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De KNO-Boekerij - na 105 jaar een nieuw contract 
 

Roelf M. Backus, februari 2020 

 

 

et is 1915. De boekencollectie van de Nederlandsche Keel-Neus-Oor Vereeniging,  

‘DE BOEKERIJ’ neemt een dermate omvang aan, dat HENDRIK BURGER, de bibliothecaris van 

de Vereeniging, de Boekerij niet meer in zijn woning kán en wíl herbergen. Hij neemt het 

besluit de gehele boekencollectie onder te brengen bij de bibliotheek van de Universiteit van 

Amsterdam en meldt dit aan het Bestuur. Tijdens de Huishoudelijke Vergadering op Zaterdag  

20 November 1915 in het Binnengasthuis te Amsterdam komt het voorstel van Burger aan de orde. 

 

De Huishoudelijke Vergadering 1915 
 

Aanwezig zijn de voorzitter prof.dr. P.TH.L. KAN uit Leiden, de bibliothecaris 

prof.dr. H. BURGER uit Amsterdam en secretaris/notulist dr. F.H. QUIX, lector 

uit Utrecht, evenals een 12-tal leden.  

Burger en Quix liggen elkaar niet erg, beiden ambitieus, nauwgezet, licht 

geraakt en snel gekrenkt in hun eer. Ze zullen in de toekomst nog menig 

aanvaring hebben. 

 

“...Aan de orde komt punt 6 der huishoudelijke vergadering om de boekerij 

der Vereeniging in bruikleen te geven aan de universiteitsbibliotheek van 

Amsterdam. De heer BURGER ligt [sic] dit voorstel nader toe...” 

 

QUIX is de eerste die reageert. Hij heeft weliswaar veel bewondering 

voor het vele werk van de heer BURGER, maar hij is sceptisch over het 

voorstel. Hij vraagt zich met name af  “…of de collectie nog wel goed 

toegankelijk blijft voor de leden...dat een kostbare collectie waarvoor de 

leden hebben betaald eigenlijk weggegeven wordt... de UvA bibliotheek 

bepaalt dan ook of een boek uitgeleend gaat worden, hoe lang en aan 

wie...en of er wel een openbare studiezaal is…”  

Kortom, vrij legitieme argumenten om nog eens goed over na te denken 

voordat er een definitieve beslissing wordt genomen. Er volgt een 

uitgebreide discussie met als hoofdlijn, dat het wel goed zou zijn de 

Boekerij onder te brengen in een professionele universiteitsbibliotheek, 

maar de precieze voorwaarden in het contract blijven onbekend en dus 

onbesproken.  

 

Maar gaandeweg wordt duidelijk dat Burger de beslissing eigenlijk al heeft genomen en dat hij zijn 

plan wil doordrukken. Quix eindigt zijn betoog met de woorden: 

 

“...Daar de voorsteller [Burger] verzuimd heeft aan de vergadering de officiëlen voorwaarden 

gesteld door de bibliotheek, voor te leggen, vindt hij [Quix], dat het voorstel niet voldoende is 

toegelicht en dat we door aanneeming van het voorstel den stap in het duister doen. Hij [Q] stelt 

daarom voor het voorstel tot de volgende vergadering aan te houden...” 

 

Een troef  
 

Dat lijkt een redelijk voorstel, maar dan speelt Burger zijn troef uit, waardoor in feite de aandacht van 

dat laatste voorstel van Quix -om er nog eens even goed over na te denken- wordt afgeleid. 

H 

 
F.H. Quix (1874-1946) 

 
H. Burger (1864-1957) 
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“...De heer BURGER vraagt alsdan het woord om dan 

een passage uit een brief van den Heer QUIX voor te 

lezen waaruit naar spr. [B] meening duidelijk de 

geheime bedoeling van den Heer QUIX zou blijken 

welke zou zijn: zich meester te maken van de boekerij 

ten bate van zijn eigen kliniek. Na eene opmerkelijke 

stilte wordt overgegaan tot de stemming over het 

voorstel van het Bestuur dat met twee stemmen tegen 

wordt aangenomen. Als plaats voor de volgende 

vergadering wordt met algemeene stemmen Utrecht 

aangewezen. Daarna wordt de vergadering gesloten...” 

 

 

Quix versus Burger 
 

Quix is verbijsterd en het is duidelijk dat hij dit niet zomaar over zijn kant kan laten gaan. Zoals 

gebruikelijk, zowel bij Quix als Burger, wordt er bij ‘krenkingen van de eer’ door beledigingen, 

insinuaties, beschuldigingen, onaangenaamheden, onwaarheden, beuselachtige [sic] grieven, intriges, 

etc. vrij snel overgegaan tot het dreigen met -de (bestuur)functie neer te gaan leggen- en bij 

heropening van de vergadering op een later tijdstip, barst inderdaad de bom.  

 

“...de heer QUIX vraagt het woord voor een persoonlijk feit...de heer BURGER heeft een passage uit 

een brief van den spr. [Q] voorgelezen, waarmede de heer BURGER de bedoeling had den indruk te 

wekken, dat de bezwaren van den heer QUIX eigenlijk berustte om de boekerij der vereeniging in 

zijne kliniek te krijgen. 

De heer QUIX heeft daarop niet geantwoord omdat hij meende in vertrouwen te kunnen wachten op 

de afkeuring der vergadering. Dat is echter niet geschied...Nu de zaak zoo geloopen is acht de heer 

QUIX zich beleedigd en vindt hij, dat zijn eergevoel hem verbiedt langer secretaris en lid dezer 

vereeniging te blijven, wanneer de heer BURGER deswege niet amende honorable geeft...Hij [Q] 

ontzegt vooreerst den heer BURGER het recht een particulieren brief van spreker [Q] in eene openlijke 

vergadering zonder diens toestemming voor te lezen... hij [Q] had dan verwacht, dat de geheele brief 

voorgelezen werd, en niet slechts een uit zijn verband gerukt gedeelte. Indien de heer BURGER alsnog 

den geheelen Brief wil voorlezen zal aan de vergadering blijken, dat spr. [Q] meent dat onze boekerij 

thuis behoort ofwel in de op te richten universiteitskliniek te Leiden ofwel te Amsterdam...eerst 

wanneer de universiteitskliniek te Leiden en daarop die te Amsterdam niet geneigd zijn de boekerij 

onderdak te verleenen, verklaart de heer QUIX zich bereid dit te doen in zijn Kliniek [Utrecht]. Hij 

[Q] wenscht daaromtrent van den heer BURGER en van de Vergadering die nu veel volleediger is dan 

de huishoudelijke een duidelijke verklaring...” 

 

Het zal niet gemakkelijk geweest zijn, maar Burger bindt toch in en biedt zijn excuus aan: 

 

“...De heer BURGER antwoordt hierop, dat hij erkent niet het recht gehad te hebben gebruik te maken 

van een particulier schrijven in de voorafgaande vergadering. Tevens is hij gaarne bereid te 

erkennen dat de belangen onzer vereeniging den heer QUIX zeer ter harte gaan en dat hij niet de 

bedoeling gehad heeft dit te ontkennen of den heer QUIX anderszins te beleedigen. - 

 

Nadat de vergadering dit antwoord met instemming begroet acht de heer QUIX zich daarmede 

voldaan en wordt het incident gesloten...” 

 

Let wel, alles is zo opgetekend door de notulist, en dat is dus Quix! Eigenlijk een wat slappe 

verklaring van Burger, maar Quix is er toch wel tevreden mee. Een jaar later blijkt waarom. 
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December 1915, [er is geen dag ingevuld] 

wordt dan toch het contract getekend.  

 

Namens het Bestuur van de KNO-Vereniging 

door de  

• voorzitter prof. P.TH.L. KAN,  

• bibliothecaris prof. HENDRIK BURGER  

 

namens de UvA Universiteitsbibliotheek 

door de bibliothecaris 

• mr.dr. COMBERTUS PIETER BURGER jr.  

 

…een neef van Hendrik. 

 

 

De onenigheid krijgt nog een staartje 
 

Het hele gedoe bleek hiermee toch nog niet geheel ten einde. Quix, als secretaris en notulist zette zo 

af en toe het verslag een beetje naar zijn hand. Dat kwam wel vaker voor, maar deze keer was het de 

Voorzitter [Kan] opgevallen.  

 

Bij de vergadering op 25 november 1916 wordt het volgende in het notulenboek vermeld [door 

Quix]: “…De voorzitter [Kan] opent de vergadering en verzoekt den Secretaris [Q] de notulen  

dd. 20 november 1915 voor te lezen. Aldus geschiedt.”  

 

“...op de notulen heeft de voorzitter [Kan] twee opmerkingen. 

1/ dat het bedoelde schrijven [van Q] niet was een particulier schrijven doch een Rondschrijven over 

het Bestuur. 

2/ dat hij [Burger] niet gezegd heeft ‘geheime bedoelingen’, doch ‘werkelijke bedoelingen’. 

 

Hij [K] verwacht dit in de notulen te vermelden...” [door Quix] 

 
 

Nu blijkt ineens dat Quix de zaak behoorlijk heeft opgeblazen en hij wordt door Kan gecorrigeerd. 

Burger insinueerde weliswaar dat Quix met zijn brief de bedoeling had de ‘Boekerij voor Utrecht op 

te eisen’, maar het was géén persoonlijke brief en het was géén geheim complot, ...maar ook niet de 

‘werkelijke’ bedoeling, dat bleek namelijk weer uit de context. Door deze persoonlijke aanpassingen 

van de notulen door Quix, werd het wel een meer gewichtige erestrijd..., maar zo gingen die dingen 

nu eenmaal in het begin van de 20ste eeuw.  
 

 

De problemen werden voorzien 
 

Al met al heeft Quix in 1915 toch al goed voorzien welke problemen de Vereniging zou krijgen met 

het in beheer weggeven van de collectie. Hij voorzag ook, dat daarna de toegang tot de Boekerij 

moeizamer zou worden. Het contract voorziet in een stilzwijgende verlenging van steeds 30 jaar en in 

de jaren na het aangaan van de verbintenis verwatert het contact met de eigen boekcollectie steeds 

verder zodat in de jaren ’80, als de toenmalige secretaris KEES GRAAMANS de collectie eens tracht te 

bezoeken, hij niet wordt toegelaten! Ook hier geldt weer: leen geen boeken uit, want je bent ze kwijt. 

 

Bibliothecaris ERIC J.J.M. THEUNISSEN probeert in 1999 nogmaals het contact met de Amsterdamse 

Universiteitsbibliotheek te herstellen, maar ook deze pogingen verzanden om onduidelijke redenen. 
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Eindelijk een doorbraak  
 

Het duurt nog tot 2016, met de oprichting van de 

KNO-Archiefcommissie, dat er weer pogingen 

ondernomen worden om duidelijkheid te verkrijgen 

over onze boekencollectie en om het oude contract te 

actualiseren. Op 3 november 2017 hebben 3 leden 

van de Archiefcommissie, BACKUS, GRAAMANS, en 

HUIZING een onderhoud met een medewerker van de 

Universiteitsbibliotheek afd. Bijzondere Collecties, 

gevestigd aan de Oude Turfmarkt 129 in Amsterdam. 
  

Zij krijgen daar, voor het eerst, enkele van de 

topstukken uit de (eigen!) KNO-Boekerij te zien.  

 

 

Andere tijden 
 

Maar de tijden zijn veranderd. De boeken, sommige meer dan 400 jaar oud, staan niet meer ‘in een 

leeszaal op de plank’ en kunnen ook niet meer vrij ter inzage gepakt en doorgebladerd worden. De 

fragiele en bijzondere stukken worden onder strenge klimatologische omstandigheden bewaard. 

Inzien kan alleen op afspraak, met een toegangspas, vooraf aangevraagd, via internet.  
 

De meest kostbare stukken van vóór 1800-1850 zijn opgeborgen bij HET ALLARD PIERSON 

KENNISINSTITUUT, (voorheen: Afdeling Bijzondere Collecties), aan de Oude Turfmarkt 127-129 in 

centraal Amsterdam. De overige werken worden bewaard in het IWO (Instituut Wetenschappelijk 

Onderzoek), een depot nabij het AMC. Opgevraagde boeken worden door een koerier naar de Oude 

Turfmarkt gebracht en kunnen daar in de leeszaal worden ingezien. Alles is digitaal gecatalogiseerd, 

veel is gescand, het meeste is gekopieerd op microfilm, kortom een complexe organisatie voor het 

beheer.  

 
 

Het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk 
 

De collectie is in het verleden door de Vereniging met geld van de Leden opgebouwd, het waren dure 

exemplaren en vaak in een kleine oplage. Na begin jaren 1970 werden er niet veel werken meer 

centraal aangekocht en het laatste addendum van de Boekerij-Catalogus dateert uit 1968. Na die tijd 

zijn er nog aankopen ondergebracht op het KNO-Secretariaat in Amsterdam, later in de DOMUS 

MEDICA in Utrecht, maar daar is er ook geen ruimte meer voor.  

De rest-collectie en administratie zijn daarom in 2017 door de Archiefcommissie naar het TREFPUNT 

MEDISCHE GESCHIEDENIS (TMG) op Urk verhuisd. Individuele aankopen vinden tegenwoordig hun 

weg naar de bibliotheken van de diverse universiteiten en opleidingsklinieken. Boeken zijn 

tegenwoordig goedkoper, eenvoudiger te bestellen en veel leden schaffen ze daarom zelf aan. 

 

 
K. Graamans         A.C. Balsem         E.H. Huizing 
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Geen weg terug 
 

Maar er speelt nog meer. De oude boeken kunnen niet zomaar worden onttrokken uit de collectie, dat 

is een ingewikkelde operatie, dat kost geld en wat wil men er dan mee? Te gelde maken en de 

opbrengst verdelen over de 800 leden? Elders bewaren? De locatie op Urk is niet geschikt voor zulke 

kostbare oude werken en ze passen ook niet meer op een boekenrekje thuis.  

Het ‘museum & kennisinstituut’ ALLARD PIERSON in Amsterdam is voor de collectie eigenlijk de 

beste en enig juiste plaats. 

Dit alles heeft ook een emotionele impact op de leden van de Vereniging. De boeken zijn eigendom 

van onze Vereniging, maar tegelijkertijd hebben we er afstand van gedaan. Daarentegen kunnen we 

ze nu wel inzien, lezen, doorbladeren, fotograferen, kopieën van maken...maar alles onder 

begeleiding en toezicht van medewerkers van de universiteitsbibliotheek van Amsterdam.  
 

 

Na 105 jaar een nieuw contract 
 

Het opstellen van een nieuw contract was nog niet 

eenvoudig en er is meer dan een jaar overheen 

gegaan. Het is opgesteld, veranderd, aangevuld, weer 

gewijzigd, juridisch gecontroleerd en tenslotte,  

op 13 februari 2020 bekrachtigd en ondertekend door 

dr. G.K.A. VAN WERMESKERKEN, KNO-bestuurslid 

en dr. B. ZEEMAN, waarnemend directeur van de 

UvA-Bibliotheek. 
 

 

De ceremonie: 
 

• namens de Universiteitsbibliotheek,  

mw.dr. M. VAN ROON, hoofdconservator 
 

• namens de KNO-Archiefcommissie,  

prof.dr. K. GRAAMANS, voorzitter 

 

• namens de KNO-Vereniging, 

dr. G.K.A. VAN WERMESKERKEN, bestuurslid 
 

 

 

De aanwezigen: 
 

drs. R.M. BACKUS, drs. J. VAN DER BORDEN, prof.dr. P. VAN DEN BROEK, dr. P.P. DEVRIESE,  

prof.dr. K. GRAAMANS, drs. G. VAN INGEN, mr. A. LINDENBERGH, dr. R.A. TANGE,  

dr. G.K.A. VAN WERMESKERKEN,  namens de KNO-Vereniging. 
 

mw.dr. A.C. BALSEM, dr. P. DIJSTELBERGE, mw.dr. M. VAN ROON, namens de 

Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.  
 

 

 
 

 

 

 - o - o - o – 
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Het Contract 2020 
 

 
 

 

 

Het 25-jarig Gedenkboek der KNO-Vereeniging (1893-1918) 
 

De 1e Catalogus der Boekerij 
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De Boekerij Catalogus 1953 
 

 

 

 

 

De KNO-Archiefcommissie 2016-2019 

 

 

 
 
(vanaf rechtsboven, met de klok mee) 

 

• J. van der Borden 

• K. Graamans (voorzitter) 

• E.H. Huizing 

• R.M. Backus 
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De Bijzondere KNO-Collectie 
 

51 kostbare werken van vóór 1800 chronologisch gerangschikt 

 
 

Jaar auteur titel uitgever & formaat bijzonderheden 

1593 Weigelius (Joann.) De auditu laeso. Conclusiones.  Basileae, typis Conr. 

Waldkirchii, 1593. 4°. 

Diss. Basel 

1597 Tagliacozzi [Taliacotius] 

[Taliacotii] (Gasparis) 

De curtorum chirurgia per insitionem, libri duo. Venetiis MD XC VII.  Apud Gasparem Bindonum 

iuniorem. 1597. f °. - Cum icon 

* zie onder  p.9 

1598 Tagliacozzi [Taliacotius] 

[Taliacotii] (Gasparis) 

Cheirurgia nova de narium, aurium, labiorumque defectu, per 

insitionem cutis ex humero, arte, hactenus omnibus ignota, sarciendo, 

etc. Add. Tab, Francofurti, Excudebat Iohannes Saurius, impensis. 

Petri Kopffij 1598. 12 °.  

1600 Casserius (Jul.) De vocis auditusque organis historia anatomica trectatibus duobus 
explicata, ac variis iconibus. 2pts (1 vol.). 

Ferrariae, 1601, 1600. f °.  

1600 Fabricius (Hier.) De visione, [de] voce [ et de ] auditu. 3 pts. (1 vol.)  Venetiis 1600. f °. - Cum tab.  

1665 Staehelinus (Joh. Jac.) De catarrho. Basileae 1665. 4°.  

1666 Eglingerus (Nic.) De angina. Basileae 1666. 4°. Diss. Basel 

1671 Screta à Zavorziz (Henr.) De laesa auditione. Basileae 1671. 4°.  

1687 Bauhinus (Io. Casp.) De auditus laesione. Basileae 1687. 4°. Diss. Basel 

1697 Helmont (Franc. Mercurius van) Een zeer korte afbeelding van het ware natuurlyke Hebreeuwse ABC. 

Als mede een verhandeling om de doof-geboorene te leeren spreken 

door Joh. Conr. Amman. 

Amsterdam, by Pieter Rotterdam 

1697. 12°. De pl. ontbreken.  

 

1704 Valsalva (Ant. Mar.) De aure humana. Tractatus in quo integra auris fabrica, multis novis 

inventis et icon ill. 

Bononiae 1704. 4°. - Cum tab.  

1705 Schelhass (Christ. Frid.) De affectibus aurium in genere. Jenae 1705. 4°. Diss. Jena 

1707 Eustachius (Barth.) Opuscula anatomica et De dentibus. Ed. 2a. Acc. Leal Lealis Peri tōn 
spermatizontōn organōn [Peri tōn spermatizontōn organōn] sive de 

partibus semen confficientibus in viro. Cum fig.  

Lugduni Batavorum 1707. 8°.  

1710 Kau (Godoft. Erdmannus) De haemorrhagia narium. Jenae 1710. 4°. Diss. Jena 

1717 Valsalva (Ant. Mar.) De aure humana. etc. Trajecti ad Rhen. 1717. 4°. 

 - Cum tab. 

 

1718 Kaulitzius (Alb. Conr.) De haemorrhagia narium. Jenae 1718. 4°. Diss. Jena 

1719 Schott (Ott. Phil.) De aure humana. Argentorati 1719. 4°. Diss. Straatsburg 

1725 Du Bois (Godofr.) De auditu. Lugduni Batavorum 1725. 4°. Diss. Leiden 

1728 Buettgen (Jos.) De morborum antri Highmori varietate atque diagnosi. Bonnae 1728. 4°. Diss. Bonn 

1730 Du Verney [Jos. Guichard] Tractatus de organo auditus. E Gallico Latin redditus. Versio nova. Lugduni Batavorum 1730. 4°.  
- Cum tab. 

 

1735 Du Verney [Jos. Guichard] Verhandeling van het wertuig van ’t gehoor, behelzende, het zamenstel, 

de gebruiken en de ziektens van al de deelen van ’t oor. In het 
Nederduitsch gebragt door S.D.R. Leyden. 

1735. kl. 8°. - Met pl.  

1740 Amman ( Jo. Conr.) Surdus loquens, sive dissertatio de loquele, etc. Lugduni Bat. 1740. kl. 8°.  

1740 Valsalva (Ant. Mar.) Opera. Hoc est tractatus de aure humana et dissertationes anatomicae. 

Rec. Marque epistolas additit Joann. Bapt. Morgagnus, 2 tom. 

Venetiis 1740, 4l. 4°. - Cum tab.  

1740 Wallis (Joh.) De loquela, sive sonorum formatione, tractatus grammatico-physicus. 
Ed 7a. 

Lugduni Bat. 1740. kl. 8°.  

1741 Schroeter (Phil. Wilh. Frid.) De auditu difficili. Halae Magdeburgicae 1741. 4°.  

1742 Valsalva (Ant. Mar.) Opera. Hoc est tractatus de aure humana et dissertationes anatomicae. 

Recens. Et auctoris vitam additit Joann. Bapt. Morgagnus. 

Lugduni Bat. 1742. 4°.  

- Cum tab. 

 

1743 Iebens (Ioann. Frid.) De auribus manantibus et ulceratis. Halae Magdeburgicae 1743. 4°. Diss. Berlijn 

1749 Levret [André] Observations sur la cure radicale de plusieurs polypes de la matrice, de 

la gorge et du nez opérée par de nouveaux moyens inventés. 

Paris 1749. 8°. - Av. pl.  

1749 Schwaan (Car. Jos.) De auditu. Herbipoli 1749. 4°.  

1751 Lettre - sur les sourds et muets. A l’usage de ceux qui entendent et qui parlent. 
Avec de additions. [Par Denis Diderot]. 

S.l. 1751 12°.  

1753 Guenz (Just. Godofr.) Observatio ad ozaenam maxillarem ac dentium ulcus. Lipsiae 1753. kl. 4°.  

1753 Hallerus (Alb.)  De morbis colli observationes. Gottingae 1753. 4°.  

1770 Busch (Marc. Jan) De mechanismo organi vocis, hujusque formatione. Groningae 1771. 4°. Diss. Groningen 

1772 Scarpa (Ant.) De structura fenestrae rotundae auris, et de tympano secumdario 

anatomical observations. 

Mutinae 1772. 8°. - Cum tab.  

1773 Keetell (Theod. Henr.) De angina epidemica anni 1769 et 1770. Trajecti ad Rh. 1773. 4°. Diss. Utrecht 

1774 Bordenave [Toussaint] Mémoire sur quelques exostoses de la mâchoire inférieure. Mémoires 
de l’Académie Royale de Chirurgie, V. 

[Paris 1774] 4°. - Avec pl.  

1774 Cotunnius (Dom.) De aquaeductibus auris humanae internae. Viennae 1774. 8°. - Cum tab.  

1776 Institution - des sourdset muets, par la voie des signes méthodiques, ouvrage qui 

contient le project d’ine langue universelle, par l’entremise des signes 
naturels assujettis à une méthode. [par Charl. Michel de L’Épée]. 2pts. 

(1 tom.). 

Paris 1776. kl. 8°.  

1777 Deschamps [Claude Franç.] Lettre à M. de S*** capitaine de cavalerie, sur l’Instution des sourds et 

muets. 

Londres etc. 1777. 12°  

1777 Heintze (Frid. Car.) De chronico narium catarrhali affectu. Halae ad Salam 1777. 4°.  

1777 Meckel (Phil. Frid.) De labyrinthi auris contentis. Argentorati 1777. 4°. - Cum tab. Diss. Straatsburg 

1778 Heinicke (Sam.) Beobachtungen über Stumme, und über die menschliche Sprache, in 

Briefen. 1er Theil. 

Hamburg 1778. kl. 8°.   

1784 Fox (Edv. Long) De voce humana. Edinburgi 1784. 8°. Diss. Edinburg 
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1784 Heinicke (Sam.) Wichtige Entdeckungenund Beiträge zur Seelenlehre und zur 
menschlichen Sprache. 

Leipzig 1784. 8°.  

1784 manière La véritable - d’instruire les sourds et muets, confirmée par une longue 

expérience. Par M. l’Abbé***, Instituteur des sourds et muets de Paris 

[Charl. Michel de L’Épée]. 2 pts. (1 tom.) 

Paris 1784. 12°.  

1785 Bleuland (Jan) Observationes anatomico-medicaen de sana et morbose oesophagi 

structura. Cum fig. 

Lugduni Bat 1785. 4°.  

1790 Knoll (P. Remedius) Eine Schutzschrift für die katholische Normalschule der Taubstummen 

wider die Einwendungen der Hrn. Abbé [Charl. Mich.] de L’Épée und 
des Hrn. Friedrich Stork zu Wien. 

Augsburg 1790. 8 °.  

1793 Nachricht Historische - von dem Unterricht der Taubstummen und Blinden: oder 

Beobachtungen über die Bildung Beider überhaupt, und über die 
Erstern zu Leipzig insbesondere. [von A.F. Petschke]. 

Leipzig 1793. kl. 8°.  

1793 Sense (I.F.G.) Versuch einer Anleitung zum Sprachunterrichte taubstummer Personen. Leipzig 1793. 8°.  

1798 Eustachius (B[arth.])  De ontleedkundige plaaten van - met eene verklaaring derzelve, 

vervaardigd onder toezicht van A[andr.] Bonn. 

Amsterdam 1798. f °. - Met pl.  

1799 Beobachtungen Kleine - über Taubstumme [von Ernst Ad. Eschke]. Mit Anm. von 

J.E. Biester und J.A.H. Reimarus. Hrsg. von J. Arneman. 1er Theil. 

Berlin 1799. 8°.  

 

 
 

Auteurs alfabetisch 

 
 

 

 

 

 

Papier- & Boekformaten 
 

Formaat Naam Hoogte (cm) 

f °- 2° Folio 40 - 45 

4° Quarto 25 - 35 

8° Octavo 17 - 24 

12° Duodecimo 12,5 
 

 

 
 

* Caspare Tagliacozzi 1597  1e druk 
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Transcriptie van het Contract 1915 

 

 
 

Het Bestuur van de Nederlandsche Keel- Neus- Oor- 

heelkundige Vereeniging en de Bibliothecaris van de Bibliotheek 

der Universiteit van Amsterdam zijn met elkander 

overeengekomen: 

 

1. De boekerij van de Vereeniging wordt aan de Univer- 

siteitsbibliotheek in bruikleen afgestaan voor de tijd van 

dertig jaren, op den voet van de bepalingen in het Reglement 

voor de Bibliotheek. 

2. Van wege de Vereniging wordt zorg gedragen voor het 

geregeld inkomen van de vervolgen en van de andere aan- 

winsten. Opneming van boeken, reeds in de Universiteitsbibliotheek 

aanwezig, wordt zoveel mogelijk vermeden. 

3. De Bibliothecaris draagt zorg voor de geregelde inschrijving 

en plaatsing der boeken op de in de Bibliotheek gebruikelijke wijze, 

en voor opneming der titels in de catalogussen der Bibliotheek. 

4. Het gebruik der boeken in en buiten het bibliotheekgebouw 

wordt aan een ieder vergund, op den voet der daarvoor bestaande  

bepalingen. Bij gelijktijdige aanvragen genieten de leden der  

Vereeniging den voorrang. 

5. De Vereeniging doet afstand van de bepalingen der artikelen 

1/83 en 1/88 van het Burgerlijk Wetboek. 

6. De Vereeniging verlangt geen verzekering tegen 

brandschade op kosten der Gemeente. 

7. De overeenkomst wordt aangegaan voor den tijd van 

dertig jaren. Heeft voor het verstrijken van dezen termijn 

geen opzegging plaats gehad, dan wordt zij geacht opnieuw 

voor een gelijk getal jaren te zijn gesloten. In 

geval van opzegging, of van ontbinding der Vereeniging 

wordt, zoo mogelijk, gezorgd dat de werken in de Bibliotheek  

blijven. 

 

Aldus in duplo geteekend te Amsterdam den     December 

1915. 

 

De Bibliothecaris,                   Namens het Bestuur der Vereeniging, 

 

C.P. Burger Jr.   P.Th.L. Kan 
     Voorzitter 
 

     H. Burger 
     Bibliothecaris    
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Het originele Boekerij-Contract 1915 

 

 

 

 

 
 

 

Foto’s : RMB  
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