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Verenigingskroniek 1 maart – 31 mei 2022 
 

Onze vereniging 
In de afgelopen periode is het bestuur éénmaal bijeen-
geweest in vergadering, voornamelijk gewijd aan BOB 
Nieuws en de voorbereidingen voor de algemene 
ledenvergadering (zie onder). 

Algemene ledenvergadering 
Op donderdag 21 april vond de jaarlijkse leden-
vergadering plaats. Dit jaar konden we weer in persoon 
bijeenkomen, hoewel het ook mogelijk was om via Zoom 
deel te nemen. Brill was zo vriendelijk om een 
vergaderruimte ter beschikking te stellen. Er waren, 
inclusief bestuur, negen leden aanwezig, terwijl twee 
leden hadden aangekondigd online deel te nemen. In de 
vergadering deed het bestuur verslag van haar 
activiteiten in het voorbije jaar en werd tevens gesproken 
over de plannen voor de toekomst. Alle bestuursvoor-
stellen werden unaniem aangenomen. De notulen van de 
vergadering zullen mettertijd onder de leden worden 
verspreid. Na afloop was er bij Restaurant Cronesteijn 
onder het genot van een drankje en een hapje eindelijk 

gelegenheid om – na twee jaar pandemie – weer eens bij 
te praten. 

Pensioenoverlegorgaan 
Op 17 mei vond ten kantore van Brill het halfjaarlijks 
overleg plaats van het Pensioenoverlegorgaan (POO). 
Namens de OR Pensioencommissie waren aanwezig 
Tessel Jonquiere, Suzanne Mekking, Ingeborg van der 
Laan en Maarten Vreeswijk. Namens de werkgever 
Alwyna Eekman (VP Global Human Resources). 
Namens de BOB namen deel Sam Bruinsma en Jan 
Kalkhoven. Dit jaar hanteert de BOB de voorzitters-
hamer. Uitgebreid is gesproken over de herziene 
pensioenregeling van Brill bij PGB, waarover hier al 
eerder is bericht. Op verzoek van het POO zal de 
werkgever contact opnemen met Achmea/Interpolis. De 
BOB is erg geïnteresseerd in het wel en wee van deze 
verzekerde regeling, waar immers substantiële pensioen-
aanspraken worden beheerd van veel huidige en 
voormalige Brill medewerkers. Het volgende overleg 
staat gepland op 10 november a.s.

  
 

Pensioenkroniek 1 maart – 31 mei 2022 
 
Koepel Gepensioneerden (KG) start 
petitie aanpassing Pensioenwet 
De KG merkt dat de onvrede over de kabinetsvoorstellen 
snel toeneemt. “Het is duidelijk dat mensen steeds 
somberder worden over de beloften die een paar jaar 

geleden zijn gedaan. Dat komt omdat niet alleen het 
vertrouwen in ons pensioenstelsel, maar zeker ook het 
vertrouwen in de politiek zelf een stuk minder is 
geworden.”, aldus voorzitter John Kerstens. De KG mikt 
op blijvend indexeren, een eerlijke verdeling van de 
pensioenpot en echte invloed van gepensioneerden op de 



 
 

 

2 

uitvoering van de pensioenwet. Om haar eisen kracht bij 
te zetten, is de KG op 23 mei een petitie gestart, die wij 
u gaarne aanbevelen! 

AOW-sigaartje uit eigen doos 
Nadat de Tweede, maar vooral de Eerste Kamer stevig 
heeft geageerd tegen de AOW-plannen uit het 
regeerakkoord, komt het kabinet nu met nieuwe 
voorstellen. De voorziene extra verhoging van het 
wettelijk minimumloon (met in totaal 7,5%) gaat niet in 
twee, maar in drie stappen plaatsvinden. En niet vanaf 
2024, maar met ingang van volgend jaar. Die eerste 
verhoging zal, anders dan oorspronkelijk de bedoeling 
was, bovendien ook doorwerken in de AOW. En 
daarmee lijkt de zogenaamde ‘koppeling’ toch in stand te 
blijven. Lijkt, want de twee volgende verhogingen van 
het minimumloon werken niet door in de AOW en de 

aangekondigde verhoging van de ouderenkorting is 
geschrapt. Volgens de KG ‘een sigaartje uit eigen doos’. 

Dekkingsgraden lopen op 
Bij PGB is de beleidsdekkingsgraad dit jaar gestegen van 
112,3% in januari naar 114,4% eind april. Zoals hier 
eerder gemeld heeft PGB besloten dit jaar maximaal te 
indexeren binnen wat wettelijk mogelijk is. Dit bleek 
0,23%, hetgeen door de Vereniging van Gepensioneer-
den PGB terecht ‘een kruimel’ is genoemd. Met deze 
dekkingsgraad presteert PGB nog steeds iets beter dan 
het Nederlands gemiddelde dat volgens de pensioen-
thermometer van AON in april op 112% uitkwam, twee 
procent meer dan begin januari. 

bronnen: Pensioenthermometer AON, website website 
VGPGB, website PGB 

 
Interview met oud-collega: David Orton 

 
door Francine Edridge 

 
In het kort: 

 Geboren: 1952, Essex, Engeland. 
 Burgerlijke staat: getrouwd met Annette, al sinds 

1975. 
 Woonplaats: Dorset, in het zuiden van Engeland 

(héél mooi!). 
 Vervoermiddel: te voet (ik werk al 24 jaar thuis), 

maar ik reis tamelijk veel (vliegtuig). 
 Sport: ga iedere dag in dit mooie landschap lopen; 

armchair voetbal. 
 Boek/film, muziek: historische romans, 

Scandinavische film noir e.v.a.; jazz, klassieke 
muziek. 

 Hobbies: piano (redelijk) en klarinet (slecht). 
Huidige project: Kreta – geschiedenis, cultuur, taal 
(moderne Grieks aan het leren). 

 
Hoe en wanneer ben je bij Brill 
terechtgekomen?  

Ik reageerde op een annonce die destijds op mijn bureau 
bij Sheffield Academic Press lag, afkomstig van een 
zekere, toen nog onbekende,  Julian Deahl. Na een 
bezoek in Leiden heeft Frans Pruyt mij een baan als 
acquisitie-redacteur aangeboden. Die heb ik toen niet 
aanvaard! Maar een jaar later kwam het mij beter uit, 
Brill was nog steeds geïnteresseerd en in April 1991 (nu 
31 jaar geleden -  niet te geloven) ben ik  met mijn jonge 
gezin van Sheffield naar Leiden verhuisd. 
 
Lag je interesse in de uitgeverswereld?  
Brill in het bijzonder? 

Ik had al een paar jaar bij Sheffield Academic Press 
gewerkt en i.v.m. mijn doctorale studies aan de  

universiteit werd ik uitgenodigd om voor de uitgeverij 
als hun eerste Senior Academic Editor te komen werken. 
Brill was mij door de boekenreeksen en tijdschriften al 
bekend en had een reputatie van goede kwaliteit maar 
saai, zowel qua inhoud als presentatie. Er waren dus 
meteen goede mogelijkheden om Brill voor de 
internationale markt aantrekkelijker te maken. 
 
Had je, gezien je opleiding, veel of weinig 
van doen met de uitgeverswereld? 
Voornamelijk van wetenschappelijke 
boeken? 

Ik was vier jaar eerder in het vak bijbelwetenschap 
gepromoveerd. Ik voelde me dus in deze wereld al 
volledig thuis! 
 

 
 

https://www.pasdepensioenwetaan.nl/
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Wat was je functie bij Brill?  

Acquisitie-redacteur/uitgever en hoofd van de afdeling 
religie (naast Julian Deahl, geschiedenis – en Peri 
Bearman, Islam). 
 
Toen je besloot de baan te aanvaarden, wat 
waren de eerste indrukken? 

Ik zal nooit vergeten, hoe Frans Pruyt me mijn plek op 
kantoor liet zien, met de woorden: “This is the religion 
department, David. This is your empire. Do something!” 
Het was een mooie en motiverende uitnodiging. De 
meeste medewerkers waren zeer vriendelijk en 
behulpzaam. Ook buiten het bedrijf. Ik zal nooit 
vergeten, bijvoorbeeld, hoe Liz Venekamp hielp met het 
zoeken en vinden van een huis in de regio. 
 
Hoe ervoer je de verscheidenheid aan 
personeel? 

Ik was onder de indruk van de kwaliteit van de 
medewerkers. Meestal professioneel, maar vooral 
interessante, intelligente mensen! Voor mij was de 
Nederlandse cultuur nieuw, en in sommige aspecten 
“even wennen”! 
 
In het verleden ervoeren velen Brill als een 
soort “familiebedrijf”. Kun jij die ervaring 
delen?  

Ja, de interacties met collega’s waren bijna altijd heel 
prettig. De meeste medewerkers zijn trots op het bedrijf 
en ik begreep snel  waarom. 
 
Had je goede/prettige contacten met 
collega’s? En auteurs? 

Bijna altijd goede contacten met collega’s. Ik was zelf 
wetenschappelijk auteur en had dus veel sympathie met 
de auteurs. Sommigen waren zelfs al persoonlijke 
vrienden van me. Het was soms moeilijk kiezen tussen 
de noodzaken van de uitgeverij en de wensen 
(vertragingen!) van auteurs. Goede contacten met sales 
en marketing waren heel belangrijk voor het succes van 
mijn nieuwe projecten bij Brill, met name het tijdschrift 
Biblical Interpretation (dank je Piet Gispen!) – nu reeds 
30 jaar een succes – , de Biblical Interpretation Series, 
e.v.a. 

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

Er zijn altijd fricties als je nauw met elkaar samenwerkt. 
Echte conflicten kwamen niet zo vaak voor. Wel had ik 
een andere kijk op de ambities van Brill als 
wetenschappelijke uitgeverij dan de heer Kasteleijn, en 
uiteindelijk (1998) was dat een reden om Brill te verlaten 
en voor mezelf te gaan beginnen. 
 

Heb je het naar je zin gehad en kijk je met 
trots/plezier terug aan die tijd? 

Ja, mijn tijd bij Brill was heel plezierig - zo plezierig 
zelfs, dat ik in 2006 voor een tweede keer bij Brill ging 
werken, deze keer thuis in Engeland, als editor-in-chief 
van de Engelse vertaling van RGG4, namelijk de 14-
delige Religion Past and Present. 
 
Hoe lang heb je er gewerkt? 

Van 1991-98 in Leiden en daarna van 2006-13 thuis in 
Dorset. In totaal dus 14 jaar als full-time medewerker van 
Brill. 
 
Waar hou je je nu mee bezig?  

Brill heeft mijn kleine uitgeverij Deo Publishing in 2018 
gekocht, en sindsdien werk ik zelfstandig, part-time, 
onder de naam Deo Translation aan vertalingen in het 
Engels (uit het Duits, het Nederlands en het Frans) voor 
andere bekende wetenschappelijke uitgeverijen. 
 
Enne, heb je goede gevoelens aan de tijd in 
Nederland en speciaal aan Brill?  

Zeker wel. Als ik nooit met Brill kennis had gemaakt, 
zouden mijn vrouw, kinderen en ikzelf nooit de uiterst 
positieve en plezierige ervaring van Leiden, van 
Nederland en de Nederlandse cultuur hebben geproefd 
die in ons leven zeer belangrijk en verrijkend geweest is 
en waarop we allemaal met grote genegenheid terug 
kijken. Met Brill heb ik professioneel nog contact, 
daarnaast ook persoonlijk contact met sommige oud 
collega’s. BOB-Nieuws lees ik trouwens altijd met veel 
belangstelling.

  

Brill Nieuws 
 
Waterig, maar zeer geslaagd Vutters-
uitje 
Op vrijdag 20 mei vond het eerste Brill ‘Vutters-uitje’ 
plaats na Corona. Ondanks de zo langzamerhand 
merkwaardige benaming, wordt deze dag – getuige de 
opkomst – nog steeds hogelijk gewaardeerd. De 
personeelsvereniging (PV) van Brill had een vol en 
gevarieerd dagprogramma georganiseerd. We werden 

ontvangen met koffie en koek en een welkomstwoord 
van Brill’s CFO Wim Dikstaal. Daarna werd per 
touringcar koers gezet naar de Rotterdamse havens waar 
vanaf een kloeke rondvaartboot de wonderlijke wereld 
van kades, kranen, schepen en loodsen kon worden 
aanschouwd. Met koffie, appeltaart en een waterig 
zonnetje. Eenmaal terug aan wal bracht de bus ons naar 
Diergaarde Blijdorp voor een uitgebreide lunch.  
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Inmiddels was het weer danig omgeslagen, maar beschut 
door meegebrachte paraplu’s en uitgereikte poncho’s 
trok men daarna in groepjes langs de dierenverblijven. 
Het laat zich raden dat bij de hevigste buien de overdekte 
faciliteiten favoriet waren. Aan het eind van de middag 
trokken we richting Waterfront Vlietland waar ons de 
barbecue wachtte. Na een mooie toespraak van 
vertrekkend directeur Peter Coebergh werd er geklonken 
en het buffet geopend. Omstreeks half negen bracht de 
bus het gezelschap weer naar de Plantijnstraat. 
Complimenten voor de PV! 

 
Bescheiden opkomst aandeelhouders-
vergadering Brill 
Op woensdag 25 mei vond de aandeelhouders-
vergadering (AvA) van Brill plaats. Het was een onsite-
only bijeenkomst, na de online-only sessies in 2020 en 
2021. De opkomst van deze AvA was overigens 
aanmerkelijk lager dan die van 2019.  

Brill keek terug op een goed jaar 2021, met als 
hoogtepunt de verwerving van de Duitse uitgeverij 
Vandenhoeck & Ruprecht (V&R). Het management – 
Peter Coebergh (CEO), Jasmin Lange (CPO), Wim 
Dikstaal (CFO) – presenteerde de cijfers over 2021 en de 
plannen voor de komende jaren. Door voornoemde 
overname groeide de omzet spectaculair van € 38 naar 
bijna € 47 miljoen. In 2022 staat centraal de integratie 
van V&R en verbetering van de distributie. De ambitie 
is om in 2025 een omzet van € 60 miljoen te bereiken, 
met name door acquisities, en uit te zijn gegroeid tot een 
volwaardig digitally driven publishing house.  

Staande de vergadering werd Wim Dikstaal voorgesteld 
als lid van de statutaire directie en werd Peter Coebergh 
uitvoerig bedankt voor bewezen diensten. Over zijn 
vervanging werden enkele kritisch vragen gesteld, 
waarop van de zijde van de Raad van Commissarissen 
een weinig bevredigend antwoord kwam. Zodra er een 
vervangende CEO is gevonden, zal een buitengewone 
AvA worden bijeengeroepen om de aandeelhouders te 
horen, alvorens de benoeming plaats kan vinden. Naar 
verluidt zou dat in september zijn. In de tussentijd nemen 
Jasmin Lange en Wim Dikstaal de honneurs waar. 

Ledenaantal 
Onze vereniging telt het respectabele aantal van 48 
leden. In 2020 waren het er 52; helaas is er een viertal 
leden heengegaan: Isabella Gerritsen, Rob 
Oostwouder, Chienie Zijlstra-Pruntel en Peter 
Kranenburg. Regine Reincke en Thea Tilanus zegden 
hun lidmaatschap op. Er kwamen twee leden bij: Itse 
Wiarda en Kathy van Vliet. Er kan gesteld worden, dat 
de grootte van de vereniging stabiel is, met een groeiend 
potentieel aan aspirant-leden, gezien het aantal Brill 
medewerkers, dat heden gestaag groeit. 
 

Brill in het Nieuws 
 
Brill publiceert nieuwe Open Access-
serie met ondersteuning van Max Planck 
Institute 
Brill kondigt met trots de toevoeging aan van de serie 
“Agriculture and the Making of Sciences 1100-1700: 
Texts, Practices, and Transcultural Transmission of 
Knowledge in Asia (AMOS)” aan haar Asian Studies 
programma. Alle delen in deze serie zullen in Open 
Access worden gepubliceerd met financiële steun van het 
Max Planck Institute for the History of Science 
(MPIWG). 
 

 
 
Dit is de eerste academische serie die pre-moderne 
landbouw onderzoekt in zijn fundamentele rol bij het 
informeren van ‘opkomende wetenschappen' wereld-
wijd. Door historische relaties tussen kennisvorming en 
veranderingen in het milieu te bestuderen, draagt de serie 
bij aan de studie van wetenschap, technologie en 
geneeskunde, evenals debatten in de wereldgeschiedenis, 
die zeer relevant zijn voor milieukwesties die we binnen 
de wetenschap en daarbuiten moeten aanpakken. 
 
Brill en Open Access 
Brill, de grootste Open Access-uitgeverij in de 
Geesteswetenschappen, kondigt met trots 18 nieuwe 
Open Access-overeenkomsten en meerjarige samen-
werkingsprojecten aan in 2022. Naast Open Access-
tijdschriftovereenkomsten in Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk, Zweden en Oostenrijk, zijn nieuwe 
overeenkomsten gesloten met Australië en Nieuw-
Zeeland. Deze “Transformative Agreements” bieden 
onderzoekers van deelnemende universiteiten de 
mogelijkheid om onbeperkt Open Access te publiceren, 
naast toegang tot de tijdschriftencollecties van Brill.  
 

https://brill.com/page/amos
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Daarnaast sloot Brill 13 meerjarige ‘publishing 
partnerships’ voor Open Access boekenreeksen en 
tijdschriften. Tot de nieuwe partners behoren het Max 
Planck Institute, het National Institute for Japanese 
Language and Linguistics, de University of Bayreuth, 
evenals twee prestigieuze onderzoeksprojecten die 
worden gefinancierd door de European Research 
Council. Deze partnerschappen stellen auteurs in staat 

om hun artikel of boek gratis te publiceren in Open 
Access. 
 
Brill – WAP (Wageningen Academic Pub-
lishers) 
Brill versterkt haar positie in de Biologie en Open Access 
met de overname van WAP (Wageningen Academic 
Publishers). WAP is een toonaangevende, internationale 
academische uitgeverij op het gebied van Animal 
Science, Food and Health Science, Agriculture, 
Environment en Agribusiness. Het publiceert weten-
schappelijke tijdschriften, boeken en congres-verslagen, 
waarvan vele in Open Access. De overname van WAP 
versterkt het Biologie programma van Brill en daarnaast 
wordt de missie van Brill om relevant te zijn op 
wetenschapsgebieden die van vitaal belang zijn voor het 
aangaan van de mondiale uitdagingen van vandaag 
verder versterkt met belangrijke publicaties op gebieden 
als Landbouw en Milieu.  

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 & website: 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 
 

Website: https://bobnieuws.nl/ 
 
  

 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).  

mailto:voorzitterbob@gmail.com
mailto:secretariaatbob@gmail.com
mailto:kalkhoven.jan12@gmail.com
https://bobnieuws.nl/
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