
 
 
 

Centrum voor Sociale Leer van de Kerk 
 
 

Uitnodiging 
 

 
Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk nodigt u van harte uit voor haar tweede 
studiemiddag 
 

‘De kracht van het gezin’ 
op 

 23 oktober 2009 
   

Het gezin is weer onderwerp van discussie. Een mooi moment om vanuit de katholieke sociale leer 
een blik te werpen op de positie van het gezin in Nederland.  
 
Gezinsnota 
In 2008 publiceerde de Minister voor Jeugd en Gezin de Nota Gezinsbeleid met de titel ‘De Kracht van 
het Gezin’. Deze nota is een uitvloeisel van het streven van het kabinet om Nederland gezinsvriendelijker 
te maken. Dit hangt samen met de doelstelling van het kabinet om te investeren in sociale samenhang.  
 
Gezin nu 
Het is duidelijk dat deze thematiek heel veel vragen oproept. Om maar enkele te noemen: wat is er 
maatschappelijk de afgelopen decennia veranderd met betrekking tot het gezin en welke consequenties 
heeft dit? Wat is een gezin, wat is de relatie hiervan tot andere samenlevingsverbanden?  
Een andere vraag is hoe tegenwoordig wordt omgegaan  met de spanningsvolle relatie van werk en gezin.  
En hoe kan de kracht van gezinnen worden versterkt? 
Bij dit alles doet zich de vraag voor wat de rol van de overheid hierbij is.  
 
Katholiek geluid in maatschappelijk debat 
De studiemiddag neemt de gezinsnota van minister Rouvoet als vertrekpunt en beoogt een substantiële 
bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie over het gezin. Wat betreft het Centrum voor de 
Sociale Leer van de Kerk (CSLK) wordt het tijd dat katholieken van zich laten horen in de Nederlandse 
samenleving. Het Centrum is van mening dat het katholieke geluid rondom het gezinsthema vernieuwend 
is en in een belangrijke behoefte voorziet. 
 
Wie, wat, waar, wanneer en hoe 
De studiemiddag wordt georganiseerd door het Centrum voor Sociale Leer van de Kerk, verbonden aan 
het opleidingsinstituut ‘De Tiltenberg’ van het bisdom Haarlem-Amsterdam (www.tiltenberg.org). 
Uitgenodigd zijn allen die zich door de thematiek aangesproken voelen. 
 
Wanneer: 23 oktober 2009 
Plaats: De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375 Vogelenzang 
Tijd: 12.30-16.30uur 
Toegang gratis; Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 
Aanmelden (verplicht) vóór 20 oktober bij: m.karsten@tiltenberg.org 



 
Meer informatie bij: Marieke Karsten, m.karsten@tiltenberg.org, tel. 0252-345345, en op de site van het 
Centrum (www.cslk.nl) 
De nota is te downloaden op 
http://www.jeugdengezin.nl/kamerstukken/2008/nota-gezinsbeleid-2008.asp. 
 
PROGRAMMA 
 

12.30 uur  Ontvangst en registratie 

13.00 uur – 13.15 uur Welkom en inleiding door Voorzitter CSLK, tevens dagvoorzitter,  

   prof. dr. G.J.M. van Wissen   

13.15 uur – 13.45 uur 1e Inleiding. Maatschappelijke trends en ontwikkelingen m.b.t. het gezin ( hfst 2  nota) 

door prof. dr. R.A.C. Hoksbergen 

13.45 uur – 14.15 uur 2e  Inleiding. Bespreking van de inhoud van de nota, in het bijzonder m.b.t. de rol van 

de staat  door  mevrouw drs. C.W.M. Tax 

14.15 uur – 14.45 uur 3e Inleiding. Spanningsveld tussen werk en gezin (hfst nota 2.4)  

prof. dr. L.F.M. Besselink 

14.45 uur – 15.00 uur  Pauze 

15.00 uur – 15.30 uur  4e Inleiding. Vragen en opmerkingen bij de nota vanuit het perspectief van de 

Katholieke Sociale Leer door prof. jhr. dr. F.A.M. Alting van Geusau  

15.30 uur – 16.00 uur Paneldiscussie en discussie met de zaal 

16.00 uur – 16.30 uur Afsluiting met drankje 

 

Prof.  dr. R.A.C. Hoksbergen is emeritus hoogleraar adoptie, nog steeds verbonden aan de Universiteit Utrecht. 
Hij heeft naam gemaakt met onderzoek en onderwijs op het gebied van adoptie, niet-genetisch ouderschap. Geeft 
frequent lezingen en publiceert nationaal en internationaal.  
 
Mevrouw drs. C.W.M.. Tax is promovenda Duitse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Leiden en reeds vele 
jaren actief op kerkelijk en politiek terrein. Zij is lid van het bestuur van het CSLK. 
 
Prof. dr. L.F.M. Besselink is hoogleraar Europees Constitutioneel Recht aan de Universiteit Utrecht.  
 
Prof. jhr. dr. F.A.M. Alting von Geusau is hoogleraar emeritus internationaal recht ( Universiteit van Tilburg) en 
Westelijke Samenwerking (Universiteit Leiden).  
 
Prof. dr. G.J.M. van Wissen is emeritus hoogleraar Vergelijkend Staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. 
Hij is docent Katholieke Sociale Leer aan verschillende theologische opleidingen en voorzitter van het CSLK. 


