmotoren/benzinemotoren/dieselmotoren, 

tweetact en viertact.met veel tekeningen.Met Fiat en brons motor. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M Calorische werktuigen      druk 5 1955 

........................................ 

D.Bouma Nieuwenhuis. 

W.Zeedijk. 

Deel 3 verbrandingsmotoren 

Bronsmotor,de Junkers dieselmotor. 

Boekje met zachte kaft met tekeningen. 

Beschrijving van verschillende soorten 

twee en viertactmotoren. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M De Roman van een Motor     druk 1 1940 

........................................ 

Eugen Diesel 

Een roman door de zoon van Rudolf Diesel over zijn vader en het onstaan van dieselmotoren. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M Die Gaskraftmaschinen.     druk 2 1913 

........................................ 

Alfred Kirsche. 

Duitse uitgave 

Deel 2 

GroBgasmaschinen,Roholmotoren  (Dieselmotoren) und die Gasturbine. 

Bolinder,Frerichs Junkers,Kortings. 

---------------------------------------- 



---------------------------------------- 

M Gusto-Dieselmotoren (reklame)    ±1915 

........................................ 

Werf Gusto. 

Firma A.F.Smulders (Schiedam) 

Divisie D met informatie over de Dieselmotoren.Kostenvergelijking van een 

Gusto diesel met een andere diesel en een stoommachine. 

direct omkeerbare twee- en viertakt motoren voor scheepsgebruik. Stationnaire motoren 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M krachtwerktuigen oliemot.  druk 1 1932 

........................................ 

serie,Bronsmotoren,Kromhout,Thomassen         Werkspoor.Handleiding voor het gebruiken en het 

onderhouden van olie-motoren. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M krachtwerktuigen oliemot.  druk 2 1934 

........................................ 

serie.De beschreven motoren zijn Brons, 

Kromhout,Stork,Thomassen,Werkspoor. 

En een snellopende dieselmotor. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M krachtwerktuigen oliemot.  druk 4 1942 

........................................ 

serie.De beschreven motoren zijn Brons, 

Kromhout,Stork,Thomassen,Werkspoor. 

Opkomst gasgenerator door tekort aan  

vloeibare brandstof.Onderzoek van verbrandingsmotoren. 

---------------------------------------- 



---------------------------------------- 

M krachtwerktuigen oliemot.  druk 5 1943 

........................................ 

kromhout thomassen werkspoor brons      maybach stork-ganz-jendrassik-motor     kromhout-

gardner thomassen-frichs         

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M motorennieuws                     1989 

........................................ 

15e jaargang nr. 1 1989 

tijdschrift over motoren. 

Geveke motoren, cat motoren, Gemaal Leemans, GIW pompen, Werkspoor Amsterdam 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M Motorentechniek 

........................................ 

Een lesboekje van de Ambachtschool Harlingen. over gasmotoren, dieselmotoren enz. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M Motorkennis voor schippers druk 1 1947 

........................................ 

R.C.van Ree. 

Het boek is voor schippersvakscholen en 

zelfstudie.Brons motor.De werking en de  

bouw van motoren wordt beschreven. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M Oliemotoren                druk 3 1948 

........................................ 

C.Noorlander. 



Oliemotoren voor binnenvaart, visserij en kustvaart. 

Beschrijft motoren voor de scheepsvaart 

met motoren van Brons,Kromhout,La meuse 

motoren,Moes motoren,Stork,Werkspoor. 

GMC motoren 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M Oliemotoren                druk 4 1954 

........................................ 

C.Noorlander. 

Oliemotoren voor binnenvaart visserij en kustvaart 

Beschrijft motoren voor de scheepsvaart 

met motoren van Brons,Kromhout,La meuse 

motoren,Moes motoren,Stork,Werkspoor, 

Brevo keerkoppeling.(Boek in slechte  

staat.) 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M Pompen en Compressoren     druk 1 1921 

........................................ 

C.F.G. Metsch W.I. 

Een handleiding voor pompen en compressoren met bijvoorbeeld Worthington, siemens, Torus 

,Werkspoor. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M Stationary Engines         druk 1 1981 

........................................ 

D. Edgington en C. Hudson 

Stationary Engines for the Enthusiast 



Engels boekje over onder andere de 

Lister, Petter, Ruston & Hornsby, Crossley, the National gas & en Oil Engine co. Ltd., Gardner, 

Tangyes Limited, Wolseley, Bradford, Blackstone, Bentall, Bamford, Stuart. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

M Storingentabel Dieselmotoren      1967 

........................................ 

Een uitgave van SBW voor het oplossen van storingen van Dieselmotoren 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MB British Diesel Engine C   druk 3 1954 

........................................ 

D.S.Dodsley Williams. 

Een Engelse catalogus met alle Engelse  

motoren en alle Engelse producenten. 

Gas/Diesel/Trein/Scheepsvaart/Industrie 

motoren.En met electriciteit opwekkende 

Diesel motoren. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MB Deutsche Technische Grosstaten   1943 

........................................ 

Fritz Pachtner 

Johannes Sigleur 

Alexander Thayer 

John Fuhlberg-Horst 

Duits boek met verschillende verhalen over de technische hoogstanden die de  

Duitsers behaald hadden,met een verhaal over een scheepswerf en een gasturbine. 

 

---------------------------------------- 



---------------------------------------- 

MB Die Gasmaschine.          druk 3 1902 

........................................ 

R.Schottler. 

Kohler/Deutz/Benz/Daimler. 

Veel tekst weinig beschrijvingen van  

motoren. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MB Die Gasmaschine.          druk 5 1909 

........................................ 

R.Schottler. 

De Otto motor/Deutz/Simon/Pokorny, 

Wittekind/Haselwander/Seck&Co/Grob&Co/ 

Fritscher & Houdry. 

Notatie Zuiggas op blz 67 (anthraciet en 

Cokes) 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MB Diesel & GasTurbine catalog      1984 

........................................ 

Wereldwijde catalogus van alle diesel en  

gasturbine motoren,met producenten 

adressen en tekeningen en uitleg van de 

werking. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MB Diesel and Oil Enginering druk 4 1928 

........................................ 



Rosbloom. 

Plymouth locomotieven/Chicago Pneumatic. 

Het diesel en olie handboek,komt uit  

Amerika. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MB Gebandigte Kraft.         druk 1 1965 

........................................ 

Goldbeck. 

Daimler/Deutz/Otto motoren. 

Beschrijving van het leven van Nicolas 

August Otto die in 1876 de viertact 

gasmotor ontwikkelde. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MB Kraftfahrtechnischer Leitf. druk 2  ? 

........................................ 

Albrecht. 

Lijkt een schoolboek met informatie van  

Bosch en Daimler motoren. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MB Sulzer  (instruction book) 

........................................ 

Sulzer instructieboek voor machine type 

RD 76.Boek nr 7593. 

(Diesel) 

Veel uitgebreide tekeningen en teksten voor onderhoud en vervanging van onderdelen van de 

machine. 

---------------------------------------- 



---------------------------------------- 

MB The Modern Diesel.        druk 6 1941 

........................................ 

Iliffe & Sons. 

Boekje over de werking van de diesel-motor met de diesel in elke vorm 

die er is. 

Saurer/Thornycroft/Victor/Waukesha/ 

Armstrong/Beardmore. 

Ook met vliegtuig diesel. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MB The Steam Engine.         druk 1 1899 

........................................ 

John Perry. 

De stoommachine met berekeningen en  

uitleg. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MB Verbrennungskraftmaschine druk 3 1914 

........................................ 

Hugo Guldner. 

Boek met veelal berekeningen en wat info 

over de machines over M.A.N./FIAT/ 

Bosch/Brons. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MB Verbrennungskraftmaschine druk 3 1920 

........................................ 

Hugo Guldner. 

Boek met veelal berekeningen en wat info 

over de machines over M.A.N./FIAT/ 



Bosch/Brons. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MB Weir Marine Steam         druk 3 1939 

........................................ 

Engels handboek voor de Weir stoommachine met orginele brief voor  

aanvraag van dit handboek. 

Boekje is in goede staat. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MBp Die Gasmaschine         druk 3 1902. 

........................................ 

R.Schottler. 

Boek met harde kaft,eerste bladzijden missen dus geen jaartal en geen druknummer.Boek staat vol 

met tekeningen 

en plaatjes(geen tekst.) 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MD Armstrong siddeley diesel engines 

........................................ 

Operators Handbook van de Armstrong Siddeley diesel Engines type ASZ 1, in het engels, frans, 

spaans, italiaans, portugees, duits. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MD Armstrong Siddeley Diesels 

........................................ 

Maintenance manual and spare parts list for the 6-11 amstrong siddeley Diesels 14-22. Maintenance 

Manual for single and twin cylinder diesel engines. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MD Bernard benzine motoren          1956 

........................................ 



Prijzenlijst van Bernard benzine motoren, motorpompen, diesel motoren, electroaggregaten, 

bootmoteren en maaimachines 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MD C.L.M Dieselmotoren 302 en 602 

........................................ 

Handleiding voor C.L.M. Dieselmotoren type 302 en 602 voor stationnair, scheeps- en tractie gebruik 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MD C.L.M Dieselmotoren 302 en 602   1989 

........................................ 

Handleiding voor C.L.M. Dieselmotoren type 302 en 602 voor stationnair, scheeps- en tractie gebruik 

Uitgave van de Archaeologische dienst 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MD Coventry Victor                  1954 

........................................ 

Coventry Victor cold starting high speed Diesel engines air cooled and water cooled models. 

Instruction Manual and Spare Parts list. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MD Deutsche Werke Kiel              1935 

........................................ 

Deutsche Werke Compressorlooze Viertact Dieselmotoren van Deutsche Werke Kiel 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MD Fairbanks-Morse Z engine  druk 1 1935 

........................................ 

Instructions No. 736C 

for installing and operating Fairbanks- Morse ´Z´ Engine Style ´D´ 1,5 H.P. op Gasoline 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 



MD Hanomag diesel-motor 

........................................ 

Handboek voor den Hanomag diesel-motor. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MD Hansa-LLoyd Europa III diesel 

........................................ 

Hansa-lloyd ersatztteilliste van de 2,5-3 tonner type Europa III diesel 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MD Instructieboek Motoren 21, 51, 62, 71 

........................................ 

Instructieboek voor het gebruik en het onderhoud van motoren type 21, 51, 62, 71 van Diesel 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MD kopieen van verschillend klein-diesel 

........................................ 

Handleiding voor de inbedrijfstelling van de MWM patent Benz-Diesel-Motor type KD 15 Z, Daimler 

Ruwe Oliemotoren, MWM Patent Benz, Modaag 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MD Novo stationaire motoren 

........................................ 

copieen van de novo power operating instructions and parts list for Model S Engine, Single cilinder 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MD Volvo Penta C5 en C10 

........................................ 

Instruction book marine Carburetter Engines C5 en C10 van AB Volvo Penta. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 



MD Wolseley Motoren instructieboek 

........................................ 

Instructieboek van de Wolseley Motoren 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ME Champion Blower & Forge Co       1918 

........................................ 

Ale technische gegevens van een de verschillende Champion machines 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ME Construcieleer            druk 1 1941 

........................................ 

W. K. Bertram 

Constructieleer voor metaalbewerkers 

Deel 2 

Assen, Smering, Asblokken en drijfwerkonderdelen, wielen en kranen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ME Constructieleer           druk 3 1950 

........................................ 

W. K. Bertram 

Constructieleer voor metaalbewerkers 

deel 1 

Klinknagels, schroeven, moeren, bouten, Rivetverbindingen, lasverbindingen, krimpen 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ME Constructieleer Metaalbewerkers     ? 

........................................ 

B. Hoek 

Constructieleer voor metaalbewerkers 

deel 1 verbindingen en verbindingsmidde- 



len over normalisatie, klinken, lassen, staalconstructies, liggers en kolommen, bouten en dergelijke. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ME Electroden en Toevoegmaterialen  1975 

........................................ 

Smit weld BV 

Een speciaal boekje over lassen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ME fuel Injection equipment            ? 

........................................ 

Bryce 

Een instuctie boekje over bryce berger limited fabrieken over de fuel injection equipment 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ME Gereedschappen            druk 3 1941 

........................................ 

B. van Rees 

Gereedschappen en gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking 

deel 1 handbewerking 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ME Handboek metaalbewerking  druk 1 1924 

........................................ 

A. de Jong 

Deel 1 Handbewerking 

Bankwerk, draaien, schaven, freezen, boren, smeden, plaatijzer- en koperbewerking, 

materialenkennis, sluitwerken, lassen, scheepssmeedwerk, landbouwgereedschap, machinaal 

smeedwerk, koper, blik en zinkbewerken. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 



ME Handboek Metaalbewerking  druk 1 1924 

........................................ 

A. de Jong 

Beide delen samen in 1 boek 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ME Handboek Metaalbewerking  druk 1 1924 

........................................ 

A. de Jong 

Deel 2 Machinale bewerking over smeden en harden, draaien, freezen, schaven, boren, slijpen, 

persen, drijven, forceren. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ME Mach. voor metaalbew.     druk 1 1923 

........................................ 

J.C.J. Hannnema 

Machines en Werktuigen voor de Metaalbe- werking, over draaibanken, wisselwielen, 

draadsnijmachine, sleeschaafbanken, armschaafmachine, fraismachine, verdeelmachine, 

slijpmachine, kolomboor- machine, armboormachine, cilinderboor- machine, steekbank, 

ijzerzaagmachine,  

knip- en ponsmachine, stoomhamer, lucht- hamer, smeedpers, handluchthamers, lucht 

boormachines en autogeen lassen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ME Materialenkennis          druk 4 1939 

........................................ 

Diktaat vand de afdeling Metaalbewerking van de nijverheidschool voor het eerste halfjaar. Over 

smeden, bankwerkers, auto- en rijwieltechniek, electriciens, instumentenmakers. 11 lessen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ME Mechanische Technologie   druk 1 1925 

........................................ 



Karl Meyer, H. Felix 

Over materialenkennis, bewerkingen, vervaardigen en gieten. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ME Metaalbewerken            druk 9 1958 

........................................ 

R.C. van Ree 

Technische Gegevens metaalbewerken over rekenkunde, planimetrie, algebra, goniometrie, 

stereometrie, natuurkunde werktuigkunde, scheikunde, vaktekenen, technisch tekenen, materialen, 

sterkteleer, stoomwerktuigen, verbrandingsmotoren, drijfwerk, pompen Laval, curtiss, Zoelly, 

Parsons-turbine 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ME Spaanloos omvormen        druk 1 1974 

........................................ 

Ing. J.G. Sligte VDI 

Spaanloos omvormen van metalen deel 1 

Over smeden, trekken, walsen en persen van metaal 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ME Spaanloos omvormen        druk 1 1974 

........................................ 

Ing. J.G. Sligte VDI 

Spaanloos omvormen van metalen deel 2 

Over buigen, richten, strekken, forceren, vloeidraaien, extruderen, koudsmeden, omvormen, en 

dieptrekken van metalen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ME Technische kennis         druk 1 1962 

........................................ 

Systematische overzichten van leervakken van de Technische School 

Basisdeel 3 



Materialen, tekenen en machineonderdelen Over Metaal, Steen, Glas, Hout, Vezels, Rubber, 

Brandstoffen, Smeermiddelen, Kunststoffen, Isolatiemiddelen, Pakking, Kleurstoffen, Kleefstoffen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MEp Kennis van Materialen           1936 

........................................ 

Diktaat voor tweede leerjaars machine-bankwerkers van het cursusjaar 1935-1936 met 38 lessen met 

afbeeldingen 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MM Maritieme Meteorologie    druk 9 1952 

........................................ 

P. Bossen 

Maritieme Meteorologie en Oceanografie over de dampkring, luchtsoorten, luchtmassa´s en fronten, 

atmosferische storingen, hoge drukken, weerverwachting. Grenzen, grootte en diepte der zeeen, 

zeewater en kaarten. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MO  Leerb.der gas-benz-petro        1911 

........................................ 

C.d.c.appeldoorn  

otto korting benz e.m.y. oechelhauser vlam onst. gloeibuis onts. raak-mis banki priestman grob 

akroyd diesel e.m.y. tangye  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MO de hedendaagsche mot.     druk 1 1908 

........................................ 

Door h.a.romeyn. 

machine van lenoir.atmospherische mach. 

gaszak.ochelhauser.korting.dieselmoter. 

werkspoor.national.crossley. 

 

---------------------------------------- 



---------------------------------------- 

MO de hedendaagsche mot.     druk 2 1914 

........................................ 

Door h.a.romeyn. 

machine van lenoir.atmospherische mach. 

gaszak.ochelhauser.korting.dieselmoter. 

werkspoor.national.crossley. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MO De hedendaagsche mot.     druk 4 1922 

........................................ 

voor gas en spiritus h.a.romeyn  

eerste druk 1908  Atmosferische machine Ochelhauser korting Dubbelwerkende 4tact  machine als 

2tact en 1tact. Bolinder kromhout deutz diesel werkspoor deutz brons waarom vervaardigt men nog 

stoommachines  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MO De verbrandingsmot        druk 2 1930 

........................................ 

Hans neumann  

deutz werkspoor thomassen kromhout brons bolness de industrie hollandia sulzer   augsburg-

nurnburg a.g. korting junkers guldner crossley tangye ruston skandia bolinders nya a.b.svenska 

m.w.m. lister hard kaft strak.  

   

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MO De verbrandingsmot in pr. druk 2 1930 

........................................ 

Hans neumann  

deutz werkspoor thomassen kromhout brons bolness de industrie hollandia sulzer   augsburg-

nurnburg a.g. korting junkers guldner crossley tangye ruston skandia bolinders nya a.b.svenska 

m.w.m. lister slap kaft kompleet zonder achterblad    



---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MO Gas-petro en benzine.mot. druk 2 1908 

........................................ 

G.j.a.steen ook auto en motorfietsen 

Lebon brown wright barnett lenoir hugon beau de rochas otto en langen gilles De bisschop 

Gasmotoren otto deutzcrossley korting stockport luther andrews tangyes kynoch ruston proctor carl 

donath national bollincks e.m.y. fors thomassen lenoir simplex atkinsen premier augsburg -

nurenberg hock brayton wittig en hees spiel rennes ganz blackstone daimler brons grob wolf en 

struck verdere to     

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MO Gas-petroleum en benz. druk 1 1898 

........................................ 

G.j.a.steen. hetelucht machines 

werkgas methoden lebon brown wright 

barnett lenoir hugon beau de rochas 

otto en langen gilles de bisschop  

deutz crossley-otto korting stockport 

forward nationaal lenoir simplex atkinsen griffin grob-captaine adam premier hock braiton wittig en 

hees spiel rennes deutz korting horsby grob daimler humphries priestman zie ook blz. 178 eerste 

diesel loopt in jan 1897   

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MO Gas-petroleum en benz.mot druk 1 1898 

........................................ 

G.j.a.steen. hetelucht machines 

werkgas methoden lebon brown wright 

barnett lenoir hugon beau de rochas 

otto en langen gilles de bisschop  

deutz crossley-otto korting stockport 

forward nationaal lenoir simplex atkinsen griffin grob-captaine adam premier hock braiton wittig en 

hees spiel rennes deutz korting horsby grob daimler humphries priestman zie ook blz. 178 eerste 

diesel loopt in jan 1897   



---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MO Gas en olie motoren       druk 2 1921 

........................................ 

ir.w.friedhoff  

Deel 1 de Dieselmotor 

spijker auto moter.crossley.werkspoor. 

brons.zuiggasgenerator. 

Met 5 figuren en 3 uitslaande platen. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MO Gas en oliemotoren        druk 3 1927 

........................................ 

deel 1 de dieselmotor 

Ir w.friedhof met 6 figuren en 5  

uitslaande platen. 

werkspoor  

vergelyking stoom en motoren. 

geen kaft meer. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MO Leerb.der gas-benz-olie   druk 2 1911 

........................................ 

deel 1 de gasmotoren. Verschillende gasmotoren, zoals: Deutz, Crossley, Thomassen, Oechelhauser, 

Korting, M.A.N. Bosch, E.M.Y., Winterthur, Pierson 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MO Leerb.der gas-benz-olie   druk 2 1921 

........................................ 

Ir.c.d.c.appeldoorn serie eerste dr 1911 Deel 2 Benzine en oliemotoren  



Benzinemotoren daimler lister dorman benz Waterinspuiting Petroleummotoren   preistman-

brothers Grob Akroyd Gloeikop motoren a.e.g. Kromhout Houmuller De dieselmotor Werkspoor 

Thomassen A.e.g. M.a.n. De bronsmotor Indicateur ber.   

 

     

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MOp  Leerb.der gas-benz-olie druk 2 1919 

........................................ 

deel 1 

Ir.c.d.c.appeldoorn serie          

deel 1 de gasmotoren eerste druk 1911   otto van 1878. twee tact benz.crossley deutz. 

e.m.y.motor.thomassen. 

oechelhauser korting m.a.n.verg.motor stoom winterthur looglandaal 

zeescheepszuiggasmotor drakenburgh 

   

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Mp Atlas krachtwerktuigen 

........................................ 

W.J. Sluijter 

platenatlas van de atlas krachtwerktuigen, calorische werktuigen deel 1 ketels 

deel 2 stoommachines 

deel 3 motoren 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MS Kagen, Clippers, motoren  druk 1 1942 

........................................ 

Dr. J. C. Westermann 



Kagen, Clippers, Werven en motoren. Een geschiedenis van een geslacht van schippers, reeders, 

scheepsbouwmeesters en motorfabrikanten te Amsterdam. 

Met achterin een landkaart van de Wereld en een kaart met overzicht van de schepen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MS Scheepsmotoren            druk 4 1964 

........................................ 

Schrijver: J.C.Piek           

Onderwerpen: 

Petter kromhout brons bolnes werkspoor  sulzer man b en w stork doxford  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MS Scheepsmotoren.           druk 1 1947 

........................................ 

J.C.Piek. 

Viertact-benzinemotor/Kromhout/ 

Bronsmotor/Werkspoor(lucht en druk verstuiving) Sulzermotor/B&W/M.A.N./ 

Storkmotoren. 

(Beknopte uitgave) 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MS Scheepsmotoren.           druk 3 1957 

........................................ 

J.C.Piek. 

Het gebruik van Dieselmotoren in de  

scheepsvaart.Met machines van Lenoir, 

M.A.N.,B&W,Stork,Doxfordmotor. 

(beknopte uitgave) 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 



MS Scheepsmotoren.           druk 4 1943 

........................................ 

J.C.Piek. 

Kromhout motoren/werkwijze Lenoir/ 

Werkwijze Diesel/Brons motoren/ 

Werkspoor motoren/Sulzer motoren/ 

Tweetact B en W motoren/Stork motoren. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MS Scheepsoliemotoren        druk 7 1941 

........................................ 

Ir.h.w.van tijen  

werkspoor burmeister en wain sulzer m.a.n. stork kromhout brons bolnes  

vuil boek 3 voorbladen missen 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MS Scheepsoliemotoren        druk 7 1941 

........................................ 

Ir.h.w.van tijen  

werkspoor burmeister en wain sulzer m.a.n. stork kromhout brons bolnes. 

Boek met harde kaft en in goede staat.  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MS Scheepsoliemotoren        druk 7 1941 

........................................ 

Ir.h.w.van tijen  

werkspoor burmeister en wain sulzer m.a.n. stork kromhout brons bolnes  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

MS Scheepsoliemotoren.       druk 4 1925 

........................................ 



H.W.van Tijen mmv J.M.Jansen. 

Kromhoutmotor,Bolnesmotor,Bolindermotor, 

Plentymotor,Vickers-Pettermotor,Doxford. 

Met Hoogdrukmotoren. 

 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

N De scheikunde v/h gasbedr. druk 1 1916 

........................................ 

G.A. Brender a Brandis 

de scheikunde van het gasbedrijf. Over steenkool, het stokersbedrijf, het destillatieproces, zuivering 

van gas, ammoniakwater. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

N denkend doen, Meetkunde    druk 1 1941 

........................................ 

G. de Bock 

denkend doen Meetkunde deel 2. over evenredigheid, vermeningvuldiging en gelijkvormigheid, 

congruentie, s-formule en de hoogtelijnen, meetkunde in de ruimte en omwentelingslichamen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

N Het gas in de school       druk 6    ? 

........................................ 

Dr. R. Schutt 

Het gas in de school is een publikatie met verschillende proeven van leraren en leerlingen over de 

bereiding van gas, gas als warmtebron, gas als lichtbron en 

gas als krachtbron. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

N Het wonderland der Natuur  druk 2 1943 

........................................ 



A. Niklitschek 

Het wonderland der Natuur, met wonderen van de natuurkunde en scheikunde, techniek en 

industrie, plantenwereld, dierenwereld en hemel 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

N Klein leerboek der algebra druk 2 1933 

........................................ 

P. Wijdenes 

Lesboek over algebra voor meisjesscholen technische scholen en voor onderwijzers-opleiding met 

uitleg en opgaven. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

N Leerboek der werktuigkunde druk 6 1935 

........................................ 

Ir. J.W.Heil 

Speciale werktuigkunde voor mensen die machinist in de koopvaardij willen worden. Met 

hoofdstukken over Bewegingsleer, Leer der krachten, Momenten en koppels, zwaartepunten, 

middelpuntzoekende en middelpuntvliegende kracht, arbeid en arbeidsvermogen, eenvoudige 

werktuigen, wrijving en bijzondere onderwerpen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

N Natuurkunde                druk 8 1894 

........................................ 

Dr. H. van de Stadt 

Beknopt Leerboek der natuurkunde 

deel 1 

lichamen, mechanica, warmte en stoommachines. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

N Natuurkunde                druk 8 1898 

........................................ 

dr. H. van de Stadt 

beknopt leerboek der Natuurkunde 



deel 2 

Over magnetisme, statische elektriciteit, galvinisme, geluid, licht, oog, meteorologie. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

N Onderwijs in Natuurkunde   druk 5 1910 

........................................ 

H. Douma en T. Jansma  

Een handleiding bij het onderwijs in de Natuurkunde op de lagere school met hoofdstukken over 

elementaire natuurkunde maar ook stoommachines, magnetisme, licht en geleiding 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

N Onze Bouwmaterialen        druk 3 1925 

........................................ 

J.A. van der Kloes 

Deel V Metalen 

Over Ijzer, staal, koper, lood, tin, zink. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

N Onze bouwmaterialen        druk 3 1926 

........................................ 

J.A. van der Kloes 

Deel VI 

verschillende materialen en beproevingstoestellen. Als Glas, verfwaren, behangsels, isoleer- en 

pakkingstoffen, beproevingstoestellen van Bohme, Klebe, Schickert, Amsler, Michaelis, Harkort 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

N Science and Mechanics             1952 

........................................ 

Engels tijdschift over wetenschappen en mechanica, maar ook over makelaardij en auto´s als Pontiac 

en Packard. 

---------------------------------------- 



---------------------------------------- 

N Val en Worp                druk 1 1924 

........................................ 

Dr. E.J.Dijksterhuis 

Een bijdrage tot de Geschiedenis der Mechanica van Aristoteles tot Newton. 

Een boek over de zwaartekracht vanaf de vroege grieken tot de moderne dynamica. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

O  Kind, school en natuurk.  druk 2 1978 

........................................ 

P.J. Bezemer 

Natuurkunde onderwijzen op de basisschool met allemaal proefjes over het weer, warmte, 

magnetisme, electrici- teit, licht, geluid, vervoer en wegen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

O Gereedschappen             druk 2 1957 

........................................ 

J. Hardonk 

Vakopleiding voor de Automobieltechniek deel 1 gereedschappen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

O Natuurkunde                druk 4 1934 

........................................ 

J. Duursma 

L. Lammerse 

Natuurkunde deel 1 

Archimedes, Torricelli, pompen, 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

O Prospectus van de Mach.           1943 

........................................ 



Academie van Beeldende Kunsten en technische wetenschappen, een prospectus van de 

machinistenschool. Over de algemene voorwaarden voor de toelating over avondcursussen. van 

motordrijvers, scheepswerktuigkundige, vakantieregeling 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

P Atlas                      druk 1 1932 

........................................ 

Ir. H.C.Grosjean 

Kennis van werktuigen, deel 1 

Platenatlas met allemaal verschillende werktuigen 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

P Atlas                      druk 1 1933 

........................................ 

Ir. H.C.Grosjean 

Kennis van werktuigen, deel 4 

Platenatlas met allemaal verschillende werktuigen 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

S   krachtwerktuigen stoom   druk 4 1941 

........................................ 

zuigerstoomwerktuigen 

locomobiel                              stoomturbines   

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

S Scheepsstoomwerktuigkunde         1936 

........................................ 

J.P.P.Morre. 

Studieboek voor opleiding scheepswerk- 

tuigkundige. 

Hierin staat ondermeer,de algemene in- 

richting van een zuigerstoommachine,de 



appendages aan de stoomcylinder,stoom- 

zuigers,drijfstang-krukmechanisme,expan siemachines,technisch-en warmte-tech nische begrippen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SA A Century of traction     druk 3 1972 

........................................ 

W.J.Hughes. 

Boek over de stoommachine als voertuig met vele tekeningen,versies en  

oude originele foto´s. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SA Atlas Krachtw. Stoommachi druk 8 

........................................ 

W.J. Sluijter 

Eenvoudige verklarende tekst behorende bij Atlas krachtwerktuigen 

deel 2 stoommachines. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SA Atlas krachtwerkt. stoom druk 16 1944 

........................................ 

W. J. Sluijter 

Eenvoudige verklarende tekst behorende bij atlas krachtwerktuigen van stoommachines, over zuiger-

stoommachine, volledrukmachine, expansiemachine, condensor, klepmachine en de stoomturbine 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SA Calorische werktuigen     druk 6 1951 

........................................ 

D. Bouma Nieuwenhuis w.Zeedijk 

Calorische Werktuigen 

deel 2 stoommachines 



De Laval, Curtis, Zoelly, Parsons, Ljungstrom. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SA Krachtwerktuigen stoom    druk 4 1941 

........................................ 

Uitgave der vereeniging krachtwerktuigen. 

Handleiding voor het stoombedrijf. 

Het doel van dit boek is om een zo groot  

mogelijke besparing te krijgen voor de lezer.enkele machines die besproken worden 

zijn:Werkspoor,Kooy,Jaffa,Dikkers,Werkspoor,Stork,Schelde. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SA Krachtwerktuigen stoom    druk 5 1942 

........................................ 

Uitgave der vereeniging krachtwerktuigen. 

Handleiding voor het stoombedrijf. 

Het doel van dit boek is om een zo groot  

mogelijke besparing te krijgen voor de lezer.enkele machines die besproken worden 

zijn:Werkspoor,Kooy,Jaffa,Dikkers,Werkspoor,Stork,Schelde. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SA Krachtwerktuigen stoom    druk 6 1943 

........................................ 

Uitgave der vereeniging Krachtwerktuigen. 

zelfde inhoud als druk 5. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SA Mechanical Traction War   druk 2 1973 

........................................ 



Lieut-Col Otfried Layriz. 

vertaald en toegevoegd door W.J Hughes. 

Dit boek behandelt de eerste mechanisch 

gebruikte machines in de oorlog. 

Veel oorlogsverhalen en weinig technische details. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SA Mill engine preservation         1986 

........................................ 

Boekje over de Northern Mill Engine Society die oude motoren en machines 

opkopen/restaureren en vervolgens in  

hun eigen museum plaatsen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SA Oververhitte stoom        druk 3 1915 

........................................ 

N.Klein 

koopvaardijschepen. 

boek is in slechte staat. 

Diamond,Carlisle,Copeland,Tomkin 

Schmidt,Andrew/Martin,Forster 

Hawtorn/Leslie,Babcock&Wilcox. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SA Richtsnoeren                     1942 

........................................ 

Ir.A.Plate. 

Het is eigenlijk een soort uitreksel  

van een lezing die gehouden werd door 

de bovenstaande ingenieur. 



Ketelturbines der electrische centrales. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SA Stoomwerktuigkunde        druk 1 1856 

........................................ 

P.M. Brutel de la Riviere 

Werktuigkunde 

deel 2 stoom als beweegkracht en stoomwerktuigen 

Volksbibliotheek No. 7a 

 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SA Stoomwerktuigkunde        druk 1 1917 

........................................ 

A.D.F.W. lichtenbelt  

handleiding bij het onderwijs in de beginselen der stoomwerktuigkunde 

deel 2 stoommachines 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SA Stoomwerktuigkunde        druk 2 1914 

........................................ 

A.D.F.W. Lichtenbelt 

Handleiding bij het onderwijs in de beginselen der stoomwerktuigkunde 

deel 1 stoomketels 

cilindrische stoomketels, buizenketels, ketelinmetseling, stoomketels, appendages. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SA Stoomwet                  druk 1 1933 

........................................ 



J.P.P. Morre 

bewerking van de stoomwet 1896 en stoombesluit 1931. Met de wettelijke regels voor stoom. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SA Stoomwet                  druk 2 1960 

........................................ 

Mr. C. J. Nierstrasz 

Schuurman & Jordens No. 31 

Nederlandse staatswet 

Stoomwet 1953 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SA Volautomatisch Olie Stoken       1954 

........................................ 

W.Heybroek. 

Handboek voor technici,monteurs en  

gebruikers van oliestokers. 

Over storingen, ketels, eigenschappen 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SK Atlas krachtw.ketels             1948 

........................................ 

Eenvoudige verklarende tekst bij atlas krachtwerktuigen calorische werktuigen 

deel 1 ketels. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SK Atlas krachwerkt. ketels druk 16 1944 

........................................ 

W. J. Sluijter 



Eenvudige verklarende tekst behorende bij atlas krachtwerktuigen Ketels. Over de Bouilleur-

Vlampijpketel, Cornwall-ketel en Locomotiefketel. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SK Calorische werktuigen     druk 5 1950 

........................................ 

W. Zeedijk & J.W. van Zelm 

calorische werktuigen 

deel 1 stoomketels 

cornwall, lancashire, ten Horn, Cochran, schotste ketel, werkspoorketel, babcock, Wilcox, yarrow, 

stirling 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Sk Controle in het Ketelhuis druk 1 1922 

........................................ 

F.C. Wirtz & zn 

De controle in het ketelhuis. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SK Het Oliestoken            druk 1 1921 

........................................ 

N.Klein. 

Over de voor en de nadelen  

van het olie stoken. 

Met uitleg en beschrijvingen van diverse olie branders. 

Coen,Walsend/Howden,Kermode,Dahl,White 

Smith.  

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SK Krachtwerktuigen ketels   druk 9 1938 

........................................ 



W.J.Sluijter. 

leerboek voor studenten en met aanwezigheid van vragen. 

Boek is onderverdeeld in hoofdstukken 

afsluitend met vragen. 

mengselmotoren, oliemotoren, spoelsystemen Junker, Knigt 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SK Practical Power Generation       1949 

........................................ 

POWER. 

Dit is eigenlijk een informatieboekje 

over het gebruik van stoom en diesel 

motoren.Veel doorsnede tekeningen. 

Afkomstig uit de V.S. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SK Scheepswerktuigkundige stoomk  2 1949 

........................................ 

F.A.A.Jasperse. 

J.van Kersen. 

Deel 1, 2e gedeelte over stoomketels 

leerboek ten voorbereiding tot het  

staats examen voor scheepswerktuigkundige aan boord van zeeschepen.Met enkele uitgewerkte  

platen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SK Stoomketels                      1940 

........................................ 

J.P.P. Morre 

T.J. Kloet 

Onbekend welk deel. De eerste 170 bladzijden missen. Boek in zeer slechte staat. 



de behandelde motoren zijn: 

Werkspoor,Piek,Buchi,Stork. 

In het boek zijn veel uitklapbare  

tekeningen te vinden. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Sk Stoomketels               druk 5 1958 

........................................ 

J.P.P. Morre 

T.J. Kloet 

deel 1 

Over de schotse ketel, het materiaal, de verbindingen, de steuningen en appendages 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SK Stoomketels               druk 5 1959 

........................................ 

J.P.P.Morre 

T.J.Kloet 

deel 2 

brandstoffenen verbranding 

warmte overdracht 

meetinstrumenten 

nuttig effect van een stoomketel 

verhitten/oververhitten,verdampers,voorverwarmen.Duplex,Weir,La 

mont,Vapor,clarckson,Mollier,Yarrow. 

Twee edities aanwezig. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SK Verwarming van Kassen en  druk 2 1951 

........................................ 

Ir B. Bosma en P.A. Spoelstra 



Leidraad voor het land- en tuinbouwonderwijs serie B Nr. 27 

Verwarming van Kassen en Bakken, over ketels, ketelhuizen, stoomverwarming 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SS  Zuigerstoomwerktuigen    druk 1 1936 

........................................ 

J.P.P.Morre 

In dit deel wordt de inrichting,onderdelen en arbeidsproces  

van een zuigerstoommachine behandelt. 

In het gehele boek zijn veel formules 

en berekeningen te vinden. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SS Het scheepsstoomwerktuig  druk 3 1912 

........................................ 

A.D.F.W. Lichtenbelt 

Het scheepsstoomwerktuig een handboek voor machinist ter koopvaardij 

deel 3 hulp- en bijwerktuigen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SS Het scheepsstoomwerktuig  druk 4 1910 

........................................ 

A.D.F.W. Lichtenbelt 

Het scheepsstoomwerktuig 

deel 2, hoofdwerktuig en voortstuwers. 

Trunk, Bernay, Buckley, Kellar, Tichard, Thompson, Crosby, Tabor, Elliot. Stoommachines Parsons, 

Curtis, Zoelly Rateau, Parsons. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SS Het scheepsstoomwerktuig druk 4 1908 

........................................ 



A.D.F.W. Lichtenbelt 

Het scheepsstoomwerktuig 

deel 1, stoomketels en toebehooren. Pied-Boeuf, Belleville, steinmuller, Babcock&wilcox, White, 

Stirling, schulz, normand, Yarrow, de schelde, hohn, davies. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SS Parson´s scheepsstoomt.   druk 1 1907 

........................................ 

A.D.F.W. Lichtenbelt 

Parsons´ scheeps-stoomturbine 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SS Scheepsstoomwerktuig      druk 1 1921 

........................................ 

A.D.F.W.Lichtbelt. Deel 5 

Dit boek gaat over stoomturbines. 

Soorten van stoomturbines;de Laval tur- 

bine,Curtis'scheepsstoomturbine,Zolly  

turbine,Parsons'direct gekoppelde  

scheepsturbine,Ljungstrom-turbine,Torsie 

meter. 

 

 

 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SS Scheepsstoomwerktuig      druk 3 1894 

........................................ 

A.D.F.W. lichtenbelt. Deel 1 Staats-examen boek voor machinist ter 

koopvaardij.Hierin staat een beknopte 



geleidelijke omschrijvingvan het stoom- 

werktuig,zoals;verbranding,het stoken 

van petrolium residu,middelen ter voor- koming van ketelsteen,de slagproef van 

Fremont,verschijnselen bij blauwhitte. 

Met duidelijke(op schaal)tekeningen van een Belleville ketel en een Cochran- ketel.  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SS Scheepsstoomwerktuig      druk 3 1912 

........................................ 

A.D.F.W.Lichtenbilt. 

deel 3 

bevat ondermeer tekst en tekeningen over 

hulp- en bijwerktuigen,zoals;pompen, 

lensinrichting,turninrichting,stuur- 

machines(sturen met stoom).  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SS Scheepsstoomwerktuig      druk 8 1926 

........................................ 

A.D.F.W. Lichtenbelt. 

deel 1 

Studieboek over stoomketels en toebe- horen.Hierin staan de volgende punten 

beschreven;verschillende soorten van  

cilindervormige ketels,ketels met het  

water in de pijpen,voorwarmers en over- 

hitters,constructie en berening.  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SS Scheepsstoomwerktuig      druk 8 1926 

........................................ 

A.D.F.W. Lichtenbelt. 



deel 1 

Studieboek over stoomketels en toebe- horen.Hierin staan de volgende punten 

beschreven;verschillende soorten van  

cilindervormige ketels,ketels met het  

water in de pijpen,voorwarmers en over- 

hitters,constructie en berening.  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SS Scheepsstoomwerktuig      druk 8 1932 

........................................ 

A.D.W.F.Lichtenbelt. 

Deel 2 

Bevat uitgebreide tekeningen van hoofd- 

werktuigen en de voortstuwers,zoals 

het achter steven D.S.S Sindoro,morgan 

wiel,omzetmachine Brown,omzetmachine 

Croll,schroef,Rechtse driebladige. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SSp Scheepsstoomwerktuig     druk 4 1930 

........................................ 

A.D.W.F.Lichtenbelt. 

Deel 2 

Bevat uitgebreide tekeningen van hoofd- 

werktuigen en de voortstuwers,zoals 

het achter steven D.S.S Sindoro,morgan 

wiel,omzetmachine Brown,omzetmachine 

Croll,schroef,Rechtse driebladige. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SSp Scheepsstoomwerktuig     druk 5 1930 



........................................ 

A.D.F.W.Lichtenbelt. 

Deel 3 

Bevat uitgebreide tekeningen van hulp- 

en bijwerktuigen,zoals;compressor van de 

Hall´s Co2 machine,Olieafscheider Werk- spoor,Steamtiller van Brown Brothers &   

Co,Stuurmachine van Donkin-Scott. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SSp Scheepsstoomwerktuig     druk 8 1932 

........................................ 

A.D.W.F.Lichtenbelt. 

Deel 2 

Bevat uitgebreide tekeningen van hoofd- 

werktuigen en de voortstuwers,zoals 

het achter steven D.S.S Sindoro,morgan 

wiel,omzetmachine Brown,omzetmachine 

Croll,schroef,Rechtse driebladige. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SSp Scheepsstoomwerktuig     druk 8 1948 

........................................ 

A.D.F.W Lichtenbelt. 

Deel 1 

Bevat uitgebreide tekeningen van ver- 

schillende ketels,zoals;de Babcock&- 

Wilcox-ketel,Howden´s-ketel,White-  Forster-ketel,locomobiel-ketel,locomo- 

tief-ketel. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SSp Scheepsstoomwerktuig     druk 8 1948 



........................................ 

A.D.F.W Lichtenbelt. 

Deel 1 

Bevat uitgebreide tekeningen van ver- 

schillende ketels,zoals;de Babcock&- 

Wilcox-ketel,Howden´s-ketel,White-  Forster-ketel,locomobiel-ketel,locomo- 

tief-ketel. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SSp Scheepsstoomwerktuig     druk 8 1948 

........................................ 

A.D.F.W Lichtenbelt. 

Deel 1 

Bevat uitgebreide tekeningen van ver- 

schillende ketels,zoals;de Babcock&- 

Wilcox-ketel,Howden´s-ketel,White-  Forster-ketel,locomobiel-ketel,locomo- 

tief-ketel. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ST De stoomturbine           druk 1 1938 

........................................ 

F.Fokkema. 

Het boek is herzien door W.Moree wegens 

het overlijden van Fokkema. 

Het boek is simpel geschreven voor 

scholieren en studenten. 

het boek behandelt samengestelde turbines/verschillende uitvoeringen van turbines/scheepsturbine.  

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ST de stoomturbine           druk 2 1943 

........................................ 



W.Moree. 

Leerboek ten gunste voor studenten van 

scheepswerktuigkunde. 

Gelijk aan de andere drukken. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ST De stoomturbine           druk 3 1950 

........................................ 

W.Moree. 

Leerboek ten dienste van scholen voor 

scheepswerktuigkunden. 

Werking van de actie en reactieturbine 

Samengestelde turbines. 

Verschillende uitvoeringen turbines. 

De Laval,Curtis,Zoelly,Parsons. 

De scheepsturbine. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ST De stoomturbine           druk 5 1958 

........................................ 

W.Moree. 

Leerboek ten dienste van scholen voor 

scheepswerktuigkundigen. 

(gelijk aan druk 3) 

Twee boeken van aanwezig de een in plastic kaft en de ander in papier. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ST De stoomturbine           druk 5 1958 

........................................ 

W.Moree. 

Leerboek ten dienste van scholen voor 



scheepswerktuigkundigen. 

(gelijk aan druk 3) 

Twee boeken van aanwezig de een in plastic kaft en de ander in papier. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

ST Stoomturbines             druk 2 1953 

........................................ 

W. Moree 

vraagstukken over stoomturbines. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SZ  De perfectionering stoommachine 1989 

........................................ 

A.den Ouden. 

De perfecttionering van de fabrieks-stoommachine 

Een uitgave van de archaeologische pers 

Historische uitgave over de bloeitijd  

van de stoommachine van 1830 tot 1950. 

Met de ondergang van het stoomtijdperk. 

Boek met veel tekeningen en technische 

berekeningen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SZ  Het Stoombedrijf         druk 2 1921 

........................................ 

Nanno A.Imelman. 

Deel 3 stoommachines 

Handleiding bij de studie van het geheele stoomwezen voor machinisten en 

studeerenden. 

Met 6 platen en 45 tabellen. 

Stork/Wolf/Borsig/Hartung/Balcke/Lanz 



 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SZ  Zuigerstoomwerktuigen    druk 5 1951 

........................................ 

J.P.P.Morre. 

Deel 2 voor de scheepsstoomwerktuigkunde 

 

Dit deel behandelt: 

De Asleiding in al zijn facetten. 

De Condensatie 

De Pompen 

De Voorverwarmers 

Het Voedingssysteem 

enkele machines van Weir/Andrews,Corman 

Delas-Ginabat. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SZ Algemeene beschr der stoommach   1989 

........................................ 

Oorspronkelijke uitgave door Machinefabriek "Breda"v/h Backer&Rueb. 

Boekje over de stoommachine met tips  

over onderhoud en verhoging van de  

kracht.Tevens een nadere uitleg over 

Gelijkstroom-Stoommachines. 

Voor het eerst uigegeven in 1910 in het kader van de wereldtentoonstelling te brussel. 

Uitgave van de Archaeologische Pers 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SZ Ateliers Carels Freres Gent      1989 



........................................ 

De Archeologische Pers. 

Reclamefolder van een Belgisch bedrijf 

genaamt Ateliers Carels Freres. 

Onderwerp:Stoommachines met ontlastte 

kleppen voor gewone en voor hoogverhitte 

stoom.(historische uitgave). 

Oorspronkerlijke uitgave 1911 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SZ Gebreken der Stoommachine druk 1 1906 

........................................ 

N.C.H Verdam. 

het verhelpen van bedrijfsstoringen 

Met o.a. Hoofdoorzaken der ongevallen. 

Voorbeelden uit de practijk. 

Krom worden van zuigerstangen. 

Reparaties. 

Demontage. 

Boek is in slechte staat. 

Met instructies van renold roller chain drivers 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SZ Gelijkstroomstoommachines        1989 

........................................ 

Systeem Stork-Stumpf 

Boekje uitgegeven door machinefabriek 

Stork&Co over het zuinig stoomverbruik, 

Eenvoudige constructie,Geringe aanschafingskosten. 

Veel foto`s van stoommachines,en met een 



lijst van alle geleverde Gelijkstroom-stoommachines. 

Orgineel uit 1927 

Uitgave van Archaeologische Pers 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SZ Het Stoombedrijf          druk 2 1920 

........................................ 

Nanno A. Imelman 

Deel 2 hooge- en lage-drukstoomleidingen 

beknopte handleiding bij de studie van het geheele stoomwezen voor machinisten en studeerenden 

Over de ketel, machine, waterafscheiders van Franz Seiffert & Co A.G. Berlijn 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SZ Robey Steam Engines       druk 1 1986 

........................................ 

P.J.M.Southworth. 

engelse uitgave 

Veelal foto´s en tekst in dit boekje  

over de fabriek Robey die stoommachines 

maakte. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SZ The Steam Engine          druk 3 1972 

........................................ 

R.J. Law 

Engels boekje over de geschiedenis en de werking van de stoommachines met veel foto´s,en de 

ontwikkeling van de stoommachine.Met o.a.Watt,Maudslay, 

Trevithick,Corliss,Uniflow. 

En met de ontwikkeling van de boiler. 

---------------------------------------- 



---------------------------------------- 

SZ Zuigerstoommachines       druk 1 1944 

........................................ 

Ir.A. TH. 

Deel 1 

Dit studieboek bevat de volgende onderdelen: Gelijkstroommachines, Condensors, 

Vliegwielbalancering, Regulateurs, Scheepsmachines, Voortstuwing, Onderzoek en meting. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

SZ Zuigerstoomwerktuigen     druk 7 1960 

........................................ 

J.P.P. Morre 

Deel 1 inrichting, onderdelen en arbeidsproces door W. Moree 

De inrichting werking onderdelen arbeidsproces, de beweging van kruk, zuiger en drijfstang van een 

zuigerstoommachine. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

T  het AKAI audio boek              1978 

........................................ 

W. van de Griend en H. Goddijn 

het AKAI audio boek, alles over geluidsweergave. Over geluid, geluidsapparatuur, signaaldragers, 

AKAI produkten. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

T 3 Transistorontvangers     druk 2 1965 

........................................ 

J.H. Jansen 

drie transistorontvanger. De unoflex, duoflex en trioflex. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

T Draadlooze telegrafie      druk 6 1918 



........................................ 

dr. N. Koomans 

draadlooze telegrafie, populaire natuurkundige verklaring gevolgd door wenken voor amateurs 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

T Handboek voor monteurs     druk 2 1931 

........................................ 

Handboek voor Monteurs en instrumentenmakers voor telegrafie & telefonie, een uitgave van het 

hoofdbestuur der posterijen, telegrafie en telefonie te ´s Gravenhage 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

T Jongens Radio             druk 16 1969 

........................................ 

Ing. M. v. Geelkerken 

Over de elektorn, transistor, dasspeld-radio. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

T Jongens transistorboek     druk 2 1949 

........................................ 

Over het ontstaan en gebruik van een transistor. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

T ontvang- en versterkerb.   druk 1 1941 

........................................ 

Gegevens en schakelingen van moderne ontvang- en versterkerbuizen. van de philips boekenreeks 

over electronenbuizen, deel 2 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

T ontvang- en versterkerb. druk 1 1942 

........................................ 



Gegevens en schakelingen van moderne ontvang- en versterkerbuizen. Een supplement. Deel 3 uit de 

philips boekenreeks over electronenbuizen. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

T Praktische meetinstrumenten 

........................................ 

Herbert Lennartz 

Constructie en gebruik van praktische meetinstrumenten voor den radiovakman. Voor Hooge en lage 

frequenties. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

T Prisma bandrecorder boek   druk 6 1967 

........................................ 

W. van Bussel 

hoofdstukken over de bandrecorder, weergaveversterker, transistorrecorder, dia-projectie. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

T Radio-ontvang- en zendtechniek    1930 

........................................ 

L. van Waegeningh 

Grondbeginselen der radio-ontvang en zendtechniek. Een beknopt overzicht voor radio-amateurs en 

luisteraars, tevens leidraad voor adspirant radiotelegrafisten en technici. 

telegrafie, zendstations, golfmeter, antenne elecrodenlampen. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

T Radio-ontvangst deel 1     druk 7 1937 

........................................ 

R. Swierstra 

Radio-Ontvangst in theorie en practijk 

deel 1, grondbeginselen en eerste ontwikkeling der radio-ontvangtechniek. 

Hoofdstukken over Electrische stromen, electromaknetische inductieverschijnselen en radiogolven. 



---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

T Radio-ontvangst deel 2     druk 7 1937 

........................................ 

R. Swierstra 

Radio-ontvangst in theorie en practijk 

deel 2, diverse problemen en later ontwikkeling der radio-ontvangtechniek. 

Over ontvangantennes, grammofoon, luidspreker, cascade-ontvanger. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

T Radiobuizentechniek        druk 1 1943 

........................................ 

Ir. J. Deketh 

Grondslagen van de radiobuizentechniek 

Een inleiding tot de physische grondslagen, eigenschappen en toepassing van ontvang- en 

versterkingsbuizen naar den stand van de techniek in Juli 1943. 

Uigegeven door N.V. Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

T the radio handbook         druk 9 1942 

........................................ 

Engels handboek over de radio, ontvangst, frequenties. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

T Zo werkt de televisie      druk 5 1965 

........................................ 

E. Aisberg 

Zo...werkt de televisie. Twintig vlotte causerieen die de werking van de moderne televisiezenders en 

-ontvangers uiteenzetten. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

T Zo... gaat het TV storingz druk 2 1967 



........................................ 

E. Aisberg/ A. Six 

Zo gaat het TV-storingzoeken. 

Twaalf vlotte causerieen die duidelijk uiteenzetten dat door iedere radio-amateur en vakman ook het 

TV-storingzoeken kan worden beoefend. 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

TO Bescherming monumenten           1989 

........................................ 

Bescherming waterstaatkundige monumenten in Noord-Holland. Over gemalen als windbemaling, 

stoombemaling, Zuiggasmotoren, Oliemotoren, Electromotoren, Schroefpomp en windmotor, 

Sluizen, Keersluizen, Schutsluizen, Schepenliften 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

TO Oude Techniek                    1989 

........................................ 

Alex den Ouden 

Uitgave van de archaeologische Pers over Nijverheden in het verleden zolas de produktie van bier, 

likeur, lijm, asbest, hoeden, ankers, rubber, vliegtuigmotoren, Humphrey-pompen 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

V Bernoulli´s vademecum      druk 6 1911 

........................................ 

J.G.van Gendt Jr. 

Veelzijdig boek over bouw-en werktuig-   

kunde met een bijzondere toepassing op 

ondermeer;stoomketels,stoomwerktuigen en 

locomotieven,verbrandingsmotoren(Diesel- 

en Brons-motor)kosten per paardekracht, 

pompen en stoomgemalen,spoorwegen,stoom- 

schepen  



 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

V Handboek voor werktuigbouw druk 7 1927 

........................................ 

Ir. F.Westendorp W.I. 

Bernoulli´s vademecum, werktuigbouwkund. 

De verschillende gebieden van de werk- tuigbouwkunde zijn hieduidelijkleesbaar en begrijpelijk 

beschreven.Hierin staat ondermeer,werktuigonderdelen,stoomke- 

tels,zuigerstoomwerktuigen,stoomturbi- nes,stoomlocomotieven,waterturbines, 

wateropvoerwerktuigen,hefwerktuigen, 

transportinrichtingen,verbrandingsmo- 

toren,compressoren en ventilatoren.   

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

V Vademecum                  druk 1 1944 

........................................ 

Ir G.L.ludolph 

Nieuw Technisch Vademecum. 

Werktuigbouwkunde 

Hierin niet alleen het eigenlijke vak Werktuigbouwkunde maar ook groepeerde vakken zoals machine 

onderdelen mecha-  nische technologie,maar ook de hulpwe- tenschappen 

wiskunde,natuurkunde,schei- kunde en mechanica. 

   

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

VM Electrische uitrusting    druk 1 1942 

........................................ 

C. Boot 

Electrische uitrusting van het vliegtuig 

stroom, spanning en weerrstand, arbeid en arbeidsvermogen, elementen, mangnetisme, 

electromagnetisme, toepassingen, generatoren 



---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

VM Het vliegtuig  onderdelen druk 2 1941 

........................................ 

T.J.W. Van Lammeren 

Deel 1 

Motortypen, vliegtuigtypen, vleugels, staart, romp, boot, stuurhut, onderstel en installaties 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

VM Het vliegtuig onderdelen  druk 2 1943 

........................................ 

T.J.W. van Lammeren 

Deel 2 

Over houten vleugels, metalen vleugels, beschildering en afwerking, reperaties en starten. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

VM Lancaster                 druk 1 1993 

........................................ 

R. Radell & M. Vines 

Lancaster a bombing legend 

Engels uitgave over het Lancaster vliegtuig. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

VM Motoren voor vliegtuigen  druk 1 1941 

........................................ 

H. Kramer 

Van warmte tot vermogen, algemene eisen, indeling en overzicht, motorbrandstoffen en ander 

onderdelen van vliegtuigmotoren 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

VM Vliegtuiginstrumenten     druk 2 1943 



........................................ 

J. M. Roos 

Vliegtuiginstrumenten als toerentellers, thermometers, drukmeters, benzinestandmeters, 

benzinevebruiksmeters en mengselmeter 

Standaanwijzers, hoogtemeters, variometers,snelheidsmeters, hellingmeter, gyroscopen, 

kompassen, stuurautomaten 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

VM Vliegtuigmaterialen       druk 1 1941 

........................................ 

R. Fehres 

Hardheidsproeven van Brineel, Rockwell, Vickers. Kerfslagproef van Charpy, Izod. 

Bewerkingsprocessen van Bessemer Thomas, Siemens-Martin, Kroezen van silicium en chroom, 

Aluminium, Magnesium, Hout, Vliegtuiglakken 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

VM Vliegtuigmotoren          druk 2 1942 

........................................ 

C. Kuipers 

Vliegtuigmotoren in theorie en practijk 

deel 1a 

De werkwijze van Otto Diesel en Hesselmanmotoren 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

VM Vliegtuigmotoren          druk 2 1943 

........................................ 

C. Kuipers 

Vliegtuigmotoren in theorie en praktijk 

deel 1B 

Caburateurs: Zenith, claudel-hobson, solex, stromberg. 

Magneten:scintilla, Bosch, Watford, B.T.H., R.B. Voltex 

---------------------------------------- 



---------------------------------------- 

VM Vliegtuigprestaties       druk 1 1941 

........................................ 

T.J.W. van Lammeren 

Met hoofdstukken over Lucht in rust en beweging, de vleugel, vliegprestaties, het vliegen van grote 

afstanden, de stabiliteit en hoofdbelastingsgevallen 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

W de Nijverheid en hare Werktuigen  1875 

........................................ 

Paul Poire 

Een aanschouwelijke voorstelling van de nijverheid en hare werktuigen. Over Mijnontginning, 

ijzerwerking, chemicalien, tabak, suiker en andere bezigheden. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

W Machineonderdelen         druk 12 1949 

........................................ 

G. Hofstede, H.J. Meewis,  

P.G. Rittershaus 

Een beknopt leer- en handboek met achterin de normbladen, over alle machineonderdelen. En ook 

woordenlijsten met vertaling van technische termen van het nederlands naar het Engels, Frans, en 

Duits. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

W Werktuigonderdelen         druk 1 1951 

........................................ 

E.C. von Pritzelwitz van der Horst 

Werktuigonderdelen der draaiende beweging Over tappen, assen, koppelingen, glijlagers, rollende 

lagers, smeersystemen, tandwielen, en wisseldrijfwerken. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Wp Atlas bij Cursus Ken van Werk.   1931 

........................................ 



H.C. Grosjean 

Deel 2 De zuigerstoommachine 

Platenatlas behorende bij de cursus in kennis van werktuigen. met platen van Meijer´s expansie 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Wp Atlas kennis van Werktuigen      1930 

........................................ 

Ir. H.C. Grosjean 

Deel 4 

Platenatlas met platen van gasmachines, dieselmotoren, bronsmotor, kromhout gloeikopmotor, 

Sulzer, Werkspoor, 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Wp Atlas Kennis van Werktuigen      1932 

........................................ 

H.C. Grosjean 

Deel 1 stoomketels 

Platenatlas met Cornwall stoomketel, Lancashire, Harrow 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Wp Atlas kennis van Werktuigen      1933 

........................................ 

Ir. H.C. Grosjean 

Deel 4 

Platenatlas met platen van gasmachines, dieselmotoren, bronsmotor, kromhout gloeikopmotor, 

Sulzer, Werkspoor, 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

X air, land & water transport       1975 

........................................ 

The bakerstreet bookshop 

Boek over zeilen, varen, motors, treinen, schepen, stoom e.d. en engeland 



---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

X Eerste Ned. Chrom. Harmonica      1930 

........................................ 

P.G. Brox 

Eerste Nederlandsche Chromatische Harmonika of accordeon school 3, 4 en 5 rijen voor 

zelfonderricht en ten dienste bij het theoretisch en practisch onderwijs voorzien van voorbeelden en 

oefeningen 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

X gastenboek motorenmuseum          1993 

........................................ 

Het gastenboek van motorenmuseum van machinefabriek Meijer B.V van 26-5-89 tot 31-12-93 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

X HA-ES Envelop 

........................................ 

Informatie over de HA-ES fabriek en de Glasgow-motor. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

X Handelswoordenboek                ? 

........................................ 

Henry F. Vogin 

Nederlandsch- Engelsch Handelswoordenboek met handeluitdrukkingen, scheepstermen, 

handelsartikelen, rechtstermen, benamingen op het gebied van machinerien werktuigen, 

electriciteit, architectuur en assurantieen 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

X Logboek van Machine van 1933 tot 1940 

........................................ 

Dagboek van Machine van 1933 tot 1940 met overzicht van smeerolie,regenval, pompen 



---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

X Multimap 

........................................ 

Multimap met schoolspullen 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

X Productiecentrum WE               1991 

........................................ 

Rijkswerf Den Helder nieuwbouw van produktiecentrum WE 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

X Proefwerkblok 

........................................ 

tekeningen van de boot 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

X Technical English          druk 1 1965 

........................................ 

A. J. Herbert 

The Structure of Technical english over de  technische woorden van ijzer, staal, stoom. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Z Binnenvaart onder stoom           1978 

........................................ 

Rob Martens, Lieuwe Westra 

Binnenvaart onder stoom...met de beste groeten van... 

Over het onstaan van de stoomboot. Met kaarten van verschillende binnenvaart stoomboten. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Z Handboek binnnenvaart      druk 6 1966 



........................................ 

A. Dolfin 

Boeken, kaarten en instrumenten over waterstanden, bakens, zeemansgids, kompas, slaggaard, lood, 

kaarten en weersverwachting 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Z Jachtfunkdienst           druk 10 1974 

........................................ 

Speciale Duitse uitgave voor het vrije varen Met radioverkeer voor Europese landen 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Z Juist op ondieptes                   ? 

........................................ 

Reclamefolder van Sleep- en verzorgingsbedrijf M. van Stee & Zn. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Z Logboek                           1989 

........................................ 

Logboek van Sj. Meijer vanaf Juli 1972 tot Juni 1989 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Z Logboek                           1991 

........................................ 

Logboek van Sj. Meijer over de Atleet. Vanaf Januari 1983 tot oktober 1991 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Z Nederlandsche Schipper-Almanak    1945 

........................................ 

T.P. Keijzer 

Born´s uitgeversbedrijf, Assen. Met maanstanden, feestdagen, waterstanden en dergelijke 

---------------------------------------- 



---------------------------------------- 

Z Onze Zeevaart 1950         druk 1 1950 

........................................ 

G. Colmjon 

Over alle nederlandse rederijen, stoomboot maatschappijen van de vloot. 

Zoals: Amsterdam, La Corona, Holland-Amerikalijn, Lloyd, Nederland, Noordzee, Oceaan, Oostzee, 

Rotterdam en Oranjelijn 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Z Romantische Scheepvaart   druk 1 1960 

........................................ 

Jean de la Varende 

Een romatische beschrijving van de geschiedenis van de zeilvaart over de Egyptenaren, grieken, 

Romeinen, vikingen, spanjaarden en Hollanders. 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Z waterkaarten van Nederland 

........................................ 

Stapel kaarten met overzichten van Groningen, Friesland, Drenthe, Limburgse Maas, Zuid-

Willemsvaart, Hollandse en Utrechtse plassen, Gelderse IJssel en Twente kanalen, Noordwest-

Overijseel, Zuidwest-Friesland, Maas, Lek, Randmeren en Flevoland, Noordholland, Nederland, Friese 

meren 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

Z Zeekoet                           1995 

........................................ 

Envelop met informatie over de Zeekoet in drievoud 

---------------------------------------- 


