
 1 

Thijmgenootschap, Vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing 
Algemeen Secretariaat: Prof. mr. drs. Sebastiaan Roes 
Adres: Groesbeekseweg 125, 6524 CT  Nijmegen 
E-mail: J.Roes@jur.ru.nl   
Website: www.thijmgenootschap.nl 
 
 
JAARVERSLAG van het THIJMGENOOTSCHAP over het jaar 2015 
 
In het jaar 2015 werden volgens traditie vier Annalen gepubliceerd over diverse en boeiende 
onderwerpen. Er werd in samenwerking met de Adelbert Vereniging en de Stichting Thomas 
More op zaterdag 31 oktober 2015 in Utrecht een jaarsymposium gehouden onder de titel van 
‘Vervagende leeftijdsgrenzen. Samen leven voorbij de generatieverschillen’, waarbij tevens 
de jaarlijkse algemene ledenvergadering op het programma stond.  
 
In 2015 traden in de samenstelling van het Algemeen Bestuur geen wijzigingen op.  
Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2015 driemaal en bestond uit: 
Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, voorzitter 
Prof. dr. E. de Jong, vice-voorzitter 
Prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes, secretaris 
Drs. R.E.C. van der Pluym, penningmeester 
Prof. dr. S.A.J. van Erp en 
Mevrouw Drs. M.J.Th. Martens. 
 
De Wetenschappelijke Raad vergaderde in dit jaar tweemaal. Op 24 juni 2015 vond 
bovendien een Gezamenlijke Vergadering van Algemeen Bestuur, Afdelingsbesturen en 
Wetenschappelijke Raad plaats in voormalig klooster Soeterbeeck te Ravenstein.  
Na afloop van deze vergadering werd afscheid genomen van mevrouw Prof. dr. N.M. van 
Gestel als lid van de Wetenschappelijke Raad, die na haar vertrek uit tien leden bestond. 
 
In de reeks ANNALEN VAN HET THIJMGENOOTSCHAP verschenen in 2015 (jaargang 103) de 
volgende nummers: 
103.1. De kracht van de gemeenschap: In dit Annalendeel onder redactie van Prof. dr. 
Nicolette van Gestel wordt geprobeerd te achterhalen waar hedendaagse vormen van 
subsidiariteit en solidariteit over gaan en wat we daarvan kunnen leren, aan de hand van 
zowel historische en filosofische beschouwingen als praktische ervaringen en reflecties.  
103.2. Baas over eigen lichaam? Dilemma’s rond zelfbeschikking en gezondheid: Dit deel 
onder redactie van Prof. dr. Theo Wobbes en Dr. Maria van den Muijsenbergh tracht een 
antwoord te bieden op indringende vragen als: hoe ver reikt de autonomie van de persoon 
over het eigen lichaam? Moeten we alles willen wat medisch beschouwd mogelijk is? Wat 
zijn in dit opzicht de rechten van de patiënt?, en dergelijke vragen meer. 
103.3. Thijm-essay 2015: De onvoltooide eeuw. Voorlopers van een katholieke cultuur, van 
de hand van de zittende voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap, 
Prof. dr. Stephan van Erp, over de toekomst van de katholieke cultuur naar aanleiding van 
biografische beschouwingen over de Britse soldaat en kunstenaar David Jones, de 
Amerikaanse journaliste en bekeerlinge Dorothy Day en de Vlaamse Dominicaan en 
Nijmeegse theoloog Edward Schillebeeckx. 
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103.4: Een open plek in de ziel: het vierde Annalendeel van 2015 onder redactie van Prof. dr. 
Rudi te Velde over de vervaging van het traditionele onderscheid tussen gelovigen en 
ongelovigen in onze tijd, waarin de behoefte aan geloof en spiritualiteit blijkbaar niet is 
verdwenen. 
 
SYMPOSIUM 2015:  
Op zaterdag 31 oktober werd in de aula (‘Statenzaal’) van de Universiteit Utrecht het ATT-
Jaarsymposium 2015 gehouden onder de titel ‘Vervagende leeftijdsgrenzen. Samen leven 
voorbij de generatieverschillen’. Aan dit jaarsymposium namen maar liefst 169 personen deel. 
Tijdens de pauze werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap 
gehouden. 
 
AFDELINGEN VAN HET THIJMGENOOTSCHAP 
1) Medische Afdeling: Op 19 maart 2015 werd door de Medische Afdeling in het Canisius 
Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen het avondsymposium ‘De euro in de 
spreekkamer. Geld speelt wel een rol’ gehouden, waaraan ruim 65 bezoekers deelnamen. Op 
9 oktober 2015 vond in samenwerking met de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde in 
het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven een symposium plaats over de ethiek van persuasive 
technology, onder de titel ‘De moraal van digitaal – ethische en filosofische aspecten van e-
health’. Aan dit symposium namen zeer velen deel. 
2) Rechts- en Bestuurskundige Afdeling en 
3) Afdeling Katholieke Theologie: In 2015 werden door deze twee afdelingen geen 
studiemiddagen of congressen georganiseerd. 
4) Wijsgerige Afdeling: Op 30 mei 2015 werd door de Wijsgerige Afdeling in Hotel Central 
te ’s-Hertogenbosch een studiemiddag gehouden onder de titel ‘Paulus in de moderne 
filosofie’, met als sprekers Prof. dr. Gert-Jan van der Heiden en Drs. Ezra Delahaye.  
Deze middag trok een flink aantal belangstellenden, ook uit de andere afdelingen. 
 
TEN SLOTTE 
Het digitaliseringsproject van het Thijmgenootschap onder begeleiding van adviseur Drs. 
Arjan Broers heeft er in 2015 toe geleid, dat op de website www.thijmgenootschap.nl nu tien 
jaargangen van de Annalenreeks voor eenieder gratis digitaal raadpleegbaar zijn, te weten de 
jaargangen 90 tot en met 99 (2002-2011). Het Algemeen bestuur overweegt thans nog meer 
(vroegere) jaargangen van de Annalenreeks digitaal te ontsluiten en openbaar te maken op de 
website – een kostbaar, maar zinvol project. 
 
Op 31 december 2015 bedroeg het ledenaantal 765. Per saldo is het ledenaantal in (de loop 
van) 2015 met 72 afgenomen (stand per 1 januari 2015: 837 leden). 
 
 
Verslag gemaakt te Nijmegen op 24 februari 2016 door Prof. mr. Sebastiaan Roes, algemeen 
secretaris van het Thijmgenootschap. 


