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JAARVERSLAG van het THIJMGENOOTSCHAP over het jaar 2013 
 
In het jaar 2013 werden vier Annalen gepubliceerd over diverse en boeiende onderwerpen. Er 
werd in samenwerking met de Adelbert Vereniging en de Stichting Thomas More op zaterdag 
16 november 2013 in Nijmegen een interessant jaarsymposium gehouden over ‘Europa, op 
zoek naar nieuw elan’, waarbij tevens de korte algemene ledenvergadering op het programma 
stond. Tijdens deze algemene ledenvergadering werd oud-voorzitter van de 
Wetenschappelijke Raad Prof. dr. Edith H.L. Brugmans benoemd tot erelid van het 
Thijmgenootschap vanwege haar vele verdiensten voor deze vereniging. 
 
In 2013 trad Edith Brugmans niet alleen uit de Wetenschappelijke Raad, maar ook uit het 
Algemeen Bestuur, terwijl de nieuwe voorzitter van de Wetenschappelijke Raad Dr. Stephan 
van Erp qualitate qua tot het Algemeen Bestuur toetrad. Overigens traden geen wijzigingen 
op, zij het dat Drs. Arjan Broers eind 2013 is aangetrokken als nieuwe webmaster met in zijn 
portefeuille tevens onderwerpen als de toekomstvisie op het Thijmgenootschap en de 
digitalisering van de Annalenreeks. 
Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2013 tweemaal; de Wetenschappelijke Raad vergaderde 
in dit jaar eveneens tweemaal. In juni 2013 vond geen Gezamenlijke Vergadering van 
Algemeen Bestuur, Afdelingsbesturen en Wetenschappelijke Raad plaats, aangezien op 
donderdag 27 juni 2013 reeds een groots afscheidssymposium werd gehouden voor Edith 
Brugmans. Aan dit symposium met als onderwerp ‘Vergiffenis en het recht’ namen ca. 150 
belangstellenden deel. 
 
In de reeks ANNALEN VAN HET THIJMGENOOTSCHAP verschenen in 2013 (jaargang 101) de 
volgende nummers: 
101.1 De theologie gevierendeeld. Vier spanningsvelden voor de theologiebeoefening in 
Nederland: In dit annalendeel onder redactie van Dr. Stephan van Erp en Dr. Harm Goris 
wordt gekeken naar de hedendaagse katholieke theologiebeoefening in Nederland en naar de 
krachten waaraan deze onderhevig is; de vier spanningsvelden die onder de loep worden 
genomen zijn: de relatie van theologie tot geesteswetenschappen; de plaats van de dogmatiek 
in het theologisch curriculum; het beeld van theologie in de media, en de aansluiting van de 
opleidingen bij de beroepsmarkt van de zorg. 
101.2 Genoom bewust. Belasting of belofte?: In dit deel onder redactie van Prof. dr. Theo 
Wobbes en Dr. Maria van den Muijsenbergh, voorzitter, respectievelijk secretaris van de 
Medische Afdeling van het Thijmgenootschap, wordt de ontrafeling van het menselijk 
genoom belicht vanuit kentheoretisch, medisch, ethisch en filosofisch perspectief. Het deel 
bevat bijdragen naar aanleiding van het congres dat de Medische Afdeling op 17 februari 
2011 in Nijmegen organiseerde. 
101.3 Vergiffenis en het recht: Dit deel onder redactie van Prof. mr. Sebastiaan Roes bevat 
drie bijdragen van sprekers op het afscheidssymposium voor Edith Brugmans op 27 juni 
2013, aangevuld met vier bijdragen van anderen. Het deel handelt over de verhouding tussen 
vergiffenis en het recht vanuit filosofisch, theologisch en juridisch oogpunt, 
gecomplementeerd door een bijdrage van Edith Brugmans over het thema vanuit literair-
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filosofisch oogpunt naar aanleiding van het werk van o.a. Iris Murdoch en William 
Shakespeare.     
101.4 Soberheid als ideaal en als noodzaak: Dit deel onder redactie van Dr. Marcel Becker en 
Prof. dr. Theo Wobbes bevat onder meer de schriftelijke neerslag van de bijdragen aan het 
ATT-jaarsymposium op 13 oktober 2012 in Nijmegen (‘Versobering: levenskunst of 
drama?’), maar bevat tevens teksten van o.a. rabbijn Skorka en paus Franciscus.  
Er is in 2013, na een weloverwogen besluit van de Wetenschappelijke Raad hiertoe, geen 
Thijm-essay verschenen. Het voornemen bestaat om in 2014 weer een Thijm-essay te 
publiceren. 
 
SYMPOSIUM 2013: EUROPA, OP ZOEK NAAR NIEUW ELAN 
Op zaterdag 16 november 2013 werd in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen in 
samenwerking met de Adelbert Vereniging en de Stichting Thomas More het jaarsymposium 
gehouden, met dit keer als thema Europa, op zoek naar nieuw elan. Het programma bestond 
’s ochtends uit twee lezingen (een cultuurhistorisch panorama van Prof. dr. Peter Rietbergen 
en de lezing ‘Europa als geestelijk project’ door Prof. dr. Gabriël van den Brink), na de pauze 
gevolgd door drie tweegesprekken, o.a. met Prof. dr. Dick Pels, Drs. Maria Martens en Prof. 
dr. Paul van Geest. Naar verwachting zal in 2014 een deel van de Annalen gewijd zijn aan dit 
jaarsymposium. Tijdens de pauze werd de algemene ledenvergadering van het 
Thijmgenootschap gehouden, waarbij behalve het voltallige bestuur twintig leden aanwezig 
waren en tijdens welke, zoals gezegd, Edith Brugmans tot erelid werd benoemd. Het 
secretarieel en het financieel Jaarverslag 2012 werden toen beide door de vergadering 
goedgekeurd. 
 
AFDELINGEN VAN HET THIJMGENOOTSCHAP 
1) Medische Afdeling: Op 7 maart 2013 werd door de Medische Afdeling in het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch het avondsymposium ‘Marktwerking in de zorg. Zorg 
of zegen?’ gehouden. 
2) Rechts- en Bestuurskundige Afdeling: In 2013 werd door deze afdeling geen 
studiemiddag of congres georganiseerd. 
3) Afdeling Katholieke Theologie: Op  22 februari 2013 werd door de Afdeling Katholieke 
Theologie een studiemiddag met o.a. Mgr. De Korte in Den Bosch georganiseerd over ‘Open 
Katholieke Orthodoxie’, waaraan ca. veertig bezoekers deelnamen. Bovendien organiseerde 
deze afdeling op 24 mei 2013 in Den Bosch een studiemiddag over ‘Theologie vandaag. 
Perspectieven, principes en criteria’. 
4) Wijsgerige Afdeling: Op zaterdag 8 juni 2013 werd door de Wijsgerige Afdeling in 
Nijmegen een studiemiddag gehouden over de bekroonde masterscriptie van Lorenz 
Boeckhorst, getiteld Het vernuft van de arts. 
 
TEN SLOTTE 
Ondanks de aanmelding van zestien nieuwe leden, is in 2013 het ledenaantal per saldo 
afgenomen, tot in totaal 913 leden per 1 januari 2014. 
 
 
Verslag gemaakt te Nijmegen op 30 september 2014 door Prof. mr. Sebastiaan Roes, 
algemeen secretaris van het Thijmgenootschap. 


