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Op zz december zoo5 vond de overdracht plaats van de

boeker.r die Prof. Jan Brugman (Zaandarn 9 mei y9z1-

Den Haag 7 september zoo4) aan de Universiteit heeft

nagelaten. Jan Brugman was hoogleraar 
'Arabische 

taal

en cultuur, in het bijzonder van de nieuwere tijd' aan de

Leidse Universiteit, waar hij ook gestudeerd had. ln 196o

pronroveerde hij in l.eiden op het proefschrift De berekenis

uan het Mohammedaanse recht in het hedendaagse Egpte.

Yoor zijn benoeming in Leiden werkte hij als diplomaat,

voornameli jk op posten in het Midden-Oosten en vooral

in Cairo. Zijn bekendste wetenschappelijk werk gaar over

het voortleven van het islamitisch recht in Egypte en de

moderne Arabische letterkunde in Egypte. Ook r.oltooide

hri de Concordance et Indices de /a Tradition Musu/mane, in

de jaren dert ig begonnen door A.J. Vensinck. Dit l -eidse

project, een concordantie op de verzamelde uitspraken van

Muhammad Safurat, 1.srá'r l .  a! 'adu ai-rnuÈtarak.
( ' l s rae l ,  de  gemeenschappeLí lke  v i jand ' ) ,  Ca i ro  i r95z l .

de profeet Mohammed,

heeft sterk bijgedrager.r aan

de intcrnationale uitstra-

ling van Leiden als cen-

trum voor islamkunde.

Na l ' t  z i jn  wetcnrc l rappc-

lijk welk schreef hij veel

voor kranten en tijdschrif-

ten zoals NRC Handek-

blad, De Gids en hct

Ho llands Ma andb lttd, en

droeg zo actief bi j  aan de

opir.r ievorming in Neclerland

over Arabieren en het N,'l idclen-Ooster.rconfl ict. Zijn br ede

interesse uit te zich in corrcspondentie met col lega's, onder

wie Karel van het Rer.e. 
'l'ijdcns 

zijn hoogleraarschap werd

in ry7r het 
'Nederlancls 

Inst i tr-rut voor Archeologie en

Arabische Studiën in Cairo' opgericht, het tegenwoordige

Nvrc. Ook behoorde hi j  in 1987 tot de oprichters van de

Stichting Boekenfonds Arabië en de Islan.r.  Jan Brugman

was een r.an mijn leermeesters en ir-r t989 was

hij  mijn promotor. Leerl inger-r van Brugman

bekleden nu ir.r Neclerlancl cn daarbuiten posi-

ties van belang, bijr.oorbeeld als hoogleraar of

ambassadeur.

Met gul le hand
Tijdens zijn leven heeft Jan Brugman meerdere

malen grote hoeveelheden boeken geschonken

aan de Leidse Universiteitsbibl iotheek. Hi j  was

zelf een actief verzamelaar op de gebieden die

hem interesseerden. Soms r.vas hij naar zijn

eigen gevoel klaar met een onderwerp en kon-

den de boeken die hij in de loop der jaren

daarover verzameld had bij hem thuis worden

opgehaald. Na zijn overlijden bleek dat Brug-

man bij testament had bepaald dat alle vaklite-

ratuur die de Leidse uB nog niet bezat aan de

Universiteit werd nagelaten. Van november

2oo4 tot december zoo5 bracht ik een aantal

bezoeken aan Brugmans huis in Den Haag om

zijn boekencollectie uit te zoeken. Door online

de Publiekscatalogus te raadplegen kon ik ter

plekke vaststellen welke boeken de ue niet had.

Uiteindelijk werd zo'n vijftien strekkende meter

aan Arabische u.erken in verschillende transpor-

ten naar Leiden overgebracht.

De letter- en boekonrwerper Helmut Salden

ft9to-t996) maakte ooit een ex-l ibr is voor zi jn

vriend Jan Brugman. Omdat het hier een bi j-

zonder gespecialiseerde collectie van een Leids

hoogleraar van grote faam betreft is besloten

om, waar dit nog niet door Brugman zelf

gedaan is, de boeken van het legaat in de

un alsnog van dit ex-libns te voorzlen.
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Op dor.rderdag zz december zoo5 is het gehele Legaat

Brugman nog eens op tafels uitgestald in de voormalige

Oosterse handschriftenkamer en heeft Jan Brugmans echt-

genote, mevr. N. Brugman-Begemann, de collectie aan de

Universiteitsbibliotheek overgedragen.

Aan het voorlopig ordenen van het wetenschappelijk

archief en documentatiemateriaal van Jan Brugman zal nog

worden gewerkt met de bedoeling om dit na schifting ook

in de Leidse collecties onder te brengen.

Leidse curiosa in de srcu
s l  CN- fc ln l

Sinds augustus zoo6 is een team van de srcN (Short

Title Catalogue Netherlands) bezig om meer dan 5o.ooo
achttiende-eeuwse drukken uit het bezit van de Univer-

siteitsbibliotheek Leiden te beschrijven. Dat gebeurt met

dezelfde grondigheid als waarmee in een eerder projecr

bijna 3o.ooo in l,eiden aanwezige drukken van vóór rTor

zijn beschreven. Daarbij wordt elk exemplaar in handen

genomen om d.m.v. 'autopsie' verschi l lende drukken,

hoe miniem afwijkend ook, van elkaar te onder-

scheiden.

Boeken van Leidse drukkers en boekverkopers worden

met voorrang door het team beschreven. Hiermee facili-

teert de srcN de inventarisatie van het fonds van uitgeverij

Brill, die in het najaar v^n 2oo7 haar 325-jarig besraan

viert. De zeventiende en achttier-rde-eeuwse voorgangers

van Brill, de Leidse familie Luchtmans (Jordaan, Samuel r,

tt & rrr en Johannes), z11n op dit moment al in de srcN-

database vertegenwoordigd met ruim r5oo edities, maar

de us heeft er nog veel meer. Veel van deze uitgaven zijn

typisch Leids drukwerk: dissertaties, disputaties en andere

academische geschriften.

Nleuwe vondsten
Het beschrijven op basis van autopsie levert menig voor-

deel op: dringende reparatiewerkzaamheden worden ge-

signaleerd en er duikt wel eens ongecatalogiseerd materiaal

op. Zo is er achter Bttrcheri de Volder philosophia ó mrfthe-

seos prffisoris /audatio van Jacobus Gronovius (uer- 33r c

z8) een gecorrigeerde drukproef meegebonden van het

laatste gedicht uit die bundel. Niet onbekend, maar wel

intrigerend is een satirisch werkje van Benedetto Menzini

(unr r8r c ro), uitgegeven bij de fictieve Leidse weduwe

Van-Eet (met streepje). Het streepje doet al vermoeden dat

het hier niet om Leids, of zelfs Nederlands, drukwerk gaat.

Aan de opmaak en het zetsel valt af te lezen dat dit werkje

afkomstig is uit Italië. De weduwe Van-Eet is niet de enige

Leidse boekverkoper die verzonnen is om de identireir van

de daadwerkelijke uitgever te verhullen. In vorige eeuwen

zijn onder anderen C. Van-der-Bet (ook met streepjes),

Battista Vero en Almarigo Lorens ten tonele gevoerd als

Leidse drukkers van Italiaans werk.

Een ander voorbeeld van drukwerk dat opgenomen

wordt in de srcN-database, en dat de us in ruime mate

bezit, is wel degelijk Leids; de Catalogus udn alle de princi-

paelste rarieteyten die op de anatomiekamer binnen der stadt

Leyden uertoont worden. Vanafde zeventiende eeuw ver-

schenen er regelmatig inventarissen van verzamelingen,

zowel voor commerciële doeleinden als ren behoeve van

gebruikers. De catalogus van de Leidse anatomiekamer u'as

in verschillende talen en formaten voor bezoekers te koop.

Het was een gewild boek en het werd zeer regelmatig her-

drukt.
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Omslag

Moderne grafiek uit de schenking
Annie en Guus Huisman-von Bergen
j t ' Í t  Sch;cpt i  l ' r-rn trni.abincr {.ci t i r :n)

Onlangs onwing de Universiteitsbibliotheek een omvangrijke collectie

grafiek en tekeningen ten geschenke van Nederlandse en enkele buiten-

landse kunstenaars uit de laatste decennia van de nvintigste eeuw. De

collectie is bijeengebracht door Annie en Guus Huisman-van Bergen.

Dr. Annie van Bergen Q9z4-z,oo1) was als sociaal psvchologe onder

meer werkzaam bij diverse onderzoeksbureaus. Naast wetenschappelijk

werk op haar vakgebied deed zij ook onderzoek naar het studentenverzet

in de Tweede \Wereldoorlog, een ondetwerp waarover zij tot kort voor

haar dood regelmatig publiceerde. Haar echtgenoot mr. Guus Huisman

ft9r7-r9$) was conservator van de oosterse gedrukte werken in de Leidse

ue. Beiden hadden een grote liefàe voor de moderne kunst maar het was

vooral Annie die na het overlijden van haar man op grote schaal ging

verzamelen. Hiervan getuigen de vele bladen in de schenking die voor-

zien zi)n van een persoonlijke opdracht aan Annie. Het contact met de




