
Beweging.net en Rerum Novarum vieren feest 
 
Beweging.net en Rerum Novarum vieren hun jubileum met wandel- en 
fietstochten in Limburg 
 
Beweging.net bestaat 100 jaar sinds donderdag 13 mei.  Dit wordt 
gevierd en in de huidige omstandigheden gebeurt dit alleen met enkele 
wandel- en fietstochten doorheen Limburg.  Hierin komt de 
geschiedenis van beweging.net én de verhalen van onze 
partnerorganisaties tot leven.  We gaan op 
zoek naar deze straffe mijlpalen en hun 
geweldige pioniers, maar kijken ook waar 
we vandaag staan en kijken vooruit.  
 
De routes blijven nog beschikbaar tot en 
met 30 juni en zijn geschikt voor jong en oud.   
De praktische informatie vind je in de Visie van 6 mei (p.13) of op 
www.beweging.net/renolimburg.  
 
In Hasselt kan je kiezen tussen een wandeling (4,5 km) en een 
fietstocht (37 km) met vertrek aan het bewegingshuis.  Een tweede 
fietstocht (39 km) start bij Groep Intro in Genk.  
 
Wat was Rerum Novarum alweer? 
 

In zijn encycliek Rerum Novarum schreef 
paus Leo XIII in 1891 over de slechte werk- 
en leefomstandigheden van arbeiders.  
Uitgangspunten van de pauselijke encycliek 
waren een rechtvaardig loon, het recht op 
eigendom en solidariteit met de zwakkeren.  
Als instrumenten om deze doelstellingen na 
te streven, werden zowel overheidsingrijpen 
als de vorming van vakbonden genoemd. 

In zijn uiteenzetting over overheid, industrie 
en arbeid leidt Leo XIII de Kerk het 
industriële tijdperk binnen.  Zijn pleidooi voor 

vakorganisaties was niet alleen een vernieuwing binnen kerkelijke kring, 



maar ook daarbuiten.  Leo's encycliek bevat een kritiek tegenover 
ongebreideld kapitalisme en veroordeelt tegelijkertijd het marxistisch 
socialisme, het historisch determinisme en het dialectisch materialisme.  
Zijn voorgestelde samenwerking tussen arbeid en kapitaal inspireerde 
tot de vorming van vakbonden en onder meer verschillende vormen van 
corporatisme. 
Het zal dan nog 30 jaar duren voordat het ACW (het Algemeen 
Christelijk Werknemersverbond) opgericht wordt.  Beweging.net is in 
2014 op de grondvesten van het ACW gebouwd.  Onze KWB zit met 10 
andere organisaties onder deze paraplu. 
Op naar de volgende encycliek !!! 
 
Stefan 
 


