
 

 

 

 

Vereniging voor Wetenschap en Levensbeschouwing 

JAARVERSLAG 2020 
 
 
Introductie 
 
In 2020 werd één bundel gepubliceerd, de laatste van jaargang 2019 (“Plato en de Sofisten), 
van Emma Cohen de Lara. Twee annalen van jaargang 2020 verschenen in 2021 (“De 
menselijke maat; grenzen aan de gezondheidszorg” en “Bewegen en bewogen worden”). De 
reeks loopt iets achter op de planning; jaargang 2020 zal uiteindelijk 3 bundels beslaan.  
 
De ALV werd in verband met corona schriftelijk gehouden. Op 11 november werd het 
jaarsymposium gehouden met als thema “Nieuwe verhoudingen tussen bedrijfsleven en 
samenleving”. Sprekers waren onder andere Cees Oudshoorn en Merle Koomans. Deze werd 
online uitgezonden vanuit de studio van Filosofische School Nederland en is te bekijken via 
YouTube.  
 
Op 31 december 2020 bedroeg het ledenaantal 582. Per saldo is het ledenaantal in 2020 met 
27 leden afgenomen (41 uitschrijvingen, 14 inschrijvingen).  
 
 
Algemeen Bestuur en Wetenschappelijke Raad  
 
Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2020 vijfmaal 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 driemaal. 
 
 
Gezamenlijke Vergadering  
 

https://www.youtube.com/watch?v=C61o3PoNHDg
https://www.youtube.com/watch?v=C61o3PoNHDg


Op 27 mei 2020 vond (digitaal) een Gezamenlijke Vergadering plaats van Algemeen Bestuur 
en de  Wetenschappelijke Raad.  
 
 
Annalen van het Thijmgenootschap 
 
107.4 Plato en de sofisten. Een spiegel voor onze tijd.  
Emma Cohen de Lara (red.) 
 
108.1 De menselijke maat. Grenzen aan de gezondheidszorg?  
Theo Wobbes en Maria van den Muijsenbergh (red.) 
 
108.2 Bewegen en bewogen worden. Retorisch handelen in taal, beeld en muziek 
Arthur Kok (red.) 
 
 
Symposium en Algemene Ledenvergadering  
 
Op zaterdag 11 november 2020 werd in Leiden bij de Filosofische School het Jaarsymposium 
2020 georganiseerd met de Adelbertvereniging met als thema: “Nieuwe verhoudingen tussen 
bedrijfsleven en samenleving” met o.a. Cees Oudshoorn (VNO-NCW), Gabriël van den Brink 
(Thijm), Thijs Janssen (Stichting Beroepseer) en Merle Koomans (coöperatie Odin). Govert 
Buijs (Thijm) leidde de gesprekken.  
Het gesprek is hier online terug te zien.  
 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap werd dit jaar schriftelijk 
gehouden in verband met de COVID-19-omstandigheden.  
 
 
Nieuwe uitgever 
 
Omdat Valkhof Pers stopt als uitgeverij, hebben we naar een nieuwe uitgever gezocht. Eburon 
te Utrecht geeft vanaf de jaargang van 2021 de Thijm-annalen uit.  
 
WR-voorzitter Gabriël van den Brink schreef hierover namens de WR en het AB het volgende: 
  

“Enkele maanden geleden kreeg ik een prachtig cadeau. Te weten een doos met alle 
Annalen van het Thijmgenootschap die de afgelopen decennia door Valkhof Pers 
uitgebracht zijn. We kijken terug op een rijke verzameling studies over uiteenlopende 
onderwerpen waarvan het formaat even kenmerkend als mooi uitgevoerd is. Die 
reeks gaat wat ons betreft door, al treedt er vanaf het nummer dat u onlangs in uw 
brievenbus vond, wel een verandering op. Omdat Valkhof Pers haar activiteiten 
binnenkort staakt, zal de publicatie van onze Annalen vanaf jaargang 109 (2021) 
door uitgeverij Eburon worden verzorgd.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=C61o3PoNHDg
https://eburon.nl/product/religie-democratie-en-samenleving/
https://eburon.nl/product/religie-democratie-en-samenleving/


Bij deze wil ik onze partners in Nijmegen hartelijk danken voor de uitstekende 
samenwerking, erop vertrouwend dat het traject met onze nieuwe partner in Utrecht 
eveneens een genoegen zal zijn.” 

 
Tijdens een diner zullen bestuur en WR afscheid nemen van Valkhof Pers.  
 
 
Overig – nieuws uit afgelopen maanden  
 
Op 14 mei 2021 overleed prof. dr. A.G. Weiler, die in 1968/69 een belangrijke spil was in de 
koerswijziging van het Thijmgenootschap. Hij is van 1984 tot 1989 voorzitter geweest van de 
Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap. Op onze website kunt u een in 
memoriam vinden geschreven door de huidige WR-voorzitter Gabriël van den Brink. 
 
Op 29 juli 2021 ontving Hardy Beekelaar, 37 jaar lang secretaris van het Thijmgenootschap, 
de zilveren Waalbrugspeld voor zijn 'omvangrijke en succesvolle werk voor de herdenking van 
de oorlogsslachtoffers in Nijmegen tijdens WO2'. In deze artikelen kunt u meer informatie 
vinden; het AD en het regionaal archief Nijmegen. 
 

https://www.thijmgenootschap.nl/publicaties/92-2004/4
https://thijmgenootschap.nl/nieuws/memoriam-prof-dr-ag-weiler-1927-2021
https://www.ad.nl/nijmegen/historicus-hardy-beekelaar-87-maakte-de-oorlog-mee-maar-is-veel-te-jong-om-achter-de-geraniums-te-zitten~a959cb37/
https://regionaalarchiefnijmegen.nl/actueel/11-nieuws/320-zilveren-waalbrugspeld-voor-hardy-beekelaar

