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Carrie Chapman Catt en Aletta Jacobs

Promotietour voor het vrouwenkiesrecht
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DOELEN EN UITGANGSPUNTEN

“De WILPF streeft er naar vrouwen van verschillende politieke en 

levensbeschouwelijke overtuigingen bij elkaar te brengen, die eendrachtig 

zijn in hun vastbeslotenheid tot het bestuderen, bekend maken en helpen 

een einde te maken aan de oorzaken en de legitimatie van oorlog en te 

werken aan een constructieve vrede.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

- Het bijdragen aan het totstandkomen van totale en algemene 

 ontwapening

- Het uitbannen van alle vormen van geweld die gebruikt worden in 

 conflictsituaties en zoeken naar geweldloze oplossingen

- Het stimuleren van de Verenigde Naties en de daaraan verwante 

 organisaties in hun streven om oorlog te voorkomen, een internationale 

rechtsorde te vormen en politieke, sociale en economische samen-

 werking tussen de volkeren te bevorderen.

De WILPF is er zich van bewust dat, binnen de bestaande systemen van 

uitbuiting en onderdrukking, deze doelen niet te verwezenlijken zijn 

en er geen werkelijk duurzame vrede en echte vrijheid mogelijk is. Zij 

ziet het als haar plicht met geweldloze middelen sociale veranderingen 

te bewerkstelligen om te komen tot een wereld waarbinnen sociale, 

economische en politieke gelijkheid voor iedereen is gerealiseerd, zonder 

discriminatie op grond van sekse, ras, godsdienst of enige andere reden.

De WILPF ziet als haar uiteindelijke doel het bereiken van een internationale 

economische orde, die gebaseerd is op de behoeften van alle volkeren en 

niet op beginselen van profijt en privileges.“

Uit WILPF AIMS AND PRINCIPLES

Aangenomen in Zürich 1919
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VOORWOORD

De eerste dag

28 april 1915 was een zonnige dag, 

droog en met een frisse wind. Een 

onvergetelijke dag ook, want niet 

minder dan 1136 stemhebbende 

deelneemsters en andere belang-

stellenden uit twaalf landen slaag-

den er in op tijd aanwezig te zijn bij 

het International Congress of Women 

in Den Haag. Het in 1913 geopende 

Vredespaleis zou hun bestemming 

zijn. Dat bleek te klein. Het werd 

de toenmalige Haagse Dierentuin 

(1863-1943), ook wel het Moors Pa-

leis genoemd, naast het Malieveld, 

het nu nationaal bekende terrein 

voor festivals en demonstraties. Het 

werd een plek om goed voorbereid 

en vrijmoedig van start te gaan, “to 

be determent to study, make known 

and help abolish the political, social, 

economic and psychological causes 

of war, and work for a constructive 

peace.” 1 Het secretariaat bevond 

zich in Hotel Wittebrug. Er was niet 

alleen vrijmoedigheid, er werd ook 

heel veel moed van hen gevraagd. 

Zij wisten waar zij aan begonnen, 

van de woede en de gruwel van de 

oorlog, dat was hen op hun reis niet 

ontgaan. Van de Britse vrouwen 

konden er, van de 180 die wilden 

komen, uiteindelijk maar 3 Den 

Haag bereiken. Het zal vaak een 

moeilijke beslissing geweest zijn 

om familie, huis en land achter te 

laten. Van de Nederlandse vrouwen 

waren ongetwijfeld velen betrokken 

bij het onderbrengen van de meer 

dan 100.000 Belgische vluchtelin-

gen. Enkele dagen voor het congres 

werd voor het eerst aan het weste-

lijke front gifgas ingezet.

“Dit is het verhaal van een unieke 

groep vrouwen in een unieke peri-

ode van de geschiedenis”. Zo begin-

nen Gertrude Bussey en Margaret 

Tims hun verslag.2 Bij de voorbe-

reiding van de jubileumviering in 

2015 worden wij in eigen kring en 

door de internationale organisatie 

uitgedaagd de mooie en moeilijke 

gebeurtenissen uit onze geschiede-

nis op te schrijven. Wij vertellen het 

verhaal van onze afdeling, zoals dat 

zich toen en nu nog afspeelt binnen 

de ‘mantel’ van de internationale or-

ganisatie, in thema’s en acties, her-

haaldelijk met een eigen nationaal 

accent. De periode van de oprich-

ting neemt in deze tekst een grote 

plaats in. De bijeenkomst vond als 

International Congres of Women van 

28 april tot 1 mei 1915 plaats. Nu, in 

2015, zal het paleis opnieuw te klein 

zijn voor de bijeenkomsten, maar 

wij zullen daar wel op feestelijke 

wijze de moedige en vastberaden 

vrouwen die onze organisatie heb-

ben gesticht gedenken en eren en 

hun namen laten klinken. 

Action indeed is the sole medium 

of expression for ethics

Jane Addams

1 Zoals het later gezegd werd in de Aims and 

Principles, vastgesteld tijdens het congres in 

Zürich 1919.

2 In deze tekst maken we gebruik van de 

geschiedenis zoals beschreven door Bussey 

en Tims en van congresverslagen en andere 

documenten, in de meeste gevallen zonder 

specifieke plaatsvermelding. 

Portret Aletta door

Isaac Israels 1920

Haagse Dierentuin
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Van allegorie naar realiteit

Voor vredesvrouwen is sinds het 

congres de stad Den Haag vaak een 

plaats van ontmoeting geweest. 

Mede daarom wordt het eeuwfeest 

van Women’s International League for 

Peace and Freedom in 2015 in Den 

Haag gevierd, de stad die in het be-

gin van de 20e eeuw al iets had van 

de statuur van de ‘Internationale 

stad van vrede en recht.’ 6

Vredesvrouwen zijn in de loop der 

jaren ook graag in het Vredespaleis 

bij elkaar gekomen. Toch was het 

de vrouwen die daar vergaderden 

en wandelden wel eens vreemd te 

moede. Het paleis toont in bustes 

en plaquettes het gezicht van vele 

mannen van naam die zich sinds 

1913 voor vrede en recht hebben 

ingezet. Daartegenover toont het 

de vrouw die in klassiek allegorische 

beelden, in vensters en muurschil-

deringen en vooral in de toegangs-

hekken, de bezoekers uitnodigt 

om zich in het recht voor vrede te 

verdiepen. Het beeld van Aletta is 

voor ons vanaf nu uitdrukking van 

een deels geslaagd, deels nog te 

bevechten ideaal. Het esthetisch 

appel van Vrouwe Justitia, Pax, Con-

cordia en Amicitia heeft plaats ge-

maakt voor het handelen van vele 

miljoenen vrouwen en mannen, 

ouderen en jongeren, geleerden en 

burgers die trachten dagelijks dat 

recht in hun doen en laten naar vo-

ren te brengen.

In het International Congress of Wo-

men in 1915 werd de toon gezet 

voor een beweging die vanaf haar 

oprichting tot heden wil staan 

voor de doeleinden waarvoor het 

Vredespaleis in 1913 werd opge-

richt: oorlog voorkomen en vrede 

stichten door inzicht en arbitrage. 

In 1919 werd in Zürich besloten 

het werk voort te zetten onder de 

naam Women’s International League 

for Peace and Freedom (WILPF). 

3 Van 1903-1917 was zij voorzitter van 

de Nederlandse Vereeniging voor 

Vrouwenkiesrecht. Zij zette zich naast 

het vrouwenkiesrecht o.a. in voor 

geboortebeperking, voorbehoedsmiddelen en 

zitgelegenheid voor winkelpersoneel.

4 In het bijzonder Chrystal Macmillan en Jane 

Addams.

5 In deze tentoonstelling was ook ruimte voor 

gesprekken over ‘het ijveren voor den vrede’.

6 Met name vanwege de Eerste Haagse 

Vredesconferentie in 1899 en de stichting van 

het Vredespaleis in 1913. In het Vredespaleis 

zijn nu de volgende instellingen gevestigd: het 

Permanent Hof van Arbitrage, het Internationaal 

Gerechtshof van de VN, de Haagse Academie 

voor Internationaal Recht, de bibliotheek en de 

Carnegiestichting.

In het Vredespaleis

Daartoe is een bijzondere gebeurtenis opgenomen, nl. de plaatsing van een 

beeld van Aletta Jacobs in het Vredespaleis, een schenking van de Neder-

landse afdeling aan de Carnegiestichting. Aletta Jacobs is in ons land be-

kend als vooruitstrevend sociaal medicus en (inter)nationaal voorvechtster 

van het vrouwenkiesrecht.3 Haar naam is vanaf het eerste uur aan WILPF 

verbonden. Zij was het die, met enkele gelijkgezinde vrouwen uit de inter-

nationale beweging,4 met haar onverzettelijke kracht en veel politiek inzicht 

in enkele maanden al die vrouwen wist te mobiliseren om naar Den Haag 

te komen om zich voor de beëindiging van de oorlog in te zetten. Het lukte 

door de intensieve samenwerking met Rosa Manus en Mia Boissevain. 

Zij hadden in 1913 ervaring opgedaan met de organisatie van de tentoon-

stelling De Vrouw 1813-1913.5 

Bij deze schenking spelen twee gedachten mee. Aletta was degene die het 

initiatief tot het congres leverde en de organisatie opstartte. Het eerste deel 

van dit verslag is daarom min of meer rond haar geschiedenis geschreven. 

Wij gedenken haar en alle andere vrouwen die midden in de Eerste Wereld-

oorlog een overtuigende basis hebben gelegd voor de rol van vrouwen in 

de totstandkoming en het behoud van vrede. Wij zullen hen in deze tekst 

vaak met hun naam noemen. Evenzo willen wij ons respect tot uitdrukking 

brengen voor de leden die zich tot op heden, over de hele wereld verspreid, 

voor vrede hebben ingespannen. Wij willen met het beeld, als pendant van 

het in 2013 in het paleis onthulde beeld van tijdgenote Bertha von Suttner, 

een teken oprichten van de zo vaak niet onderkende kracht van vrouwen in 

tijden van oorlogen en vredesprocessen. 

Vrouwe Pax in de hekken van het 

vredespaleis
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In deel I staat het verhaal van de gebeurtenissen van voor, tijdens en na 

het congres in Den Haag. 

In deel II komt de wereldwijde ontwikkeling aan de orde, aan de hand 

van enkele nationale en internationale congressen.

In deel III gaat het over de heroprichting van de Nederlandse afdeling, 

die op bevel van de bezetter in 1940 opgeheven werd.

In deel IV worden de visies en de praktijken van de Nederlandse afdeling 

sinds 1986 beschreven. 

1111100110

Naar 2015

De voorbereidingscommissie geeft ons voor de conferentie in april 2015 

twee motto’s mee. Women’s Power to Stop War en The Movement starts now. 

Het eerste raakt aan ons onopgeefbare verlangen om dat waar te maken. 

Het tweede voedt ons gevoel van urgentie, dat het er van moet komen. Als 

we verslagen lezen en verhalen horen is het in onze geschiedenis nooit an-

ders geweest. Luisteren, weten waar het om gaat en op weg durven gaan. 

Moed halen uit wat goed gaat en leren van wat niet lukt. Wat van harte 

gepland is en toch niet tot bloei komt. Risico’s nemen om afgewezen te wor-

den en toch aanvaard worden. Vrouwen voor vrede zijn van aanleg starter 

en pionier. Hier en daar staat in de loop van onze verhalen het rode blokje. 

Om even stil te staan bij wat toen gebeurde en wie weet er wijs van worden.

1915-2015



DEEL I 1914-1915 

Het begin van honderd jaar passie voor vrouwenrechten, 

vrede en vrijheid.

Hoe WILPF van start ging en de rol 

van Aletta Jacobs daarin.

Aletta Henriëtte Jacobs

Aletta Jacobs (Sappemeer 1854 - 

Baarn 1929) was een vrouw die 

haar kracht en haar idealen kende 

en die zichzelf bij de verwerkelijking 

daarvan niet spaarde. Zij is in ons 

land bekend als eerste vrouwelijke 

huisarts. Dat wilde zij als meisje al 

worden, een beroep dat voor vrou-

wen nog moeilijk bereikbaar was.7 

Zij werd met instemming van mi-

nister Thorbecke aan de Groningse 

universiteit toegelaten.8 Zij was ge-

huwd met de politicus Carel Vic-

tor Gerritsen (overleden in 1905). 

Zij kregen een zoontje dat slechts 

één dag leefde. Vanaf het begin 

van haar loopbaan ontwikkelde zij 

een groot talent voor het zoeken 

en vinden van de gezaghebbende 

kringen inzake politieke en sociale 

(vrouwen-)kwesties. 

Aletta maakte indruk met haar strijd 

voor de rechten en de gezondheid 

van vrouwen in de tijd dat deze on-

der rechteloosheid, armoede en 

slechte arbeidsomstandigheden 

leden, zeker in de mobilisatietijd en 

het eerste oorlogsjaar. Als overtuigd 

voorvechtster van vrouwenrechten 

vervulde zij een belangrijke rol in 

de nationale en internationale be-

weging voor het vrouwenkiesrecht9 

en de huwelijkswetgeving, zowel in 

haar optreden als in vele geschrif-

ten.10 In die kring besloot zij in 1914, 

na het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog, haar strijd voor het 

vrouwenkiesrecht te combineren 

met de strijd tegen de oorlog en 

vooralsnog daar haar krachten aan 

te wijden. Haar keuze stuitte aan-

vankelijk op veel weerstand, maar 

gesteund door prominente vrou-

wen uit de internationale beweging 

nam zij het voortouw en riep de 

leden van de International Women 

Suffrage Alliance (IWSA) op naar Den 

Haag te komen. Het waarom, hoe 

en waartoe van deze in essentie 

politieke keuze was en blijft een ver-

rassende.11 

De opkomst van de nieuwe bewe-

ging van vrouwen voor vrede viel in 

de tijd samen met eerdere initiatie-

ven en Aletta was in de jaren rond 

de eeuwwisseling ook niet de enige 

vrouw die zich inspande voor vrede. 

Er waren na de oorlogen in de 19e 

eeuw in vele landen vrouwen- en 

mannenbonden voor vrede opge-

richt en er vonden ook vele vre-

desconferenties plaats.12 Het was 

de tijd van de twee Haagse Vredes-

conferenties (1899 en 1907), van 

de oprichting van het Vredespaleis 

met het Hof van Arbitrage (1913) en 

van de Volkenbond (1919). Een tijd 

van niet te stoppen oorlogszucht én 

van passie voor vrede bij vrouwen 

met grote burgerlijke moed. 

Uit die kringen moeten naast Aletta 

minstens de volgende drie vrouwen 

met eerbied worden genoemd. 

Bertha von Suttner, Oostenrijk 

(1843-1914),13 pacifiste, auteur van 

Die Waffen Nieder, onvermoeibaar 

reizend en schrijvend, eerste win-

naar van de Nobelprijs voor de 

Vrede (1914) en nauw betrokken bij 

de totstandkoming van het Vredes-

paleis. Aletta en Bertha ontmoetten 

elkaar tijdens internationale bijeen-

komsten van parlementariërs. Haar 

foto siert het verslag van het WILPF 

congres van 1919 in Zürich.

Margarethe Lenore Selenka, Duits-

land (1860-1923), vredesactiviste, 

internationaal antropoloog, deed in 

1899 een oproep aan vrouwen we-

reldwijd om de Haagse Vredescon-

ferentie met brieven en telegram-

Moral Courage (...) to cope with 

the complex and perplexing tasks 

of our epoch.

Gertrude Baer 

7 Over het voor die tijd in Groningen betrekkelijk 

positieve klimaat zie Inge de Wilde, 1998 en Afke 

van der Toolen, 2009.

8 Aletta moest eerst het examen assistent-

apotheker afleggen. Haar zuster Charlotte 

was de eerste wetenschappelijk opgeleide 

vrouwelijke apotheker, zij vestigde zich in 

Indonesië.

9 De organisaties in Nederland zijn 1894-1919: 

Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. 1919-1930: 

Vereeniging van Staatsburgeressen. 1930-1949: 

Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen 

en Gelijk Staatsburgerschap. Thans Vereniging 

voor Vrouwenbelangen. Voor 1919 bestond er 

ook een Mannenbond voor Vrouwenkiesrecht.

10 Zie de Bibliografie in Mineke Bosch, 2005.

11 In het ook in 1915 verspreide pamflet met 

de oproep tot een volkspetitionnement voor 

vrouwenkiesrecht, ‘Burgers en burgeressen van 

Nederland’ was het aspect van de oorlogvoering  

niet opgenomen.

12 Om enkele te noemen: in de VS de Women’s 

Peace Party/Peace Union. In België L’Alliance 

Belge des Femmes pour la Paix par l’éducation. 

In Italië de Azzociazione Femminile Pro Pace. 

13 Zie Riemens, 2005. Uit WILPF kring ontvingen 

Jane Addams (1931) en Emily Green Balch (1946) 

deze Nobelprijs.

11
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men te ondersteunen. In korte tijd 

kwamen in 18 landen duizenden 

vrouwen op pleinen bij elkaar om 

haar oproep te steunen. Samen 

met Bertha von Suttner overhan-

digde zij de stapels sympathiebetui-

gingen.14 

Clara Zetkin, Duitsland (1857-1933), 

socialiste, strijdend voor de erken-

ning en rechten van arbeidersvrou-

wen. Onder haar leiding kwam in 

maart 1915 in Bern de Internatio-

nale Socialistische Vrouwenconfe-

rentie tot stand, met een klinkend 

manifest en de oproep aan alle so-

cialistische vrouwen om tot een in-

ternationale vredesactie te komen. 

14 Het is opmerkelijk dat er in archieven geen 

berichten of foto’s van deze actie te vinden zijn. 

Geen interesse in vrouwen die hun stem lieten 

horen? 

15 Op 28 juli 1914 verklaarde Oostenrijk-Hongarije 

de oorlog aan Servië. Twee weken later barstte 

de Grote Oorlog uit. Aan het einde van dat jaar 

waren er al 10 Europese landen met elkaar in 

oorlog, met 22 oorlogsverklaringen. Dat was 

nog maar het begin. In april 1917 voegden de 

Verenigde Staten zich daarbij.

16 De brieven van Stritt, Catt en Jacobs zijn 

opgenomen in Jus Suffragii, december 1914.

De ontstaansgeschiedenis van het International Congress of Women

Het International Congress of Women vond van 28 april tot 1 mei 1915 plaats 

in Den Haag, onder het presidium van Jane Addams (VS). De deelneemsters 

werden bemoedigd door ontelbare steunbetuigingen van nationale groe-

pen, steuncomités en individuen.

Er was in korte tijd veel aan vooraf gegaan, interne disputen, resoluties 

voorbereiden, correspondentie, telegrammen, oproepen, reizen, voorzie-

ningen treffen en de financiering rond krijgen.

Het plan voor deze conferentie ontstond in het najaar van 1914, naar aan-

leiding van het bericht van de Duitse afdeling van de IWSA om het in juni 

1915 in Berlijn te houden internationaal congres vanwege de oorlogsom-

standigheden af te gelasten.15 In enkele maanden tijd woedde de oorlog 

in heel Europa, mobilisaties, troepenbewegingen, verschrikkelijke veldsla-

gen en talloze slachtoffers. Marie Stritt schreef op 19 september 1914 aan 

Carrie Chapman Catt, de internationale presidente: “Met het oog op de ver-

schrikkelijke oorlog die zo plotseling over de hele beschaafde wereld is uitgebro-

ken, en de politieke situatie die daarvan het gevolg is, moeten wij met tegenzin 

het eerstvolgende congres in Berlijn afzeggen. (…) Hoewel de verschrikkelijke oor-

log voor juni 1915 beëindigd zou kunnen zijn, wat ook het resultaat zou kunnen 

zijn, de treurig veranderende omstandigheden zouden het ons voor lange tijd 

onmogelijk maken om de voorbereidingen te treffen voor het congres, waaraan 

wij met zoveel vreugde toegewijd zijn”.

De IWSA had op 31 juli 2014, direct na de eerste oorlogsverklaring, een ma-

nifest opgesteld. Het werd bij alle ambassades in Londen bezorgd, met de 

oproep “to leave untried no method of Conciliation or Arbitration”. In verschei-

dene landen ontstond een beweging voor vrede, van mannen en vrouwen, 

soms alleen van vrouwen. Tijdschriften pakten het op. Er ontstonden con-

tacten met vrouwen in de oorlogvoerende landen. Binnen de IWSA werden 

lijnen uitgezet voor het stimuleren van actie in de richting van arbitrage. De 

uitgesproken feministische en pacifistische Rosika Schwimmer en Lida Gu-

stave Heymann voegden zich in het debat. De Internationale Socialistische 

Vrouwenconferentie startte de voorbereiding van het hiervoor genoemde 

congres en manifesto dat in maart 1915 in Bern gehouden werd. 

Chapman Catt schreef eind oktober terug dat zij het besluit van de Duitse 

vrouwen aanvaardde. “Het is onmogelijk te geloven dat de vrouwen die zo lang 

hebben samengewerkt, in liefdevolle kameraadschap en in perfect begrip voor el-

kaars motieven en doeleinden, verdeeld zullen zijn vanwege de animositeiten die 

in deze tijd tussen de respectieve staten opgeroepen zijn”. Haar standpuntbepa-

ling riep afwijzende reacties op. Daarop volgend schreven Aletta Jacobs en 

Rosa Manus, namens het Comittee for International Affairs aan alle afdelin-

gen een oproep om naar een business meeting in Nederland te komen. Daar 

zou dan ook over de actuele oorlogssituatie gesproken kunnen worden.16 

“In deze vreselijke tijden, waarin zoveel haat is gestrooid tussen de naties, moeten 

Spotprent voor de ‘Peacettes’.  

Brittain’s Daily Express 28 april 1915
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de vrouwen laten zien dat wij op zijn minst onze solidariteit behouden en dat wij 

in staat zijn onze wederzijdse vriendschap te bewaren. Daarom (…) stellen wij 

voor in één van de neutrale landen een internationale zakelijke bijeenkomst van 

de Vereniging te beleggen. Wij denken dat Holland vanuit verschillende staten 

één van de gemakkelijkst te bereiken landen is, daarom bieden wij aan die te 

organiseren.” 

Chrystal Macmillan, secretaresse van de Britse afdeling vulde dat aan met 

een brief over de betekenis van de alliantie voor samenwerking met andere 

vrouwenorganisaties. Lida Gustava Heymann stuurde haar Call to the wo-

men of Europe rond. Na enige tijd ontstond het besef dat een internationaal 

congres van landelijke afdelingen niet haalbaar zou zijn. Het voorstel kreeg 

te weinig positieve reacties. In de afdelingen ontstond ook steeds meer on-

zekerheid. Moesten vrouwen uit de kiesrechtbeweging deze taak wel op 

zich nemen? Het ging toch eerst om het kiesrecht, het motto van de “50% 

vrouwen – 50% in de kamer”. Kwam het nu niet aan op solidariteit met het 

eigen land en beschikbaarheid voor hulp aan burgers en slachtoffers? Zou-

den er geen ruzies komen?

In eerdere jaren had Aletta over dezelfde kwesties contact met Bertha von 

Suttner. Eerst tijdens de Eerste Haagse Vredesconferentie in 1899, later 

tijdens een bijeenkomst van de Interparlementaire Unie in Christiania (Ko-

penhagen), waar zij haar echtgenoot vergezelde. De beide vrouwen ston-

den diametraal tegenover elkaar: Bertha in haar strijd voor vrede, Aletta 

voor het vrouwenkiesrecht. In 1913, op het congres van de Vereniging voor 

Vrouwenkiesrecht ter gelegenheid van de opening van het Vredespaleis, 

hield Bertha echter een warm pleidooi voor de ontvoogding van de vrouw, 

zodat de kracht om de oorlog te bestrijden versterkt zou worden.

Aletta wist dit alles te doorgronden, trok haar conclusies en met de van 

haar bekende krachtdadigheid en haar politieke inzicht verzond zij namens 

de Nederlandse afdeling een oproep voor een congres in Den Haag. Het 

zou een International Congress of Women worden, open voor delegaties van 

vrouwengroepen en individuele vrouwen en mannen. Wie wilde komen zou 

wel moeten instemmen met een tweevoudig uitgangspunt, 

• De oplossing van internationale geschillen langs vreedzame weg 

• De uitbreiding van het kiesrecht voor vrouwen

Ook zou het onderwerp van de nationale verantwoordelijkheid voor de 

oorlog vermeden moeten worden. Op deze wijze werd ruimte geschapen 

voor beraad over wat de vrouwen te doen stond: oproepen tot vrede, in 

een sfeer van “internationale solidariteit en vrouwelijke kracht”. Ondanks 

alle aarzelingen en meningsverschillen, spot en afwijzing in de pers en door 

het publiek17, vond deze oproep direct gehoor en in de terugblik na afloop 

van het congres kon worden gezien dat het goed was geweest om het zo 

aan te pakken.

De voorbereidingen kwamen op gang, beginnend met een ontmoeting voor 

de inhoudelijke planning van het congres. Hiervoor waren drie vrouwen uit 

België, vier uit Duitsland, vijf uit Engeland en een grote groep uit Neder-

land naar Den Haag gekomen, met elkaar vrouwen uit oorlogvoerende en 

neutrale landen.18 Een deel van deze vrouwen vormde het voorbereidende 

comité voor de opstelling van resoluties. Uit de Nederlandse vrouwen werd 

een organisatiecomité gevormd en er was een groot Comité van Aanbeve-

ling. Het comité vergaderde in Hotel American in Amsterdam.

Het concept-programma en de concept-resoluties gingen de deur uit, in 

verschillende landen werden voorbereidingsgroepen gevormd. Heel be-

17 Uit de Nederlandse pers in 1915 stammen 

koppen als: ‘Wie kent de vrouwennagel niet als 

wapen’ en ‘Geen tijd om over vrede te babbelen’. 

Zie Historisch Nieuwsblad-Special Eerste 

Wereldoorlog 1914-1918 nr 3.

18 Zie de bijlage.

Aletta H. Jacobs achter haar bureau. 

1904

1915
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Het congres

De vrouwen kwamen in groten ge-

tale naar het congres – maar ve-

len slaagden daar ook niet in. Voor 

sommigen gold een uitreisverbod, 

voor anderen waren de reisom-

standigheden moeilijk. Van de grote 

Britse delegatie konden slechts drie 

vrouwen komen, vanwege de wei-

gering van uitreisvisa en de blokka-

de van Het Kanaal. De vrouwen uit 

de Verenigde Staten bereikten Den 

Haag op het nippertje. 

Aletta Jacobs sprak de openings-

rede uit. “(…). Wij vrouwen van zo 

veel verschillende nationaliteiten, die 

verschillende talen moeten gebruiken 

om onze gevoelens tot uitdrukking 

te brengen, zijn hier bij elkaar geko-

men, bezield met dezelfde geest, de-

zelfde hoop, hetzelfde verlangen dat 

onze stem tot de uiterste einden van 

de aarde zal doordringen, met haar 

protest tegen de oorlog met zijn ver-

schrikkelijke slachtingen, en tegen 

de aanname dat het de enige weg is 

waarbij internationale disputen kun-

nen worden beëindigd. (…) Wij staan 

hier verenigd in rouw. (…) Zij die dit 

congres bij elkaar hebben geroepen 

hebben het nooit een Vredescongres 

genoemd, maar een Internationaal 

Congres van Vrouwen, bij elkaar ge-

komen om tegen oorlog te proteste-

ren en stappen aan te reiken die er toe 

leiden dat oorlog een onmogelijkheid 

wordt.(…) Daarom voelen we meer en 

meer sterk, dat het de plicht is, de hei-

lige plicht van elke vrouw om nu op te 

staan en te claimen dat zij voor haar 

deel met mannen zal delen in de rege-

ring van de wereld”.

Het lijkt er op alsof niemand in Eu-

ropa om dit congres heen kon. De 

aanwezige vrouwen werden uit alle 

windstreken en uit alle delen van 

de samenleving gesteund door 

tienduizenden groeten, telegram-

men en binnenlopende gasten. 

Het congresverslag bevat een in-

drukwekkende lijst van plaatselijke 

en nationale verenigingen en an-

dere groepen uit Nederland, vrou-

wen en mannen. De Internationale 

Socialistische Vrouwenconferen-

tie zond een groet naar Den Haag, 

daar voorgelezen door Helena 

Ankersmit, afgevaardigde van de 

Nederlandsche Bond van Sociaal 

Democratische Vrouwen.

Uit de afrekening van het con-

gres blijkt dat de kosten gedragen 

werden door donaties en toe-

gangskaarten, ten bedrage van

ƒ 17.871,10. Dat verminderde de 

beschuldigingen dat het congres 

wel door Duitsland gefinancierd 

zou zijn. Er bleef een bedrag over 

voor de productie van het verslag, 

dat aan alle deelneemsters, vredes-

organisaties en de pers werd toege-

zonden.

Het congres besloot tot de oprich-

ting van het International Committee 

of Women for Permanent Peace.19 

19 Het congres wordt uitvoerig besproken in 

Bussey and Tims; het verslag (BERICHT) van 

het congres bevat beschouwingen van Emily 

Hobhouse en Chrystal Macmillan en de 

openingstoespraak van Aletta Jacobs.

“Zij zagen...” 

Wat het congres aan de wereld liet zien werd mogelijk het beste geformu-

leerd door Emily Hobhouse, in haar voorwoord in het verslag. “Misschien 

zagen de vrouwen in Den Haag verder, - zagen, dat zoals geen individu kan clai-

men onfeilbaar te zijn, zo ook niet een regering of natie, - zagen, dat niemand het 

helemaal juist heeft, en niemand helemaal fout, - zagen, dat in een zo kolossale 

catastrofe met zo diep in het verleden liggende wortels, en van zo een complexe 

aard, de geschiedenis zelf het nauwelijks kan verklaren, - zagen, dat geen militair 

langrijk was het dat Jane Addams, in internationale vrouwenkringen bekend 

en vertrouwd, het congres wilde voorzitten. 

Duitse, Britse en Nederlandse vrouwen stelden zich garant voor de kosten 

van het congres.
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Resoluties en missies

Het congres formuleerde resolu-

ties, die vooraf aan de deelneem-

sters waren toegezonden en be-

studeerd konden worden.20 De 

resolutie over een wapenstilstand 

riep een controverse op tussen de 

afgevaardigden van oorlogvoeren-

de en neutrale staten, maar werd 

wel aangenomen. 

Het congres zond missies uit die 

deze resoluties zouden gaan over-

handigen aan regeringsleiders van 

oorlogvoerende en neutrale lan-

den, met de oproep, welhaast een 

bevel: zie elkaar in de ogen, durf te 

bemiddelen en stop deze oorlog 

nu.

Rosika Schwimmer had met Thora 

Dougaard dit plan ingebracht met 

de woorden: “Hersens – zegt men 

– hebben tot vandaag de wereld ge-

regeerd. Als hersens ons gebracht 

hebben tot waar wij nu zijn is het tijd 

dat wij ook ons hart toestaan te spre-

ken. Als onze zonen met millioenen 

worden gedood, laten wij, moeders, 

alleen maar proberen het goede te 

doen door naar koningen en keizers 

te gaan, met geen ander gevaar dan 

afwijzing”. Na een vurig debat werd 

het voorstel aanvaard. De missies 

spraken in twaalf Europese landen 

en de Verenigde Staten met een-

entwintig ministers en ministers-

presidenten, twee presidenten, een 

koning en de paus.21 

Aletta was een reizigster. Met Carry 

Chapmann Catt (VS) maakte zij al 

eerder propaganda-tochten voor 

het vrouwenkiesrecht naar onder 

meer Zuid-Afrika, China en Japan. 

De vrouwen die nu op missie gin-

gen hadden wel een zeer zware 

taak, het reizen, soms door oor-

logslanden, de belemmeringen, 

de diplomatieke vaardigheden om 

gehoord te worden en ook de on-

derling verschillende karakters en 

inzichten onder de gedelegeerden. 

Zij ondervonden uiteindelijk in de 

meeste gevallen gehoor en welwil-

lendheid, maar de resultaten waren 

niet zoals zij hoopten: dat er rege-

ringsleiders zouden zijn die het ini-

tiatief tot bemiddeling durfden aan 

te gaan. Geen van de hooggeplaats-

ten riep de anderen op om ‘rond 

de tafel’ tot bemiddeling te komen. 

In New York presenteerden Jane 

Addams e.a. hun verslag in de 

vorm van een manifesto. President

Wilson was merkbaar onder de in-

druk. Van zijn beroemde rede Peace 

without Victory (1917) wordt aange-

nomen dat hij daarin van het plei-

dooi van de missie gebruik maakte.

20 Met de volgende onderdelen: Women at War. 

Action towards Peace. Principles of a Permanent 

Peace. International Coöperation.The education 

of children. Women and the Peace Settlement 

Conference. Actions to be taken.

21 Zie de bijlage.

1917 (?)

proces, hoe briljant ook, morele problemen kan ontrafelen of echte civilisatie 

bevorderen, en zo ziende het een ernstige plicht voelden te protesteren tegen de 

uitroeiing van de jeugd van Europa. (…) Zonder de schuld vast te leggen, zonder 

een enkele claim op eigen gelijk, kwamen en gingen de vrouwen in de perfecte 

eenstemmigheid van het moederschap, dat zoekt naar de redding van het leven 

dat zij aan de wereld gaf, enkel voorbereid om een ‘more excellent way’ te laten 

zien”. 

Women’s peace diplomacy tour, May-June 1915

De samenstelling van de missies

Aletta Jacobs, Jane Addams, Alice Hamilton, Mien van Wulften Palthe-Broese 

von Groenau en Rosa Genoni (gedeeltelijk) reisden naar Den Haag, Lon-

den, Berlijn, Wenen, Budapest, Bern, Rome, Parijs, Le Havre en Washington. 

Rosika Schwimmer, Chrystal Macmillan, Cor Ramondt en Emily Balch 

bezochten de Scandinavische landen en Rusland.
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Afscheid van Aletta

In Nederland volgde na het congres de oprichting van De Nederlandsche 

Vereeniging van Vrouwen voor Duurzamen Vrede. Aletta Jacobs en Rosa Ma-

nus organiseerden en zorgden voor de uitvoering van het internationale 

secretariaat. Zij wisten het kantoor in Den Haag open te houden en bleven 

ook Pax International uitgeven en verspreiden. Zij slaagden er in de com-

De Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vredebond

De ANVV werd eind 1914 opgericht 

door Elisabeth Maria van Wijngaar-

den, een winkelierster uit Naald-

wijk. Haar persoonlijkheid en haar 

remonstrantse levensovertuiging 

brachten haar er toe vrouwen op te 

roepen tot een vreedzaam denken 

en leven. Niet dat vrouwen in haar 

ogen als vrouw in de oorlogstijd een 

bijzondere positie zouden kunnen 

innemen. Zij was altijd onderweg 

voor verspreiding van haar gedach-

ten in plaatselijke groepen en zeer 

succesvol in ledenwerving, daarbij 

gesteund door de Remonstrantse 

Broederschap. Ook succesvol wa-

ren de door haar op de jaarlijkse 

dag van de Volkenbond georga-

niseerde ‘vredesgangen’, stille de-

monstraties waaraan veel vrou-

wen deelnamen, soms met WILPF 

als mede-organisator. Er kwamen 

wel eens vragen op over een fusie, 

maar daar kwam het niet van. De 

verschillen tussen de beide orga-

nisaties waren te groot. WILPF met 

haar politieke gerichtheid op kwes-

ties van vrouwenbelangen en van 

oorlog en vrede stond ver af van de 

ANVV met haar verlangen naar een 

inbreng van vrouwen in een vreed-

zaam samenleven. Beide organisa-

ties werden in 1940 door de Duitse 

bezetter verboden en opgeheven.22 

22 Voor een beschrijving en analyse van de beide 

organisaties en hun verschillen zie Marijke 

Mossink, 1995 
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23 Het ‘Register van correspondentie 1916-1919’ 

geeft een indrukwekkend beeld van het (inter)

nationale netwerk. Opvallend zijn de namen 

van Nico van Suchtelen, Catharina van Renes en 

Helene Schwartze. Archief Atria.

24 Na de ‘Conference for a new Peace’ in 1922 in Den 

Haag.

25 Fragmenten uit het In Memoriam in het 

Maandblad van de Nederlandsche Vereniging 

van Staatsburgeressen, 15 september 1929. 

Citaten uit Emma Brunt, 1987.

26 De Groene Amsterdammer, 17 augustus 1929.

27 The Open Door International, dec.1929.

Portret van Aletta

± 1921

municatie in oorlogstijd gaande te houden.23 In het congres van 1919 in 

Zürich werd dit alles overgedragen aan een nieuw kantoor in Genève, ook 

nu nog de vestigingsplaats van WILPF. Aletta droeg hier haar functie van 

vice-president over aan Helena Swanwick (Groot-Brittannië) en Lida Gusta-

va Heymann (Duitsland). Jane Addams werd presidente. Rosa Manus e.a., 

die van het begin af aan met Aletta samenwerkten, zetten de Nederlandse 

inbreng tot 1919 voort. 

In 1919 maakte Aletta deel uit van een delegatie naar Duitsland, met de 

bestemming om de hongersnood te onderzoeken en in de publiciteit te 

brengen. In datzelfde jaar vormde zij met Jane Addams e.a. een pressie-

groep die de toestand van de krijgsgevangenen in Siberië publiek maakte 

en aan vrouwengroepen in vele landen vroeg een geldwervingsactie te be-

ginnen, waaruit kleding voor de gevangenen zou kunnen worden gekocht 

en verzonden. Dit initiatief werd door het Internationale Rode Kruis over-

genomen. 

Aletta merkte in deze tijd dat haar krachten afnamen en dat zij zich uit dit 

werk zou moeten terugtrekken. Wel nam zij in 1922 nog deel aan een missie 

over de Volkenbond naar Berlijn en Parijs.24 

Het vrouwenkiesrecht kwam er, in 1917 het passieve kiesrecht en in 1919 

de algehele gelijkstelling van de politieke rechten van mannen en vrouwen. 

Dat feit werd feestelijk gevierd in het Concertgebouw in Amsterdam, met 

Aletta’s openingsrede ‘Vreest niet de Vrouw der Toekomst, Broeder!’ Met deze 

toespraak werd zij in januari 2015 één van de finalisten in de serie Speeches 

van NPO Geschiedenis.

In 1918, de eerste keer dat op vrouwen gestemd kon worden, stelde Aletta 

zich verkiesbaar voor de Vrijzinnig-Democratische Bond. Zij kreeg de mees-

te stemmen, maar werd door een mannelijke kandidaat met voorkeurstem-

men vervangen. Het kiesrecht betekende nog niet dat er vanzelfsprekend 

waardering en respect ontstond voor de vrouwen die zich in de politiek 

wilden begeven.

Op 11 januari 1921 treedt zij af als presidente van de Nederlandse afdeling. 

Haar opvolgster is Clara Mulder van de Graaf - de Bruyn, door Aletta in haar 

autobiografie als ‘medestrijdster’ voor het vrouwenkiesrecht genoemd. 

Velen hebben Aletta’s keuzen en haar elan bewonderd. Zij stond met de 

andere vrouwen midden in de problemen van haar tijd én zij waren met 

hun optiek van de reconciliation in practice die tijd ver vooruit. 

Aletta overleed op 10 augustus 1929, op 75-jarige leeftijd. Zij werd met 

royale waardering en dankbaarheid herdacht. “Ik weet hoe zij kon toornen, 

hoe haar pittige oogen konden opflitsen in haar verontwaardiging over on-

recht en rechtsverkrachting, laksheid (…)” I certainly shall miss her presence in 

the world” “(…) nous associons-nous avec une chaude sympathie au regrets qui 

sont formulés partout, dans tout les milieux féministes!” Haar reisgenote Carrie 

Chapman Catt formuleerde het aldus: “The world is always a little more

lonesome when a good friend goes”.25 Rosa Manus publiceerde haar herinne-

ringen aan Aletta in De Groene Amsterdammer, over haar gezelligheid met 

de kinderen in huize Manus, haar liefde voor het bridgen, hoe zij openstond 

voor nieuwe gedachten, mensen en organisaties en verbindingen tot stand 

wist te brengen. Zij dankt Aletta voor de ware vriendschap die zij heeft mo-

gen ontvangen.26 Chrystal Macmillan schreef “Her keenness to tackle what was 

politically necessary at the moment was characteristic. It did not diminish with 

age”.27 Er wordt een comité gevormd ‘ter Eering en Nagedachtenis van dr. 

Aletta Jacobs’.
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28 Mineke Bosch, 2005. Bij de uitreiking van de 

(gedeelde) Nobelprijs voor de Vrede aan Jane 

Addams in 1931 werd het congres van 1915 in 

herinnering geroepen, met daarin de woorden: 

“The initiative for this conference, which took place 

in The Hague in 1915, came from Dutch women, 

and it is only right to pay tribute to the memory of 

dr.Aletta Jacobs, who stood at their head”.

29 Tesselschadestraat 15/Roemer Visscherstraat 2, 

Amsterdam.

30 Myhero.com/hero.asp?hero=Aletta_Jacobs_2006.

Achteraf is het niet te geloven dat deze vrouw niet met de Nobelprijs voor 

de Vrede werd geëerd, noch met een koninklijke onderscheiding.28 Zij stond 

aan de wieg van een ontwikkeling die in de vredesbeweging en de interna-

tionale politiek tot de overtuiging leidde dat er een oorzakelijk verband is 

tussen rechteloosheid en oorlog, recht en vrede, een ontwikkeling die tot 

op heden voortgaat: work for constructive peace voor mannen, vrouwen en 

kinderen, waar strijd is, waar wapens de voorrang hebben, waar de voor-

waarden om in gezondheid te leven ontbreken.

Zij heeft een centrale plaats gekregen in de Nederlandse sociale geschiede-

nis, zoals blijkt uit o.a. studies, een film en de Canon van de Vaderlandse Ge-

schiedenis. Haar memoires zijn internationaal uitgegeven. Straten, pleinen 

en instellingen dragen haar naam. Aan het Amsterdamse hoekhuis waar 

zij woonde en haar praktijk hield zijn in de loop der jaren twee bronzen 

plaquettes aangebracht, een tekst en een portret.29 Met een korte google-

sessie vinden wij haar zelfs op sites als My Hero30, evenals op internationale 

encyclopedieën.

De agenda (“verzoeke 

boterhammen mede te brengen”) 

van de vergadering waarin zij 

afscheid nam en de notulen van 

deze vergadering geven een inkijk 

in de omvang van het werk. Zoals 

de tournee van Anita Augsburg 

en Lida Gustava Heymann. Als 

gevolg daarvan zijn er 51 nieuwe 

leden toegetreden, hetgeen 

de vergadering doet besluiten 

vaker buitenlandse gasten uit 

te nodigen. In Purmerend is een 

nieuwe afdeling opgericht. Het 

propaganda-blaadje ‘Omdat-

Waarom’ is weer beschikbaar 

tegen betaling van 5 cent per 

stuk. Op verzoek van het bureau 

in Genève worden voorstellen 

gedaan ter voorlegging aan de 

Volksvergadering (Volkenbond). 

Emily Balch, de internationaal 

secretaresse schat de bijdrage van 

de Nederlandse afdeling voor het 

congres en het bureau op 3.000,00 

gulden. Verslag over de verzending 

van hulpgoederen naar Duitsland. 

Een bezoek aan minister Aalberse 

heeft er toe geleid dat de regering 

vrouwelijke afgevaardigden 

heeft benoemd voor de Labour 

Conference in Washington. Er 

wordt een petitie opgesteld voor 

een conferentie van Sociaal 

Democraten in Luzern. Er speelt 

een discussie over “de taak, welke 

voor de vereniging ligt”, waarbij 

het begrip internationalisme een 

leidraad vormt. En er zijn nog 

rapporten van het congres in 1915 

beschikbaar.



Leden van het internationale 

comité en spreeksters van 

het International Congress of 

Women, Den Haag 1915 

Van links naar rechts:

Florence Holbrook, Verenigde Staten Docente en schrijfster van kinderboeken. Lid van de Chicago Peace Society 

en voorzitter van het Women’s Peace Committee van de Chicago Political Equi-

ty League. Zij raakte in 1915 bevriend met Rosika Schwimmer en nam met 

haar deel aan de Ford Peace Expedition 1915-1916, het zo genoemde Ford 

Peace Ship van New York naar Noorwegen, bedoeld om de neutrale staten 

voor bemiddeling om de tafel te krijgen, “to get the boys out of the trenches”.

Mia Boussevain, dr. Nederland De eerste Nederlandse gepromoveerde vrouw in de biologie, specialisatie 

zoölogie. Zij ontdekte een schelpensoort die naar haar werd vernoemd, de 

Dentalium entalis var. Indicum Boissevain. Organiseerde met Rosa Manus de 

tentoonstelling ‘De vrouw 1813-1913’ t.g.v. het 100-jarig bestaan van het Ko-

ninkrijk der Nederlanden. Zij was betrokken bij de Wereldbond voor Vrou-

wenkiesrecht en vormde met Aletta Jacobs en Rosa Manus het voorberei-

dingscomité voor het congres in 1915. Publiceerde The Women’s Movement 

in the Netherlands en schreef haar autobiografie.

Thora Dougaard, Denemarken Publiciste en uitgeefster. Zij vervulde taken voor de Danish Women’s Society 

en voor de vereniging van groepen voor het vrouwenkiesrecht. Het Haagse 

congres maakte diepe indruk op haar. Met Rosika Schwimmer ontwierp zij 

de resolutie die opriep tot een onmiddellijk staakt het vuren. Terug in De-

nemarken nam zij het initiatief tot oprichting van de afdeling van WILPF. Op 

verzoek van Jane Addams gaf zij een lezingentournee in de Verenigde Sta-

ten. Zij stichtte het Clara Raphael House voor zelfstandig wonende vrouwen. 

Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog was zij actief in het verzet tegen 

het nazisme en leidde zij een actie voor het opnemen van joodse kinderen 

in Denemarken. 

19

ONDER DE PALMEN

De bedoeling van onderstaande teksten is een postuum eerbetoon. We 

lichten een tip van de sluier op en zien de vrouwen met hun geestkracht 

en motivaties, hun ervaringen en bekwaamheden en hun onderlinge diver-

siteit. De gegevens komen grotendeels uit op het internet beschikbare bio-

grafieën.

1860-1932

1878-1932

1874-1951
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Fannie Fern Andrew, dr. Een autoriteit, docent en publiciste op het terrein van het internationale 

recht en de diplomatie. Zij schreef een standaardwerk over de legaliteit van 

het mandaatsysteem en de consequenties daarvan in Palestina, Syrië en 

Irak. In 1917 verscheen bij Nijhof in Den Haag haar The Freedom of the Seas. 

Was overtuigd van het belang van internationale opvoeding en als specialist 

verbonden aan het U.S. Office of Education. Zij ontwikkelde een voorstel voor 

de vestiging van een bureau voor educatie bij de Volkenbond.

Jane Addams,Verenigde Staten Pionier en sociaal hervormer. Na haar studie reisde zij door Europa en 

maakte kennis met Toynbee Hall in Londen East End. Door dat werk getrof-

fen stichtte zij met Ellen Starr het Hull House in Chicago, met als doel de 

vorming van kinderen en volwassenen en het verbeteren van hun levens-

omstandigheden. Hull House werd een voorbeeld voor cultureel en maat-

schappelijk wijkwerk. Het breidde zich uit met o.a. een kunstgalerie, een 

publieke keuken, een kindergarten, een cafe, een boekbinderij, een muziek- 

en dansschool, een bibliotheek en sociale en medische zorg. Addams en 

Starr verspreidden hun inzichten. Er ontstonden meer dan 500 vestigingen. 

Addams werd o.a. voorzitter van de National Conference of Charities and Cor-

rection. Zij was een overtuigd feministe, sprekend en schrijvend, en verbond 

dat met haar inspanningen voor vrede. In 1906 publiceerde zij ‘New Ideals 

for Peace’. In 1913 sprak zij op een bijeenkomst in Den Haag ter gelegenheid 

van de opening van het Vredespaleis. Zij presideerde in 1915 het WILPF 

Congres, waarna zij tot 1929 internationaal voorzitter van WILPF was. Zij 

was assistent van president Hoover in een programma voor voedselvoor-

ziening voor vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden, waarover zij in 1922 

haar boek Peace and Bread in Time of War schreef. In 1931 ontving zij de 

Nobelprijs voor de Vrede. 

Rosa Manus, Nederland Nationaal en internationaal actieve vrouw - feministe en activiste - met een 

groot organisatietalent. Met Mia Boissevain organiseerde zij de tentoonstel-

ling De vrouw 1813-1914 en met Aletta Jacobs e.a. het congres in 1915. Zij 

leidde met Aletta Jacobs het kantoor van zowel de landelijke als de inter-

nationale organisatie. Met Carrie Chapman Catt maakte zij in 1922/23 een 

wereldreis voor het vrouwenkiesrecht met Zuid-Amerika als belangrijkste 

doel. Van 1926-1940 was zij vice-presidente van de Wereldbond voor Vrou-

wenkiesrecht. Zij had in 1932 de leiding van een internationaal comité van 

vrouwenorganisaties voor vrede en ontwapening en overhandigde 9 mil-

joen handtekeningen uit 59 landen aan de voorzitter van de Volkenbond 

tijdens een ontwapeningsconferentie in Genève. In 1935 mede-oprichtster 

van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (nu ATRIA, Ken-

nisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis). Organiseerde in 

1936 in Brussel het congres van pacifisten Rassemblement Universal pour 

la Paix. Zij onderging verhoren en opsluiting vanwege haar vermeend com-

munisme. Zij is in 1942 in Ravensbrück omgekomen.

Verenigde Staten

1876-1950

1860-1935

1881-1943
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Aletta Jacobs, dr. Nederland Eerste vrouwelijke huisarts in Nederland. Zij vocht voor de rechten en het welzijn 

van vrouwen in tijden waarin deze onder rechteloosheid, armoede en slech-

te gezondheid leden. Proefschrift onderzoek naar verschijnselen in de grote 

hersenen. Politiek vaardig en feministe. Als overtuigd voorvechtster van het 

vrouwenkiesrecht bestuurlijk actief in de (inter-)nationale beweging. Met Carrie

 Chapman Catt maakte zij twee maal een wereldreis voor de propaganda 

van het vrouwenkiesrecht. Aletta nam in 1914 het besluit de vrouwenstrijd 

te verbinden met het verzet tegen de oorlog. Bertha von Suttner verzette 

zich daartegen, maar later toonden zij meer overeenstemming van gedach-

ten. Zij nam het initiatief tot het Congress of Women in Den Haag, 1915. De 

organisatie deed zij samen met Rosa Manus en Mia Boissevain. Zij nam 

deel aan de missies naar Europese hoofdsteden en Washington en bleef na 

het congres actief in congressen, missies en acties, zeer gegrepen door de 

kwalijke gevolgen van het Verdrag van Versailles en door de teleurstellende 

ontwikkeling van de Volkenbond.

Chrystal Macmillan, Schotland  Juriste. Bestuurslid van de International Women’s Suffrage Alliance en pen-

ningmeester van het congres en later van WILPF. Vanuit het Haagse congres 

was zij lid van de delegatie naar Rusland en Scandinavië en in 1919 lid van 

de delegatie naar Versailles. Zij vormde met Addams en Jacobs het voorbe-

reidend comité voor het congres van 1919. In 1926 is zij voorzitter van het 

internationaal comité inzake de problematiek van de dubbele nationaliteit 

voor gehuwde vrouwen, ter behandeling in de Volkenbond. In 1930 leidde 

zij over dit, in vrouwenorganisaties controversiële onderwerp, een demon-

stratie in Den Haag, waar de Volkenbond over dit onderwerp vergaderde en 

besloot dat de huwelijkswetgeving een zaak van de afzonderlijke staten is. 

Kathleen Courtney, Dame Actief in de organisaties voor het vrouwenkiesrecht in Engeland. Toen veel 

vrouwen besloten niet naar Den Haag te gaan omdat vrouwen voorrang 

dienden te geven aan hulpverlening ging zij op eigen gelegenheid. Werd vice-

presidente en vertaler bij het congres. Reisde in 1916 naar Salonika en Baxtia 

voor werk voor het Serbian Relief Fund. Zij vervulde later bestuursfuncties in de 

National Union of Societies for Equal Citizenship en de League of Nations Union. 

Emma Hansson, Zweden  Emma was lid van het internationale comité. Overigens geen gegevens.

Anna Kléman, Zweden Publiceerde over feminisme en vrouwenkiesrecht. Zij vervulde verschillen-

de voorzittersfuncties: van het Zweedse Comittee for Permanent Peace, de 

Society for the Women’s Political Right to Vote en in de Eerste Wereldoorlog 

van Safe the Children. Zij was ook nauw betrokken bij de International Council 

of Women en actief in liefdadigheidswerk. 

1854-1929

1872-1937

Groot Brittannië

1845-1909

?-?

?-?
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Christal Macmillan en Jane Addams 

1919?

Rosika Schwimmer Feministe en pacifiste. Zij organiseerde in haar geboorteland Hongarije ver-

scheidene organisaties voor vrouwenbelangen, o.a. de National Association 

of Women Workers. Zij werd in Europa een bekend spreekster over vrouwen-

vraagstukken. Met Carrie Chapman Catt maakte zij een Europese tournee 

voor het vrouwenkiesrecht. In 1913 organiseerde zij het 7e congres van de 

Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht in Budapest. In 1915 is zij vice-presidente 

van het congres in Den Haag. Zij was lid van de delegatie naar Rusland en Scan-

dinavië. Zij vestigde zich in Londen en later in de VS, waar zij samen met Carrie

 Chapman Catt met president Wilson sprak over de noodzaak van bemid-

deling in de Europese oorlog. Na het congres van 1915 had zij een aandeel 

in de Hongaarse politieke ontwikkelingen, reden voor het communistische 

bewind om haar haar burgerrechten te ontnemen. In 1920 vluchtte zij naar 

Wenen vanwege het toenemend anti-semitisme. Haar nieuwe vestiging in 

de VS werd bemoeilijkt door schadelijke acties als zou zij een Duitse spion 

zijn, een agent van de bolsjewieken of een deelneemster aan een joodse 

samenzwering. Het burgerschap werd haar geweigerd, zij stierf stateloos.

Oostenrijk-Hongarije

1877-1948
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DEEL II 1915-1946 

Een nieuwe wereldorde en een nieuwe vrede

Den Haag - Washington - Praag - Luhacovice - Luxemburg

In De Haag waren tijdens het con-

gres al vele initiatieven voor natio-

nale comités ontstaan. Alle afge-

vaardigden gingen naar huis met de 

belofte zich in hun land in te span-

nen een afdeling van de nieuwe or-

ganisatie op te richten. Dat lukte in 

18 landen, in andere landen meld-

den zich individuele leden aan.31 In 

1926 stond de teller op 40 afdelin-

gen met rond de 50.000 leden. Wat 

zij ook meenamen was de in het 

congres besproken overtuiging dat 

in armoede en achterstelling van 

burgers de kiem voor een nieuwe 

oorlog ligt. Deze visie kwam in 1919 

krachtig terug in het congres in 

Zürich en in een missie naar Parijs 

met felle kritiek op het Verdrag van 

Versailles. Op basis van dat verdrag 

werd de Volkenbond opgericht, de 

bovennationale organisatie van sta-

ten die, kort gezegd, voor blijvende 

vrede zou moeten zorgen.32 De on-

macht van deze organisatie stond 

vaak op de agenda van de vrouwen. 

Achteraf bezien is het niet verwon-

derlijk dat er na het eerste congres 

ook onderlinge spanningen de kop 

op staken, zoals eerder rond de 

deelname aan de eerder genoem-

de Henry Ford Peace Expedition, het 

Ford Ship dat in de winter van 1915-

1916 met veel pers en activisten 

aan boord langs Europese havens 

voer. Als vredesbijdrage werd het 

een mislukking, hoewel het wel 

leidde tot de oprichting van de in 

Stockholm gehouden Neutral Con-

ference for Continuous Mediation van 

zes neutrale staten, waaronder Ne-

derland.33 Niettemin lezen we in de 

verslagen van de congressen die in 

dit deel aan de orde komen dat er 

een sterke, op vertrouwen berus-

tende samenwerking groeide, ge-

grond op de overtuiging dat zij een 

rol vervullen in de verwerkelijking 

van een nieuwe wereldorde en een 

‘nieuwe vrede’. 

Al snel begonnen de voorberei-

dingen voor een tweede congres. 

Dat vond in 1919 plaats in Zürich, 

waar de organisatie haar definitieve 

naam kreeg: Women’s International 

League for Peace and Freedom en de 

Aims and Principles vastgesteld wer-

den.

Ook de Nederlandse afdeling ging 

aan het werk, met naast Aletta in-

spirerende en sterke vrouwen als 

Rosa Manus, Cor Ramondt-Hirsch-

man, Anneke de Kanter-van Het-

tinga Tromp en Mien van Wulfften 

Palthe-Broese van Groenou. De 

afdeling organiseerde acties, soms 

in samenwerking met andere orga-

nisaties en bleef zeer betrokken in 

het internationale werk. 

In 1924 werd in Nederland de 

Nooit-Meer-Oorlog-Federatie opge-

richt, een samenwerkingsverband 

van anti-militaristische en/of paci-

fistische vredesorganisaties. Aletta 

Jacobs werd bestuurslid en de af-

deling sloot zich aan. De federatie 

kreeg een grote aanhang in plaat-

selijke groepen.

In1940 werden de Europese afde-

lingen van WILPF door de Duitse 

bezetter verboden. Het eerste na-

oorlogse congres vond in 1946 

plaats in Luxemburg.

Tot 1940 werden er negen WILPF 

congressen en andere internati-

onale bijeenkomsten gehouden, 

alle ingegeven door toenemende 

onrust over en verzet tegen de ge-

vaarlijke ontwikkeling van de mach-

ten in (niet alleen) de westerse we-

reld, in het bijzonder bewapening, 

rechteloosheid, kolonialisme en het 

fascisme. De berichten en oproe-

pen die naar de afdelingen werden 

gezonden kregen een steeds con-

creter en klemmender karakter. 

We were Pioneers when we began 

our work. Let us continue to be 

Pioneers as long as it is needed.

Yella Herzka 

31 Australië/Canada/Denemarken/ Duitsland /

Frankrijk/Hongarije/ Ierland/Italië/India/ 

Nederland/ Nepal/ Nieuw Zeeland/Noorwegen/ 

Oostenrijk/Groot Brittannië/Brits Indië/

Verenigde Staten/Zweden/Zwitserland.

32 Na de oprichting van de Verenigde Naties in 

1946 werd de Volkenbond opgeheven.

33 Bussey and Tims

Mia Boissevain en Rosa Manus,

Wiesbaden 1929
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De vrouw en de vredesbeweging in Den Haag 1917

Het Nederlandsch Comité van Vrouwen voor Duurzamen Vrede belegde in april 

1917 in Den Haag een open nationaal congres onder de titel ‘De vrouw en 

de vredesbeweging in verband met het vrouwenkiesrecht’. Cor Ramondt was 

de presidente. Aletta Jacobs kijkt in haar rede terug op het congres van 

1915.34 Zij roept de uitgangspunten van 1915 in herinnering, de nagestreef-

de invoering van het vrouwenkiesrecht en de oplossing van internationale 

geschillen langs vreedzame weg. Ze schetst hoe de vrouwen toen vol ver-

wachting het slagen van het één met het ander verbonden. Aletta vraagt 

waarop die verwachtingen berustten, nu er ondanks de vele instemmende 

reacties van de staatshoofden nog zo weinig van te merken is. Zij schetst de 

neiging van de vrouw tot verantwoordelijkheid en behoud, in de zorg voor 

gezin en familie en in het bijzonder voor de kinderen. Daartegenover staat 

de vernietigende oorlog, die ‘dwaze regeling van het maatschappelijke huis-

houden’, op grond van een staatkunde die alleen op mannelijke inzichten is 

gebaseerd. Het mannelijke ‘recht van de macht’- met de onderwerping van 

vrouwen - behoeft een hoger menselijk standpunt, de ‘macht van het recht’. 

Dat recht vraagt om gelijke invloed van vrouwen en mannen. Met dit brede 

en bewogen betoog grijpt zij terug naar de resultaten van 1915 en roept zij 

op tot een nieuw congres, te houden als na de oorlog de onderhandelingen 

over de voorwaarden van vrede zullen beginnen. In de door het congres 

uitgezonden resolutie ligt de nadruk op de samenwerking van mannen en 

vrouwen, ‘(…) dat de beginselen, waarop een duurzame vrede zal moeten 

rusten, gegrondvest zullen worden op de harmonische samenwerking van 

de mannen en vrouwen der gehele wereld (…)’.

Mien van Wulften Palthe-Broese van Groenau krijgt in 1918 van het Comité 

de la Réunion Internationale pour la Concorde Internationale een uitnodiging 

om in Bern te komen spreken. Zij houdt een gepassioneerd betoog over de 

gruwelen van de oorlog en dat het vrouwen ernst is om de door oorlogvoe-

rende mannen verstoorde onderlinge band tussen mensen te herstellen. 

Daarbij legt ze veel nadruk op opvoeding en onderwijs.35 

Dan komt het congres van 1919 in Zürich. Cor Ramondt wordt lid van het 

internationale bestuur. Het Vredesverdrag van Versailles heeft bittere te-

leurstellingen opgeleverd. Zoals in 1915 al voorzien, is het een verdrag van 

vergelding geworden, met ‘economische wapens’ en voedselblokkades en 

daarmee grond voor een nieuwe oorlog. In het verdrag worden de voor-

waarden voor duurzame vrede geweld aangedaan. De vrouwen hadden in 

1915 hun hoop gericht op de Fourteen Points for Peace van president Wilson, 

maar vonden daar niets van terug. Het congres in Zürich stuurde onmiddel-

lijk een kritische analyse de wereld in en gaf die mee aan haar missie naar 

Versailles. Een missie naar Duitsland onderzocht de armoede en de honger, 

waartegen krachtig werd geprotesteerd.

In en na dit tweede congres in 1919 werd ook de oprichting en de eerste 

bijeenkomst van de Volkenbond kritisch gevolgd, met als inzet het ontbre-

ken van democratische uitgangspunten en in het bijzonder de volledig ont-

brekende plaats voor the people, dat wil zeggen: de mensen, mannen en 

vrouwen.

34 Opgenomen in The Project Gutenberg e-Book.

35 De handgeschreven en in het Frans en Duits 

vertaalde tekst bevindt zich in het archief van 

ATRIA.

In deze tekst geven wij van zeven 

Nederlandse en internationale bij-

eenkomsten een kort verslag, ge-

lardeerd met verhalen over de be-

trokkenheid van de Nederlandse 

vrouwen. 

1917
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Emergency Conference for a New Peace in Den Haag 1922

A New International Order 4e WILPF congres in Washington 1924

Uit verontrusting over de econo-

mische problemen hield WILPF in 

1921 een bijeenkomst met mensen 

uit de Volkenbond36 en de Interna-

tional Labour Organisation, met het 

oog op samenwerking voor een in 

de VS te beleggen conferentie. Dat 

wilde niet lukken, waarop Neder-

landse vrouwen het initiatief namen 

tot een van 7-9 december 1922 in 

Den Haag te houden Conference for 

a New Peace. Er kwamen vertegen-

woordigers uit 111 nationale en in-

ternationale organisaties uit 20 lan-

den, die present stonden voor een 

kring van naar schatting meer dan 

20 miljoen mannen en vrouwen. De 

meeste aandacht ging naar de ge-

volgen van het Verdrag van Versail-

les. In dat verdrag werden nieuwe 

grenzen opgelegd door het afstaan 

van gebieden aan Frankrijk, Polen, 

België en Denemarken. Later volg-

de de bezetting van het Rijnland en 

het Ruhrgebied. De macht over de 

koloniën werd Duitsland uit han-

den genomen. De oorlogsschade 

werd omgezet in onhaalbare her-

stelbetalingen in grondstoffen en 

middelen (zoals opdeling van de 

vloot). Het werd een Vredesverdag 

genoemd, maar de vrouwen (en 

niet zij alleen) zagen de vernieti-

gende effecten voor het land en 

het volk van Duitsland, de grote en 

langdurige armoede. Het zou de 

grond voor een nieuwe oorlog kun-

nen worden. De conferentie riep 

op tot een wereldcongres en zond 

afgevaardigden naar Berlijn en Pa-

rijs, waarvan Aletta Jacobs deel uit 

maakte. WILPF-leden bezochten de 

noodgebieden. Het congres ein-

digde met een intens voorbereidde 

en besproken resolutie: “(…) eischt 

deze conferentie EEN NIEUWE VREDE, 

gebaseerd op nieuwe internationale 

overeenkomsten en hare leden be-

sluiten om zonder ophouden met alle 

haar ten dienste staande middelen te 

werken voor de bijeenroeping van een 

WERELDCONGRES, hetzij door middel 

van de Volkerenbond òf door een en-

kele natie òf door een groep van na-

ties ten einde te verkrijgen EEN NIEU-

WEN VREDE”. 

De overtuiging dat vrede een totaal 

andere internationale praktijk ver-

eist staat opnieuw op de agenda in 

het WILPF congres in Washington 

in 1924, over A New International 

Order. De vrouwen ontwikkelden 

een krachtige visie op de urgentie 

van politieke hervormingen, onder 

andere de nadruk op de positie 

van staten, die zowel zelfstandig 

als onderling afhankelijk moeten 

kunnen opereren. De Volkenbond 

was machteloos gebleken. Politieke 

samenwerking zou thuishoren in 

een al eerder zo genoemde League 

of People, naast of in plaats van de 

Volkenbond, met duidelijk gege-

ven bevoegdheden, uitgezonderd 

36 Het statuut van de Volkenbond werd voorbereid 

in het in 1919 gesloten Verdrag van Versailles, 

tussen Duitsland en zijn bondgenoten 

(Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse 

Rijk) en landen die in de oorlog betrokken 

raakten. Na de Tweede Wereldoorlog werd 

de Volkenbond opgevolgd door de Verenigde 

Naties.

1922

1924
Vredesgang der Nederlandse 

vrouwen, Amsterdam 1936, 

afkomstig uit het tijdschrift ‘Wij’ van 

22 mei 1936.

Vanaf 1934 werd deze betoging 

jaarlijks georganiseerd op 

Volkenbondsdag door de Algemeene 

Nederlandsche Vrouwen Vredebond 

en de Internationale Vrouwenbond 

voor Vrede en Vrijheid (IVVV) 

Nederlandse Afdeling.
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Oorzaken, Aard, Middelen ter Voorkoming van Oorlog in Den Haag 1934

De Nederlandse afdeling organiseerde in Den Haag een internationale stu-

dieconferentie over de fundamentele vragen van het waarom-en-waartoe 

van de oorlogsvoering.38 Prominenten uit politiek en leger, artsen en psy-

chiaters, wetenschap (o.a. dr.J. Tinbergen) en journalistiek doen verslag van 

hun visie op de gekozen onderwerpen. Vanuit het internationaal bestuur 

werd aan de afdeling gevraagd een Peace School op te richten, met nadruk 

op de medische vraagstukken. Aan organisaties van medici in 35 landen 

werd gevraagd een wereldwijde studie op te starten. Beide voorstellen zijn 

niet uitgevoerd. De resultaten van de conferentie werden wijd verspreid.39 

37 Educatie voor vrede was binnen WILPF van 

het begin af aan een belangrijk onderwerp. 

Voor de zomerscholen werden jonge vrouwen 

én bekende mensen uit literaire en culturele 

kringen uitgenodigd. Voor de zomerschool in 

1927 over Relations between white and coloured 

races was Henriette Roland Holst uitgenodigd. In 

de zomerschool in 1922 over The International 

Idea in Civilisation was dat Frederik van Eeden. 

38 Het verslag is opgenomen in het archief van het 

Vredespaleis, www.peacelibrary.nl/profiles/

 Mo6-34-008

39 Behalve naar de deskundigen ook naar H.M. 

Koningin Wilhelmina, H.K.H.Prinses Juliana, 

de Nederlandse regering, de Nederlandse 

pers, regeringen in 50 landen, Z.H. de Paus, 

de voorzitter van de ontwapeningsconferentie 

Arthur Henderson, de secretaris-generaal van 

de Volkenbond M.Averol en de directeur van het 

Internationale Arbeidsbureau Harold Butler.

Meeting of the WILPF Executive Committee in Praag 1936

In 1934 werd Cor Ramondt vice-

presidente van het internationaal 

bestuur. In dat jaar organiseerde 

de Britse afdeling van de League 

of Nations Union een peace ballot, 

een stemming met vragen over het 

buitenlands beleid: over de Vol-

kenbond, over de internationale 

zeggenschap over ontwapening, 

over het verbod van huiswapens, 

over het stoppen van tussenstate-

lijke aanvallen door economische 

en niet-militaire maatregelen. Het 

leidde in 1935 tot het initiatief van 

WILPF-VS tot een People’s Mandate 

to Governements to End War, over 

de voorwaarden voor vrede en de 

aan regeringen voor te leggen ei-

strijdkrachten en economische 

sancties. Dit verbond zou de naoor-

logse problemen die in het Haagse 

congres werden besproken tot een 

oplossing moeten brengen. Educa-

tie en opvoeding waren in WILPF-

kringen al langer een sleutelwoord. 

In dit congres formuleerde Anita 

Augsburg de noodzaak van sociale 

en pedagogische veranderingen, 

met als de meest fundamentele 

vereiste “the bringing into equilibri-

um the influence of men and women”. 

Rond deze twee congressen groei-

den velerlei contacten met politici 

en bewegingen. Opmerkelijk was de 

reis van congresdeelneemsters met 

de georganiseerde Peace Coach 

naar de zomerschool in Chicago.37 

Zij werden gezien als verraders en 

spionnen, maar werden op vele hal-

tes ook met brede instemming ont-

vangen. Ook de president ontving 

gedelegeerden in het Witte Huis. 

Lida Gustava Heymann zag op deze 

periode terug: “De zon gaat niet on-

der over onze League. Dat is een won-

derschoon gevoel, maar het geeft ons 

des te grotere verantwoordelijkheid. 

(…) Nieuwe tijden vragen nieuwe da-

den en nieuwe condities, nieuw werk, 

en misschien ook nieuwe principes. 

Wij moeten niet vergeten dat geschie-

denis evolutie is.”

1934
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Towards a real League of Nations. 9e WILPF congres in Luhacovice 

1936

In datzelfde jaar kregen de afdelingen het verzoek bij te dragen aan een stu-

die over de Volkenbond, de League of Nations die een wereldverbond voor 

vrede zou moeten worden. De Deense Thora Daugaard presenteerde een 

memorandum op basis van de inbreng van Oostenrijk, Verenigd Konink-

rijk, Frankrijk, Nederland, Hongarije, Zweden en de Verenigde Staten. Het 

jaar daarna kwam het congres bijeen in Luhacovice, Tsjechoslowakije om 

daarover te spreken, onder de titel Towards a real League of Nations. Thora 

droeg vier manieren aan die de werking van de bond zouden kunnen ver-

sterken: internationale controle over alle productie en vervoer van wapens; 

Demonstratie voor het Vredepaleis 

1936

sen. Het werd een overweldigend 

succes in de WILPF-afdelingen, 

waaronder Nederland, zowel in 

westelijke landen als in het Verre 

Oosten. Er werd een afvaardiging 

naar President Roosevelt gezonden 

met de oproep tot het onmiddellijk 

stopzetten van de wapenproductie 

en de inzet van gewapende strijd-

krachten.

In de bestuursvergadering in 1936 

ontstond veel discussie over de 

vraag, of de campagne ook in fas-

cistische landen geïntroduceerd 

zou moeten worden. Het bestuur 

besloot een vertegenwoordiging 

naar Hitler te zenden en mogelijk 

ook naar Mussolini, maar de vraag 

was toch of een fascistisch dictator 

in naam van de rede benaderd kon 

worden of zonder meer moest wor-

den afgewezen. Cor Ramondt was 

het in principe met het besluit eens, 

maar kon zich niet beschikbaar stel-

len. Na consultatie van de afdelin-

gen werd besloten geen missie uit 

te zenden. Het proces van het Peo-

ple’s Mandate ging in de VS onder 

een andere naam verder, met een 

grote kring van bekende personen 

uit politieke, culturele en kerkelijke 

gemeenschappen. De 9 miljoen 

handtekeningen werden aan de 

Volkenbond aangeboden. Later 

ontstond er een gelijksoortige be-

weging, de Rassemblement Universal 

pour la Paix, later International Peace 

Campaign genoemd, met tientallen 

landelijke afdelingen. In 1936 vond 

in Brussel een groot congres plaats, 

waarvan Rosa Manus de organisa-

tie verzorgde.

1936



28

A New World Order 10e WILPF congres in Luxemburg 1946

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

wisten de Europese WILPF-vrou-

wen ondanks het verbod van de 

Duitse bezetter en de oorlogsom-

standigheden, hun contact te on-

derhouden en elkaar voorstellen 

toe te spelen om door te gaan met 

hun pleidooi voor continuous media-

tion door de neutrale staten. Het In-

ternationaal Bestuur had in 1939, in 

de laatste bijeenkomst voor het uit-

breken van de Tweede Wereldoor-

log, besloten om als er weer sprake 

zou zijn van vredesbesprekingen, 

direct een congres te beleggen, om-

wille van een just and durable peace. 

De afdelingen werden gevraagd 

hun voorstellen in te zenden. Dit re-

sulteerde in een communiqué met 

de titel Recall to Reason, een op-

roep aan president Roosevelt om 

een conferentie van alle neutrale 

landen bij elkaar te roepen met als 

basis de overtuiging van WILPF, dat 

oorlogen noch tot rechtvaardigheid 

zouden leiden, noch tot de funda-

menten van vrede en vrijheid. “If 

there is to be freedom, peace must be 

based on the acceptance by all coun-

tries concerned of the principle of in-

dividual human rights”. 

In 1946 werd daarop terug gezien 

én naar nieuwe idealen gezocht. 

Het was voor degenen die nog leef-

den en die Luxemburg konden be-

reiken een bijzonder weerzien. Met 

bijzondere vragen… In een brief van 

het internationaal presidium stond 

dat aldus: ”Laten wij niet vergeten dat 

de fraseologie die wij vroeger gebruik-

ten voor onze hoge gedachten over 

het politieke leven, nationaal en in-

ternationaal, de fraseologie die WILPF 

zelf heeft gebruikt – zulke termen als 

vrijheid, democratie, recht, gelijkheid, 

vrede en veel meer – misbruikt en ge-

degradeerd zijn in die mate, dat deze 

woorden lege voorwendsels zijn ge-

worden. Miljoenen mannen en vrou-

wen in alle landen hebben hun ver-

trouwen in deze woorden verloren en 

in degenen die deze gebruiken”. 

De vraag of WILPF door kon gaan 

moest eerst beantwoord worden. 

Er werden verhalen en gedachten 

uitgewisseld over de oorlogserva-

ringen in de landen, o.a. door Cor 

Ramondt. Ook kwam de vraag op of 

WILPF als afzonderlijke vrouwenor-

ganisatie verder zou moeten gaan. 

George Bernard Shaw stuurde een 

telegram: “Convinced that the world 

would never be properly governed un-

til 50 per cent of its rulers were wo-

men”. Het antwoord werd ja. Het 

congres ging met hernieuwde over-

tuiging de na-oorlogse tijd binnen. 

Enkele jaren later kwam het kan-

toor terug van New York, waar het 

in de oorlogsjaren gevestigd was, 

naar Genève. 

WILPF was in 1946 aanwezig bij de 

eerste bijeenkomst van de VN in 

San Francisco en werd erkend als 

één van de 25 organisaties met een 

consultatieve status. De vrouwen 

begonnen met het volgen van de 

participatie van vrouwen in de VN-

organen, om te constateren dat er 

niet één op het hoogste niveau te 

vinden was. In dit jaar ontving Emily 

Green Balch de met John R. Mott 

gedeelde Nobelprijs voor de Vrede.

1946

internationalisering van burgerlijke en militaire luchtvaart; een mandaatsys-

teem voor alle koloniale gebieden; en vrije toegang tot grondstoffen. Cor 

Ramondt nam het onderwerp Limitation and regulation of State Souvereignity 

voor haar rekening. In deze jaren lag binnen WILPF het centrum van de 

aandacht bij de macht van de rede in een te ontwikkelen, vrede dienende 

internationale orde. Daarnaast was er onophoudelijk concrete actie rond 

de dreigende ontwikkelingen van anti-semitisme, fascisme en kolonialisme 

en voor degenen die moesten vluchten.40 In 1939 werd de laatste internati-

onale vergadering gehouden. 

40 In september 1938 schreef het internationaal 

bestuur een brief aan premier dr H Colijn, over 

de behandeling van vluchtelingen in Nederland, 

‘in contradiction with the traditional hospitality 

that through the ages the Netherlands have 

shown to refugees of all kinds’. Hij wordt 

opgeroepen tijdelijk asiel te verlenen aan de 

vluchtelingen die een mogelijkheid hebben 

om verder te reizen, behandeling van al 

binnengekomen vluchtelingen zonder papieren 

en de verzekering dat geen enkele vluchteling 

gedwongen wordt terug te keren naar het land 

dat zij ontvluchtten.
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DEEL III 1980-1986 

De heroprichting van de Nederlandse afdeling

Op 1 november 1985, op de dag 

waarop in Nederland het besluit 

over de plaatsing van kruisraketten 

wordt genomen, zendt de VPRO om 

acht uur in de morgen puur en al-

leen het verontrustende geluid uit 

van sirenes, 35 minuten lang. De 

discussies laaien op, vijfendertig mi-

nuten emotie in plaats van informa-

tie! Moeten de luisteraars zo te we-

ten komen ‘waar het echt om gaat’? 

Anderzijds, hebben de mensen van 

de radio niet in de gaten, dat het 

vinden van zo’n helderheid nooit zal 

slagen zonder de schok, die je er-

vaart als je het geweld van de mach-

ten in de ogen ziet? De wake-up call, 

zoals WILPF dat eens noemde? 

Wij hebben de vroege WILPF-vrou-

wen niet persoonlijk gekend. Door 

hun overgeleverde woorden zijn zij 

toch geen vreemden. Zij studeren, 

maar niet zonder eerst te luisteren 

en te zoeken. Zij gaan toegewijd en 

kwetsbaar op pad en durven de 

machthebbers persoonlijk aan te 

spreken. 

In 1946 blijkt dat de Nederlandse 

afdeling definitief uiteengevallen is.

Het internationaal bestuur en de 

weer groeiende verenigingen en 

netwerken in eigen land onder-

kennen de dreigingen van de na-

oorlogse tijd en laten dat duidelijk 

horen. Er komt nieuwe solidariteit, 

onderzoek, studie en bezinning. Na 

de verschrikkingen van Hiroshima 

komt de kernbewapening centraal 

te staan, met massale demonstra-

ties, hoorbaar en zichtbaar optre-

den binnen de publieke hoogspan-

ning. 

In die tijd zijn er vrouwen als indi-

vidueel internationaal lid actief ge-

bleven en later sloten ook nieuwe 

vrouwen zich aan.41 In deze kring 

groeit het verlangen naar een nieu-

we Nederlandse afdeling. 

In het verhaal van de heroprichting 

van WILPF in Nederland, waarover 

nog levende geschiedenis rondgaat, 

staan vier ‘wegwijzers’: Kopenhagen 

1980, Amsterdam 1981, Göteborg 

1983 en de oprichtingsbijeenkomst 

in 1984 in Zeist.42 De formele erken-

ning van de Nederlandse afdeling 

vindt plaats tijdens het 23e WILPF 

congres in Zeist, in 1986.

Time must find us ready.

Lida Gustava Heymann 

41 We denken voor deze periode met respect 

terug aan Gonnie Scholten-van Iterson, Anneke 

de Kanter- Hettinga Tromp en Cor Ramondt-

Hirschman. 

42 Bussey and Tims vermelden in hun verslag van 

het in 1959 gehouden congres in Stockholm 

de verwelkoming en toetreding van de revived 

national sections, naast Italië en Nieuw Zeeland 

ook Nederland, waarover geen nadere gegevens 

gevonden zijn.

UN Mid-Decade Women’s Conference VN-Conferentie in Kopenhagen 

1980

Deze conferentie heeft een onderwerp dat voor veel vrouwen, zeker voor 

hen die de geschiedenis van WILPF kennen, zeer herkenbaar is: het decen-

nium voor Equality, Development and Peace. WILPF-Internationaal is er nauw 

bij betrokken. Carlota Lopes da Silva neemt vanuit de PvdA en de Evert 

Vermeer Stichting deel aan het forum voor ngo’s en brengt het in ons land 

in de belangstelling. 

Het decennium is in 1975 in Mexico opgestart. Het versterkt in deze jaren 

de grote vrouwen-vredesbewegingen, zowel in ons land als internationaal, 

gelijkstromend met wat de tweede feministische golf wordt genoemd. In 

het Handvest van de Verenigde Naties is een centrale doelstelling over gen-

dergelijkheid opgenomen, op basis van de fundamentele rechten van de 

mens: volledige gelijkheid van vrouwen en opheffing van discriminatie, vol-

ledige deelname aan de samenleving en versterking van de bijdrage van 

vrouwen aan de verwerkelijking van vrede. Dit is een belangrijke stap, van 

een ethische kwestie naar een afspraak tussen staten. De commissie voor 

de mensenrechten krijgt een sub-commissie voor de status of women. In de 

Folder 1983

1980
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loop van de jaren worden de rechten van de vrouw geconcretiseerd. 

In deze conferentie in Kopenhagen wordt aan het sluitstuk van dit pro-

ces gewerkt, de Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination 

Against Women, CEDAW. Het verdrag treedt in 1981 in werking. Het decen-

nium eindigt in 1985 in Nairobi, onder de titel Forward looking Strategies for 

the Advancement of Women. 

Women of Europe in Action for Peace in Amsterdam 1981

Nederlandse vrouwen komen op-

geladen uit Kopenhagen terug. Zij 

krijgen van de internationale WILPF-

vrouwen een concrete vraag mee: 

kunnen jullie in Nederland een 

conferentie van Europese vrouwen 

beleggen tegen de wapenwedloop? 

Dit ter voorbereiding op de Second 

UN Special Session on Disarmament 

in 1982. Carlota da Silva pakt het op 

met een comité waarin ook het nog 

enige lid van de vooroorlogse WILPF 

betrokken was, ds Gonnie Scholten-

van Iterson. De vrouwen gaan een 

samenwerking aan met gelijkge-

zinde vrouwengroepen, waaronder 

Vrouwen voor Vrede en Vrouwen 

tegen Kernwapens, hetgeen re-

sulteert in een grote bijeenkomst 

tegen de wapenwedloop, voor ont-

wapening en voor vrede.43 Het vindt 

plaats in het Koninklijk Instituut 

voor de Tropen: ruim 500 vrouwen 

uit 25 landen en vier werelddelen, 

deel uitmakend van 112 nationale 

en internationale organisaties en 

bewegingen.44 De lijst van deelne-

mende organisaties is indrukwek-

kend, vrouwengroepen, politieke 

partijen, burgerbewegingen, ker-

ken, cultuur en meer. Bijzonder is 

de aanwezigheid van vrouwen uit 

de Oost-Europese landen en van 

Greenham Common. Het wordt 

een unieke bijeenkomst, in de tijd 

van de Koude Oorlog en het IJze-

ren Gordijn. Annemarie Grewel is 

voorzitter. Carol Pendell, toenmalig 

voorzitter van de WILPF-Interna-

tionaal, verzorgt de opening, waarin 

zij met citaten van Aletta Jacobs en 

Jane Addams het Women’s Congress 

van 1915 in herinnering roept. Uit 

Genève zijn ook Edith Ballantyne, 

toenmalig algemeen secretaresse 

en Janet Bruin, redacteur van Pax 

et Libertas aanwezig. De inleidin-

gen van markante vrouwen en de 

workshops maken de conferentie 

tot een uitwisseling van ervaringen 

van ‘allen met allen’. Dorothee Sölle 

stelt het thema op scherp met haar 

titel We all live in the house of the 

man-eater.45 Haar kernwoord is ‘je 

inmengen’. In dat huis is aan vrede 

werken dat je je als een vrij mens 

op weg begeeft, uit de anonimiteit 

treedt, risico’s neemt, ongehoor-

zaam bent. Sinie Strikwerda schrijft: 

“Woorden gáán ergens over, maar 

als ze mensen niet verbinden, geen 

bruggen slaan, hangen ze als bal-

lonnetjes in de lucht,...”. Net als

Carol Pendell geeft zij een hand-

reiking mee hoe de deelneemsters 

hun verschillen in taal en achter-

gronden zouden kunnen verwer-

ken. 

In Genève zijn de VS en de USSR 

onderhandelingen begonnen over 

de beperking en reductie van kern-

wapens in Europa. Er gaat een te-

legram naar het voorbereidingsco-

mité van de onderhandelaars. “Wij, 

Women of Europe in action for Peace, 

bijeen in Amsterdam van 27 tot 29 

november, bewust van onze verant-

woordelijkheid voor het voortbestaan 

van het leven, blijven van mening dat 

de kernwapens moeten verdwijnen. 

Stop. Wij verwelkomen het begin van 

de onderhandelingen tussen de VS 

en de USSR over de beperking en de 

reductie van middellange afstands-

raketten in Europa. Stop. Wij dringen 

erop aan dat de onderhandelingen 

in wederzijds vertrouwen, zonder 

voorwaarden vooraf, gevoerd en zo 

spoedig mogelijk met succes besloten 

zullen worden en dat ze zullen leiden 

43 In april van dat jaar vindt aan de Groningse 

universiteit een besloten internationale 

conferentie plaats onder het thema 

‘nucleaire oorlog in Europa’. Wetenschappers, 

defensiespecialisten en polemologen spraken 

over de dreiging van een werkelijke inzet van 

kernwapens. Carol Pendell was daarvoor 

uitgenodigd. 

44 Waaronder 32 Nederlandse verenigingen. 

Zie verslag ‘Vrouwen van Europa in Aktie voor 

Vrede’, z.j. 

45 Opgenomen in het verslag, 1981.

1981
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Women Save The World 22e WILPF congres in Göteborg 1983 

In deze jaren gaat er als het ware een trilling door het bewustzijn en het 

handelen van veel mensen wereldwijd. Er ontstaat diepe verontrusting en 

woede over de ontwikkeling van de kernwapens, de oorlogen en de drei-

ging van oorlog in de Aziatische regio’s en een steeds dieper begrip voor de 

voortdurende onderdrukking van volken. De tijd is rijp voor een concreet 

sprekend internationaal congres en in Nederland voor de (her)oprichting 

van een eigen afdeling. Het congres in Göteborg komt ondanks de vele on-

derwerpen en de complexiteit daarvan tot duidelijk conclusies en resolu-

ties. Er is een resolutie tegen de samenwerking over kernwapens tussen 

de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea, met een oproep tot het ontwik-

kelen van een dialoog in de Zuidoost-Aziatische regio. Er wordt een beroep 

gedaan op de grootmachten VS en Sovjet Unie om een einde te maken aan 

de wapenwedloop en een oproep tot het vestigen van een kernwapenvrije 

zone in Noordoost-Azië. 

De afdelingen worden opgeroepen tot het starten van twee campagnes: 

de eerste om hun regering te bewegen steun te geven aan de UN World 

Disarmament Campaign, de tweede voor steun aan de bevolking van West-

Papua, gezien de onderdrukking en kolonisatie door Indonesië.46

De uitgangspunten van het congres volgen een belangrijke gedachtegang in 

de traditie van WILPF: de samenhang van economie, wapens en onderdruk-

king en het vasthoudende beroep op dialoog en bemiddeling. 

De heroprichting van de Nederlandse afdeling in Zeist 1983

De Nederlandse vrouwen die, door 

Carlota Lopes da Silva aangespoord, 

aan de conferentie in Göteborg 

deelnemen komen enthousiast te-

rug en treffen in Zeist de voorberei-

dingen voor de heroprichting van 

onze afdeling. De eerste jaren is er 

veel te doen. Dat wordt in de stijl 

van de emancipatie en het vredes-

activisime van die tijd op een open 

manier aangepakt. Geen bestuur, 

maar werkgroepen en spontane en 

actieve deelname van de leden, niet 

in het minst voor het ook in Zeist 

te houden internationale congres 

in 1986. Hanna Deelman is voorzit-

ter van de kerngroep. De notaris 

kwam pas in 1993 in beeld. In het 

internationale congres van 1986 

ontvangt de afdeling de bevestiging 

te mogen functioneren als erkend 

onderdeel van de internationale 

organisatie. Carlota Lopes da Silva 

wordt tot vice-voorzitter van het in-

ternationaal bestuur gekozen.47 46 Voormalig Nederlands Nieuw Guinea.

47 De Nederlandse leden van het internationaal 

dagelijks bestuur, nu Excom, na 1980 zijn Carlote 

Lopes da Silva, Mans van Zandbergen en Coby 

Meyboom.

tot de vernietiging van de kernwapens 

in Europa”. Er gaat een uitgebreide 

boodschap naar het voorbereidend 

comité voor de zitting van de Alge-

mene Vergadering van de VN, die 

aan ontwapening gewijd wordt. 

Adriënne van Melle redigeert het 

verslag. De conferentie krijgt natio-

naal en internationaal veel media-

aandacht. Veel vrouwen leren hier 

WILPF kennen. Sommige vrouwen 

lopen op 21 november mee in de 

grote demonstratie tegen de kern-

wapens in Amsterdam.

Een mooi moment vormt de aan-

bieding van de witte tulp Triumph 

Pax, een geschenk aan de confe-

rentie van de toenmalige bloem-

bollenkwekerij Reus Holland BV in 

Lutjebroek.

1983
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Women Unite for Justice and Peace 23e WILPF congres in Zeist 1986

Al in Göteborg is aan de daar aanwezige Nederlandse vrouwen de vraag 

gesteld of zij het 23e WILPF congres zouden kunnen organiseren. Aldus ge-

beurt het, met Mans van Zandbergen en Carlota Lopez da Silva als coördi-

natoren van de organisatie van het congres. 

Rechteloosheid, bewapening en oorlog, het onderzoek naar de causes of 

war,…, lezend over de historische betrokkenheid van WILPF zien we dat deze 

begrippen altijd op de agenda van de congressen hebben gestaan. We zien 

ook de ontwikkeling daarvan, berustend op nieuwe situaties en vragen. In 

aansluiting op Göteborg luidt de ondertitel nu: World Economic Crises - cau-

ses, consequences and cures. De openingstoespraak wordt gehouden door 

Tine (Catharina J.M.) Halkes, Woman’s work for peace in a patriarchal society.48 

Zij tekent de patriarchale macht in de politieke wereld en daagt vrouwen uit 

zelfbewust en met vrouwelijke capaciteiten de arena te betreden, ‘a lifelong 

responsibility’. Het congres onderzoekt de onderdrukking van mensen en 

volken en de rechteloosheid en gevaren waarin zij leven. Zij laten resoluties 

uitgaan voor de Aborigonals en de door Australië mankerende toepassing 

van de UN National Land Rights Legislation; voor de burgers op de Filippijnen 

in hun weg naar democratie en steun aan hun protest tegen de atoom-

proeven in de regio; eveneens voor de bevolking van Palau en de Marshall 

Eilanden; de strijd om zelfstandigheid op Oost-Timor; en opnieuw steun 

aan de onderdrukte mensen op West-Papoea. De rechten én de kracht van 

vrouwen staan in de aandacht met een aanbeveling aan de afdelingen om 

steun te verlenen aan het Donkey Project in Afrika – vrouwen zijn geen last-

dieren. Er verschijnt tevens een oproep voor steun aan de strijd voor vrou-

wenrechten in ontwikkelingslanden.

Onderliggend is het gesprek over de economie, nauw verbonden met de 

steeds dreigender ontwikkeling van de kernbewapening. Er klinken oproe-

pen aan de afdelingen om zich in te zetten voor steun aan het Women’s 

global network to stop the destructive arms race.

48 Opgenomen in het verslag van het congres.

1986
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DEEL IV 1986-2014/5 

Hoop, strategie, partners en de praktijk 

Nieuwe tijden, nieuwe passies

De heroprichting van de afdeling in 

1983 valt in een heftig tijdsbestek. 

Maatschappelijke verontwaardiging 

en actie zetten de toon. Regeringen 

en wapenindustrieën krijgen een 

gezicht. We lopen mee in de grote 

demonstraties tegen kruisraketten 

en kernwapens en houden met fak-

kels stille tochten in Den Haag. 

De berichten uit het Greenham 

Common Women’s Peacecamp ma-

ken veel indruk door hun verbin-

ding van het verzet tegen de kruis-

raketten met de roep om een vrij 

en waardig leven voor alle mensen. 

Het is een roep die opkomt uit een 

hernieuwd ontdekkingsproces van 

vrouwen, Women for Live. De vlieg-

basis Soesterberg wordt omsingeld 

en er wordt in Zeist een vrouwen-

vredeskamp ingericht.

Even indrukwekkend zijn de berich-

ten uit de Women’s Pentagon Action 

in de Verenigde Staten. Woede en 

verzet vervullen de vredesvrouwen 

in demonstraties op het Malieveld 

en het Binnenhof. 

In deze hectische beweging blijven 

we dicht bij het vertrouwen dat 

uit onze geschiedenis naar voren 

komt: er kan verandering komen. 

Kortom, er werd en wordt gewerkt 

aan en het blijft consequent gaan 

over de oorzaken van oorlog, vrou-

wenrechten, bewapening en le-

vensomstandigheden, recenter ook 

duurzaamheid. En in de aanloop 

naar het honderdjarig bestaan er-

varen we meer dan ooit de wind in 

de rug uit onze geschiedenis. Daar-

in zien we de onmisbaarheid van de 

vredesbewegingen van vrouwen. 

Wij zijn daarom gewaarschuwd, er 

blijft werk aan de winkel!49

“Our weapons are dialogue, 

knowledge and insistence.”

WILPF Campagne ‘Women’s

‘Power to Stop War 2015’

49 Vrij naar ‘Warnung. Geschichte kann Mut 

zur Veränderung machen’. Poster voor het 

Zeitgeschichtliches Forum in Leipzig.

50 Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 

Europa. Opgericht in Helsinki, 1973. Thans 56 

landen uit Europa, Centraal-Azië en Noord-

Amerika. Het parlement van de organisatie 

wordt gevormd door parlementariërs uit de 

deelnemende landen en het komt enkele keren 

per jaar bijeen.

Visie, missie, doelstellingen en ambities 

Wij onderschrijven de uitgangspunten van de Aims and Principles van WILPF-

Internationaal en hanteren deze visie als missie en leidraad voor ons werk. 

Wij zien de realisering van de doelstellingen als een ambitieuze opdracht 

aan onszelf en aan elkaar, om ons te verbinden, te ontwikkelen en samen 

te werken aan veranderingen die voor mensen en volkeren een leven in 

vrede en vrijheid dichterbij brengen. In de loop van de afgelopen 100 jaar 

zijn generaties WILPF-vrouwen in staat gebleken steeds opnieuw, zelfs in 

situaties van afwijzing en uitsluiting, concreet betekenis en inhoud te geven 

aan deze uitgangspunten, als de gebeurtenissen in de wereld dat noodza-

kelijk maakten. Deze ontwikkelingen en de veelheid van activiteiten, waar-

van deze tekst maar voor een heel klein deel verslag doet, maken duidelijk 

dat het inzicht en de actie van vrouwen onmisbaar zijn. Ons werk is niet 

makkelijk in één pakkende zin of slogan te kenschetsen, noch in spannende 

periodes in het verleden, noch in het heden. 

Kansen en teleurstellingen

De vrouwen uit het congres gingen 

in 1915 met hun resoluties op reis 

om staatshoofden te bezoeken. In 

onze tijd laten wij met moderne 

middelen onze stem horen in het 

democratisch bestel van regerin-

gen, parlementariërs en politieke 

partijen en internationaal in de VN 

en de Europese Unie. We volgen 

de OVSE50 en kritiseren de NAVO. 

1986

Omsingeling vliegbasis Soesterberg, 

1984
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Politici moeten weten dat vrouwen 

letten op wat zij doen. In ons land 

werken we daartoe nauw samen 

met onze zusterorganisatie Vrou-

wen voor Vrede, die in 1980 begint 

met het coördineren van de lobby

in kringen van de ministeries van 

Buitenlandse Zaken en Defensie. 

Later wordt dit onze gezamenlijke 

Politieke Werkgroep, inmiddels 

voortgezet in projectgewijze samen-

werking. De actualiteit en de ernst 

van de onderwerpen dwingt ons 

tot steeds scherper geformuleerde 

standpunten, gesteund door de 

nieuwsbrieven van Loes Pihlajamaa 

en Anjo Kerkhofs. 

Desondanks wordt ons enthou-

siasme soms, voor even, getemperd 

door de ondoordringbare muur die 

om politieke gezelschappen heen 

staat. 

Niet zonder partners

De inhoudelijke bijdrage en de meerwaarde van ons werk ligt in het rea-

liseren van ‘dwarsverbanden’ tussen internationale en nationale ontwik-

kelingen en evenzo ook tussen mensen en organisaties. In het landelijke 

netwerk noemen wij, naast andere, de Nederlandse Vereniging voor de 

Verenigde Naties (NVVN), de Nederlandse Vereniging voor Medische Pole-

mologie (NVMP)51, het Platform tegen de Kernwapens, Vrouwen voor Vrede, 

Vrouwen tegen Kernwapens en het Tribunaal voor de Vrede. Wij beschikken 

over een gedurende decennia opgebouwde expertise, maar wat wij hopen 

en willen bereiken gaat onze kracht en ons getal soms wel te boven. Geluk-

kig ontmoeten we nationaal en internationaal enthousiaste personen en 

organisaties, om mee samen te werken, op korte en lange termijn, altijd 

gericht op bijtanken, discussiëren, in actie komen en niet zelden vruchtbaar 

van mening verschillen.

Wij zouden ons werk niet kunnen doen zonder de stimulansen uit het in-

ternationale secretariaat in Genève. We ontvangen veel informatie in ver-

slagen, bijvoorbeeld vanuit de participatie van WILPF-Internationaal bij de 

VN Mensenrechtenraad. We ervaren de stimulans die van deze bijeenkom-

sten uitgaat. Voor het in onze afdeling belangrijke onderwerp van de ont-

wapening maken we gebruik van de zeer steunende expertise van Reaching 

Critical Will, het WILPF-kantoor in New York dat ook bij vele andere vredes-

organisaties bekend is. We proberen ons ook te bezinnen op de door WILPF-

internationaal uitgezonden statements en resoluties, al blijven die voor ons, 

druk met onze nationale taken, nogal eens op afstand en missen we in de 

veelheid daarvan mogelijk wel eens de meest essentiële. 

51 Huidige naam NVMP, Gezondheidszorg en 

Vredesvraagstukken.

De praktijk

Aan de hand van de hierna volgen-

de voorbeelden uit ons werk probe-

ren we te beschrijven wat we sinds 

1983 deden, hoe en waarom. 

We schrijven negen thema’s uit. Kan 

dat wel, meer dan dertig jaar werk 

samenvatten in wat korte verhalen 

uit onze praktijk? Het zijn niet per 

se onze best practices, als het goed 

is wel exemplarische momenten, in 

ieder geval ervaringen die uit het 

hart van onze motivatie komen. 

Over het een valt meer te verhalen 

dan over het ander, maar in ons 

werk zijn ze van hetzelfde belang. 
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Diplomatieke actie en publieke informatie als rode draad 
Studeren, corresponderen en je laten zien! Bij de volgende thema’s komt 

dat nader aan de orde, hier eerst een korte indruk van onze stijl van werken. 

1e. Parlementariërs en bewindslieden krijgen regelmatig van ons te horen. 

Jaarlijks schrijven wij samen met Vrouwen voor Vrede een brief over het 

buitenlands en defensie beleid. De aanleiding is dan de rijksbegroting en de 

brief gaat daarom naar de leden van de vaste commissies in het parlement. 

Voor onze brieven kiezen wij de onderwerpen die tot onze eigen urgente 

thema’s behoren. Bijvoorbeeld, in 2002 schrijven wij over een onderwerp 

dat ons erg hoog zit, de zogenoemde hoeksteen van het buitenlands beleid. 

Volgens de regering was dat de NAVO, de militaire invalshoek die op af-

schrikking berust. Voor ons liggen de principes van de beleidsvorming bij de 

mensen en hun democratische rechten, dus de VN en in Europa de OVSE. 

We worden tijdens de debatten in het parlement niet met name genoemd, 

maar herkennen wel regelmatig onze argumentaties, soms in letterlijk geci-

teerde zinnen. Ons standpunt over de NAVO werd niet openlijk overgeno-

men. Wel is de rol van de NAVO in regeringsstukken later wat minder promi-

nent geworden. De studie van en het debat over de NAVO is een vast thema 

in onze diplomatieke contacten gebleven. We blijven lastige vragen stellen, 

bijvoorbeeld over de NAVO doctrine van veiligheid door kernbewapening. 

Andere onderwerpen zijn, uit vele, de door Hamas gewonnen verkiezingen 

in Palestina en de bombardementen op Kosovo. Heel recent ging het om 

de inzet van drones, de aanschaf van de JSF en de verouderde, in ons land 

opgeslagen kernkoppen die gemoderniseerd dreigen te worden.

2e. In 2001 en 2006 schrijven wij met Vrouwen voor Vrede een publieksbro-

chure voor de parlementsverkiezingen, onder de titel Politiek voor de vrede. De 

brochures zijn bedoeld voor onze leden, die er zelf mee naar hun eigen po-

litieke partijen (en anderen) kunnen gaan om voorstellen of amendemen-

ten voor de verkiezingsprogramma’s in te dienen en om vrienden en familie 

wakker te maken voor wat er op het spel staat. Ze gaan ook naar de pro-

grammacommissies van politieke partijen en naar ons bekende partijleden. 

3e. In latere jaren maken we in de verkiezingstijd een analyse van de pro-

gramma’s van de politieke partijen, resulterend in een tekst die gepubliceerd 

en ook door andere vredesorganisaties gebruikt en verspreid wordt. In de 

laatste versie (2012) kijken we in het bijzonder naar de volgende thema’s: 

buitenlands en veiligheidsbeleid; conflictpreventie, vredesmissies en OVSE; 

ontwikkelingssamenwerking; wapens en wapenhandel; economische globa-

lisering en vluchtelingen. 

4e. Door de jaren heen nemen we deel aan acties en demonstraties, meestal 

over actuele vraagstukken van be/ontwapening en militaire strategie.

Ons streven in al deze activiteiten is: concreet, kort en doeltreffend ge-

adresseerd. 

De Verenigde Naties 
Zoals WILPF in 1919 de oprichting 

van de Volkenbond steunde en 

vooral kritisch volgde, steunt ze na 

de Tweede Wereldoorlog de oprich-

ting van de VN. De VN is de enige 

organisatie van staten die werkt aan 

de grote wereldproblemen, die de 

bevolkingen raken: vrede en veilig-

heid, mensenrechten, ontwikkeling 

en milieu. 

‘Vrede moet je organiseren’. Het 

netwerk van de VN en zijn instituten 

biedt daartoe veel ruimte.52 

Jaren achter elkaar gaan we naar de 

jaarlijkse ontwapeningsconferentie 

in Genève. WILPF-Internationaal 

presenteert daar een verklaring na-

mens diverse vredesorganisaties. 

52 WILPF krijgt in de loop van de jaren een 

consultatieve status bij een aantal voor ons 

werk belangrijke organen: ECOSOC, UNCTAD en 

UNESCO en speciale consultatieve relaties met 

FAO, ILO en UNICEF.

Wereldwijde verbintenissen geven 

kracht. Haagse lente, 1986



De Nederlandse leden bezoeken 

dan ook de Nederlandse verte-

genwoordiger bij de ambassade, 

om uitleg te geven over de verkla-

ring en om vragen te stellen bij de 

Nederlandse standpunten. Onze 

waardering voor de VN neemt niet 

weg dat wij onze kritiek uiten op de 

trage voortgang van deze bespre-

kingen in de conferenties.

In het binnenlandse politieke debat 

stellen wij de ondemocratische sa-

menstelling van de Veiligheidsraad 

aan de orde en vragen wij de rege-

ring zich te blijven inspannen om 

hervormingen doorgevoerd te krij-

gen. Evenzo om alert te blijven op 

de uitvoering van VN-resoluties, zo-

als bijvoorbeeld de implementatie 

van het handvest over de wapenbe-

heersing. Hoe ziet de toekomst van 

de VN en in het bijzonder van de 

Veiligheidsraad er uit als we de ont-

wikkelingen zien die zich in deze tijd 

voordoen, in de politieke, economi-

sche en militaire verhoudingen, al 

dan niet in regionale allianties? 

In ons land raakt Mies Brouwer in 

1987 nauw betrokken bij de op-

richting van de Nederlandse Ver-

eniging voor de Verenigde Naties 

(NVVN). Wij vormen zelf een interne 

VN-werkgroep die, in de stijl van 

de internationale vrouwen, door 

Mies aangespoord, voortdurend 

aandacht vraagt voor vredeseduca-

tie. In samenwerking met de NVVN 

zijn er cursussen voor belangstel-

lenden. De groep neemt ook deel 

aan de voorbereiding van de derde 

reeks Special Sessions on Disarma-

ment in New York. De Nederlandse 

Vrouwenraad benoemt drie maal 

een WILPF-lid om namens de Ne-

derlandse vrouwenbeweging deel 

uit te maken van de Nederlandse 

regeringsdelegatie naar de Alge-

mene Vergadering. Han Deggeller 

houdt daar in 2001 een appelleren-

de toespraak over Resolutie 1325.

Op het moment van publicatie van 

dit verslag is een studiegroep bezig 

met het vormen van een standpunt 

over de betekenis van het VN-ver-

drag Responsibility to Protect voor 

het beleid van onze vredesbewe-

ging. Wij zullen het accent leggen 

op preventie en de rol van vrouwen. 

We zijn lid geworden van de Interna-

tional Coalition for the Responsibility 

to Protect. 

Met de Peace Train naar Peking 
In augustus 1995 reizen 240 vrouwen, onder wie negen Nederlandse, mee 

met de door WILPF georganiseerde internationale PeaceTrain van Helsinki 

naar Peking. In Helsinki wordt het 21e internationale congres gehouden, 
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Hanna Deelman en Mies Brouwer 

op het station van Helsinki
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Resolutie 1325: Powerfull agents for peace and security
In de trein naar Peking, in Peking 

en in Groningen krijgt het vraag-

stuk van de rechten en de politie-

ke deelname van vrouwen steeds 

meer contouren. Hun dient ruimte, 

verantwoordelijkheid en veiligheid 

geboden te worden. De woorden 

uit de strijd voor het vrouwenkies-

recht, aan het begin van de eeuw, 

lijken terug te komen, in de zin van: 

vrouwen moeten een plaats krijgen 

in zowel tijden van voor-oorlogse 

preventie als van na-oorlogse vre-

desopbouw. Haaks daarop staat 

het (toenemende) oorlogsgeweld 

tegen vrouwen en meisjes. WILPF-

leden nemen deel aan debatten 

over een nieuwe feministische visie, 

onder andere in de vergadering van 

de World Council of Churches in Ha-

rare (1998 Zimbabwe) over geweld 

tegen vrouwen en de solidariteit 

van kerken met vrouwen.

In 2000 wordt na lange jaren van 

voorbereiding door de Working 

Group on Women, Peace and Securi-

ty, waarin WILPF-Internationaal een 

van de deelnemende organisaties 

is, resolutie 1325 unaniem door de 

Veiligheidsraad aangenomen. Het 

‘Building a secure and sustainable World Society ’. De bestemming van de trein-

reis is deelname aan de 4e VN Vrouwenconferentie. In de trein en op het 

ngo-terrein in Peking organiseren de Europese WILPF-secties workshops 

over een Europees vrouwenvredesverdrag, voorbereid tijdens de tussen-

stops in Oost-Europese steden als Sint-Petersburg, Kiew, Sophia, Boekarest 

en Odessa. Op het ngo-forum in Peking wordt een workshop gehouden, 

maar het lukt na de conferentie niet hieraan verder te werken met de Oost-

Europese vrouwenorganisaties. In het programma van actie dat door de 

regeringen in Peking wordt aangenomen is hoofdstuk E gewijd aan: Advance 

peace, promote conflict resolution and reduce the impact of armed or other con-

flicts on women. Eén van de strategische opdrachten ligt in de versterking 

van de deelname van vrouwen in conflictoplossing en besluitvorming en in 

de toename van hun leidende rol in acties voor vrede en veiligheid. Dit alles 

resulteert later in Resolutie 1325.

Thuisgekomen organiseert onze Nederlandse afdeling in Groningen een se-

minar over seksueel geweld tegen vrouwen ten tijde van oorlog en conflic-

ten. Barbara Lochbihler, de secretaris van WILPF-Internationaal en profes-

sor Cees Flinterman spreken hier. De titel ‘Beijing’ blijft voor de reizigsters 

lange tijd een stimulerend herkenningspunt.

1995

2000

Geen vrede zonder vrouwen - 

daar gaan we voor!

WILPF Colombia



aannemen van deze resolutie over 

Vrouwen, Vrede en Veiligheid is een 

van de concrete resultaten van het 

Beijing Actieplan. De Nederlandse 

afdeling pakt dit onderwerp op. In 

2001 met een publieksbijeenkomst 

en in 2003 een expertmeeting, bei-

de in samenwerking met de Neder-

landse Vrouwenraad. Kort daarvoor 

gaat Felicity Hill, onder meer oprich-

ter van het PeaceWomen-project,53 

samen met twee Nederlandse 

WILPF-leden op bezoek bij de NVR 

om van gedachten te wisselen over 

resolutie 1325 en het belang ervan. 

In 2005 organiseert WILPF-Neder-

land op de landelijke manifestatie 

Beijing +10, samen met een aantal 

andere vrouwen- en vredesorga-

nisaties een workshop over Vrou-

wen en Gewapende Conflicten. Deze 

workshop heeft tot gevolg dat de 

Nederlandse sectie samen met an-

dere vrouwen- en vredesorganisa-

ties en organisaties uit de diaspora 

het Platform Vrouwen & Duurzame 

Vrede (Platform VDV) opricht, met 

Coby Meyboom en Anjo Kerkhofs 

vanuit onze afdeling. Het platform, 

bestaande uit elf organisaties, richt 

zich speciaal op de uitvoering van 

resolutie 1325 en organiseert diver-

se activiteiten, zoals voorlichtings-

bijeenkomsten en de uitgave van 

een brochure over resolutie 1325, 

die regelmatig wordt geüpdated. 

In 2008 lanceert de overheid het 

eerste Nederlandse Nationale Ac-

tieplan (NAP)1325 (2008-2011). Dit 

actieplan, dat gebaseerd is op de 

samenwerking tussen de overheid 

en het maatschappelijk midden-

veld, is wereldwijd uniek. Ook het 

Platform VDV werkt mee aan de tot-

standkoming van het plan. 

In december 2011 wordt het 

tweede Nederlandse NAP (2012 – 

2015) gelanceerd, dat inmiddels 

is ondertekend door 5 ministeries 

en 57 maatschappelijke organisa-

ties, waaronder kennisinstituten, 

ontwikkelingsorganisaties, vrou-

wen- en vredesorganisaties en or-

ganisaties uit de diaspora. Alle on-

dertekenaars zeggen toe zich in te 

zetten voor de uitvoering van deze 

veelomvattende resolutie. WILPF-

Nederland is ondertekenaar van 

zowel het eerste als het tweede 

Nederlandse Nationale Actieplan 

1325. De titel van het tweede Natio-

nale Actieplan is vrouwen als Power-

ful Agents for Peace and Security. Het 

richt zich speciaal op zes focuslan-

den en de MENA-regio (regio Mid-

den-Oosten en Noord-Afrika). De 

focuslanden zijn: Afghanistan, Bu-

rundi, Colombia, de Democratische 

Republiek Congo (DRC), Soedan 

en Zuid-Soedan. Onze afdeling is 

direct betrokken bij de uitvoering 

van dit actieplan voor het focus-

land Colombia. Twee leden nemen 

deel aan de Colombiagroep van het 

plan. Deze Colombiagroep omvat 

tien organisaties en een vertegen-

woordiger van Buitenlandse Zaken 

(die ook de contacten onderhoudt 

met de Nederlandse Ambassade in 

Colombia). Er is regelmatig overleg 

met de partnerorganisaties in 

Colombia. Voor ons is dat WILPF-

Colombia. 

Veel tijd wordt besteed aan het 

opstellen van een projectvoorstel 

voor Colombia, waar WILPF-Colom-

bia ook direct bij betrokken is. Dit 

projectvoorstel is in augustus 2013 

door het ministerie van Buitenland-

se Zaken goedgekeurd en inmid-

dels in uitvoering genomen.

Ook vragen de vredesonderhande-

lingen tussen de Colombiaanse re-

gering en de guerrilla (FARC) bijzon-

dere aandacht. Vier Colombiaanse 

vrouwenorganisaties, waaronder 

WILPF-Colombia, stellen een brief 

op voor de president van Colombia 

om vrouwen niet buiten te sluiten 

en beroepen zich daarbij op reso-

lutie 1325. WILPF-Nederland helpt 

mee ruime bekendheid aan deze 

brief te geven. In het projectvoor-

stel Colombia 1325 is de training 

van vrouwen en hun organisaties 

om hun stem naar voren te bren-

gen in de gaande vredesonderhan-

delingen een belangrijk onderdeel.
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53 www.peacewomen.org
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Regionaal samenwerken in Europa en de Europese Unie
Onze zoektocht naar een goede plaats en rol van WILPF in Europa begint 

kort na de heroprichting. Een kleine delegatie gaat in 1988 naar de grote 

Europese protestdemonstratie in Brussel, waar ook andere Europese afde-

lingen zijn en waar het besef ontstaat, dat het urgent is om door samenwer-

king van vrouwen aan een Europese Vredespolitiek te werken. 

In 1992, bij de conferentie over het Verdrag van Maastricht en het daarin 

opgenomen Gemeenschappelijke Buitenlands en Veiligheidsbeleid, starten 

wij met Vrouwen voor Vrede een lobby voor de top in Amsterdam. Wij eisen 

dat het gemeenschappelijke veiligheidsbeleid zal berusten op het respecte-

ren, handhaven en ontwikkelen van de internationale rechtsorde. Conflict-

preventie en vredesopbouw moet aan burgerorganisaties worden toever-

trouwd. Leny Durville publiceert een maandelijks pamflet ‘Euroberichten’, 

waarin zij nauwkeurig over de ontwikkelingen rapporteert.

De onderlinge verbanden tussen de WILPF-afdelingen krijgen stap voor 

stap meer betekenis. Er zijn bezoeken aan Brussel en Straatsburg en wij 

raken nauw betrokken bij congressen en politieke evenementen. Er komen 

ontmoetingen bij de Duitse afdeling in Berlijn en we worden uitgenodigd 

door Belgische vredesvrouwen voor een ontmoeting in Diest. 

In 1997 vindt de Intergouvernementele Conferentie plaats. Ngo’s uit heel 

Europa organiseren op het Frederiksplein in Amsterdam een ‘Top van On-

derop’. Zondag 15 juni 1997 staat volledig in het teken van een Vreedzaam 

en Solidair Europa. De meeste bijeenkomsten worden gehouden in het 

Vrouwenhuis aan de Herengracht. Barbara Lochbihler houdt een informa-

tieve lezing over de elkaar overlappende instituties op het gebied van bui-

tenlandse zaken en defensie, te weten de EU, de NAVO en de OVSE. 

Daarna treffen de Europese afdelingen elkaar bij Europese Vredesconferen-

ties, zoals in Osnabrück in 1998 ter herdenking van de 350e verjaardag van 

het vredesverdrag van Westfalen. Dit is de eerste grote vredesconferentie 

van Oost en West Europa. Er zijn WILPF-leden uit tien Europese landen. Op 

de agenda van een bijeenkomst van WILPF stond: East-West Peacemaking; 

Political developments in Europe; Socio-economic position of women in Europe 

en planning van WILPF-activiteiten. 

In 1998 brengen wij met Vrouwen voor Vrede op uitnodiging van Hanja 

Maij-Weggen een bezoek aan het Europees Parlement. Daar spreken wij 

opnieuw over het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids Beleid. Wij 

zijn voor het versterken van de rol van de OVSE en tegen uitbreiding van de 

verantwoordelijkheden en de taken van de NAVO. Ook pleiten wij voor het 

ontwikkelen van niet-militaire middelen en methoden voor conflictpreven-

tie, conflictoplossing en wederopbouw. 

Van 2005 tot 2007 verschijnt de Europese WILPF-Newsletter, verzorgd door 

Han Deggeller en Heidi Meinzolt. Daarna schrijven we samen met de Eu-

ropese afdelingen de brochure Politics for Peace, ter gelegenheid van de 

verkiezingen voor het Europees parlement in 2009. De brochure bevat 

standpunten over conflictpreventie, wapenindustrie, samenwerking met 

ontwikkelingslanden en mensenrechten in de Europese Unie. Voor de EU 

parlementsverkiezingen van 1914 maken wij een vergelijking tussen de na-

tionale programma’s van de politieke partijen die aan de verkiezingen deel-

nemen, over dezelfde onderwerpen. 

Onze overtuiging is dat de Europese WILPF-regiokring de ontwikkeling van 

het Europese stelsel op de voet moet volgen en voorwaarden voor vrede 

formuleren en bevorderen. 

2005
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Volhouden tegen bewapening 
Het zou kunnen dat er sinds 1983 

geen toespraak of tekst uit onze 

handen is gekomen waarin niet 

over bewapening wordt gesproken. 

Het stond al in het verslag van het 

congres in 1915 en het blijft het 

voortdurend appel: universele ont-

wapening. De vrouwen van toen re-

aliseerden zich dat dit alleen met in-

ternationale overeenstemming kan 

worden bereikt en dat alle landen 

bij zo’n overeenstemming de pro-

ductie van oorlogswapens, munitie 

en alle internationale wapenhan-

delsverkeer gelijk zouden moeten 

afbouwen. Het congres zag in het 

eigen winstbejag van de wapenin-

dustrie een sterk beletsel voor zo-

wel het voorkomen als het beëindi-

gen van oorlogen. 

Dat universeel streven naar ontwa-

pening is gebleven. WILPF-Internati-

onaal, als geaccrediteerde ngo bij de 

VN en zijn netwerken, werkt als een 

luis in de pels. Zoals hiervoor al ge-

noemd wordt ieder jaar op 8 maart 

bij de Conference on Disarmament in 

Genève het statement voorgelezen 

zoals opgesteld door de vrouwen 

van internationale ngo’s, bij WILPF 

bijeen in Genève. Daar klinkt de 

stem van de mannelijke voorzitter: 

”We women, assembled…”. Het is al-

tijd weer een komisch moment, al 

zouden wij liever zelf daar staan om 

ons woord te doen. Daarna volgen 

gesprekken met de ambassadeurs 

van de landen met kernwapens. 

Na de Tweede Wereldoorlog heeft 

de nucleaire ontwapening alle ener-

gie en aandacht van ngo’s opgeëist. 

Voor onze afdeling is het van het 

begin af aan een gewichtig onder-

werp, vooral in acties rond het the-

ma ‘stop de kernwapens’. Bekend 

waren de ‘ambassadetochten’ in 

Den Haag, naar de ambassadeurs 

van de landen met kernwapens. 

Later, met de hulp van Reaching 

Critical Will en de samenwerking 

met een diversiteit aan ngo’s en 

hun invalshoeken, volgen we de 

actuele ontwikkelingen en bestu-

deren we het verband tussen ont-

wapening en ontwikkeling, ook tus-

sen bewapening en duurzaamheid. 

Internationale WILPF-deskundigen 

Felicity Hill en Susy Snyder houden 

briefings voor afgevaardigde politici 

met aanbevelingen over nucleaire 

ontwapening. Het Non-proliferatie-

verdrag werd door de kernwapen-

staten getekend, maar helaas niet 

resultaatgericht uitgevoerd.

We memoreren enkele van de vele 

momenten waarin wij studerend en 

sprekend actief zijn, met name over 

de nucleaire bewapening. 

1981. Carlota Lopes da Silva e.a. or-

ganiseren als internationaal lid van 

WILPF de hiervoor vermelde confe-

rentie: Vrouwen van Europa in Aktie 

voor Vrede.

1982. STAR Stop The Arms Race, in 

NewYork gestart door Carol Pen-

dell, WILPF-president. 

1983. STAR breidt zich uit naar Eu-

ropa. Geen Pershing en Kruisraketten 

in W.Europa. 

1984. Campagne voor een Com-

prehensive Test Ban Treaty. Vanaf 

1986 gaat deze strijd door, gericht 

op Frankrijk en de VS in de Pacific.

1987. An Mercx is betrokken bij het 

Internationaal Congres van Verlos-

kundigen over de gevolgen van ra-

dioactieve straling in de Pacific, een 

samenwerking van WILPF en de 

NVMP. 

WILPF en Vrouwen tegen Kernwa-

pens demonstreren bij ambassa-

des: Stop alle Kernproeven.

De connectie tussen ontwapening 

en ontwikkeling blijft het eerste 

aandachtspunt, met nieuwe as-

pecten van milieu en duurzaam-

heid. Er zijn steeds weer gesprek-

ken met politici en ministeries, in 

de jaren 1998-2000 met het hoofd 

van de afdeling Nucleaire Aangele-

genheden en Nonproliferatie van 

de Directie Veiligheidsbeleid van 

het ministerie van Buitenlandse 

Zaken. Wij namen in 1998 deel 

aan het 3-daags symposion Euro-

pean Women’s Conference on Nu-
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Samenwerken voor een andere economie
Think globally, act locally is een bekend adagium, zeker voor de afdelingen 

van WILPF, maar ook ‘act globally’ is in deze tijd in toenemende mate een 

strategische opdracht. Over de mondiale macht van de economische en de 

financiële wereld, de levenskansen van de burgers en de duurzaamheid van 

de planeet aarde kan niet meer met een locale analyse worden volstaan. 

Dit besef was al in de eerste jaren van de WILPF-Internationaal duidelijk, 

het stond blijvend op de agenda van de driejaarlijkse congressen. Regina 

Birchem legde in 1992 in het congres in Santa Cruz het verslag van de 

Earth Summit in Rio de Janeiro op tafel. Bij de voorbereiding daarvan waren 

internationale vrouwenorganisaties betrokken, uit onze kring Carlota Lopes 

da Silva. Later heeft het congres in Götheborg in 2004, over Water, Women, 

Peace ons met de neus op de feiten gedrukt. Sinds enkele jaren werken wij 

mee aan een initiatief van een aantal ngo’s en civil society organisaties die 

op Europees niveau samenwerken. Onder de titel Alternative Trade Mandate 

hebben we een nieuwe visie op het Europees handels- en financiële beleid 

ontwikkeld. Vanuit onze visie zien we ons beleid herkend, zoals het recht op 

en soevereiniteit over voedsel en de overgang van een economie die men-

senrechten en duurzaamheid prioriteit geeft. Voor de in 2014 gehouden 

verkiezingen voor het Europees Parlement is een campagne ontwikkeld, 

die in Brussel is gelanceerd. Een tweede lijn is de samenwerking met part-

ners rond het thema Right to Food. Het meest recent is een door WILPF en 

partnerorganisaties in 2013 georganiseerde bijeenkomst over economie en 

gewapende conflicten. De deelnemers komen uit kringen van vrede, milieu 

en alternatieve economie. Met inleidingen door experts, workshops en een 

plenaire discussie met twee parlementariërs van SP en PvdA wordt het the-

ma openhartig en veelzijdig behandeld. Dat resulteert in een verslagbrief 

aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken.54 54 Witte-Rang, 2014.

clear Weapons and Security Needs 

in Wenen. In 1999 opent WILPF- 

Internationaal voor ngo’s de web-

site  www.reachingcriticalwill.org. 

Later verandert de focus van het 

accent op nucleaire ontwapening 

naar kernwapen vrije zones in het 

Midden-Oosten, zoals die al be-

staan in Turkije, Iran, Israël, Iran en 

Nieuw-Zeeland. De ernst van de 

humanitaire gevolgen van een kern-

ramp (Rusland, Japan) zijn recent 

vastgelegd in het rapport Unspeaka-

ble Suffering van het Internationale 

Rode Kruis en de Halve Maan, 

mede door inbreng van IPPNW (art-

sen), WILPF (Reaching Critical Will) 

en andere ngo’s. 

Het was en is van groot belang om 

een nieuwe generatie te informeren 

en motiveren over het belang van 

nucleaire ontwapening. Het streven 

is nu te komen op een verdrag voor 

een verbod op kernwapens, dat 

verder gaat dan het Non Proliferatie 

Verdrag. Het rapport is gebaseerd 

op het internationale humanitaire 

recht en de rechten van de mens.

1999. WILPF is participant bij The 

Hague Appeal for Peace-centennial. 

Deze werd door Cora Weiss in het 

leven geroepen ter gelegenheid van 

de dan 100 jaar geleden gehouden 

Eerste Haagse Vredesconferentie. 

Er komen 9000 deelnemers uit 

meer dan 100 landen. 

2001. Carolien van de Stadt spreekt 

op de Dam bij de demonstratie 

tegen de Nieuwe oorlog (tegen terro-

risme.)

2014. WILPF neemt bij een side event 

van de Nuclear Security Summit deel 

aan de demonstratie van het Lan-

delijk Platform tegen Kernenergie, 

tegen nucleaire bedrijven en macht. 

Kernenergie blokkeert duurzaam-

heid en veroorzaakte toename van 

politieke instabiliteit. 

2014
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Internationaal meedoen
De waarde van én de afstand tot 

WILPF-Internationaal kwam hier-

voor al aan de orde. We vatten het 

nog eens als volgt samen: we voe-

len ons rijk en doen graag mee, in 

de organisatie en bij speciale ta-

ken. We hebben sinds 1983 geen 

congres overgeslagen, integendeel, 

waar mogelijk participeren we in de 

voorbereiding van thema’s en reso-

luties, nemen we taken op ons en 

discussiëren we mee over organisa-

torische problemen. Het appel dat 

van de Aims and Principles uitgaat 

biedt ons steun om in ons werk 

evengoed continuïteit te tonen als 

aan te sluiten bij de urgente actua-

liteit van de Nederlandse en inter-

nationale samenleving. Het belang-

rijkste is, dat we de ervaringen van 

voorgaande jaren willen voortzet-

ten, in een steeds geactualiseerde 

vredespolitiek. Dat is een internati-

onaal proces, waarvoor WILPF, met 

name door de accreditaties bij de 

Verenigde Naties, over informatie 

en relaties beschikt. We realiseren 

ons dan ook hoe de internationale 

invoering van Resolutie 1325 aan-

toont dat een aparte vredesbewe-

ging van vrouwen in een leemte 

voorziet. De invloed van vrouwen 

op het voorkómen van oorlog en 

het opbouwen van vrede is heel erg 

nodig.      

We houden van studeren en dis-

cussiëren en doen daarom mee als 

er uit Genève een oproep voor een 

debat komt. Zo schreven we papers 

over o.a. Is WILPF a feministic orga-

nisation?, The War on Terror, North 

and South en Four questions for a 

debate on the vision of WILPF. Het is 

wel eens teleurstellend als het be-

oogde internationale debat achter-

wege blijft en ons paper ‘als met de 

wind verwaait’. 

Wij leveren ook een bijdrage aan 

het concept voor het door Cynthia 

Cockburn te schrijven en in 2015 

te publiceren Manifesto. Een van 

de punten die wij daarin inbren-

gen is ons verlangen dat WILPF-

Internationaal zich zal ontwikkelen 

tot een meer gemeenschappelijke 

organisatie, waarin de leden hori-

zontaal en verticaal, onderling en in 

de lijnen van de organisatie, intern 

en met verwante buitenstaanders, 

werkelijk globally interconnected ra-

ken. Hoe zouden we anders het 

motto van het Jubileum kunnen 

waarmaken: Women’s Power to Stop 

War.

Hoed op voor Aletta!

Bij de 80e verjaardag van 

WILPF in Groningen. Beeld: 

Theresia van der Pant
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55 Cockburn, 2014.

Pauze in de ledenvergadering, 2010.

2014 Vieren en studeren, still going strong
Goed beschouwd zijn we op dit moment als kleiner wordende groep be-

hoorlijk ambitieus. Wij streven er naar onze afdeling te transformeren naar 

een open, toekomstbestendig, duurzaam en florerend vrouwenteam, so-

lidair en kritisch op eigen doen en laten. Er wordt veel werk verzet door 

individuele leden, met hun eigen expertises en taken, doorgaans in goed 

onderling vertrouwen. We komen een heel eind. Met ervaren en kundige 

vrouwen rond de tafel brengen we onze doelen en werkplannen serieus 

in kaart. We zijn alert om onze activiteiten steeds aan te passen aan natio-

nale of internationale aandachtspunten, waar ondersteuning, verzet of een 

‘waakhondfunctie’ nodig is. 

In de Aims en Principles worden de leden getypeerd als vrouwen met ‘ver-

schillende politieke en levensbeschouwelijke opvattingen’. In de huidige 

diversiteit van onze samenleving willen we een groep zijn waarin ook de 

culturele en levensbeschouwelijke opvattingen aan bod komen. Dat bete-

kent in de praktijk, dat de leden onderling steeds meer een beroep kunnen 

doen op ieders verbondenheid met en inspiratie uit onze doelstellingen en 

zo ons werk verrijken. 

We bezinnen ons op samenwerking en vernieuwen van tijd tot tijd onze 

werkvormen en de taakverdeling. En we schenken onszelf jaarlijks een ech-

te viering, soms op 8 maart de internationale vrouwendag, de laatste jaren 

meestal rond 28 april, de verjaardag van WILPF. Vieren is dan dat we ruimte 

en tijd vrijmaken om in een inspirerende omgeving stil te staan bij een on-

derwerp dat ons als WILPF-vrouwen ter harte gaat. 

Enkele voorbeelden: 

In 2005 vieren we samen met de Duitse afdeling in Den Haag het 90-jarig 

bestaan van WILPF. Er zijn 30 buitenlandse WILPF-leden, waarvan de mees-

ten uit Europa. We spreken over implementatie van Resolutie 1325, over 

de genderaspecten bij de bestraffing van (oorlogs)misdaden en over het 

lobbywerk voor het erkennen van het International Criminal Court (ICC) door 

de lidstaten van de VN. 

Op 8 maart 2008 herdenken we in Den Haag, met vele vrouwen uit Pales-

tijnse en andere multiculturele kringen de NAKBA, de dag waarop in 1948 

750.000 Palestijnse mensen werden verdreven uit hun land, een lang ver-

zwegen hoofdstuk in de Palestijnse geschiedenis. Er is een video met Oog-

getuigen van de Nakba, er wordt intens gediscussieerd. De dag wordt afge-

sloten met een Palestijnse maaltijd en culturele presentaties. 

Op 28 april 201l ontmoeten we elkaar in het Haagse Humanity House, waar 

we in een indrukwekkende opstelling kunnen ervaren wat het is om vluchte-

ling te zijn en in politiehanden te vallen.

In 2012 vieren we de verjaardag met Edith Ballantyne, in de hal van het 

stadhuis van Nieuwegein.

In 2013 sturen we elkaar verjaardagskaarten! Ook is er dat jaar de eerder al 

genoemde studiedag over economie en gewapende conflicten. 

In het jaar waarin dit verhaal wordt afgesloten zijn we bij Pro Demos in Den 

Haag, het huis voor ‘democratie en rechtsstaat’, waar we een forse oefening 

krijgen in de spelregels van de democratie en wat je zelf kunt doen, van je 

gemeente tot in Europa.

Tenslotte, in 1983 werd in Göteborg gevraagd: Do we safe the world? In 2015 

is het thema van het jubileum: Women’s Power to Stop War. Grote woorden, 

té grote misschien, tenzij we gewoon met hoop en visie ons werk blijven 

doen.55
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WILPF wereldwijd een eeuw in ontwikkeling

Vanaf de bakermat in 1915 heeft 

de Women’s International League for 

Peace and Freedom zich consequent 

in de lijn van het eerste congres ont-

wikkeld. In de speerpunten en de 

actieradius van de organisatie zien 

we internationaal en in de nationale 

afdelingen de doorwerking van de 

eerste beginselen, in reacties op de 

vele tijden en plaatsen van onrecht 

en oorlog in de 20e eeuw, tot op he-

den. 

Voor WILPF zijn vanaf haar begin 

vijf lijnen bepalend geweest voor al 

haar activiteiten:

•  de Volkenbond, na 1945 

de Verenigde Naties, de 

OVSE en de EU als vaste 

referentiepunten en partijen, 

parlementen en regeringen als 

geadresseerden

•  de mensenrechten in brede zin 

en rechten van vrouwen in het 

bijzonder

•  de sociale, economische en 

ecologische root causes of war

•  arbitrage en ontwapening, 

met een accent op de 

kernwapenontwikkelingen

•  het besef dat het bestaan van 

een aparte vredesbeweging van 

vrouwen in een leemte voorziet

De stijl van werken heeft altijd be-

rust op principes van studie, ana-

lyse en educatie, uitmondend in 

statements en missies tot bemid-

deling en herstel, waar mogelijk in 

samenwerking met gelijkgestemde 

organisaties. 

In het interbellum lag het accent op 

de sociale toestanden na de Eerste 

Wereldoorlog, op de inrichting van 

een nieuw internationaal bestel, op 

de toenemende militarisering en 

bewapening, op de opkomst van 

het fascisme en door dat alles heen 

op de dreiging van een volgende 

wereldoorlog. In het najaar van 

1939 werden krachtige oproepen 

uitgezonden, waaronder een Call 

to Reason naar president Roose-

velt.56 Ook de door de dreigingen 

opgeroepen noodzaak van goede 

opvoeding en onderwijs kregen de 

aandacht.

In de Tweede Wereldoorlog werd het 

werk door verboden en belemme-

ringen getroffen. Het internationale 

bestuur wist aanvankelijk vanuit 

Genève en later vanuit de V.S. de 

communicatie met de afdelingen 

gaande te houden. Direct na afloop 

van de Tweede Wereldoorlog werd 

de focus opnieuw gericht op een 

veiligheid voor staten en burgers 

die niet berust op militaire macht 

en prestige.

Na 1945 waren o.a. de spanningen 

in het Midden-Oosten, de oorlog 

in Vietnam en de gevolgen van de 

Koude Oorlog belangrijke speer-

punten, met blijvende, onverzette-

lijke kritiek op de wapenontwikke-

ling en handel.

In de laatste decennia is dat niet 

veranderd, eerder aangevuld met 

aandacht voor de vele vormen 

van geweldsconflicten en de zoge-

naamde war on terror. Die aandacht 

versterkt de inzet op de strijd tegen 

sociale en economische onrecht-

vaardigheden.

In het 100-jarig bestaan van WILPF 

zien we opheffing en oprichting van 

afdelingen, waarin wij internatio-

nale spanningen en brandhaarden 

terug zien. In de eerste vijf jaren van 

WILPF werden zevenentwintig nati-

onale afdelingen opgericht, twintig 

in Europa, drie in Latijns-Amerika 

en vijf in Azië, Japan en de Pacific, in 

Canada en de Verenigde Staten. In 

de Tweede Wereldoorlog moesten 

Europese afdelingen waaronder 

Nederland (heropgericht in 1984) 

hun activiteiten staken en ook in 

de tijd van de Koude Oorlog veran-

derde de internationale samenstel-

56 Kopie Archief Aletta. ATRIA, Instituut voor 

vrouwengeschiedenis.
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2015

If there is to be freedom, peace 

must be based on the acceptance 

by all countries concerned of the 

principle of human rights.

Call to Reason



45

ling. Vanaf de jaren ’50 ontstonden afdelingen in het Midden-Oosten, Afrika, 

Latijns-Amerika, de voormalige Sovjet Republieken, Azië en de Pacific. Op dit 

moment telt WILPF afdelingen in 30 landen in alle continenten. 

Internationaal heeft WILPF de consultatieve status bij de Verenigde Naties: 

ECOSOC, UNCTAD en UNESCO en onderhouden wij speciale consultatieve 

relaties met FAO, ILO en UNICEF. In de laatste jaren is één van de hoogte-

punten de totstandkoming van de resoluties van de Veiligheidsraad over 

de rechten en de bescherming van vrouwen in situaties van geweld en hun 

positie in processen van preventie, wederopbouw en herstel van de samen-

leving.57

Vrouwen en hun vredesbewegingen vinden hun identiteit niet alleen in de 

wereldpolitiek. Ook alle wisselingen in hun persoonlijk leven en hun cultuur 

maken daar deel van uit. Voor vrouwen geldt dat in het bijzonder voor hun 

opvattingen – en somtijds onderlinge meningsverschillen – over feminisme 

en pacifisme c.q. anti-militarisme. In sommige tijden vormen dit valkuilen, in 

andere zijn het thema’s die het denken over diversiteit zodanig stimuleren 

dat de organisatie open blijft voor samenwerking met burgers, ngo’s en po-

litici die haar missie delen. Zo ook in de honderd jaren van WILPF.

57 Resoluties van de Veiligheidsraad 1325, 1820, 

1888 en 1889.
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BIJLAGE

Gegevens over deelnemers, commissies en missies 

1915-1917 

Het organisatiecomité in Nederland 1915

Aletta Jacobs   voorzitter

Mia Boissevain  vice-voorzitter en –secretaris

Rosa Manus   secretaris

F.J. Vattier Kraane-Daendels penningmeester

H. van Biema-Heymans organisatie, huisvesting en ontvangst 

C. Ramondt-Hirschmann idem

J.C. van Lanschot Hubrecht propagandacomité

Aletta, Mia en Rosa vormen ‘het kantoor’. 

De buitenlandse deelneemsters in het comité van voorbereiding

Uit België mw Burton, mw Mulle en dochter, mw Van Praag

Uit Duitsland Anita Augspurg, Lida Gustava Heymann, Frida Perlen en 

mw Von Schlumberger

Uit Groot-Brittannië K.D. Courtney, Emily Leaf, Chrystal Macmillan, 

Catherine Marshall, Theodora Wilson

De afgevaardigden

USA 47

Zweden 12

Italië 1

Hongarije 9 

Duitsland 28

Noorwegen ?

Denemarken 6

Canada 2

België 5

Oostenrijk 6

Groot Brittannië 3

Nederland ± 1000 afgevaardigden en belangstellenden.

De delegatie uit Groot Brittannië zou hebben bestaan uit 183 afgevaardig-

den. 

Door afsluiting voor het scheepverkeer in Het Kanaal konden maar drie 

vrouwen komen.
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Het Internationale Comité van het congres in 1915

Jane Addams USA presidente

Leop. Kulda Oostenrijk

Olga Misar Oostenrijk

Eugénie Hamer België

Marguérite Sarten België

Anita Augspurg Duitsland

Lyda Gustava Heymann Duitsland secretaris en vertaalster

Chrystal Macmillan Groot-Brittannië secretaris

Kathleen Courtney Groot-Brittannië  vice-presidente en vertaalster

Vilma Glücklich Hongarije

Rosika Schwimmer Hongarije

Rosa Genoni Italië

Aletta Jacobs Nederland vice-presidente

Hanna van Biema-Hymans Nederland secretaris

Rosa Manus Nederland

Mia Boissevain Nederland

Emily Arnesen Noorwegen

Louise Keilhau Noorwegen

Anna Kleman Zweden

Emma Hansson Zweden

Fannie Fern Andrews USA

Jeanne van Lanschot Hubrecht penningmeester

De samenstelling van de missies

Aletta Jacobs, Jane Addams, Alice Hamilton, Mien van Wulften Palthe-Broese 

von Groenau en Rosa Genoni (gedeeltelijk) reisden naar Den Haag, Londen, 

Berlijn, Wenen, Budapest, Bern, Rome, Parijs, Le Havre en Washington. 

Rosika Schwimmer, Chrystal Macmillan, Cor Ramondt en Emily Balch 

bezochten de Scandinavische landen en Rusland.

Het dagelijks bestuur van de Nederlandsche Vereeniging van Vrouwen 

voor Duurzamen Vrede in 1917

Cor Ramondt-Hirschmann presidente

Aletta Jacobs 1e vice-presidente

H. van Biema-Hijmans 2e vice-presidente  

 

Annie Oppenheim secretaresse

L. Eschauzier-Pabst penningmeesteresse

W. van Italie-van Embden  

Rosa Manus
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www.wilpf.int.ch

www.wilpf.nl

WILPF-Internationaal heeft twee speciale projecten:

www.reachingcriticalwill.org 

Digitaal netwerk met informatie over publicaties en activiteiten 

betreffende het uitbannen van kernwapens

www.peacewomen.org

Digitaal netwerk met informatie over publicaties en activiteiten 

betreffende vrouwen, vrede en veiligheid, op lokaal, regionaal, 

nationaal en internationaal niveau.


