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INLEIDING

Christenen leven in de maatschappij en maken daar deel van
uit. Zij staan als burgers in het volle leven. Hun handelen draagt
een persoonlijk karakter en is iets waarvoor zij verantwoordelijk
zijn. Wat ze doen, moet dus in overeenstemming zijn met hun
geloof en met het juiste gebruik van de rede. De pausen hebben
hier steeds de nadruk op gelegd, heel in het bijzonder sinds het
einde van de 19de eeuw. Ze hebben morele principes neergelegd
voor de maatschappelijke orde, dus criteria waarmee men in
staat is om een gefundeerd oordeel te geven over bepaalde systemen, structuren of gebruiken die in de samenleving gangbaar
zijn, en over bepaalde gedragslijnen die tot doel hebben de samenleving te verbeteren. Dit hebben zij gedaan via encyclieken,
apostolische exhortaties, handvesten, radioboodschappen en
andere documenten. Het gaat hier om een verzameling teksten
die zijn gebaseerd op een traditie die door de christenen wordt
doorleefd en die groeit te midden van veranderende omstandigheden binnen de samenleving waarin ze ontstaan. Deze teksten zijn verankerd in het geloof en in een door het geloof verrijkte mensvisie, die ook wordt gewaardeerd door vele nietchristenen.
Aan het einde van de 19de eeuw is het sociale leergezag van
de Kerk zich meer gaan bezighouden met wat men “het arbeidersvraagstuk” is gaan noemen. Inmiddels zijn deze leerstellingen enorm verrijkt met andere elementen en vormen daardoor
een gigantisch corpus van onderling samenhangende leerstellingen. Dit corpus wordt gewoonlijk “de sociale leer van de
Kerk” genoemd. Deze leer omvat de basisprincipes van de
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maatschappelijke orde en heeft een relatie met alle concrete aspecten van het maatschappelijke leven, zoals de waardigheid en
de rechten van de menselijke persoon, het concept van een samenleving bestaande uit individuele burgers en kleinere samenlevingsverbanden, het gezin, de opvoeding, de cultuur, het ondernemerschap, de markt en de economie, het doel en de beperkingen van de staat en de regeringen, de media, de sociaalpolitieke organisatie, de bescherming van het milieu en van de
vrede, de ontwikkeling van de volken, de internationale samenwerking, en ga zo maar door.
De pausen hebben de mensen vaak opgeroepen om kennis te
nemen van de sociale leer van de Kerk en vooral om deze in
praktijk te brengen. Dit is een vereiste voor iedere christen die
zijn geloof op een coherente en loyale wijze wil beleven. De H.
Jozefmaria Escrivá schrijft hierover het volgende: “De trouw aan
de paus brengt ook de duidelijke plicht met zich mee zijn gedachtengoed te kennen uit encyclieken en andere documenten.
We moeten doen wat we kunnen, opdat alle katholieken aandacht schenken aan het onderricht van de heilige Vader en hun
gedrag daar op afstemmen.”1
Het verspreiden van wat de pausen ons leren is precies het
doel dat we met het schrijven van dit boekje willen bereiken.
Hierbij leggen we speciaal de nadruk op de ontwikkelingen op
leerstellig gebied van het Tweede Vaticaans Concilie en op het
onderricht van de laatste pausen, die voor de huidige wereld
relevant zijn. Wij hebben dan ook geprobeerd om de meest betekenisvolle elementen bij elkaar te brengen van het sociale
denken van de moderne pausen, te beginnen met Leo XIII.
Het feit dat dit boek alleen maar een inleiding beoogt te zijn,
in combinatie met de enorme omvang van het gehele corpus van
pauselijke documenten met betrekking tot de sociale leer, is er
1
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H. Jozefmaria Escrivá, De Smidse, nr. 633 (www.escrivaworks.nl).

de oorzaak van dat wij ons concentreren op specifieke onderwerpen en andere onbesproken laten. Dit is de reden dat de
vraagstukken die worden besproken, worden behandeld op een
elementaire wijze die is gericht op lezers met een gemiddelde
algemene ontwikkeling – hetgeen overigens niet wegneemt dat
ze zullen worden besproken op een wijze die strikt logisch en
duidelijk is.
Wij citeren veelvuldig pauselijke documenten met de bedoeling om de leerstellingen van de pausen zo getrouw mogelijk
weer te geven. Deze teksten stellen ons in staat om op precieze
en gezaghebbende wijze leerstellingen samen te vatten die anders een breedvoerige en complexe behandeling hadden gevergd. Daarentegen zal men hier weinig commentaar vinden
van theologen, essayisten of denkers – dit om de lengte van dit
boek binnen de perken te houden.
Aan het einde van dit boek vindt men een overzicht van de
documenten over de sociale leer van de Kerk die ons het meest
van belang lijken te zijn.2
We hopen dat deze bladzijden nieuwe horizonten zullen
openen voor de lezer, en hem of haar zullen stimuleren om de
pauselijke documenten in hun volledige vorm te gaan lezen,
evenals meer diepgaande systematische verhandelingen over de
sociale leer.

2

In deze uitgave gevolgd door enkele woorden over het Centrum voor de
Sociale Leer van de Kerk – een kerkelijke instelling die is opgericht in 2008
door de bisschop van Haarlem-Amsterdam en die poogt de sociale leer
onder de aandacht te brengen van met name hen die maatschappelijke en
politieke verantwoordelijkheid dragen.
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