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Beste vriendinnen en vrienden van Beweging.net en partners,

In deze map bieden we je 4 werkmodellen aan bij de reportage en kortfilm
“De wereld is van iedereen”. Deze kortfilm werd in het voorjaar van 2016 gerealiseerd naar 
aanleiding van 125ste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum. Ieder jaar opnieuw vieren 
wij met onze Beweging dit gebeuren en dat is uniek in de wereld en in Europa. Wil je wat 
meer achtergrond over en inhoud van deze pauselijke wereldbrief dan vind je die achteraan 
in deze map.

Dit filmproject past in onze zoektocht naar een actualisering en hertaling van Rerum 
Novarum. Dit om te voorkomen dat ons jaarlijks vieren een folklore dreigt te worden, 
een in de volksmond klinkend ‘Rerum Fanfarum’.

De hamvraag is natuurlijk: Wat is Rerum Novarum, wat zijn die nieuwe dingen in het 
maatschappelijk gebeuren vandaag? Daartoe moeten we telkens opnieuw zien wat er in 
deze wereld gebeurd, telkens opnieuw oordelen en telkens opnieuw handelen. En we zien 
dat er nog veel werk aan de winkel is. De strijd voor rechtvaardigheid is nog niet gestreden. 
Bovendien moet een eigentijdse sociale boodschap  hand in hand gaan met een ecologische 
boodschap. 

Dat actuele samenspel van sociale en ecologische gerechtigheid en ethiek wordt best 
gedragen door een stevig zingevingsverhaal, door een droom en een perspectief dat ons 
gaande houdt en veerkracht schenkt. Inspiratie en motivatie zijn onmisbaar omdat de 
wereldwijde strijd voor rechtvaardigheid en solidariteit nooit volledig gestreden is en zal zijn. 
Er ontstaan steeds weer nieuwe vormen en structuren van onrechtvaardigheid en uitsluiting.

Ook na 125 jaar willen we ons sociaal en sterk verhaal met veel passie blijven vertellen. Met 
durf en verantwoordelijkheid bouwen we mee aan een betere wereld.

Voor de reportage hebben we samengewerkt met ‘Sylvester Productions’ en onze partners 
Wereldsolidariteit en Arktos.
Zij omvat 2 actuele portretten van Lucrecia in Guatemala en Ruben in Antwerpen.  

Duur: ongeveer 15 minuten in de lange versie en 4 minuten in de korte. 
Voor de reportage surf je naar ‘zingeving beweging.net’. 

Veel kijkgenot!

Na de film kan je aan de slag met één van de werkmodellen. 
Bekijk de 4 modellen en kies welke verwerking er het best bij je team of groep past.
Veel inspiratie en een deugddoende en verrijkende babbel gewenst!

Tony De Jans
Algemeen zingevingscoördinator Beweging.net

Inleiding



WERKMODEL 1
* Bekijk de lange reportage ‘De wereld is van iedereen’. 

* Maak groepen van 8 tot 12 deelnemers + telkens 1 begeleider. 

* De begeleider (of iemand uit de groep) kiest een stelling gerelateerd aan de reportage en 
leest deze voor (er is keuze uit 10 stellingen). 

* Iedereen krijgt even de tijd om over de stelling na te denken en voor zichzelf te beslissen 
of hij er al dan niet met akkoord gaat. 

* Ieder maakt om beurten (of tezamen) zijn keuze bekend door een groene kaart  
( = akkoord met de stelling) of een rode kaart ( = niet akkoord met de stelling) omhoog te 
steken. Een alternatieve werkwijze voor in een open en grote ruimte :  
wie akkoord gaat met de stelling gaat rechts in het lokaal staan en wie niet akkoord gaat 
neemt links plaats. Wie zonder mening is kiest voor het midden van het lokaal. 

* De begeleider laat voor- en tegenstanders aan het woord, met andere woorden er is nu 
ruimte voor discussie en een over-en-weer gesprek. 

* Na voorgaande bespreking probeert de begeleider een samenvattende conclusie te 
noteren: “De wereld is van iedereen betekent…” of “Rerum Novarum betekent vandaag…”. 

* De begeleider of iemand uit de groep kiest en leest een volgende stelling voor.  
Je herhaalt de werkwijze: kleur bekennen en bespreken.  
Het kan maar hoeft niet dat alle stellingen de revue passeren. 

* Op het einde van deze werkvorm overloopt de begeleider alle samenvattende conclusies 
en de groep bespreekt hoe zij er eventueel verder mee aan de slag kan.

NOOT 

De stellingen zijn bedoeld om het gesprek op gang te brengen. Ze zijn dus op zich niet 
juist of fout, maar formuleren scherp, vaak ongenuanceerd een bepaald aspect uit de 
reportage. Zo kunnen ze aanleiding geven tot een verrijkend en diepgaand gesprek.

Onder ons gezegd en gezwegen



STELLING 1
De encycliek Rerum Novarum is 125 jaar later nog altijd even actueel, echter niet meer voor 
ons maar wel voor de andere kant van de wereld, voor Guatemala bijvoorbeeld. 

STELLING 2
Het is een groot werkpunt voor de beweging en voor ieder van ons om onze planeet, ons 
gemeenschappelijk huis te beschermen, om zorg te dragen voor Moeder Natuur.

STELLING 3
Onrechtvaardige systemen en structuren motiveren mij om de strijd op te nemen voor een 
waardig, een beter leven voor iedereen.

STELLING 4
We moeten front vormen tegen, het hoofd bieden aan een kapitalistisch systeem beheerst 
door geld, consumptie en een economie die niet op de mens is gericht.

STELLING 5
Jongeren hebben het vandaag in vergelijking met pakweg 20 jaar geleden,
veel moeilijker om gelukkig te zijn en om zich goed in hun vel te voelen.

STELLING 6
Middenveldorganisaties zoals Arktos zijn nodig om meer gelijkheid te realiseren en als 
steunpaal voor kwetsbare mensen in onze samenleving.

STELLING 7
Spiritualiteit helpt om tot rust te komen in dit jachtig bestaan.

STELLING 8
In de Islam en binnen andere godsdiensten wil men voor iedereen het goede doen, helpen 
waar nodig.

STELLING 9
De Bijbel, het evangelie in de ene en het leven in de andere hand helpt als motivatie in mijn 
werk, in mijn strijd voor rechtvaardigheid.

STELLING 10
De opdracht van onze sociale beweging en van het middenveld is nog altijd even actueel en 
relevant als 125 jaar geleden.

Stellingen



WERKMODEL 2
* Bekijk de lange of korte reportage ‘De wereld is van iedereen’. 

* Na het bekijken van de Reportage lees je in groep de tekst:  
Rerum Novarum vandaag is ‘Ja zeggen aan..’ en ‘Neen zeggen tegen…’ 
(zie volgende bladzijde). 

* Iedere deelnemer kiest de voor hem de 2 belangrijkste ja’s en 2 bijhorende neens.  
Zet de 2 uitspraken in volgorde van belangrijkheid en omschrijf kort waarom je deze 
uitspraken in het kader van Rerum Novarum relevant vindt. 

* Groepsbespreking (groep van 8 tot 12 deelnemers + 1 begeleider)
 
1ste ronde 
Iedereen vertelt beurtelings zijn of haar 2 gekozen uitspraken en omschrijft kort het 
waarom van deze keuze. In deze vertelronde worden er geen vragen gesteld, iedereen 
luistert om beurten naar iedereen.

2de ronde 
Iedereen krijgt nu de kans om in te pikken of vragen te stellen over de verschillende 
keuzes en uitspraken van de andere groepsleden.

3de ronde 
De groep beslist in onderling overleg welke 2 uitspraken voor hen het meest relevant zijn 
in het kader van ‘de wereld is van iedereen’.

4de ronde 
Indien er meer dan 1 groep is stellen de groepen onderling hun keuze en motivatie aan 
elkaar voor.

5de ronde 
Er wordt overlegd welke concrete initiatieven, houdingen, beslissingen er door de groep 
kunnen genomen worden om de gekozen ja’s handen en voeten te geven in het reilen en 
zeilen van de werking.

 

Yes, I can



“Ja” zeggen aan…    “Neen” zeggen tegen…

… de passie voor ‘solidariteit’ die bouwt aan 
een sociale en leefbare samenleving, en die 
omvat iedereen, niemand uitgesloten.

… sociale ongelijkheid, zoals bijvoorbeeld 
jongeren en oudere werknemers die niet aan 
de slag kunnen, een gezondheidszorg met 2 
snelheden, een groeiende kloof tussen arm 
en rijk, …

… de ‘verbinding’ tussen mensen dichtbij en 
veraf want geluk en levenskwaliteit hebben 
te maken met de ander.

… als ‘ik’ maar mijn eigen ding kan 
doen, neen tegen individualisering en 
vereenzaming.

… de ‘gezamenlijke zorg voor de planeet’, de 
bescherming van ons gemeenschappelijk 
huis. De schreeuw van de aarde en de 
schreeuw van de arme moeten samen 
klinken want de zwaarste gevolgen van 
de milieucrisis komen terecht op de 
schouders van de armen. Ecologie en sociale 
rechtvaardigheid gaan hand in hand.

… het grote nooit genoeg en het 
onverantwoord gebruik van de goederen 
alsof we 3 planeten ter onze beschikking 
hebben. Neen tegen wereldwijde systemen 
waarbij speculatie en jacht op financieel 
rendement overheersen op de menselijke 
waardigheid of het milieu.

… de intensivering van de strijd voor 
‘rechtvaardige structuren’ op basis van 
eerlijke afspraken en duidelijke regels, en 
met een gezond evenwicht tussen rechten en 
plichten.

… veel gepraat en geschrijf dat dode 
letter blijft, neen tegen vertragende 
tussenoplossingen en zich beperken tot het 
overwegen van wat wel of niet wettelijk is 
toegelaten.

… een ‘levensstijl’ die oog heeft voor de 
kwetsbaarheid van anderen en van de aarde. 
Een levensstijl die kiest voor tederheid, in-
sluiting en gezonde soberheid. Een levensstijl 
die ja zegt aan de goede kleine daad want 
elke bijdrage telt en er kan al zoveel gedaan 
worden.

… een mentaliteit van profiteer en 
consumeer zoveel als mogelijk, een 
mentaliteit van ‘the winner takes it all’, een 
mentaliteit van geweld en uit-sluiting en 
geweren boven bloemen en kaarsen, een 
mentaliteit van ‘het zal mijnen tijd wel duren’ 
of een cynisme van de wereld gaat toch naar 
de knoppen.

… een internationale en lokale ‘politiek’ die 
gaat voor een gelijkwaardige (her)verdeling 
van de welvaart, een politiek gedreven door 
het algemeen welzijn en die het proces 
begeleidt naar een meer rechtvaardige en 
duurzame wereld.

… een politiek van snel en vluchtig (partij)
gewin, een politiek gedreven door nationale 
belangen, het hier en nu of de waan van de 
dag. Neen tegen een politiek ten dienste van 
een vergoddelijkte markteconomie of de 
macht van het geld.

… een ‘moedige dialoog’ tussen volkeren en 
culturen, aan een meerstemmigheid van 
overtuigingen en levensbeschouwingen met 
hun eigen droom over een betere wereld.

… een verzuurd en angstig eiland denken, 
tegen een gemakzuchtig en stilzwijgend 
toekijken, neen tegen ideologieën en 
strategieën zonder hart.

Rerum Novarum is...



WERKMODEL 3
* Bekijk de lange of korte reportage ‘De wereld is van iedereen’. 

* Na het bekijken van de reportage verdeel je de deelnemers in duo’s of de deelnemers 
kiezen zelf met wie ze een duo willen vormen. 

* Iedere deelnemer krijgt een blad met 7 vragen over zijn of haar “liefde voor 
rechtvaardigheid”.  

* Ieder krijgt en neemt voldoende tijd voor zijn “eigen-aardige” antwoorden en 
overwegingen. 

* De duo’s wisselen onder elkaar hun antwoorden uit. Het gaat hier niet over juiste of foute 
antwoorden. Het belangrijkste is dat men vertelt over zijn ”liefde voor” of zijn “aarzelingen, 
twijfels over” een rechtvaardige levensstijl en/of samenleving. 

* Eventueel kunnen de duo’s die dat verlangen wat vertellen in de grotere groep over wat zij 
meenemen uit hun (vertrouwelijk) gesprek. 
 

VRAGEN 

1. Wat vind jij momenteel het meest onrechtvaardig in de samenleving? 

2. Wat is de grootste oorzaak van onrechtvaardigheid volgens jou? 

3. Zijn mensen nog solidair vandaag? Is de wereld minder solidair of rechtvaardig geworden? 
 

4. Ben je in de privésfeer zelf bezig met solidariteit en rechtvaardigheid?  
(qua levensstijl, als beroepskracht of vrijwilliger, …) 

5. Hoe ervaar jij solidariteitsacties als geld geven aan een bedelaar, financiële steun aan een 
goed doel, inzamelactie voor ontwikkelingslanden, … ?  
Hebben die nut of is het belangrijker dat structuren aangepakt worden? 

6. Kan je enkele positieve voorbeelden van solidariteit en rechtvaardigheid geven?  
Wat is onze verantwoordelijkheid tegenover vluchtelingen, werklozen, het Zuiden, …? 

7. Vanuit welke inspiratie vertrekt jouw persoonlijke betrokkenheid en inzet?  
Speelt het evangelie, het christelijk verhaal, de kerk hierin een rol?

Mijn liefde voor rechtvaardigheid



WERKMODEL 4
* Bekijk de lange reportage ‘De wereld is van iedereen’. 

* Ieder krijgt om beurt de kans om kort en in enkele zinnen te vertellen wat hem getroffen 
heeft in de reportage. Dit is alleen een uitwisselingmoment en geen discussieronde. 

* Bekijk de reportage voor een 2de keer en noteer minstens 3 belangrijke uitspraken van de 
Commentaarstem, Lucrecia (Guatemala) of Ruben (Arktos). 

* Na de reportage klasseert iedere deelnemer de 3 gekozen uitspraken in een volgorde van 
belangrijkheid (van meest belangrijke naar minst belangrijke uitspraak). 

* Ieder schrijft zijn meest belangrijke uitspraak op een A4-blad papier. 

* Daarna vertelt elke deelnemer beurtelings over zijn belangrijkste keuze en brengt die 
daarna aan op een prikbord. 

* Nu volgt er een groepsgesprek:  

• Zijn er top-uitspraken?  

• Wat vertellen de gekozen uitspraken over Rerum Novarum 125 jaar later?  

• Welke uitspraak nemen we als groep of als individu mee naar de werkvloer of naar het 
persoonlijk engagement?  

• Kunnen we van de uitspraken een soort ‘Bond zonder Naam’ spreuken maken, 
spreuken die ons het komende werkjaar kunnen inspireren?  

• …

Als je ‘t mij vraagt... Rerum Novarum 1891



De encycliek ‘Rerum Novarum’ – wat ‘nieuwe dingen’ betekent – geschreven door paus Leo 
XIII in 1891, blijft een model van sociale betrokkenheid. De Kerk engageerde zich in het debat 
over het maatschappijmodel van de “goede samenleving”, een debat toenmalig beheerst 
door de liberale en de socialistische tenoren.  De kritiek van de Franse sociaal-katholiek A. De 
Mun sprak boekdelen: “Iedereen spreekt over het sociale vraagstuk en over de oplossing ervan, 
vervolgens gaat men een sigaar opsteken en een glas wijn drinken, maar niemand wil er zich mee 
bezig houden.”  Op sociaaleconomisch gebied was de eerste industriële revolutie volop aan de 
gang.

De wereldbrief was gewijd aan ‘het lot van de arbeiders’ en formuleerde in de vorm van 
een aantal uitgangspunten de sociale leer van de Katholieke Kerk. Uitgangspunten waren 
een rechtvaardig loon (niet op basis van vraag en aanbod maar uitgaande van de waardigheid 
en reële noden van de persoon), het recht op eigendom, het middenveld en het natuurlijke 
recht op vereniging (het principe van samenwerking en dialoog in plaats van klassenstrijd als 
fundamenteel middel voor sociale verandering), solidariteit met de zwakkeren of een (impliciete) 
optie voor de armen. Deze uitgangspunten waren ook de bevestiging van ontwikkelingen van 
onderuit, de bevestiging van innoverende initiatieven vanuit de basis. 

De sociale kwestie is een rechtvaardigheidsprobleem dat structureel moet aangepakt 
worden, het is geen liefdadigheidsprobleem dat van persoon tot persoon moet geregeld 
worden. Daarom werden zowel overheidsingrijpen als de vorming van vakbonden genoemd. 
Paus Leo’s pleidooi voor vakorganisaties, de erkenning van afzonderlijke bewegingen 
van werknemers, was niet alleen een vernieuwing binnen kerkelijke kringen, maar ook 
daarbuiten. Rerum Novarum geeft de contouren weer van een sociale leer, maar is geen 
systeem. 

Er worden veeleer antwoorden gegeven op concrete situaties. Zo was het bijvoorbeeld ook 
een strategie om te vermijden dat de socialisten te invloedrijk werden.

“Rerum novarum werd het inspiratie- en het 
referentiedocument voor de christelijke activiteit in de 
sociale sfeer”. 
 
(Compendium van de sociale leer van de Kerk, pagina 52)

Leo XIII was zich zeer goed bewust van zijn centrum-
linkse opstelling want aan een van zijn medewerkers 
zei hij: “Misschien denk jij ook dat dit socialisme is, ik denk 
dat het puur christendom is.” Een godsdienst is niets 
waard zonder gerechtigheid ! 

Als beweging.net willen wij vermijden dat onze 
oorspronkelijke inspiratie een vage herinnering wordt, 
een spreekwoordelijk en in de volksmond klinkend 
“Rerum Fanfarum”.

Rerum Novarum 1891



In een snel evoluerende wereld moeten we telkens opnieuw zien, telkens opnieuw oordelen 
en reflecteren, telkens opnieuw handelen. 125 jaar later doen we opnieuw een oproep aan 
onze “verbeeldingskracht” en onze “praktische gedrevenheid” om een sociale en leefbare 
samenleving op te bouwen, en die omvat iedereen, niemand uitgesloten. In een tijdperk van 
globalisering die wordt voortgedreven door technologie en de economische krachten van het 
kapitalisme zijn de uitdagingen groot. In de beste traditie van onze beweging willen we ook 
nu strijdbaar en creatief aan het debat deelnemen.

Als open netwerkorganisatie willen we op het kruispunt van ‘rechtvaardigheid’ staan vanuit 
het werken aan een vlechtwerk van positieve bondgenoten. “We are connected” met alle 
personen en organisaties die nieuw en anders naar de werkelijkheid willen kijken.

We vinden zeker en vast ook een tochtgenoot in de huidige paus Franciscus. Hij maant aan 
tot strijd tegen sociale ongelijkheid want aan de kant van de armen gaan staan is evangelisch, 
geen communisme. En vandaag staat de zorg voor de mens niet los van de zorg voor milieu en 
dier. Dat maakt paus Franciscus heel duidelijk in zijn groene encycliek ‘Laudato Si’,  “Over de 
zorg voor het gemeenschappelijk huis”. 

Een encycliek waarvan de Nederlandse theoloog Erik Borgman (Hoogleraar Publieke Theologie aan de 
universiteit van Tilburg) zegt dat dit de nieuwe Rerum Novarum is. 


