
Een nieuwe vredesprijs? 
 

Mijn schokkende vondst van een brisantgranaat uit WO2 in het plantsoen bij mijn huis voorjaar 

2021, leidde tot een bijzondere ontdekking over de Zweedse chemicus Alfred Nobel.  

Want wie produceert zo een vernietigend projectiel, dat na zeventig jaar nog verontrust? Als 

wereldbefaamde uitvinder en producent van het dynamiet (1866) en vele andere dodelijke 

explosieven, vergaarde Alfred Nobel een groot kapitaal, dat volgens zijn testament bijdraagt 

aan de jaarlijkse prijzen voor wetenschappelijke prestaties en vredesinzet, zoals de Nobelprijs 

voor de Vrede. 

 

Deze prijs blijkt echter het gevolg van zijn vriendschappelijke contact met de jongere 

Oostenrijkse pacifiste Bertha von Suttner (1843-1914). In de jaren voor haar huwelijk was zij 

als adellijke dame enige tijd de secretaresse op zijn kantoor te Parijs.  

Haar inzet voor vrede begon, nadat zij met haar echtgenoot, als jonge correspondenten in de 

Kaukasus, de verwoestingen van de Russisch-Turkse oorlog (1877-1878) had meegemaakt. 

Ook tijdens haar jarenlange vredesactiviteiten schreef zij brieven en had vele discussies met 

Alfred Nobel. Pas na het lezen van haar boek Die Waffen nieder, dat met 37 drukken en 12 

vertalingen een groot succes was, stelde hij voor om een prijs voor de Vrede in te stellen. 

Aanvankelijk reageerde de vredesactiviste kritisch, zo stelt zijn biografe Ingrid Carlberg in de 

eerste onafhankelijke en geprezen biografie over Alfred Nobel uit 2020: ‘De vredesbeweging 

had geld nodig en geen prijzen.’ 

 

 

Bertha von Suttner (1906), haar boek De Wapens Neergelegd (1889) en haar borstbeeld(2013) in het Vredespaleis 
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Met haar boek inspireerde Bertha von Suttner tevens de Russische tsaar Nicolaas II om de 

Eerste Haagse Vredesconferentie in 1899 te organiseren.  

Het succes van deze conferenties, waar vrouwen geen toegang hadden(!), vormden de basis 

voor de latere Volkerenbond en Verenigde Naties. Ook de Amerikaanse staalmagnaat Andrew 

Carnegie was een groot bewonderaar van Bertha von Suttner. Door haar lezingen en 

congressen in zijn land en haar pleidooi voor een internationaal Hof van Arbitrage bij dreigende 

oorlogsconflicten, schonk hij geld voor de bouw van het Vredespaleis in Den Haag.  



Als erevoorzitter van het Internationaal Bureau voor de Vrede ontving Bertha von Suttner in 

1905 de Nobelvredesprijs en in 1913 woonde zij als enige vrouw naast Koningin Wilhelmina, 

de opening bij van het Vredespaleis. 

 

Deze bijzondere ontdekking bewijst weer hoe de rol van een invloedrijke vrouw, maar ook in 

het algemeen de vrouwenrol, door de gangbare geschiedenis wordt genegeerd of verdraaid.  

En het blijft vreemd dat een Vredesprijs de naam draagt van de fabrikant van zoveel 

oorlogsleed. Door de verdiensten uit zijn wapenfabrieken werd Alfred Nobel, volgens historicus 

Daan Couwenberg, ‘de handelaar des doods’ genoemd.  

Daarmee financierde Alfred Nobel niet alleen nieuwe explosieven (zoals voor de mijnbouw), 

maar ook de exploitatie van olievelden in Rusland. Net als andere rijke industriëlen vanaf eind 

19e eeuw, beloonde Nobel de wetenschap met grote geldprijzen, en om zijn reputatie te 

verbeteren zou hij die Vredesprijs hebben ingesteld. Maar volgens zijn biografe is er geen 

bewijs van enige gewetenswroeging bij Alfred Nobel tót zijn intensieve contact met Bertha von 

Suttner als vredesactiviste en auteur.  

 

In 1914, ruim een maand voor de uitbraak van de WO1, overlijdt Bertha von Suttner.  

Jarenlang had ze gewaarschuwd voor de gevaren van de internationale bewapening en voor 

de grote belangen van de wapenindustrie, en dus voor een internationale vernietigingsoorlog. 

Wereldwijd organiseerde en stimuleerde ze vele vredesbewegingen, maar al die 

ontwikkelingen hebben de twee grote wereldoorlogen van de 20ste eeuw niet kunnen 

voorkomen. En dat geeft te denken. 

 

In 2022 bestond het Women's International Leage for Peace & Freedom 107 jaar.  

De basis voor deze organisatie vormde het eerste Internationale Vrouwen Vredescongres in 

Den Haag in 1915 ( tijdens de WO1). Voor organisator Aletta Jacobs en vele andere vrouwen 

was de strijd voor vrede net zo belangrijk als het vrouwenkiesrecht. Maar beiden werden zwaar 

tegengewerkt, concludeert RoSa, het Belgische kenniscentrum voor vrouwengeschiedenis.  

In 1912 schrijft Aletta Jacobs dat zij het eens is met Bertha von Suttner, dat alleen door de 

invoering van het vrouwenkiesrecht in alle landen, aan de onmenselijke oorlogen een einde 

kan worden gemaakt en daarom moeten vrouwen medezeggenschap krijgen in het parlement.  

 

Heel bijzonder wat deze vrouwelijke activisten met hun historische gebrek aan kapitaal en 

stemkracht wisten te bereiken, maar ook tragisch, dat ze gedwongen werden tot 

samenwerking met mannen als Alfred Nobel en Andrew Carnegie, die hun kapitaal opbouwden 

door de oorlogsvoering.  

 

Internationale vredesinspanningen en arbitrage zijn dus een belangrijk onderdeel geweest van 

de algehele strijd voor het vrouwenkiesrecht, maar die vredesinzet blijkt in ons huidige streven 

voor gelijke rechten en inkomsten voor vrouwen op de arbeidsmarkt, van geen belang meer.  

Aandacht in media en onderwijs voor deze vrouwengeschiedenis en de naam van Bertha von 

Suttner verbonden aan een vredesprijs met financieel budget, zou de gehele vredesbeweging 

duurzaam kunnen ondersteunen. 
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