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JAARVERSLAG van het THIJMGENOOTSCHAP over het jaar 2014 
 
In het jaar 2014 werden drie Annalen gepubliceerd over diverse en boeiende onderwerpen. Er 
werd in samenwerking met de Adelbert Vereniging en de Stichting Thomas More op zaterdag 
1 november 2014 in ’s-Hertogenbosch een succesvol jaarsymposium gehouden over 
‘maatschappelijk vertrouwen’ onder de titel van ‘Ter verantwoording geroepen. Nieuwe visies 
op maatschappelijk vertrouwen’, waarbij tevens de korte algemene ledenvergadering op het 
programma stond.  
 
In 2014 trad voormalig CDA-Europarlementariër, thans CDA-senator Drs. Maria Martens toe 
tot het Algemeen Bestuur. Overigens traden in dit Algemeen Bestuur noch in de  
Wetenschappelijke Raad wijzigingen op. Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2014 
tweemaal; de Wetenschappelijke Raad vergaderde in dit jaar eveneens tweemaal. Op 5 juni 
2014 vond een Gezamenlijke Vergadering (een ‘heidag’) van Algemeen Bestuur, 
Afdelingsbesturen en Wetenschappelijke Raad plaats in Huize Heyendael te Nijmegen, belegd 
met het oog op (nieuwe ideeën voor) de toekomst van het Thijmgenootschap. 
 
In de reeks ANNALEN VAN HET THIJMGENOOTSCHAP verschenen in 2014 (jaargang 102) de 
volgende nummers: 
102.1 Europa. Op zoek naar een nieuw elan: Dit Annalendeel onder redactie van Dr. Ronald 
Tinnevelt bevat bijdragen van tien denkers over de toekomst van Europa en de vraag of er 
ruimte is voor een nieuw, bij onze tijd passend elan voor Europa en de ‘Europese Gedachte’, 
incl. bijdragen van de sprekers op het jaarsymposium op 16 november 2013 te Nijmegen. 
102.2 De goede wetenschapper: In dit deel onder redactie van Luca Consoli en Ron Welters 
wordt aandacht besteed aan de integriteit van de wetenschap, momenteel een hot item. Aan de 
orde worden vragen gesteld als: wat zijn de essentiële kenmerken van wat iemand tot een 
goede en deugdzame wetenschapper maakt? Vanuit verschillende invalshoeken en disciplines 
worden dit soort kwesties door tien wetenschappers onderzocht en beschreven. 
102.3 Verdeelde wijsheid. Tussen Kerk en academische theologie: Dit deel onder redactie van 
Frank Bosman en Harm Goris behandelt in twaalf bijdragen de soms spanningsvolle 
verhouding tussen academische theologie en de (katholieke) Kerk. Deze zijn nauw met elkaar 
verbonden, maar hebben eigen taken en verantwoordelijkheden; beide willen wetenschap, 
samenleving en geloof dienen, maar doen dat op eigen wijze. Dat botst wel eens en levert 
wrijving en strijd op. In Nederland zijn de verhoudingen soms zelfs dermate verkild, dat er 
sprake lijkt te zijn van een scheiding van tafel en bed; de wetenschappelijke en kerkelijke 
theologie leven, wellicht teveel, langs elkaar heen. 
 
SYMPOSIUM 2014: TER VERANTWOORDING GEROEPEN 
Op zaterdag 1 november 2014 werd in het Noordbrabants Museum te ’s-Hertogenbsoch in 
samenwerking met de Adelbert Vereniging en de Stichting Thomas More het jaarsymposium 
gehouden, met dit keer als thema Ter verantwoording geroepen. Nieuwe visies op 
maatschappelijk vertrouwen. Het programma, waaraan maar liefst 194 belangstellenden 
deelnamen, bestond ’s ochtends uit twee lezingen (‘Geschiedenis van de 
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verantwoordingscultuur in het naoorlogse Nederland’ van Prof. dr. James Kennedy 
(Universiteit van Amsterdam) en ‘Toezicht en vertrouwen: Alice in spiegelland?’ van mr. Piet 
Hein Donner (Raad van State)), na de pauze gevolgd door een uitgesproken column door Bas 
Heijne (NRC) en ter afsluiting een uitgebreide forumdiscussie. 
Tijdens de pauze werd de algemene ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden, 
waarbij behalve vier bestuursleden (onder wie de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester) achttien leden aanwezig waren. Het secretarieel en het financieel Jaarverslag 
2013 werden toen beide door de vergadering goedgekeurd. 
 
AFDELINGEN VAN HET THIJMGENOOTSCHAP 
1) Medische Afdeling: Op 20 maart 2014 werd door de Medische Afdeling in het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch het avondsymposium ‘Baas over eigen lichaam? 
Dilemma’s rond zelfbeschikking en gezondheid’ gehouden, waaraan zo’n zestig bezoekers 
deelnamen. Op 25 september 2014 vond in samenwerking met Het Huis van de Compassie te 
Nijmegen een conferentie plaats voor professionals in de zorg, onder de titel ‘Compassie in de 
Zorg’; hieraan namen zo’n tachtig bezoekers deel. 
2) Rechts- en Bestuurskundige Afdeling: In 2014 werd door deze afdeling geen 
studiemiddag of congres georganiseerd. 
3) Afdeling Katholieke Theologie: Op 6 juni 2014 werd door de Afdeling Katholieke 
Theologie in het klooster Mariënburg te ’s-Hertogenbosch een studiemiddag gehouden onder 
de titel ‘Theologie morgen. Visioenen over kerk en wetenschap’, met als sprekers Prof. dr. 
Ben Vedder, Prof. dr. Kristof Struys en Dr. Lambert Hendriks. Op 13 september 2014 werd – 
tezamen met de Wijsgerige Afdeling – in Utrecht het symposium ‘Een open plek in de ziel’ 
gehouden, met als sprekers Désanne van Brederode en Monic Slingerland, waaraan zo’n 45 
personen deelnamen. 
4) Wijsgerige Afdeling: zie Afdeling Katholieke Theologie. 
 
TEN SLOTTE 
Het digitaliseringsproject dat het Thijmgenootschap onder begeleiding van adviseur Drs. 
Arjan Broers heeft ondernomen, bestaande uit het scannen en het publiceren op de website 
www.thijmgenootschap.nl van een aantal jaargangen van de Annalenreeks, is in november 
2014 succesvol afgerond. 
Op 31 december 2014 bedroeg het ledenaantal 837. Per saldo is het ledenaantal in (de loop 
van) 2014 met 76 afgenomen (stand per 1 januari 2014: 913 leden). 
 
 
Verslag gemaakt te Nijmegen op 2 maart 2015 door Prof. mr. Sebastiaan Roes, algemeen 
secretaris van het Thijmgenootschap. 


