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JAARVERSLAG 2016 

 
 
 
Introductie 
 
In het jaar 2016 werden vijf Annalen gepubliceerd over diverse en boeiende onderwerpen. Verder 
werd in samenwerking met de Stichting Thomas More en de Adelbert Vereniging een jaarsymposium 
gehouden over 500 jaar Utopia. De Afdelingen van het Thijmgenootschap hebben daarnaast enkele 
eigen activiteiten georganiseerd.  
 
Het digitaliseringsproject van het Thijmgenootschap is ook in 2016 voorgezet. Op termijn zullen alle 
Annalen digitaal beschikbaar komen. 
 
Op 31 december 2016 bedroeg het ledenaantal 706. Per saldo is het ledenaantal in 2016 met 59 leden 
afgenomen (het ledenaantal bedroeg op 1 januari 2016: 765 leden). 
 
Algemeen Bestuur en Wetenschappelijke Raad 
 
Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2016 tweemaal en bestond uit: 

- prof. dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk, voorzitter; 
- prof. dr. E. (Eelke) de Jong, vicevoorzitter; 
- prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. (Sebastiaan) Roes, secretaris (1 januari 2016 - 12 november 2016); 
- mr. J.E. (Jasper) van Uden, secretaris (12 november 2016 - 31 december 2016); 
- drs. R.E.C. (Roland) van der Pluym, penningmeester; 
- prof. dr. S.A.J. (Stephan) van Erp; 
- mevrouw drs. M.J.Th. (Maria) Martens; en 
- mevrouw mr. drs. A. (Annemiek) Schilpzand (12 november 2016 - 31 december 2016). 

 
De Wetenschappelijke Raad vergaderde in 2016 tweemaal. 
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Annalen van het Thijmgenootschap 
 
In de reeks van Annalen van het Thijmgenootschap verschenen in 2016 (jaargang 104) de 
volgende nummers: 
 

- 104.1 500 jaar Utopia 
Michel Bronzwaer en Joost van der Net (red.) 
Vijfhonderd jaar geleden publiceerde Thomas More (1478-1535) zijn Utopia. Het werk, 
geschreven in de jaren 1515 en 1516, heeft een ongekend grote invloed gehad, mede omdat 
More de fictieve staat 'Utopia' in zijn boek voorstelt als een samenleving zonder privé-
eigendom.: In dit Annalendeel onder redactie van Prof. dr. Nicolette van Gestel wordt 
geprobeerd te achterhalen waar hedendaagse vormen van subsidiariteit en solidariteit over 
gaan en wat we daarvan kunnen leren, aan de hand van zowel historische en filosofische 
beschouwingen als praktische ervaringen en reflecties. 
 

- 104.2 De universiteit - een leerschool in humanisering 
Donald Loose 
Voor één keer geen jammerklacht over wat er allemaal misgaat met de universiteit maar een 
poging – een essay – te verwoorden waar een universiteit voor dient te staan. De achttiende-
eeuwse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant splitst de vraag ‘Wat is de mens?’ op in drie 
deelvragen: wat kan ik kennen? wat moet ik doen? en wat mag ik hopen? De integrale 
opdracht van de universiteit is geen van de drie vragen te ontlopen.  

 
- 104.3 De euro in de spreekkamer - Geld speelt wel een rol 

Theo Wobbes & Maria van den Muijsenbergh (red.) 
In deze bundel wordt uiteengezet hoe de ontwikkeling naar het nieuwe zorgsysteem de 
afgelopen eeuw heeft plaatsgevonden. Ook komt de vraag naar voren of de nieuwe wet, hoe 
goed zij ook is bedoeld, geen collateral damage tot gevolg heeft. Is het bedachte systeem wel 
rechtvaardig? Is er een voor iedereen gelijke toegangsmogelijkheid tot kwalitatief goede zorg 
of dreigt er tweedeling te ontstaan? 

 
- 104.4 De patiënt overvraagd. Autonomie opnieuw doordacht 

Carlo Leget & Marcia Smits (red.) 
Lange tijd bepaalde de arts wat goed was voor de patiënt. De patiënt had een min of meer 
afhankelijke rol. De laatste jaren is dat veranderd: van passiviteit worden patiënten nu 
opgeroepen tot activiteit. Zij worden aangesproken als – kritische – klant, als manager van hun 
eigen gezondheid als partner die samen met zorgverleners een behandeling bepaalt. 

 
- 104.5 Erasmus Oecumenicus 

Geert van Dartel (red.) 
In de aanloop naar de Reformatie speelde Erasmus een belangrijke rol. Voor de intellectuele 
elite van zijn tijd was hij een baken van hoop op vernieuwing. Deze bundel bevat de teksten 
van een symposium in maart 2016 in Museum Gouda over de betekenis van Erasmus voor 
geestelijke vrijheid en vernieuwing. 

 
Gezamenlijke Vergadering  
 
Op 14 juni 2016 vond een Gezamenlijke Vergadering plaats van Algemeen Bestuur, Wetenschappelijke 
Raad en Afdelingsbesturen. 
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Symposium en Algemene Ledenvergadering 
 
Op zaterdag 12 november 2016 werd in Utrecht het ATT-Jaarsymposium 2016 gehouden dat in het 
teken stond van 500 jaar Utopia. Het programma werd gedragen door oud-minister van justitie 
Ernst Hirsch Ballin, theoloog en lekendominicaan Erik Borgman en de Ierse historicus Eamon Duffy. 
 
Voorafgaand aan het symposium werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het 
Thijmgenootschap gehouden. De jonge filosoof Michiel Meijer ontving het eerste stipendium van het 
Thijmgenootschap. De voorzitter van de Wetenschappelijke Raad sprak een laudatio uit. Het 
Stipendium is een nieuw initiatief ter bevordering van het werk van jonge wetenschappers, die op een 
nieuwe wijze willen aansluiten bij de missie van het Thijmgenootschap. Michiel Meijer zal het 
stipendium inzetten om met en voor een breder publiek na te denken ‘over de betekenis en plaats van 
moraliteit en zingeving in een samenleving die zich steeds meer laat leiden door wetenschappelijke 
inzichten’. 


