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Sociale leer video 20: Grondbeginselen van de Sociale leer 

In deze twintigste aflevering in de reeks bijdragen over de Sociale leer van de kerk behandelt pastor 

Flohr wat de kerk inhoudelijk bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke kwesties. De Sociale 

leer biedt geen pasklare antwoorden op sociale vragen. Maar het pauselijk leergezag verwoordt wel 

de beginselen van waaruit problemen worden geformuleerd en behandeld. Het gaat globaal om vier 

principes waarin de Sociale leer van de kerk consequent is gebleven. In het Compendium van de 

Sociale leer van de Kerk staan ze in nr. 160 als volgt samengevat: 

“De permanente principes van de sociale leer van de Kerk vormen het echte hart van de katholieke 

sociale leer. Concreet gaat het over het principe van de waardigheid van de menselijke persoon, dat 

reeds werd behandeld in het vorige hoofdstuk en dat de basis vormt voor al de andere principes en de 

inhoud van de sociale leer van de Kerk; het principe van het algemeen welzijn; het principe van de 

subsidiariteit en het principe van de solidariteit.” 

Vervolgens laat pastor Flohr zien dat het beginsel van de menselijke waardigheid nog het meest de 

reden aangeeft van kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken. Tenslotte is de kern 

van het christelijk geloof dat de menselijke waardigheid daarin bestaat dat God iedere mens als 

zodanig heeft gewild, liefheeft en roept om deel uit te maken van zijn eigen bestaan. Daarom 

bemoeit de kerk zich met het arbeidersvraagstuk (Rerum novarum), de mensenrechten (Pacem in 

terris), de ongelijke behandeling van armen en rijken (Populorum progessio), de 

verantwoordelijkheid voor het opkomen voor de eigen waarde van andere schepselen (Laudato sí) 

en de fundamentele gelijkwaardigheid van mensen (Fratelli tutti). Op basis daarvan bestaat het 

beginsel van het algemeen welzijn waarvan het Compendium van de Sociale leer van de Kerk in nr. 

164 samenvattend zegt: 

“In zijn primaire en algemeen aanvaarde betekenis duidt het algemeen welzijn op “het totaal van die 

sociale voorwaarden, waardoor zowel groepen als enkelingen hun eigen volmaaktheid vollediger en 

vlugger kunnen bereiken”[.]. Het algemeen welzijn bestaat niet uit de eenvoudige optelsom van het 

particulier welzijn van elk subject van een sociaal lichaam. Als bezit van allen en van iedereen, is en 

blijft het “algemeen”, omdat het ondeelbaar is en enkel samen kan bereikt en vergroot en bewaard 

worden, ook met het oog op de toekomst.” 



Het algemeen welzijn kan verschillende invullingen hebben zoals uit de verschillende documenten 

blijkt: de maatschappelijke vrede (Rerum novarum), blijvende internationale vrede (Pacem in terris), 

ontwikkeling voor individuen en landen (Popurorum progressio), zorg voor het milieu als 

gemeenschappelijk huis (Laudato sí), universele broederlijkheid (Fratelli tutti).  Daarin is het beginsel 

van solidariteit besloten waarin pastor Flohr de baatzuchtige solidariteit zoals bij de 

arbeidersbewegingen (Rerum novarum en Centesimus annus) onderscheidt van de onbaatzuchtige 

solidariteit bijvoorbeeld in de optie voor de armen (Populorum progressio en Fratelli tutti). De 

laatste is nog het zuiverst uitdrukking van de christelijke naastenliefde (Deus caritas est). Een van de 

oudste beginselen is echter de subsidiariteit. Daarin pleit de kerk ervoor dat sociale groeperingen 

hun bijdrage kunnen leveren naar eigen vermogen ten aanzien van het eigen gemeenschappelijk of 

het algemeen welzijn. Daartoe behoeven ze ondersteuning (subsidium)  van hogere instanties, maar 

moeten omgekeerd ook hogere instantie in staat stellen om hun bijdrage te leveren in de vorm van 

ondersteunende maatregelen.  

Naast dat deze beginselen met elkaar samenhangen maken ze ook weer toegepaste beginselen 

mogelijk zoals het beginsel van de universele bestemming van de aardse goederen (algemeen welzijn 

en solidariteit), participatie (algemeen welzijn en subsidiariteit), duurzaamheid (algemeen welzijn en 

solidariteit).   

Uiteindelijk wortelen al deze beginselen in het beginsel van de liefde, die per se bedacht is op het 

welzijn van de ander en die haar diepste fundament vindt in de mateloze liefde waarmee God ons 

mensen heeft liefgehad, aldus pastor Flohr. 

 

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Bespreek met elkaar de inhoudelijke samenhang van deze vier beginselen. 

- Hoe is de verhouding te zien tussen deze beginselen en concrete gedragsnormen op 

maatschappelijk vlak. Geef daar voorbeelden van. 

- Zouden er nog andere beginselen zijn die op gelijk niveau staan als deze vier, zo ja: welke? 


