
Ter 
verantwoording geroepen

Nieuwe visies op 
maatschappelijk vertrouwen

Symposium georganiseerd door

Thijmgenootschap
Stichting Thomas More
Adelbert Vereniging

Zaterdag 1 november 2014 

van 10.30 tot 17.00 uur Noordbrabants Museum, 
Verwersstraat 41, ’s-Hertogenbosch

Inschrijving
Aanmelden is mogelijk via info@katholieknetwerk.nl. De kosten, inclusief lunch en 
museumbezoek, bedragen € 40,- per persoon. Voor studenten is de toegang € 10,-. 
Bij opgave vermelden of u van het museumbezoek gebruik wilt maken. Uw in-
schrijving is voltooid na ontvangst van de entreeprijs keer het aantal bezoekers 
op rekeningnummer NL30 INGB 0004 4556 60 t.n.v. Katholiek Netwerk te
’s-Hertogenbosch o.v.v. ATT-Symposium 2014 en uw naam.

Meer informatie en contact
Voor inlichtingen over het symposium 
kunt u zich wenden tot het secretariaat van het 
VKMO – Katholiek Netwerk. Tel. 073 6134140
info@katholieknetwerk.nl
www.katholieknetwerk.nl

Thijmgenootschap
Het Thijmgenootschap - Vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing -  
stelt zich ten doel wetenschappelijke refl ectie te bevorderen op ontwikkelingen 
in cultuur en samenleving vanuit een christelijk perspectief. Daartoe geeft zij vier 
maal per jaar een publicatie uit. De vereniging kent een medische afdeling, een 
rechts- en bestuurskundige afdeling, een wijsgerige afdeling en een afdeling 
katholieke theologie. www.thijmgenootschap.nl

Stichting Thomas More
Stichting Thomas More, voorheen Radboudstichting, vormt een netwerk van op 
mens en maatschappij betrokken hoger opgeleiden. Velen in het netwerk weten 
zich gesteund door de rijke en veelkleurige katholieke traditie, die hen helpt bij het 
scherp stellen van de fundamentele vragen waarmee zij in hun persoonlijk, profes-
sioneel en maatschappelijk leven worden geconfronteerd. www.thomasmore.nl

Adelbert Vereniging
De Adelbert Vereniging werkt vanuit christelijke inspiratie aan refl ectie op levens-
beschouwelijke, politieke, culturele en sociaal economische onderwerpen. Zij doet 
dat door het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten. De Adelbert-
vereniging functioneert als netwerk voor verschillende maatschappelijke groepe-
ringen, disciplines en beroepsgroepen. www.adelbertvereniging.nl
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Programma

Dagvoorzitter: mevr. mr. Yvonne Timmerman-Buck, lid van de Raad van State

10.30 uur Ontvangst met koffi e en thee

11.00 uur Opening door de dagvoorzitter

11.15 uur Geschiedenis van de verantwoordingscultuur in het naoorlogse Nederland
 prof. James Kennedy, hoogleraar Geschiedenis van Nederland 
 (Universiteit van Amsterdam) 

12.00  uur Toezicht en vertrouwen: Alice in spiegelland?
 mr. Piet Hein Donner, vice-president van de Raad van State

12.45 uur Lunch en gelegenheid tot museumbezoek

14.15 uur Column door Bas Heijne, schrijver en NRC-columnist

14.45 uur Muzikaal intermezzo

14.55 uur Forumdiscussie o.l.v. dagvoorzitter met:

prof. Hans Boutellier, hoogleraar Veiligheid & Burgerschap 
(VU Amsterdam) 

 prof. Jan Bransen, hoogleraar Filosofi e van de Gedragswetenschappen 
 (Radboud Universiteit) 
 dr. Maria van den Muijsenbergh, huisarts en senior onderzoeker 
 (Radboud UMC)
 prof. John Rijsman, hoogleraar Sociale Psychologie (Tilburg University)
 mevr. Rachida Talal-Azimi, PhD-student Islamitisch Financieren 
 (Radboud Universiteit)
 Wim van der Donk, Commissaris van de Koning in de provincie  
 Noord-Brabant
 prof. André Knottnerus, voorzitter Wetenschappelijke Raad 
 voor het Regeringsbeleid

16.30 uur Afsluiting met borrel

Thema

Nalatigheid, fraude of misbruik vormen aanleiding voor felle maatschappelijke 
debatten. Het falen van professionals, organisaties en overheid veroorzaakt 
opwinding en verontwaardiging. Om fouten en schuld te voorkomen zijn verant-
woordingssystemen bedacht die voor een belangrijk deel het maatschappelijke 
leven zijn gaan bepalen. Dit heeft geleid tot een samenleving met veel regels en 
toezicht. Helpt dit te voorkomen dat er meer fouten worden gemaakt? Of is het 
middel erger dan de kwaal? Hebben we onze verantwoordelijkheid niet al te zeer 
uit handen gegeven aan wet- en regelgeving? 

In economie, geneeskunde, bestuur, wetenschap & onderwijs zoekt men naar een 
goede balans tussen toezicht en vertrouwen. Soms blijkt dan dat oorspronkelijke 
doelstellingen en primaire verantwoordelijkheden uit het zicht zijn geraakt. Is 
de verantwoordingscultuur te ver doorgeschoten? Begrijpen wij nog wel aan 
wie of wat we verantwoording schuldig zijn, en waarom? De maatschappelijke 
discussies hierover laten een behoefte zien aan nieuwe visies op collectieve 
verantwoordelijkheid. 

Tijdens het jaarlijkse symposium van het Thijmgenootschap, Stichting Thomas More 
en de Adelbert Vereniging gaan sprekers uit wetenschap, politiek en cultuur 
hierover met elkaar in gesprek. 

’s Ochtends leiden historicus prof. dr. James Kennedy en jurist mr. Piet Hein Donner 
het thema in. Na een cultuurfi losofi sche beschouwing van essayist Bas Heijne, is er 
’s middags een forumdiscussie met prof. Hans Boutellier (VU/Verwey-Jonker 
Instituut), prof. Jan Bransen (Radboud Universiteit), Wim van der Donk (Commissaris 
van de Koning in de provincie Noord-Brabant), prof. André Knottnerus (WRR),
dr. Maria van den Muijsenbergh (Radboud Universiteit), prof. John Rijsman 
(Tilburg University) en mevr. Rachida Talal-Azimi (Radboud Universiteit).

Het symposium vindt plaats in het onlangs prachtig gerenoveerde Noordbrabants 
Museum. Tijdens de lunchpauze bestaat de mogelijkheid om het museum te bezich-
tigen. De prijs van lunch en museum zijn bij de entreeprijs inbegrepen. Bij opgave 
graag vermelden of u van het museumbezoek gebruik wilt maken.
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