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Nr.

Titel

Auteur

Categorie

Sub-categorie

Omschrijving

1

Molenbouw, het staande werk van de
Anton Sipman
bovenkruier

Historie

Geschiedenis en bouwwijze van de diverse types bovenkruiers in
Nederland. Constructies, bouwtechnieken en bouwmaterialen.

2

Verklarend handboek voor
'Molenwoorden'

G.K. Kockelberg Molen(bouw)

Inventarisatie

Verklarende woordenlijst van molentermen in alfabetische
volgorde.

3

Het boek van oude gereedschappen

F. van Duimen

Tekeningen / foto's

Vijfhondervijfendertig gedetailleerde tekeningen van oude
gebruiksvoorwerpen; het materiaal zoals dat door boeren en
handwerklieden werd gebruikt bij hun dagelijkse arbeid.

4

Price List of Tools and Hardware
manufactured by the Stanley Rule and W.T. Bunnik
Leven Co. (1879)

Prijzen

Prijscourant uit 1879 geeft een beeld van de groeifase van het
bedrijf Stanley Rule and Level Co. in de periode 1843-1879. Vele
afbeeldingen, maten en prijzen van vooral blokschaven.

5

Prijscourant-Modelboek van Jos. Harm
W.T. Bunnik
(1904)

Gereedschap

Prijzen

6

Prijscourant-Modelboek van Jos. Harm
W.T. Bunnik
(1913)

Gereedschap

Prijzen

7

Spijkers & draadnagels

Herman Janse

(Bouw)materialen

Spijkers &
draadnagels

8

Album van schaven, beitels,
gereedschappen en schaatsen door J.
Nooitgedagt, IJlst (heruitgave)

H.K. Rode

Gereedschap

Tekeningen / foto's

Tekeningen van voornamelijk houtschaven en beitels, maar ook van
diverse andere handgereedschapen in de houtverwerking.

9

Met Beide Handen. Uit het goede hout
Frederik J. Weijs Houtbewerking
gesneden

Tekeningen / foto's

Kunstzinnige tekeningen van houtverwerking en -bewerking tot
diverse houten gebruiksvoorwerpen, muziekinstrumenten en t.b.v.
onderdelen in boten, wagens, karren e.d.

Molen(bouw)

Gereedschap

Gereedschap

Prijscourant-modelboek uit 1904 geeft een beeld van
handgereedschappen die begin 20e eeuw door een 15-tal vaklieden
werden gebruikt.
Prijscourant-modelboek uit 1913 geeft een beeld van
handgereedschappen die net voor de 1e wereldoorlog door een 15tal vaklieden werden gebruikt.
Geschiedenis en toepassingen van spijkers en nagels die gebruikt
worden in de houtverwerkende industrie.
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10

Vier eeuwen Nederlandse schaven.
Four centuries of Dutch planes and
planemakers

11

Van aaks tot zwei. Historische
handgereedschappen in de
H. Janse
Nederlandse en Vlaamse bouwwereld

12

Syllabus bij de basiscursus Behoud en
Beheer. Passieve conservering. Deel 1:
Condities

13

Syllabus bij de basiscursus Behoud en
Beheer. Passieve conservering. Deel 2:
Condities

14

Gebruik van Adlib Museum Basis.
Cursusmateriaal 2008

15

Syllabus bij de basiscursus Registratie
en Documentatie

Gerrit v.d.
Sterre

Gereedschap

Gereedschap

Museum

Museum

Museum

Museum

Handgereedschap

Het boek omvat een beschrijving van de basisprincipes van schaven
voor houtbewerking, de benaming van schaven met hun onderdelen
en de verschillende schaaftypes die vroeger in Nederland gebruikt
werden. In de eerste hoofdstukken zijn de historische vondsten en
de geschiedenis van het maken van schaven in Nederland
besproken. Daarnaast wordt de industrialisatie van het
schavenmaken beschreven, zoals o.a. bij de firma Nooitgedagt.
Daarnaast nog meerdere onderwerpen zoals de werkplaatsen en
werkbanken in vroeger tijden .

Handgereedschap

Handgereedschappen die gebruikt werden om gebouwen tot stand
te brengen, alsmede ook meetgereedschappen. Dit bij de diverse
betrokken ambachten bij de totstandkoming van een gebouw.

Onderhoud

Syllabus voor museummedewerkers werkzaam als vrijwilliger of in
dienstverband, om museumobjecten op juiste wijze te conserveren.
Deel 1 behandelt de diverse conserveringsaspecten van
museumcollecties.

Onderhoud

Deel 2 gaat in op de meest voorkomende materialen waarvan
museumobjecten zijn gemaakt en geeft adviezen voor het hanteren,
stofvrij houden, nummeren en verpakken van museale voorwerpen.
M.b.v. deze syllabus leer je wat je wél en vooral níet moet doen met
museale objecten!

Automatisering

Gebruikerscursus voor Adlib, een computerprogramma waarmee
grote hoeveelheden gegevens op een gestructureerde manier
beheerd kunnen worden. Het programma is speciaal gemaakt voor
gegevensbeheer van bibliotheken, musea, archieven en soortgelijke
instellingen.

Automatisering

Basiscursus om een museumcollectie te gesystematiseerd vast te
leggen, zodanig dat deze toegankelijk is en blijft voor diverse
doeleinden, binnen de kaders van de museumdoelstelling.
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16

Handig Thuis

Otto
Werkmeister

Hobby

Klussen

Handboek voor de doe-het-zelver voor alle voorkomende klussen in
en rond de woning. Het betreft o.a. schilderen, behangen, stofferen,
hout- en metaalbewerking, water en gas, elektriciteit, kunstoffen,
en het gebruik van (elektrisch) gereedschap.

17

Verzamelen gaat vanzelf. 150
verzamelingen van Jan Anderson

Dick v.d. Lugt

Museum

Verzameling

Beschrijving van een hobbyist/verzamelaar te Vlaardingen die als
doelstelling had een privé-museum te openen met alle door hem
zelf verzamelde objecten van zeer uiteenlopende aard, zoals o.a.
prenten, aardewerk, klederdracht, vaandels, postzegels, zilverwerk,
scheermateriaal, spoorwegen, zeevaart. Tips voor geïnteresseerde
verzamelaars!

18

Handboek voor den Loodgieter

Ant.
P.Oosterhof

Beroepen

Opleiding

Hand- en leerboek voor loodgieters en zinkwerkers. Tevens ten
dienste van architecten, voor bouwkundigen en studerenden voor
bouwkundige examens.

19

Handboek voor den Loodgieter, deel II.
Het maken van uitslagen

Beroepen

Opleiding

Boek behorende bij deel 1. Dit boek behandelt het maken van
"uitslagen", dat wil zeggen: het geeft tekeningen weer van zinken of
loden constructies welke worden gebruikt in het loodgietersvak.

20

Handboek voor het Waterleidingsvak,
deel III

Beroepen

Opleiding

Leerstof over het ontwerpen en de aanleg van drinkwaterinstallaties
en voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen, onderverdeeld naar soort
aangesloten toestellen en de bijbehorende materiaalkeuze etc.

Historie

Verschillende auteurs kijken vanuit hun eigen, al dan niet museale,
invalshoek naar het fenomeen museum. Musea moeten meer zijn
dan hoeder van kunst en historie alleen. Hoever? Dat is een
discussie waaraan het VMZH graag bijdraagt. Gerben Dijkstra levert
hieraan een bijdrage met een verhaal over De Timmerwerf.

Toepassingen

Deel 1 beschrijft de diverse houtsoorten, hun herkomst en de
toepassingen. Deel 2 beschrijft de toepassing van hang- en
sluitwerk, het vervaardigen en het gebruik van bakstenen en bevat
tekeningen/doorsnedes voor diverse constructies, kozijnen e.d.

21

22

Musea in de maatschappij

Bouwmaterialen en hun toepassing,
deel I en deel 2

Museum

G.J. Kneppers en
(Bouw)materialen
A.J. Smits
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Het boek behandelt de in de Burgerlijke Bouwkunde voorkomen de
houtconstructies in brede zin. Voor een deel mede tot stand
gekomen door medewerking van H.P. Berlage, architect. Tevens
beschrijving van draadnagels en hang- en sluitwerk en vele
tekeningen.
Hoe met eenvoudige gereedschappen en gewone verf bijzondere
effecten te realiseren zijn. Uitleg van verftechnieken zoals sponzen,
deppen, wash, marmeren, sjabloneren, stempelen, trompe l'oeileffecten e.d. Toepassingen voor de doe-het-zelver in en om het
huis.

23

Handboek der Burgerlijke Bouwkunde
L. Scheltema
deel 1 Houtconstructies

(Bouw)materialen

Houtconstructies

24

Verfgeheimen

Tanja van Sijp

Hobby

Verftechnieken

25

Eeuwfeest Gebroeders Mensert B.V.
1892 - 1992

A.P.A. van
Daalen

Zuid-Holland

Bedrijven

De honderdjarige geschiedenis van een Delfts bouwbedrijf. Een
klein Delfts bedrijf groeide uit tot een dynamische onderneming.

26

Alles wat je altijd al wilde weten over
monumenten en bouwstijlen

Meindert
Stokroos

Overig

Uitleg van het begrip monument. Hoe deze te herkennen en te
dateren. Het laat op heldere wijze zien hoe in Nederland de
afgelopen eeuwen is gebouwd, verbouwd, aangekleed en ingericht.

27

Wij bouwen. Vaktechnisch tijdschrift
voor het bouwbedrijf. 3e jaargang over Johan S. van Es (Bouw)materialen
het jaar 1951

Toepassingen

Gebundelde uitgave van het 14-daagse vakblad Wij Bouwen, voor
een ieder die werkzaam is in de bouw en de bijbehorende
toeleveringsbedrijven, waaronder machinale houtbewerking.
Uiteenlopende onderwerpen worden behandeld.

28

Platenatlas behorende bij
Bouwconstructies. Leerboek ten
dienste van het Nijverheidsonderwijs
Deel II

Houtconstructies

Vele tekeningen van houtconstructies in de bouw.

De Lier

Historie

Herinneringen aan wat er in de loop der jaren, vanaf circa 1920 tot
1996, voor handel en bedrijvigheid door Lierenaars in hun winkels
en bedrijven werd uitgeoefend. Beschrijving van winkeliersacties en
van de winkels en andere vormen van bedrijvigheid en van de
mensen hierachter, veelal per straat weergegeven.

Hobby

Doe het zelf

Hobby

Doe het zelf

29

30
31

(Bouw)materialen

Johan S. van Es (Bouw)materialen

Lierenaars en hun handel, 1920 - 1995.
J.C. v.d. Mark
Een mensenleeftijd

Eenvoudig speelgoed om zelf uit hout
Stefan Tümpel
te maken
Handige Handen. 30 cadeautjes om
zelf te maken

Beschrijvingen van diverse houten speelgoedvormen om zelf te
kunnen maken.
Beschrijving van het zelf maken van o.a. kruidenrek, tuinstoel,
gereedschapskist, leren tas, diverse spelen, etc.
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32

33

34

Verzamelen is ook een kunst. Twintig
verzamelaars over hun hobby

Handboek voor timmerlieden

Verslag van de conservering van een
merklap uit 1864. (typoscript in map)

35

Goed gereedschap …. het halve werk

36

Houten speelgoed zelf maken

Thomas
Leefland

H.J. de Groot

Mariska PoolKalpoe

Hobby

(Bouw)materialen

Hobby

Museum

Roy Winderbank Hobby

Doe het zelf

Meegenieten van wat anderen met veel geduld bijeenspaarden.
Tips en adviezen over het opzetten van een verzameling. Een boek
vol curiosa, rariteiten en historie over onder andere antieke
poppen, sigarenmerken, brillen, autonummerplaten, vingerhoeden,
strijkijzers, wijwatervaatjes, schaatsen, modeltreinen.

Houtconstructies

Beschrijving van vele houtbewerkingen voor bouwkundigen,
inrichtingen voor ambachtsonderwijs en voor eigen studie. Vele
beschrijvingen over onder andere de eigenschappen van hout, het
maken van deuren, (het stellen van) kozijnen, kappen, dakvormen,
dakkapellen, trappen, de daarbij gebruikte gereedschappen. Het
aftimmeren en het aanbrengen van lijstwerken. Met ruim 1346
afbeeldingen.

Doe het zelf

De merklap is ingelijst en (in 2003) in het bezit van De Timmerwerf.
Het betreft hier een behandelingsrapport opgesteld te Delft.
Beschreven is hoe de merklap is opgebouwd en in welke conditie
deze zich bevind. Deze is niet goed te noemen. Er wordt een
behandeling voorgesteld en deze wordt beschreven. Verder veel
algemene informatie over de geschiedenis en het nut van
merklappen en hoe je een merklap opzet.

Overig

Doe het zelf

Boekje uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van
Ambachtsmuseum Verborg in Haastrecht. Beschrijving van het
ontstaan en de inrichting van het museum en van de daar
tentoongestelde gereedschappen, met vele foto's. Ook een
beschrijving van de onderverdeling in het ambachtsgilde (leerling,
gezel, etc.)
Vele tekeningen en beschrijvingen van hoe je houten speelgoed
kunt maken, o.a. stelten, een kruiwagen, een stokpaard, een
schoolbord en tekenezel, een kasteel, een kiepauto, een
loopwagentje.
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37

Betonkalender 1937

P.W. Scharroo

(Bouw)materialen

Toepassingen

38

Handboek voor smeden

P.G. van Dongen (Bouw)materialen

Toepassingen

39

Vormgeving in hout

Marije Verbeeck Houtbewerking

Kunstwerken

40

Met Beide Handen. Uit het goede hout
Frederik J. Weijs Houtbewerking
gesneden

41

Bouw een toekomst

42

Uit de school klappen. Kijken naar de
school van toen. Een rondgang langs
de schoolplaten

Beroepen

Museum

Info over de vele toepassingen van (gewapend) beton en over de
diverse soorten beton. In 1937 was bouwen met gewapend beton
nog betrekkelijk nieuw en was de gids van belang. Het is een
vraagbaak gebleken op het gebied van de samenstellende
materialen, de vervaardiging, de berekening en het ontwerpen van
beton- en gewapend betonconstructies. In 1937 was dit de 25e
jaargang.
Informatie over de staalsoorten, de bereiding van staal, het
bewerken en verwerken hiervan tot o.a. staalconstructies.
Handelsbenamingen, handelsvormen en afmetingen van
staalsoorten. Het boren, draaien, persen en snijden van staal.
Specifieke toepassingen in onder andere kachels, haarden,
kookfornuizen, sloten, brandkasten en kluizen.
Dit boek gaat over hoe hout in topvorm komt. Meer dan 50
vormgevers in hout vertellen hoe hun werk tot stand komt: met
kennis, ervaring, gereedschap, persoonlijke inzet en ideeën, en
vooral: met passie.

Tekeningen

Kunstzinnige tekeningen van houtverwerking en -bewerking tot
diverse houten gebruiksvoorwerpen, muziekinstrumenten en t.b.v.
onderdelen in boten, wagens, karren e.d.

Bedrijven

Een wegwijzer voor het maken van een beroepskeuze in de bouw
en aanverwante industrie. Ook voor leerlingen op de basisschool die
bijvoorbeeld een werkstuk willen maken over het onderwerp
"bouw". Uiteenzetting van de diverse beroepen in de bouw met
praktijkverhalen van mensen die in die beroepen werkzaam zijn. Dit
alles om een keuze te kunnen maken.

Tentoonstelling

Het boekje bevat een toelichting op de schoolplaten welke te zien
waren in Museum De Timmerwerf, tijdens de tentoonstelling "Uit
de school klappen", gehouden van 29 november 2013 t/m 1 maart
2014. Deze tentoonstelling was tot stand gekomen met o.a. de
medewerking van Openbare Basisschool De Vlieten in De Lier.
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43

44

45

46

47

De Vlas en Linnenindustrie

(Bouw)materialen

Vier eeuwen Nederlandse schaven en
Gerrit v.d.
schavenmakers. Four centuries of
Sterre
Dutch planes and planemakers

Landelijk en Ambachtelijk Leven

100 Verbeeldingen van Ambachten.
Het menselijk bedrijf (Grote uitgave)

100 Verbeeldingen van Ambachten.
Het menselijk bedrijf (Kleine uitgave)

Gereedschap

Luc de Vliegher Museum

Beroepen

Beroepen

Bedrijven

Beschrijving van de vlas-en linnenindustrie in het begin van de
vorige eeuw. Hoe deze nijverheid in vroeger eeuwen in ons land is
gekomen en is ontwikkelt tot de huidige - machinale - industrie. De
machines, met afbeeldingen, die daarbij gebruikt werden. Verklaring
van termen die van belang zijn om het produktieproces te kunnen
begrijpen.

Handgereedschap

Het boek omvat een beschrijving van de basisprincipes van schaven
voor houtbewerking, de benaming van schaven met hun onderdelen
en de verschillende schaaftypes die vroeger in Nederland gebruikt
werden. In de eerste hoofdstukken zijn de historische vondsten en
de geschiedenis van het maken van schaven in Nederland
besproken. Daarnaast wordt de industrialisatie van het
schavenmaken beschreven, zoals o.a. bij de firma Nooitgedagt.
Daarnaast nog meerdere onderwerpen zoals de werkplaatsen en
werkbanken in vroeger tijden .

Tentoonstelling

Boek naar aanleiding van hetgeen te zien valt in het Westvlaams
Provinciaal Museum van het Bulskampveld te Beernem. Het betreft
voornamelijk beschrijvingen en foto's/tekeningen van
(hand)gereedschappen welke vroeger in de landbouw werden
gebruikt, zoals handkarren, bijlen, zeisen, scheppen, hooiharken,
maar ook gereedschap t.b.v. leien en rieten daken.

Tekeningen / foto's

100 etsen van Jan Luyken en zijn zoon Caspar. Uitgegeven in 1694
in een boek "Het Menselyk Bedrijf, bestaende uyt 100 Kopere
Plaetjes van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven, met
Versen toegepast op het Gemoet". Het laat ons zien dat nog maar
enkele eeuwen geleden alles door handenarbeid tot stand moest
komen, met vaak primitieve gereedschappen.

Tekeningen / foto's

100 etsen van Jan Luyken en zijn zoon Caspar. Uitgegeven in 1694
in een boek "Het Menselyk Bedrijf, bestaende uyt 100 Kopere
Plaetjes van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven, met
Versen toegepast op het Gemoet". Het laat ons zien dat nog maar
enkele eeuwen geleden alles door handenarbeid tot stand moest
komen, met vaak primitieve gereedschappen.
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48

Boterbereiding in de late negentiende
Martijn Bakker
eeuw

49

Houtconstructies

50

Catalogus van gereedschappen

51

Molens in Zuid-Holland in oude
anschten (deel 1)

52

Molens in Zuid-Holland in oude
ansichten (deel 2)

L. Zwiers

A. van
Lambelgen

H.A. Visser

Beroepen

Historie

(Bouw)materialen

Houtconstructies

Gereedschap

Handgereedschap

Molen(bouw)

Tekeningen / foto's

Molen(bouw)

Tekeningen / foto's

Boter was eeuwenlang een product van de boerderij, voor eigen
gebruik en om te verhandelen. Rond 1900 was dit grotendeels
veranderd in een meer fabrieksmatige produktie. Beschrijving van
de verschillen per provincie, waarbij men zich vooral heeft
geconcentreerd op de boterbereiding in de oostelijke helft van
Nederland. Dit omdat b.v. in het westen meer kaas werd gemaakt.
Ook worden de boter-ontwikkelingen in diverse landen beschreven
en welke invloed dit had in Nederland. Beschrijving van al deze
(technische) veranderingen en de gevolgen voor de boer.
Beschrijving van hout als natuurprodukt, zijn vele
bewerkingsvormen en toepassingen met name als bouwmateriaal.
Waar hout voornamelijk in de bouwkunde wordt toegepast.
Uiteindelijk worden vele constructies van hout beschreven, zeer
gedetailleerd met tekeningen.
Catalogus van alle voorkomende handgereedschappen in brede zin,
zowel voor hout-, steen- als metaalbewerking. Van
schroevedraaiers, metaalboren, beitels, hamers, vijlen,
bankschroeven, handboren, nijptangen, betonijzerscharen, tot zeer
specifiek gereedschap, etc.
Molenfotoboek uit een reeks per provincie. Als eerst koos men voor
Zuid-Holland, waar zowel vroeger de meeste molens stonden, en nu
nog. Verklaring waarom dat het geval was. Beschrijving van
industriemolens. Vele foto's op alfabetische volgorde per plaats
weergegeven.
Dit fotoboek uit 1980 is een vervolg op deel 1 uit 1972 (nr. 132) Hier
geen alfabetische volgorde per plaats, maar eerst een aantal
wipmolens. Daarna achtkante en ronde poldermolens, gevolgd door
enkele wipkoren- en industriemolens en dan paltrok zaagmolens.
Na deze komen de grond- en tot slot de stellingmolens. Achterin
treft men een index per plaats aan.
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53

Nederlandse Molens in oude ansichten
H.A. Visser
(deel 3)

54

Molens, gemalen en andere
waterstaatkundige elementen in
Midden-Delfland. Een inventarisatie
van hun cultuurhistorische waarden

G. Ottevanger
e.a.

55

Groot volkomen Moolenboek.
Nauwkeurig ontwerp van allerhande
tot nog toe bekende soorten van
moolens met haare gronden en
opstallen en al het geene verder daar
toe behoort

Leendert van
Natrus, Jacob
Polly, Cornelis
van Vuuren

56

Kroniek van de Lisser Timmerman en
Molenmaker

57

Die Volkskundliche Gerätesammlung
des Schleswig-Holsteinischen
Landesmuseums

Cornelis v.d.
Zaal, bewerkt
door dr. A.J.
Kölker

Molen(bouw)

Molen(bouw)

Molen(bouw)

Molen(bouw)

Arnold Lühning Museum

Tekeningen / foto's

Er bestaat ook een deel 1 en deel 2 van "Nederlandse Molens",
helaas niet aanwezig in onze bibliotheek. In de inleiding veel
aandacht voor het feit dat reeds 90% van het vroegere
molenbestand in Nederland is verdwenen. Dat leidde in 1923 tot de
oprichting van de vereniging "De Hollandsche Molen" met als doel
dit zoveel mogelijk te voorkomen. Aandacht voor koren-, polder-,
zaag-, olie-, tras,- verf- en pelmolens. Foto's zijn per provincie
weergegeven.

Inventarisatie

Omdat windmolens, stoomgemalen en voor een groot deel ook
dieselgemalen verdwenen zijn in het gebied van het
Hoogheemraadschap Delfland, is het voor de waterschappen van
belang om een goede inventarisatie te maken van wat in het gebied
aanwezig is en weke objecten de moeite waard zijn om voor het
nageslacht te behouden, in welke beheersvorm dan ook. Dit
vanwege hun taak als beheerder van waterstaatkundige en
cultuurhistorische monumenten. Vandaar deze inventarisatie.

Tekeningen / foto's

Beschrijvingen maar voornamelijk zeer gedetailleerde tekeningen
van de molens in de achttiende eeuw. Bijvoorbeeld: beschrijvingen
en tekeningen van o.a. de Wip-watermolen, Moddermolen, Verf- of
Snuyf Tabaksmolen, Papiermolen, Water- Vyfel of Slangmolen,
Grondt en gaandewerk van een agtkante Watermolen.

Historie

In zijn laatste levensjaren maakte Cornelis van der Zaal een
compleet overzicht (kroniek) voor zijn zoon van de door hem
verrichte werkzaamheden aan alle circa 22 door hem gebouwde
en/of onderhouden molens in Lisse, Hillegom, Sassenheim ,
Noordwijkerhout en Voorhout. Naast molenmaker was Cornelis als
timmerman in Lisse betrokken bij lokale bouwprojecten zoals
bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe preekstoel en
toegangsportaal in de de Grote Kerk.

Overig

Beschrijving in de Duitse taal van vroegere (hand)gereedschappen
en voertuigen, gebruikt in de Duitse landbouw, met name in
Sleeswijk-Holstein.
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