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JAARVERSLAG van het THIJMGENOOTSCHAP over het jaar 2012 
 
In het jaar 2012 – tevens de honderdste jaargang van de Annalenreeks – werden maar liefst 
vijf Annalen gepubliceerd over diverse en boeiende onderwerpen. Er werd in samenwerking 
met de Adelbert Vereniging, de Stichting Thomas More en de Stichting Sobriëtas op 13 
oktober 2012 in Nijmegen een interessant jaarsymposium gehouden over ‘versobering’ 
(‘levenskunst of drama?’), waarbij tevens de korte algemene ledenvergadering op het 
programma stond. Tijdens deze algemene ledenvergadering werd een zodanige wijziging van 
de verenigingsstatuten d.d. 26 juni 2008 voorgesteld en door de leden geaccordeerd, dat het 
Thijmgenootschap de fiscaal gunstige, zogeheten ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-
status zou kunnen verkrijgen. Deze statutenwijziging heeft vervolgens op 7 december 2012 
plaatsgevonden, waardoor aan het Thijmgenootschap door de Belastingdienst de ANBI-status 
is verleend met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 (beschikking d.d. 18 april 2012). 
 
In 2012 trad Dr. Sophie van Bijsterveld uit het Algemeen Bestuur. Prof. dr. Eelke de Jong trad 
na vele jaren uit de Wetenschappelijke Raad, aangezien hij vice-voorzitter van het Algemeen 
Bestuur was geworden. Overigens traden geen wijzigingen op, zij het dat Prof. dr. Edith 
Brugmans in 2012 heeft aangekondigd als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad en als 
bestuurslid van het Algemeen Bestuur te zullen aftreden. Zij zal per 1 januari 2013 in beide 
functies worden opgevolgd door Dr. Stephan van Erp. 
Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2012 tweemaal; de Wetenschappelijke Raad vergaderde 
in dit jaar driemaal. Op 13 juni 2012 vond de Gezamenlijke Vergadering van Algemeen 
Bestuur, Afdelingsbesturen en Wetenschappelijke Raad plaats in klooster Soeterbeeck te 
Ravenstein. 
 
In de reeks ANNALEN VAN HET THIJMGENOOTSCHAP verschenen in 2012 (jaargang 100) de 
volgende nummers: 
100.1 Een behouden thuiskomst. Idealen in de palliatieve zorgverlening: In dit annalendeel 
onder redactie van Dr. Wim Dekkers, Dr. Marcel Becker en Dr. Martien Pijnenburg wordt 
stilgestaan bij het ‘thuis komen en thuis zijn’ in de palliatieve zorg. Hiebij komen zowel 
uitgangspunten en doelstellingen van, als wenken voor de praktijk van en wenken voor het 
onderzoek naar de palliatieve zorg aan bod. 
100.2 Placebo. Reflecties over een vreemde eend in de geneeskunde: In dit deel onder redactie 
van Prof. dr. Theo Wobbes en Susanne de Kort wordt door deskundigen met zowel een meer 
filosofische als praktische achtergrond ingegaan op het placebo-effect, dat in de huidige 
geneeskunde een meer robuuste plaats aan het krijgen is. 
100.3 Instituties in beweging: Dit deel onder redactie van Prof. dr. Edith Brugmans is de 
schriftelijke neerslag van de bijdragen aan het ATT-jaarsymposium op 15 oktober 2011 in 
Nijmegen. Tijdens dit symposium werd ingegaan op de vraag of institutionele binding ten 
koste gaat van vrijheid of vrijheid juist mogelijk maakt. 
100.4 De ontdekking van het innerlijk. De actualiteit van Augustinus: Het vierde annalendeel 
van 2012 onder redactie van Prof. dr. Bert Blans is een verzameling bijdragen van filosofen 
en theologen, waarin zij onderzoeken hoe Augustinus zich bezighield met noties als innerlijk, 
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zelf en authenticiteit en hoe hij hieraan gedachten verbond over verlangen, zoeken, geheugen, 
tijd, muziek, lezen en waarheid. 
100.5 Nooit meer oorlog. Winnende missie of verloren visioen?: In het Thijm-essay 2012 van 
de hand van IKV Pax Christi-directeur Jan Gruiters wordt betoogd (en door hem ook 
geconcludeerd), dat de missie ‘nooit meer oorlog’ op diverse fronten aan de winnende hand 
is, hoewel deze missie nog zeker niet gewonnen is. De missie is geen verloren visoen en kan 
dit ook niet zijn: hoop op ‘nooit meer oorlog’ is voor velen werkelijk van levensbelang. 
 
SYMPOSIUM 2012: VERSOBERING: LEVENSKUNST OF DRAMA? 
Op zaterdag 13 oktober 2012 werd in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen in 
samenwerking met de Stichting Thomas More, de Adelbert Vereniging én de Stichting 
Sobriëtas het jaarsymposium gehouden, met dit keer als thema Versobering: Levenskunst of 
Drama? Het programma bestond uit eerst een inleiding in de thematiek en daarna een aantal 
werkgroepen. Na de pauze volgden een samenvatting van de bevindingen van de werkgroepen 
alsmede een gesprek met de zaal. Naar verwachting in 2014 zal een deel van de Annalen 
gewijd zijn aan dit symposium. Tijdens de pauze werd de algemene ledenvergadering van het 
Thijmgenootschap gehouden, waarbij een aantal bestuursleden namens het bestuur en 
(slechts) tien leden aanwezig waren. Het secretarieel en het financieel Jaarverslag 2011 
werden toen beide goedgekeurd. 
 
AFDELINGEN VAN HET THIJMGENOOTSCHAP 
1) Medische Afdeling: Op 1 maart 2012 werd in Oss het door de Medische Afdeling 
georganiseerde symposium over E-health gehouden. 
2) Rechts- en Bestuurskundige Afdeling: in 2012 werd door deze afdeling geen 
studiemiddag of congres georganiseerd. 
3) Afdeling Katholieke Theologie: Op 11 mei 2012 organiseerde de Afdeling Katholieke 
Theologie in Den Bosch het vierde middagsymposium in de vierdelige cyclus Theologie en…, 
een cyclus over de spanningsvelden voor de toekomstige theologiebeoefening in Nederland. 
De bijdragen aan deze middagsymposia zullen begin 2013 gebundeld verschijnen als deel 
101.1 in de Annalenreeks onder de titel van De theologie gevierendeeld.  
4) Wijsgerige Afdeling: in 2012 werd door deze afdeling geen studiemiddag of congres 
georganiseerd. 
 
TEN SLOTTE 
In 2012 is het aantal leden (wederom) licht afgenomen, tot 990. 
 
 
Verslag gemaakt te Nijmegen op 29 oktober 2013 door Prof. mr. Sebastiaan Roes, algemeen 
secretaris van het Thijmgenootschap. 


