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Introductie
In het jaar 2018 werden vier Annalen gepubliceerd over diverse en boeiende onderwerpen. Verder
werd in samenwerking met de Stichting Thomas More en de Adelbert Vereniging een jaarsymposium
gehouden met als thema: "De Menselijk maat: Grenzen van de gezondheidszorg". De Afdelingen van
het Thijmgenootschap hebben daarnaast enkele eigen activiteiten georganiseerd.
Het digitaliseringsproject van het Thijmgenootschap is ook in 2018 voorgezet. Op termijn zullen alle
Annalen digitaal beschikbaar komen.
Op 31 december 2018 bedroeg het ledenaantal 643. Per saldo is het ledenaantal in 2018 met 52 leden
afgenomen (het ledenaantal bedroeg op 1 januari 2018: 695 leden).
Algemeen Bestuur en Wetenschappelijke Raad
Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2018 driemaal en bestond uit:
- prof. dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk, voorzitter;
- prof. dr. E. (Eelke) de Jong, vicevoorzitter;
- mr. J.E. (Jasper) van Uden, secretaris;
- drs. R.E.C. (Roland) van der Pluym, penningmeester;
- prof. dr. G.J.M. van den Brink, voorzitter van de wetenschappelijke raad;
- mevrouw drs. M.J.Th. (Maria) Martens, bestuurslid; en
- mevrouw mr. drs. A. (Annemiek) Schilpzand, bestuurslid.
De Wetenschappelijke Raad vergaderde in 2018 tweemaal.
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Annalen van het Thijmgenootschap
In de reeks van Annalen van het Thijmgenootschap verschenen in 2018 (jaargang 106) de
volgende nummers:
-

106.1 God tussen oorlog en vrede
Harm Goris en Frank G. Bosman (red.)
De bijdragen in deze bundel gaan in op de relatie tussen religie en geweld. Hoe kunnen
gelovigen omgaan met de gewelddadige teksten in de Bijbel? Zijn de gangbare voorstellingen
van Kruistochten en Inquisitie historisch betrouwbaar? Hoe wordt de ‘jihad’ uitgelegd in de
islam? En zijn monotheïstische godsdiensten inherent gewelddadig of niet?

-

106.2 Overtuigd en toch onzeker
Michiel Meijer (red.)
Deze bundel verschijnt naar aanleiding van het expertseminar ‘Overtuigd en Toch Onzeker’ dat
werd gehouden op 14 oktober 2017 in Utrecht. Filosofen Wouter Kalf, Michiel Meijer, Sem de
Maagt, Rob Compaijen, Hedwig Gaasterland en Julia Hermann belichten vanuit diverse
filosofische invalshoeken het probleem van de rechtvaardiging van moraal. De auteurs gaan in
op de relatie tussen moraal, waarheid en wetenschap, de zin en de onzin van
rechtvaardigingstheorieën en de vraag waarom morele overtuigingen überhaupt moeten
worden gefundeerd.

-

106.3 Waarheid en democratie
Luca Consoli en Ronald Tinnevelt (red.)
Deze bundel richt zich op de complexe en soms moeizame relatie tussen waarheid en
democratie. Vier maatschappelijke domeinen staan daarbij centraal: politiek, onderwijs,
wetenschap en media.

-

106.4 Heilige geest
Gabriël van den Brink
Klimaatverandering, populisme, kunstmatige intelligentie, #metoo, gentechnologie en
internationale spanningen – het is duidelijk dat we in een turbulente tijd leven. Geen wonder
dat velen zich opnieuw de klassieke vraag stellen: wat is de mens? In dit boek onderneemt
Gabriël van den Brink een zoektocht naar de menselijke natuur.

Gezamenlijke Vergadering
Op 14 juni 2018 vond een Gezamenlijke Vergadering plaats van Algemeen Bestuur, Wetenschappelijke
Raad en Afdelingsbesturen.
Symposium en Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 3 november 2018 werd in Utrecht het ATT-Jaarsymposium 2018 gehouden met als thema:
"De Menselijk maat: Grenzen van de gezondheidszorg". Sprekers waren Pauline Meurs (voorzitter van
de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving), Stef Groenewoud (gezondheidswetenschapper en
ethicus) en Holkje van der Veer (Dominicanes en publiciste). Voorafgaand aan het symposium werd de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden.
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