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Sociale leer video 1: Geschiedenis van de Sociale leer 

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

Flohr het ontstaan en de geschiedenis van de Sociale leer van de kerk. Uitgaande van het laatste 

document, de encycliek Fratelli tutti van Paus Franciscus van 3 oktober 2020, blikt hij terug op het 

ontstaan van bijdragen van de pausen aan maatschappelijke vraagstukken en schetst hij in grote 

lijnen de ontwikkeling van dit denken. Het citaat dat hij gebruikt is genomen uit de encycliek Deus 

caritas est van paus Benedictus XVI  van 25 december 2005, dat in nummer 27 van de encycliek als 

volgt luidt: 

“We moeten toegeven dat de vertegenwoordigers van de Kerk pas geleidelijk opgemerkt hebben dat 

de vraag aangaande de rechtvaardige structuur van de samenleving op een nieuwe manier werd 

gesteld. Er waren wegbereiders. Eén van hen was bijvoorbeeld bisschop Ketteler van Mainz († 1877). 

Als antwoord op de concrete noden ontstonden er kringen, verenigingen, verbanden, federaties en 

bovenal nieuwe religieuze congregaties die in de negentiende eeuw de strijd tegen armoede, ziekte en 

gebrekkig onderwijs aanbonden. Het pauselijk leergezag trad in 1891 naar buiten met de door Leo XIII 

gepubliceerde Encycliek Rerum novarum. Daarop volgde in 1931 de Encycliek van Pius XI 

Quadragesimo anno. De zalige paus Johannes XXIII publiceerde in 1961 zijn Encycliek Mater et 

magistra, terwijl Paulus VI in de Encycliek Populorum progressio (1967) en in de apostolische Brief 

Octogesima adveniens (1971) nadrukkelijk op de sociale problematiek inging, die nu in het bijzonder 

acuut geworden is in Latijns Amerika. Mijn grote voorganger Johannes Paulus II heeft ons een trilogie 

van sociale Encyclieken nagelaten: Laborem exercens (1981), Sollicitudo rei socialis (1987) en ten 

slotte Centesimus annus (1991). Zo is gestaag, door het in gesprek gaan met steeds nieuwe situaties 

en problemen een katholieke sociale leer gegroeid, die in het door de ‘Pauselijke Raad voor 

Gerechtigheid en Vrede (Justitia et Pax)’ in 2004 gepresenteerde Compendium van de sociale leer 

van de Kerk op samenhangende wijze geschetst is. Het marxisme had de wereldrevolutie en de 

voorbereiding daarvan voorgesteld als het universeel geneesmiddel voor de sociale problematiek. 

Door de revolutie en door de daarmee verbonden collectivisering van de productiemiddelen zou – 

aldus deze leer – plotseling alles anders en beter worden. Deze droom is vervlogen. In de moeilijke 

situatie waarin wij ons vandaag de dag bevinden, juist ook ten gevolge van de globalisering van de 

economie, is de sociale leer van de Kerk een fundamentele richtlijn geworden, die oriëntatie biedt ook 

ver buiten de Kerk. In het licht van de voortschrijdende ontwikkeling moet, in samenspraak met allen 



die serieus zorg dragen voor de mens en zijn wereld, gemeenschappelijk gestreden worden aan de 

hand van deze oriëntatie.”  

Samen met zijn eigen sociale encycliek Caritas in veritate en de beide encyclieken Laudato sí en 

Fratelli tutti van Paus Franciscus en andere maatschappelijk relevante documenten die verder reiken 

dan alleen de sociale kwestie rond arbeid en economie komen we op het volgende overzicht van tot 

dusver verschenen documenten van de Sociale leer van de kerk:  

*Leo XIII, encycliek Rerum novarum (1891) 

*Pius XI, encycliek Quadragesimo anno (1931) 

*Johannes XXIII, encycliek Mater et magistra (1961) 

*Johannes XXIII, encycliek Pacem in terris (1963) 

*Vaticanum II, verklaring Dignitatis humanae (1965) 

*Vaticanum II, pastorale constitutie Gaudium et spes (1965) 

*Paulus VI, encycliek Populorum progressio (1967) 

*Paulus VI, apostolische brief Octogesima adveniens (1971) 

*Paulus VI, apostolische exhortatie Evangelii nuntiandi (1975) 

*Johannes Paulus II, encycliek Redemptor hominis (1979) 

*Johannes Paulus II, encycliek Laborem Exercens (1981) 

*Johannes Paulus II, encycliek Sollicitudo rei socialis (1987) 

*Johannes Paulus II, encycliek Centesimus annus (1991) 

*Benedictus XVI, encycliek, Deus caritas est (2005) 

*Benedictus XVI, encycliek Caritas in veritate (2009) 

*Franciscus, encycliek  Laudato sì (2015) 

*Franciscus, encycliek Fratelli tutti (2020) 

Pastor Flohr benadrukt de situatiebepaaldheid van elke document: 

*Elk document verschijnt in de regel naar aanleiding van omstandigheden die actuele 

situaties zijn al dan niet verbonden met  een jubileum van een eerder verschenen document. 

*Het document gaat in op de  actuele situatie en poogt oplossingen aan te bieden. 

Verder laat hij zien dat er een ontwikkeling is in de behandeling van de onderwerpen: 

*de sociale leer geeft een verdieping van de onderwerpen te zien. Zo wordt de sociale kwestie 

niet meer alleen als een maatschappelijk probleem behandeld, maar ook vanuit een 

filosofisch en theologisch mensbeeld benaderd. 

*Er is ook een verbreding van de onderwerpen gaande, bijvoorbeeld van een Europese naar 

een mondiale, ja zelfs een planeetomvattende behandeling. 

*Ook verschuiven aandachtsvelden, zoals van de arbeiderskwestie naar duurzame vrede en 

het milieu. 

*tenslotte wordt de centraalkerkelijke behandeling van onderwerpen gaandeweg gerelateerd 

aan lokaalkerkelijke aanvullingen en maakt zij gebruik van anders- en buitenkerkelijke 

bijdragen.   

 

 

 

 



 

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Aan welke maatschappelijke onderwerpen zou de paus nog meer aandacht moeten besteden 

en waarom? 

- Hoe belangrijk is deze manier van bijdragen van de kerk aan het maatschappelijk debat over 

sociale vraagstukken? 

- Op welke andere wijze draagt of kan de paus bijdragen aan oplossingen voor 

maatschappelijke problemen? 


