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Leiddraad bij het orderwijs in de natuurkunde: deel. Evenwicht en beweging bij
vaste, vloeibare en gasvormige lichamenLeerboek Der Dierkunde, Plantkunde en
NatuurkundeBrill ArchiveHandleiding tot de beoefening der
natuurkundeNederlandsch archief voor genees- en natuurkunde. jaargLeerboek
der natuurkunde en van hare voornaamste toepassingenTweede boek Warmte
and moleculaire krachten / bew. door J.P. KuenenNederlandsch archief voor
genees- en natuurkundeLeerboek der proefondervindelijke en toegepaste
natuurkundemet eene aanzienlijke verzameling van opgeloste
vraagstukkenLeerboek der natuurkundeNederlands tijdschrift voor
natuurkundeGrondbeginselen der natuurkundeLeerboek der
natuurkundeVerhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen,
Afdeeling NatuurkundeBeginselen der natuurkundeleidraad bij de lessen aan de
universiteit te Leiden. Dl. 2Beginselen der natuurkundeleiddraad bij de lessen
aan de universiteit van LeidenGrondbeginselen der natuurkunde van den
menschLeerboek der proefondervindelijke en toegepaste natuurkundeLeerboek
der proefondervindelijke en toegepaste natuurkunde met eene aanzienlijke
verzameling van opgeloste vraagstukken en ruim 600 tusschen den tekst
gedrukte hout-gravurenLessen Over Theoretische Natuurkunde Viii.Brill
ArchiveLeerboek der natuurkunde en van hare voornaamste
toepassingenLeerboek der natuurkundelessen over theoretische natuurkunde
aan de rijks universiteit te leiden gegeven doorBrill
ArchiveNatuurwetenschappelijk tijdschriftHandleiding bij de practische
oefeningen in de natuurkunde (algemeene cursus) aan de Technische
hoogeschool te Delftmet eenige theoretische toelichtingenGrondbegrippen en
hoofdzaken van de proefondervindelijke natuurkundeeen studieboek voor
kweekelingen en onderwijzersVerhandelingen der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam, Afdeeling NatuurkundeEerste sectieBeginselen
der natuurkundeNatuurkunde naar de behoeften des tijds, benevens de nieuwste
uitvindingen en ontdekkingen in die wetenschapvoor de jeugd van beiderlei
geslachten bewerktWiskundige basisvaardigheden. Een survivalkit voor een
succesvolle start in het hoger onderwijsASP / VUBPRESS / UPALessen over
theoretische natuurkundeaan de Rijks-Universiteit te Leiden
gegevenVerhandelingen der Koninklijke Akademie van WetenschappenAfdeeling
NatuurkundeNederlandsch tijdschrift voor natuurkundeStudiënLeerboek der
physiologieAtomisme en individualismede Amsterdamse natuurkunde tussen
1877 en 1940Uitgeverij VerlorenVerhandelingen der Koninklijke Akademie van
WetenschappenVerslag van de gewone vergaderingen der wis- en
naturkundinge afdeelingVerslagen van de gewone vergaderingen der Wis- en
Natuurkundige AfdeelingVerslagen van de gewone vergaderingen der wis- en
natuur- kundige afdeelingBeknopte handleiding tot de kennis van de
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leerstellingen der toonkunstHet Natuurkundig laboratorium der Rijksuniversiteit te
Leiden in dejaren 1882-1904Gedenkoek aangeboden aan den hoogleeraar H.
Kamerlingh Onnes,directeur van het laboratorium, bij gelegenheid van zijn
25-jarig doctoraat op 10 juli 1904
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