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Kroniek 1 november – 31 januari 2021 
 

Algemene Ledenvergadering 2021 
Eind maart, op een nog nader te bepalen datum, vindt de 
jaarlijkse ledenvergadering plaats. Deze kan door het 
voortduren van de coronaperikelen tot onze spijt 
wederom niet op locatie plaatsvinden. Het bestuur, en 
met name de nieuwe bestuursleden, had graag 
persoonlijk met de leden van gedachten willen wisselen. 

Op dit moment beraden we ons nog of we wederom voor 
een schriftelijke afhandeling kiezen, voor een web-
vergadering (Zoom), of voor een combinatie van beide. 
De leden krijgen in ieder geval op tijd de stukken 
toegestuurd, zodat een en ander ordelijk kan verlopen. 
(SB) 

Onze vereniging en Brill 
Na een eerdere afzegging in mei wegens corona vond op 
12 november 2020 ons (digitaal) overleg plaats met de 
OR Pensioencommissie en de vertegenwoordiger van 
Brill, onder voorzitterschap van de BOB. Helaas was de 
vertegenwoordiger van Brill niet aanwezig, waardoor de 
reglementaire verantwoording niet afgelegd kon worden, 
wat wij in hoge mate betreuren.  

De ondernemingsraad en de werkgever waren in 
onderhandeling over een nieuwe pensioenregeling die 
per 1 januari 2021 zou moeten ingaan, ter vervanging van 
de oude regeling. Hierbij zou mogelijk voorgesorteerd 
worden op het nieuwe pensioenakkoord. Voor zover 
bekend wordt niet overwogen om van uitvoerder (PGB) 
te veranderen. Het volgende POO-overleg staat gepland 
voor 20 mei 2021 (SB). 

 
Het BOB-Nieuws 
Ons lid Janjaap Blom is aangetreden als redacteur BOB-
nieuws. Janjaap was in het verleden uitgever bij Brill en 
is nu uitgever bij Taylor & Francis. Het bestuur heeft 
hem gevraagd na te denken over de communicatie met 
de leden, zoals deze nieuwsbrief en eventueel een 
website. Zijn mailbox staat van harte open voor uw 
suggesties: janjaap.blom@gmail.com.
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Interview met oud-collega Peri Bearman 

 
door Francine Edridge 

 
In het kort: 

− Geboren: Washington DC, USA 
− Burgerlijke staat: Gehuwd 
− Woonplaats: Massachusetts, USA 
− Opleiding: Drs. in de Arabische taal- en letterkunde, 

Universiteit Leiden 
 

Wanneer ben je bij de Koninklijke Brill gekomen en 
had je al eens van Brill gehoord?  

Ik ben in 1990 aangenomen bij Brill; na mijn afstuderen 
in 1986 heeft Lizzie Venekamp, toen editorial director, 
mij gevraagd om bij Brill te komen werken. Wij 
“interviewden” een week na de geboorte van mijn 
tweede kind en ik had geen interesse in werk buitenshuis. 
Ik heb toen een aantal jaren op freelancebasis proeven 
gelezen van o.a. de Encyclopedie van de Islam 
(sindsdien moet ik een bril dragen). Ik kende Brill 
uiteraard van de studie - men kan met moeite een Brill 
publicatie ontwijken als je Islam studeert - en ik heb later 
begrepen dat het mijn professor was, de heer Jan 
Brugman, toendertijd ook voorzitter van de Raad van 
Commissarissen, die mij bleef aanbevelen. 

Wat waren je eerste indrukken toen je bij Brill 
aantrad? En de verscheidenheid aan personeel?  

Ik herinner mij niet erg veel, helaas, of ik heb het 
verdrongen, maar er was zeker een verscheidenheid aan 
personeel, van zetter tot afgestudeerde en alles 
ertussenin. Er was nog één andere buitenlander, Julian 
Deahl. Ik heb nog goede herinneringen aan de “hustle 
and bustle” – de drukte – van het bedrijf toendertijd; waar 
je je ook bevond, je hoorde de kakofonie van de 
machines en de luidruchtige gesprekken; heel levendig. 
Ver van de zuivere bedrijfsatmosfeer die vandaag heerst. 

Kreeg je als Amerikaanse ook de indruk dat Brill een 
soort “familiebedrijf” was, zoals velen met mij het 
bedrijf destijds zagen? 

Nee, ik heb nooit het gevoel gehad dat Brill een 
”familiebedrijf” was.  

Werd je als Amerikaanse meteen “in de armen 
gesloten” door collega’s?  

Ik heb sowieso niet het idee dat Nederlanders anderen 
meteen “in de armen sluiten” maar ik was al goed 
ingeburgerd en sprak goed Nederlands, dus het begin bij 
Brill in die zin was niet moeizaam. Ik had geluk dat ik 
aangenomen werd in de tijd van Frans Pruijt, iemand die 
initiatief verwelkomde – dat is zeer anders geworden na 
zijn vroege overlijden – en in die tijd barstte ik van 
nieuwe ideeën. In die zin voelde ik me zeer welkom. 

Je functie bij Brill was uitgever Islam. Kun je me 
vertellen wanneer de Encyclopedie van de Islam is 
ontstaan en wie er aan de wieg heeft gestaan van het 
project? 

De idee van de Encyclopedie van de Islam ontstond in 
1892, in Engeland, maar het eerste fascikel – een deel 
omvatte 10 à 12 fascikels – is pas in 1908 gepubliceerd, 
het eerste deel in 1913. De eerste editie van de 
Encyclopedie is tussen 1913 en 1936 in vier delen 
verschenen – die is later herdrukt als E.J. Brill’s First 
Encyclopaedia of Islam – en de tweede editie, waaraan 
ik heb gewerkt, is in 12 delen tussen 1960 en 2004 
verschenen. Het eerste fascikel daarvan verscheen in 
1953. De Encyclopedie is ook verschenen in het Duits 
(alleen de eerste editie) en Frans. Daarover heb ik een 
studie, A History of the Encyclopaedia of Islam, 
gepubliceerd in 2018. Informatie over de tweede editie is 
grotendeels gebaseerd op het Encyclopediearchief van 
correspondentie tussen de editors en auteurs en van 
notulen van de vele vergaderingen over meer dan veertig 
jaren.  

 

 
Pand Boekhandel en Drukkerij E.J. Brill. Brill verhuisde 
in 1883 naar de vleugel van het Heilige Geest Weeshuis, 
aan de Oude Rijn 33a, gebouwd in 1776. 

 

Ik herinner me dat mijn man het destijds ook dikwijls 
over dit project had. Tijdens zijn ziekte in 1980 – er 
waren slechte economische jaren voorspeld – hoopte 
hij dat Brill zou overleven, dankzij o.a. de 
Encyclopedie van de Islam. Voor zover ik het kan 
inschatten was het een goedlopend product? 

Ik denk dat het niet hyperbolisch is om te zeggen dat de 
Encyclopedie een buitengewoon goedlopend product  
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voor Brill was. Tot de jaren 1990 was er weinig haast 
mee – fascikels verschenen om de anderhalf of twee jaar 
en niemand maakte zich daar druk om. Frans Pruijt vroeg 
mij op een zeker moment of het niet sneller kon en ik zei, 
wel zeker. Met het tempo van destijds zou iedereen, 
inclusief alle editors (er waren er toen vier), allang 
overleden zijn vooraleer het laatste fascikel gepubliceerd 
zou zijn. Wij hebben toen de vaart er ingezet – vier 
fascikels per jaar bleek niet te doen, ook niet voor de 
zetters en drukkers van Brill, maar drie was mogelijk. 
Zodoende zijn de delen 7 t/m 12 in twaalf jaar 
verschenen tegenover 1 t/m 6 in dertig jaar. Alle editors 
hebben het er levend afgebracht. Pruijt zelf is, tot ons 
grote verdriet, in 1993 plotseling overleden. 

Wat ik me herinner was dat er in 1980 al veel geld in 
het project was geïnvesteerd en klopt het dat de heer 
Backhuys bij zijn aantreden als directeur het meteen 
in de ijskast heeft gezet? En wie heeft het opnieuw uit 
de ijskast gehaald?  

Ik weet niets van enig zetten in een ijskast maar zoals 
gezegd, men maakte zich geen zorgen dat er slaksgewijs 
aan gewerkt werd. Het geld dat destijds geïnvesteerd 
was, heeft zichzelf vele duizenden keren terugverdiend. 
Overigens, Brill “investeerde” slechts in de produktie 
kosten – de editors werden niet betaald en de auteurs 
kregen een piepkleine vergoeding, gefinanceerd door 
buitenfondsen, die de editors zelf moesten vinden. 

Heb je nog ernstige problemen ondervonden of 
conflicten meegemaakt tijdens je werkzaamheden bij 
Brill? 

Ja, ik kan er slecht tegen “gemicromanaged” te worden, 
noch tegen een bedrijfsleiding die slechts interesse heeft 
in de opbrengsten. Dat botste met de leiding die na het 
overlijden van Pruijt aantrad. De belangrijke 
wetenschappelijke werken die de tand des tijds moesten 
doorstaan waren in hun ogen een product, een 
commoditeit zoals alle andere. Ik heb het drie jaar 
volgehouden en uiteindelijk in 1997 ontslag genomen. 
Een van de keerpunten was toen ik op een congres te 
horen kreeg dat ik onmogelijk voor Brill kon werken 
omdat ik geen goud droeg. Ik realiseerde me dat ik aan 
de verkeerde kant van de academische wereld stond. 

Heb je over het algemeen met plezier gewerkt bij 
Brill? 

Zeker. Ik heb veel vrienden gemaakt, binnen en buiten 
Brill. 

 

Waar houd je je momenteel mee bezig en woon je nog 
steeds in Nederland? 

Nadat ik Brill verlaten had ben ik gevraagd naar Harvard 
University te komen om een onderzoeksprogramma in 
het islamitische recht te begeleiden. Ik had nooit gedacht 
dat ik Nederland zou verlaten – ik woonde er met veel 
plezier – maar men zegt met moeite nee tegen Harvard. 
Wij zijn hier nog steeds, al ben ik tien jaar geleden 
gepensioneerd. Vóór de pandemie was ik vaak in de 
bibliotheken van Harvard te vinden – daar heb ik het 
boek over de Encyclopedie geschreven en een begin 
gemaakt aan een volgend boek, dat binnenkort naar de 
uitgever wordt verzonden. Ik ben ook editor voor het 
islamitische gedeelte van de Journal of the American 
Oriental Society (wij zijn met vier editors, elk voor een 
deel van “de Orient”) en vanaf vorig jaar, editor-in-chief, 
wat een hoop werk met zich meebrengt. Daarnaast edit 
ik als freelancer voor verschillende Harvard onderzoeks-
centra, zoals Dumbarton Oaks, waar byzantijnse studies 
te vinden zijn. Ik wil nog een aantal boeken publiceren 
dus ik verwacht nog tien jaar hiermee door te gaan. 
Fingers crossed! 

 

 
 

De foto is genomen tijdens een boottocht aangeboden 
door Brill, ter gelegenheid van de viering van het 
afronden van de tweede editie van de Encyclopedie van 
de Islam (mijn mannelijke co-editors, van links naar 
rechts, zijn Wolfhart Heinrichs, Thierry Bianquis, Emeri 
van Donzel, en Edmund Bosworth – respectievelijk, in 
2014, 2015 en 2017 overleden). 

 
 
 
 
 
 



 
 

4 

 
Koninklijke Brill NV

 
 
 

Brill Nieuws/News 

 
 
 
 

 
11 dec 2020 

Brill en het Max Planck Institute for 
the History of Science tekenen een 

overeenkomst over “Digital 
Concordances” 

Brill heeft een overeenkomst gesloten met het Max 
Planck Institute for the History of Science (MPIWG) 
om samen te werken aan digitale concordanties (een 
naslagwerk in boek- of digitale vorm dat 
zoekmogelijkheden aanbiedt bij belangrijke 
internationaal bekende (studie)boeken). Het doel 
van de samenwerking is te onderzoeken hoe de 
digitale concordantie gecreëerd en onderhouden 
kan worden op een duurzame manier vanuit 
technisch, organisatie en business perspectief. 

 

03 dec 2020 

Choice Awards voor zes Brill 
Publicaties als “Outstanding Academic 

Titles” in 2020 
Brill laat trots weten dat zes publicaties gekozen zijn 

door Choice magazine’s 2020 list of Outstanding 
Academic Titles. Deze keuze van de Choice review 
editors, mag als illustratie gezien worden van het 

rijke publicatie programma van Brill. 

 
 
 

09 sep 2020 

Aankondiging Stichting 
Administratiekantoor Koninklijke 

Brill NV 
Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor 
Koninklijke Brill (STAK) maakt bekend dat op 2 
september 2020 het STAK bestuur Mevr. Leni 
Boeren als lid van het bestuur van de STAK heeft 
aangesteld voor een termijn van vier jaar. 

 

 
 
 

 
 
Voor nadere bijzonderheden: www.brill.com/news
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Ontwikkelingen nieuwe pensioenstelsel 

Inmiddels is duidelijk geworden dat er in het 
verkiezingsjaar 2021 geen kortingen op pensioenen 
zullen plaatsvinden. In december heeft het 
ministerie van Sociale Zaken de plannen voor de 
overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in 2026 
gepubliceerd, inclusief de overgangswet (Wet 
toekomst pensioenen). De ouderenorganisatie, 
waaronder de Koepel Gepensioneerden, hebben 
scherp gereageerd: ‘“Het wordt eerst zeker minder 
en daarna minder zeker”’ schrijven zij in hun 
reactie. ‘Kortingen blijven waarschijnlijk, 
verhogingen zijn voor de meeste Nederlanders tot 
2026 onhaalbaar. De belofte van minister Koolmees 
en sociale partners om indexatie sneller mogelijk te 
maken, blijkt een dode mus. De komende jaren 
wordt het voor gepensioneerden met de uitholling 
van de pensioenen zeker minder, waar het in het 
nieuwe stelsel minder zeker wordt. Het slechtste van 
twee werelden wordt zo bijeengebracht. (…) 

Positief is dat tussen sociale partners en minister is 
afgesproken dat de stuurgroep de vraagstukken van 
de overgang naar het nieuwe stelsel zal blijven 
aanpakken. De uitkomsten zijn echter onzeker, 
waarmee de minister gepensioneerden voorlopig 
laat bungelen.’ 
In een bericht aan de leden eind januari schrijft De 
Koepel o.m. dat er een oplossing is om zowel 
kortingen te voorkomen als indexatie mogelijk te 
maken en dat is door in de overgangsperiode tot 
2026 niet meer te werken met de Rekenrente uit het 
huidige stelsel, maar met het zgn. Projectie-
rendement uit het nieuwe stelsel. Ook vindt De 
Koepel de manier waarop de invloed van 
gepensioneerden in de wet is verankerd volstrekt 
onvoldoende. De Koepel kondigde verschillende 
acties aan om politieke druk uit te oefenen, vóór de 
Tweede Kamer verkiezingen, maar ook daarna bij 
de opstelling van het regeerakkoord.

 
 

In memoriam 
 

 
 

 
 

Isabella Gerritsen 
 

Met vertraging bereikte ons het verdrietige bericht van het overlijden van ons lid Isabella Gerritsen op 16 april 2020. 
Isabella is 72 jaar geworden. 

We herinneren ons Isabella als de stille kracht achter de totstandkoming van een aantal grote naslagwerken van Brill, 
met name van de Encyclopaedia of Islam. Zij begon ooit op het Leidse antiquariaat van Brill aan de Nieuwe Rijn, 
waarna ze haar organisatietalent inzette om de talloze bijdragen aan de EI te stroomlijnen. Menige contribuant schreef 
haar aan als “Professor Gerritsen”, hetgeen ze wel amusant vond. Na meer dan 40 jaar bij Brill, ging zij in 2012 met 
pensioen. 

We denken aan Isabella terug als een vriendelijke, uiterst bescheiden collega. 
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Peter Kranenburg 

 
Onlangs bereikte ons het bericht dat op 17 januari 2021 ons lid Peter Kranenburg is overleden, hij is 93 jaar geworden.  
Peter was in zijn werkzame leven twintig jaar aan Brill verbonden als bedrijfsleider van de drukkerij. Onder zijn 
leiding is de toenmalige drukkerij gemoderniseerd door over te schakelen van lood naar elektronisch zetten en van 
hoogdruk naar offset.  
In het vorige BOB-nieuws stond nog een uitgebreid interview met hem waarin hij onder meer terugkeek op zijn tijd 
bij Brill. 

Het verenigingsbestuur 
 
Sam Bruinsma, voorzitter, tel. 06-50254555, e-mail: 
voorzitterbob@gmail.com 

Michiel Thijssen, secretaris, tel. 06-49898344, e-mail: 
secretariaatbob@gmail.com 

Jan Kalkhoven, penningmeester, tel. 070-3684378,  
e-mail: kalkhoven.jan12@gmail.com  

Redactie BOB-nieuws: Janjaap Blom, tel. 06-10018383, 
e-mail: janjaap.blom@gmail.com 

Postadres: Secretariaat BOB, p/a Amerongenstraat 5, 
2546 VV Den Haag 

Bankrekening: NL 32 INGB 0009 064 579 t.n.v. 
Belangenver. Oud-medew. Koninklijke Brill NV 

  
 

 Over BOB Nieuws 

BOB Nieuws verschijnt drie maal per jaar, in februari, juni 
en oktober. 

Het blad wordt gratis toegestuurd aan de leden en de 
donateurs, aan de directie en de ondernemingsraad van 
Brill, aan de Pensioencommissie van de ondernemingsraad 
van Brill, aan de contactpersoon van de werkgever voor 
het Pensioenoverlegorgaan van Brill en aan het bureau van 
koepelorganisatie (KG). 

Kosten van andere abonnementen op aanvraag bij de 
secretaris (voor contactgegevens zie hierboven, in de 
rubriek “Het verenigingsbestuur”). 

Over de Vereniging 

De Belangenvereniging Oud-medewerkers Koninklijke 
Brill NV stelt zich ten doel, de belangen van haar leden en 
van degenen die lid kunnen zijn te behartigen, in het 
bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige 
rechten op pensioen onder collectieve overeenkomsten 
gesloten door Brill met pensioenuitvoerders. 

De Vereniging treedt in het Pensioenoverlegorgaan van 
Koninklijke Brill NV op als officiële vertegenwoordiger 
van de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers 
(‘slapers’). 

De Vereniging is aangesloten bij de Koepel 
Gepensioneerden (KG).  
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