JAARVERSLAG 2021
Introductie
In 2021 werden vier bundels gepubliceerd, de derde en laatste van jaargang 2020 (Thijmessay
“Godenstrijd”), van Theo de Wit. Drie bundels van jaargang 2021 verschenen in 2021 (“Religie,
democratie en samenleving”; “Het radicale midden overzee”; en “De jacht naar rust”). De reeks loopt
iets achter op de planning en verschijnt onregelmatiger dan gewenst.
De ALV werd in verband met de snel veranderende omstandigheden rond corona uiteindelijk
schriftelijk gehouden.
Op 31 december 2021 bedroeg het ledenaantal 572. Per saldo is het ledenaantal in 2021 met 20 leden
afgenomen (40 uitschrijvingen, 20 inschrijvingen). Onderstaande tabel geeft verdere specificaties per
afdeling weer, per eind 2021.
Per 31 december 2021

Aantal

Uitgeschreven

Nieuw

Aantal leden:

572

40

20

Afd Kath Theologie:

121

7

1

Rechts- en bestuursk Afd:

116

4

2

Med. Afd:

117

11

0

Wijsg Afd:

96

10

2

Algemeen Bestuur en Wetenschappelijke Raad
Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2021 driemaal en bestond uit:
- prof. dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk, voorzitter;
- prof. dr. E. (Eelke) de Jong, vicevoorzitter;
- E. (Eefje) de Gelder MSc MA, secretaris;
- drs. R.E.C. (Roland) van der Pluym, penningmeester;
- prof. dr. G.J.M. (Gabriël) van den Brink, voorzitter van de wetenschappelijke raad;
- drs. M.J.Th. (Maria) Martens, bestuurslid; en
- mr. drs. A. (Annemiek) Schilpzand, bestuurslid.
De Wetenschappelijke Raad vergaderde in 2020 tweemaal.

Gezamenlijke Vergadering
Op 31 mei 2021 vond een Gezamenlijke Vergadering plaats van Algemeen Bestuur en de
Wetenschappelijke Raad.

Overzicht van de annalen van het Thijmgenootschap verschenen in 2021
108.3. Godenstrijd in de liberale democratie. (Thijmessay door Theo de Wit).
109.1. Religie, democratie en samenleving. 50 blogs geïnspireerd door Alexis de Tocqueville. (red.
Sophie van Bijsterveld & Sebastian Lenders).
109.2. Het radicale midden overzee. Verkenningen van het postliberalisme. (red. Patrick Overeem &
Hans-Martien ten Napel).
109.3. De jacht naar rust. Het tegoed van het christendom. (red. Robert van Putten).

Symposium en Algemene Ledenvergadering
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap werd dit jaar uiteindelijk digitaal
gehouden in verband met de COVID-19-omstandigheden. De ALV werd gevolgd door een inhoudelijk
programma waar zowel stipendiaat Robert van Putten, als Thijm-auteur Theo de Wit en Paul van der
Velde een bijdrage leverden.

Nieuwe uitgever
De nieuwe bundels worden vanaf 2021 bij Eburon te Utrecht uitgegeven. Het afscheidsdiner voor
Valkhof Pers is vanwege Covid-19 verschoven naar 2022.

Overig nieuws en gebeurtenissen
- Het Thijm-logo is vernieuwd, en de WR heeft in samenspraak met het AB de Thijm-missie op de
website aangepast. Dit is gedaan in overleg met de visie van Edith Brugmans; haar visie was eigenlijk
niet geschreven met de bedoeling die op de website te plaatsen.
- WR-lid Theo Wobbes heeft aangegeven per 2022 te gaan stoppen als lid van de Wetenschappelijke
Raad. Op het moment van schrijven is er afscheid genomen van Theo, en zoekt het Thijm een nieuw
lid van de WR.
- Er verschenen diverse opinieartikelen van Thijm-betrokkenen (o.a. artikel van Eelke de Jon op
mejudice.nl, een artikel van stipendiaathouder Robert van Putten in Trouw, en een opiniestuk van
Gabriël van den Brink in NRC).
- Hardy Beekelaar, oud Thijm-secretaris ontving de zilvere Waalbrugspeld voor zijn 'omvangrijke en
succesvolle werk voor de herdenking van de oorlogsslachtoffers in Nijmegen tijdens WO2'.
- Eelke de Jong is met emeritaat gegaan, en hield zijn afscheidsrede ‘De euro heeft vertrouwen nodig,
méér dan andere munten’ in Nijmegen op 29 oktober.
- Naar aanleiding van de bundel ‘De jacht naar rust’ is er zowel een masterclass (juni) als een
tentoonstelling georganiseerd in Amsterdam (november/december).

