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Introductie
In het jaar 2017 werden vier Annalen gepubliceerd over diverse en boeiende onderwerpen. Verder
werd in samenwerking met de Stichting Thomas More en de Adelbert Vereniging een jaarsymposium
gehouden met als thema: "Geld verandert: kansen of bedreigingen voor de toekomst?". De Afdelingen
van het Thijmgenootschap hebben daarnaast enkele eigen activiteiten georganiseerd.
Het digitaliseringsproject van het Thijmgenootschap is ook in 2017 voorgezet. Op termijn zullen alle
Annalen digitaal beschikbaar komen.
Op 31 december 2017 bedroeg het ledenaantal 695. Per saldo is het ledenaantal in 2017 met 11 leden
afgenomen (het ledenaantal bedroeg op 1 januari 2017: 706 leden).
Algemeen Bestuur en Wetenschappelijke Raad
Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2017 driemaal en bestond uit:
- prof. dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk, voorzitter;
- prof. dr. E. (Eelke) de Jong, vicevoorzitter;
- mr. J.E. (Jasper) van Uden, secretaris;
- drs. R.E.C. (Roland) van der Pluym, penningmeester;
- prof. dr. S.A.J. (Stephan) van Erp, voorzitter van de wetenschappelijke raad;
- mevrouw drs. M.J.Th. (Maria) Martens, bestuurslid; en
- mevrouw mr. drs. A. (Annemiek) Schilpzand, bestuurslid.
De Wetenschappelijke Raad vergaderde in 2017 tweemaal.
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Annalen van het Thijmgenootschap
In de reeks van Annalen van het Thijmgenootschap verschenen in 2017 (jaargang 105) de
volgende nummers:
-

105.1 Homo sapiens. Thomas van Aquino en de vraag naar de mens
Rudi te Velde (red.)
Wat maakt ons mensen tot mens? Ons verstand, onze hartstocht? Onze natuur, onze vrije wil?
Wellicht ons verlangen naar iets hogers? Homo sapiens bevat een reeks bijdragen over
Thomas’ visie op de mens, gebaseerd op de voordrachten die gehouden zijn tijdens de
Summerschool over Thomas van Aquino in augustus 2016 aan de Universiteit van Amsterdam.

-

105.2 Gods letterproeverij. Portretten van katholieke literatoren
Frank G. Bosman en Arnold Smeets
Godfried Bomans, Lucebert, Marie Koenen, Vonne van der Meer: vier auteurs die naast het
schrijverschap gemeenschappelijk hebben dat ze katholiek zijn. Zeer verschillend katholiek
overigens. In Gods letterproeverij worden tien katholieke schrijvers geportretteerd. Het boek
illustreert de veelzijdigheid van het Nederlandse katholicisme in de twintigste eeuw.

-

105.3 Verleiding tot gezond gedrag. Persuasive technology in de gezondheidzorg
Theo Wobbes & Maria van den Muijsenbergh (red.)
Verleidingstechnieken zijn zo oud als de mens. Moest vroeger vooral het gesproken woord het
doen, tegenwoordig biedt de ict veel meer mogelijkheden. Vooral mobiele apps worden
toenemend toegepast om mensen te verleiden tot gezond gedrag, om bijvoorbeeld niet te veel
te eten of te drinken en juist wel veel te bewegen.

-

105.4 Ziektebeeld door de tijd heen
Theo Wobbes
De laatste twee eeuwen werd de fysiologie van het lichaam en het ontstaan van ziekten hoe
langer hoe meer gemechaniseerd in de zin van gereduceerd tot goed gereguleerde moleculaire
processen. Het lichaam is daarmee zelfs onderdeel geworden van onze door de biomedische
technologie gemedieerde cultuur.

Gezamenlijke Vergadering
Op 14 juni 2017 vond een Gezamenlijke Vergadering plaats van Algemeen Bestuur, Wetenschappelijke
Raad en Afdelingsbesturen.
Symposium en Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 25 november 2017 werd in Utrecht het ATT-Jaarsymposium 2017 gehouden met als
thema: "Geld verandert: kansen of bedreigingen voor de toekomst?". Sprekers waren Nout Wellink
(oud president van de Nederlandsche Bank), Bart Jacobs (hoogleraar computerbeveiliging aan de
Radboud Universiteit) en Eric Holterhues (directeur van Oikocredit Nederland). Voorafgaand aan het
symposium werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden.
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