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Inleiding
Haarlem, dinsdag 22 juni 1948, acht uur ’s avonds. In Restaurant Brinkmann op de Grote Markt
wordt een bijeenkomst gehouden door een onlangs opgerichte partij.1 De Vooruitstrevende Partij
voor Wereldregering (VPW) streeft naar een verregaande internationalisering. Alle landen van de
wereld moeten onder één democratisch gekozen regering en één rechtsorde samenleven. Zo
komt er niet alleen een einde aan oorlog, maar laten we ook dictatuur en armoede voorgoed
achter ons. Dit wordt verteld door de eerste spreker van de avond: de Zweedse ingenieur Gunar
Knös. Hij geniet in Nederland enige bekendheid door zijn radiotoespraken over het ideaal van de
wereldregering. Vervolgens spreekt Leo van den Muyzenberg over de Tweede Kamerverkiezingen
van volgende maand. Hij is nummer drie op de kandidatenlijst en licht in Restaurant Brinkmann
het verkiezingsprogramma toe.
De verkiezingen van juli 1948 zouden een teleurstelling worden voor de kersverse partij.
Met ruim 15.000 stemmen werd nog geen derde deel van een zetel behaald.2 De partij bleef nog
enkele jaren bestaan, maar wist nooit echt door te dringen tot de politieke arena. Anno 2018 is er
van een wereldregering, zoals de VPW die ooit voorstelde, dan ook geen sprake. De mensen die
zich zo fanatiek hebben ingezet voor wereldfederatie zijn bovendien grotendeels vergeten. De
VPW is eigenlijk nooit onderwerp geweest van historische studie. Basale informatie over de partij
is te vinden in een artikel over de partij waar ze in 1952 in is opgegaan: de Socialistische Unie.3
Enige aanvullende feiten staan in een biografisch artikel over de eerder genoemde Leo van den
Muyzenberg.4 De geringe aandacht in de geschiedschrijving voor de VPW zou deels verklaard
kunnen worden door het uitblijven van politieke invloed. Maar politiek is meer dan wat zich
afspeelt op het hoogste niveau in Den Haag. De VPW was een beweging met duizenden
aanhangers, zoals bij de verkiezingen bleek. De belangrijkste figuren achter de partij besteedden
aanzienlijke hoeveelheden tijd en geld in het nastreven van hun idealen.
De partij was bovendien geen op zichzelf staand fenomeen. Ze had nauwe banden met
andere pacifistische bewegingen. De VPW was onderdeel van een heel netwerk aan pacifistische
organisaties die na de Tweede Wereldoorlog in Nederland ontstonden. Zo waren er de
Nederlandsche Bellamy Partij (opgericht in 1945), de Oude Sociaal-Democratische Arbeiders
Partij (1946), de Algemene Nederlandse Vredes Actie (1946), de Wereld Federalisten Beweging
Nederland (1948) en de Socialistische Unie (1950). Verder waren er contacten met tientallen
feministische groeperingen, Esperanto-verenigingen en andere idealistische bewegingen. Deze
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opleving van idealistische activiteiten na de oorlog is eigenlijk amper onderzocht. Dat komt deels
doordat het bronnenmateriaal beperkt is. De meeste verenigingen hebben geen archief nagelaten.
Van de VPW is echter wel een aanzienlijke hoeveelheid propagandamateriaal, correspondentie en
mededelingenbladen bewaard gebleven. Dit bevindt zich voornamelijk in het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Hier is een klein partijarchief en het archief van
de oprichtster, Hedwig Meijers-Kehrer aanwezig.5 Er is ook materiaal over de partij bewaard
gebleven bij Atria in het archief van een andere initiatiefneemster: Catherine Hissink. Ten slotte
bevat het archief van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het Nationaal Archief enige
informatie. De Centrale Veiligheidsdienst (vanaf 1949 Binnenlandse Veiligheidsdienst) onderzocht
namelijk radicale partijen. Zo werd er ook over de VPW een dossier bijgehouden, dat sinds enige
tijd openbaar is gemaakt. Hierin staan verslagen van agenten die partijbijeenkomsten bijwoonden.
Door het aanwezige bronmateriaal is het dus mogelijk om het verhaal van de VPW te
reconstrueren. Maar hoe moet dit verhaal geduid worden? Kan de partij als een voortzetting van
eerdere bewegingen gezien worden? Of heeft ze later zelf navolging gekregen? Een van de
termen die nuttig lijkt voor het contextualiseren van de VPW is ‘kleine geloven’. De term is in
Nederland bekend geworden door historicus Jan Romein in zijn laatste grote werk: Op het
breukvlak van twee eeuwen.6 Hij doelde op een idealistische beweging die aan het einde van de
negentiende eeuw ontstond. Romein rekende hiertoe anarchisten en pacifisten, maar ook
vegetariërs en anti-vivisectionisten.7 Zijn boek was echter geenszins een ode aan de idealisten
van het fin de siècle. Romein typeerde de beweging als een onbeduidende en naïeve verzameling
dwepers. Hij sprak van “edele gluiperds”, “eenogen in het land der blinden” en “kwakzalvers in
luilekkerland”.8 Dat eenzijdige negatieve beeld in de historiografie is inmiddels al enigszins
herzien. Zo is er de laatste jaren een tweede periode van Nederlands idealisme onder de
aandacht van historici gekomen. In het interbellum was er namelijk een roerige opleving van
religieuze anarchisten, neohegelianen en antirationalistische wereldverbeteraars, zoals
beschreven door Marjet Brolsma in Het humanitaire moment.9 Ook in Vrij vissen in het Vondelpark
van Koen Vossen wordt een opleving van idealisme in het interbellum beschreven.10 In beide
gevallen worden de idealisten in hun eigen context gewaardeerd en niet meer zo negatief
beoordeeld als dat bij Romein gebeurde. Maar beide boeken stoppen bij het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog. De vraag of de VPW en haar naoorlogse netwerk van idealisten ook tot de
kleine geloven gerekend kunnen worden, is dus nooit beantwoord.
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Zoals de kleine geloven laten zien, was de VPW in ieder geval niet de eerste vereniging van
idealistische pacifisten. Maar ook zeker niet de laatste. In 1957 werd namelijk de Pacifistisch
Socialistische Partij (PSP) opgericht. Deze partij bracht vanaf 1959 het pacifistische
gedachtegoed in de Tweede Kamer. Ideologisch gezien lijkt de VPW een belangrijke voorganger
van de PSP. De combinatie van pacifisme en socialisme die de PSP in de kamer bracht, was al
duidelijk aanwezig in het verkiezingsprogramma van de VPW in 1948.11 In de geschiedschrijving
over het ontstaan van de PSP is de VPW echter vrijwel niet aan bod gekomen. Het ontstaan van
de Pacifistisch Socialistisch Partij, het proefschrift van politicoloog Lucas van der Land, dat al
enkele jaren na de oprichting van de PSP verscheen, noemt de VPW een enkele keer zonder
verdere uitleg.12 Paul Denekamp heeft een hele serie artikelen en boeken gewijd aan de PSP en
haar ontstaan, maar ook in zijn werk komt de VPW amper naar voren.13 Wat vooral opvalt is dat
de informatie over de VPW ofwel met geen enkele bron wordt gerechtvaardigd, ofwel uit
interviews met oud-PSP’ers is gehaald. De beschikbare archieven met informatie over de VPW
zijn nog nooit geraadpleegd.
In dit onderzoek wordt het archiefmateriaal gebruikt om de motieven, activiteiten en
netwerken van de Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering te achterhalen. Daarbij wordt in
eerste instantie gepoogd de partij uit de vergetelheid te halen. In het eerste hoofdstuk zal daarom
op basis van archiefmateriaal het verhaal van de partij gereconstrueerd worden. Haar oprichting in
1947, verkiezingsdeelname in 1948 en einde in 1952 zullen centraal staan. De mensen die actief
waren binnen de partij en de activiteiten die zij ondernamen, komen ook aan bod. Het tweede
hoofdstuk is gewijd aan de duiding. Op basis van bronnenonderzoek naar het netwerk van de
partij en literatuuronderzoek naar vergelijkbare idealistische bewegingen worden enkele
narratieven opgesteld die helpen bij het interpreteren van de VPW.
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Hoofdstuk 1
Het verhaal van de Vooruitstrevende Partij voor
Wereldregering
De oprichters
Dit hoofdstuk zal het vijf jaar durende bestaan van de VPW reconstrueren. Aangezien de
bestaande literatuur gering is, zal archiefmateriaal hier leidend zijn. De oprichters en hun idealen
zullen uitvoerig aan bod komen, aangezien hun correspondentie veelal bewaard is gebleven.
Aangezien ook enig propagandamateriaal bewaard is gebleven, zullen ook de publieke activiteiten
van de partij, en dan met name met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen van 1948, de
revue passeren. Uiteindelijk zal het einde van de partij en de overgang in de Socialistische Unie
besproken worden. Om dit alles te begrijpen, is echter enige voorkennis noodzakelijk over de
oprichters van de partij. Wie waren zij en hoe kwamen zij in 1947 tot de oprichting van een nieuwe
partij?
Onder de initiatiefnemers van de VPW waren veel vrouwen. Dat mag gerust opvallend
genoemd worden voor een periode waarin de landelijke politiek nog grotendeels een door
mannen gedomineerde aangelegenheid was.14 Ook de drijvende kracht achter de VPW was een
vrouw: Hedwig Meijers-Kehrer. Zij was geboren in 1892 in Amsterdam en woonde sinds 1924 in
Bussum.15 Haar man, Gerard Meijers was ingenieur in Utrecht en stierf in 1945.16 Voor de oorlog
was ze lid van de Vrijzinnig Democratische Bond. Deze progressieve, vrijzinnige partij probeerde
een middenweg te vinden tussen liberalisme en socialisme. Sinds haar oprichting in 1901 was de
VDB een van de voornaamste pleitbezorgers van het vrouwenkiesrecht in de Tweede Kamer. In
1946 fuseerde de VDB met de SDAP tot de Partij van de Arbeid. Ook Meijers-Kehrer ging mee en
werd in 1946 lid van de PvdA. Deze partij was naar haar mening echter niet links genoeg,
waardoor ze haar lidmaatschap al snel weer zou opzeggen.17 Ze was in de jaren na de bevrijding
verder nog presidente van de Nederlandse Vrouwen Beweging, afdeling Bussum.
Een andere vrouw met een leidende rol in de oprichting van de VPW was Catherine
Hissink. Ze was geboren in 1882 en woonde na de oorlog in Haarlem.18 De Centrale
Veiligheidsdienst wist over haar te melden: “Blijkens verkregen inlichtingen zijn haar ouders reeds
op jeugdige leeftijd gestorven, tengevolge waarvan zij als enig kind in een kinderloos en goed
gesitueerd gezin werd opgenomen. Na het overlijden van haar pleegouders erfde zij het gehele
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vermogen en werd hierdoor voor haar verdere leven financieel geheel onafhankelijk.”19 Hissink
trouwde nooit, hetgeen haar vermoedelijk des te meer in staat stelde als onafhankelijke vrouw te
handelen. Ze was meerdere keren betrokken bij het oprichten van een vrouwenpartij. In de jaren
dertig werkte ze mee aan de Vrouwenpartij, geïnitieerd door A.E. Talens-Ebbens van de
Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap.20 Na de bevrijding
was ze opnieuw betrokken bij het opzetten van vrouwenkieslijsten, ditmaal in Amsterdam en
Amersfoort. De eerste jaren na de oorlog waren überhaupt een periode van vergroot politiek
activisme voor Hissink. Ze sloot zich namelijk ook aan bij de christelijke, pacifistische vereniging
‘Militia Christi’.
Twee andere oprichters, Leo van den Muyzenberg en Annie Nolles-Heuﬀ waren in 1945 en
1946 al samen actief in een andere partij: de Nederlandsche Bellamy Partij. Deze partij zou in
1948 fuseren met de VPW en zal dus nog uitgebreider aan bod komen in dit onderzoek. De
lijsttrekker van deze partij was Leo van den Muyzenberg. Van den Muyzenberg was geboren in
1914 in Warschau, kwam al als kind naar Nederland en was actief als jurist en vertaler Russisch in
Zuid-Holland.21 Hij was voor de oorlog lid van de Vrijzinnig Democratische Bond, net als MeijersKehrer. Hij was in de jaren dertig ook lid van de Internationale Vereniging Bellamy (IVB). De andere
initiatiefnemer van de VPW met een achtergrond in de Bellamy-beweging, Annie Nolles-Heuf, was
een de oprichters van de IVB, de eerste voorzitter van deze vereniging en een prominente
spreekster op bijeenkomsten over Bellamy in de jaren dertig.22 Zij was zowel voor als na de oorlog
actief in verschillende feministische verenigingen.23 Na de oorlog werden Van den Muyzenberg en
Nolles-Heuﬀ dus allebei actief in de nieuwe Nederlandsche Bellamy Partij, die overigens weinig
succesvol zou blijken.
De overige oprichters waren: Johanna Zwollo-Reuvekamp Gille uit Oosterbeek, actief in de
vrouwenbeweging en antimilitarist; Theodora le Rütte uit Groningen, pacifist, antimilitarist en
voorstander van het Esperanto; de heer De l’Espinasse uit Scheveningen, de heer Brakxhoofden
uit Den Haag en W. N. van der Hout uit Den Haag.24 Enkele factoren vallen op die de oprichters
grotendeels gemeen hadden. Zoals gezegd waren het opvallend veel vrouwen, maar ze waren
veelal ook nog actief in feministische bewegingen. Verder waren de oprichters voor de oorlog
vaak lid van de SDAP of de VDB, maar hadden na de oorlog hun vertrouwen verloren in de
bestaande politieke partijen. Ze identificeerden zich vrijwel allemaal als links, maar niet altijd als
socialistisch. Ze hingen vaak alternatieve idealen aan, zoals het pacifisme, het Esperanto of de
Bellamy-economie. En vanaf 1947 dus ook het wereldfederalisme.
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De oprichting
Het is wellicht gepast om, alvorens de oprichting van de VPW besproken wordt, in te gaan op de
idee van de wereldregering. Wat is de geschiedenis van dit ideaal en wat hield het in? De idee van
de wereldregering, ofwel het wereldfederalisme kent een lange geschiedenis: denkers als
Confucius, Plato, Erasmus, Montesquieu en Kant pleitten al voor een wereldeenheid.25 De
twintigste eeuw was echter het hoogtepunt van deze vorm van idealisme. De Eerste en Tweede
Wereldoorlog worden doorgaans als verklaring gezien voor deze opleving. Men was naarstig op
zoek naar een nieuw internationaal systeem, zodat een volgende globale oorlog voorkomen zou
kunnen worden. Sommige idealisten meenden dat één regering die de gehele wereld bestuurt,
verlossing zou kunnen brengen. Wereldfederalisme moet dan ook als een onderdeel van de
vredesbeweging gezien worden. De eerste organisatie die het ideaal nastreefde was de Campaign
for World Government, opgericht in 1937. Deze groepering was net als de VPW verweven met het
feminisme: de oprichters waren de Amerikaanse suﬀragette Maverick Lloyd en de Hongaarse
feministe Rosika Schwimmer. In de periode voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog en met
name in de eerste jaren na de oorlog, volgden wereldwijd vele andere organisaties die hetzelfde
ideaal nastreefden.26 Deze groeperingen propageerden dat de wereldregering noodzakelijk was
om herhaling van de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog te doen voorkomen, en om de Koude
Oorlog niet te doen uitmonden in een atoomoorlog. De Amerikaanse federalisten meenden dat de
Verenigde Naties een stap in de goede richting waren en dat deze omgevormd konden worden tot
een daadwerkelijke wereldregering. Veel Europese federalisten hadden minder vertrouwen in de
VN en wilden daarom in hun eigen nationale parlementen het ideaal bepleiten. De VPW kan onder
die laatste groep geschaard worden.
Met die context in het achterhoofd, kan men begrijpen waarom het in 1947 ook in
Nederland tot een initiatief tot wereldregering kwam. Die episode begon in de eerste maanden
van dat jaar. Hedwig Meijers-Kehrer was toen ontevreden over de pas opgerichte PvdA en wilde
een nieuw links geluid naar voren brengen. In februari 1947 schreef ze daarom enkele kennissen
uit feministische en idealistische bewegingen over het oprichten van een linkse, pacifistische
partij.27 Annie Nolles-Heuﬀ, van de Nederlandsche Bellamy Partij (NBP) reageerde enigszins
terughoudend: “ik vrees dat het weer een partijtje bij de vele anderen wordt en het daardoor weer
verspilling van energie en maar verdeeldheid onder de vooruitstrevenden zou betekenen.”28 Ze
was desondanks bereid mee te denken en te proberen mensen uit de Bellamy Partij te
enthousiasmeren. In april had ze dan ook Leo van den Muyzenberg, de lijsttrekker van de NBP
overgehaald om mee te werken aan de nieuwe pacifistische partij.29 Hij haalde op zijn beurt meer
mensen over en in de zomer van 1947 waren er genoeg enthousiastelingen zodat de eerste
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vergadering gehouden werd in Pulchri Studio in Den Haag op 28 juni.30 Het idee was nog steeds
om een “vredespartij” op te richten, maar hier werd ook het idee van de wereldregering voor het
eerst naar voren gebracht. Op de vergadering werd besloten nog niet meteen over te gaan tot
oprichting. Eerste wilde men de bereidheid bij de bestaande partijen peilen, om het idee van de
wereldregering in hun partijprogramma’s op te nemen. In september werden daarom aan alle
bestaande partijen brieven geschreven, met de dringende vraag of zij de noodzaak van de
wereldregering inzagen.31 Men kreeg ofwel helemaal geen antwoord op de brieven ofwel
negatieve reacties.
Daarom werd in het najaar van 1947 besloten dat het tot een eigen partij moest
komen. Op de vergaderingen werd hevig gediscussieerd over de naam van de toekomstige partij.
Progressief Democratische Actie, Partij voor Maatschappelijke Vernieuwing, Politieke Vredespartij,
Partij voor Wereldrechtsorde, Radicale Vredes Partij en Socialistische Partij voor Federatieve
Wereldregering passeerden allemaal de revue. Maar op de vergadering van 27 september werd de
partij oﬃcieel opgericht onder de naam Partij voor Wereldregering met Internationale Politie.32
Deze naam werd al snel gewijzigd, zodat voor het einde van 1947 de partij haar uiteindelijke naam
droeg: de Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering. Vervolgens werden de programmapunten
gekozen (zie afbeelding op de volgende pagina). De eerste vijf punten betroﬀen voornamelijk de
taken van de voorgestelde wereldregering en de vrede die daaruit zou voortvloeien. Deze moeten
dan ook als wereldfederalistisch en pacifistisch geduid worden. In het vijfde punt werd voor een
Wereldhulptaal gepleit, wat als een verwijzing naar het Esperanto gelezen moet worden. Ofschoon
de partij zonder meer links was, neemt in dit eerste programma socialistisch gedachtengoed maar
een bescheiden rol in. Alleen het zesde punt, betreﬀende de arbeidsmogelijkheden voor ieder
mens, en het zevende, over de democratisering van het economische leven, kunnen als
socialistisch geïnterpreteerd worden. Het negende punt, over de vrijheid van meningsuiting, doet
zelfs vermoeden dat de partij liberaal-progressief van aard is. In het laatste punt wordt tenslotte
een uitgesproken feministisch standpunt ingenomen, door een volwaardige maatschappelijke
positie voor de vrouw op te eisen. Toen de naam en het programma bekend waren kon de partij
naar buiten treden. In februari 1948 liet de partij dan ook voor het eerst publiekelijk van zich
horen, waarop verschillende kranten over de nieuwe partij berichtten.33
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Afb. 1. Wervingsblad van de VPW uit 1947/1948.
Verkiezingsvoorbereidingen
Toen de partij zich in februari 1948 aan het publiek bekend maakte, had ze zevenhonderd leden.34
7 juli dat jaar zouden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden worden, dus de VPW had nog
enkele maanden om zich voor te bereiden en campagne te voeren. Om de kans te vergroten een
kamerzetel te bereiken, probeerde de partij eerst samenwerking te vinden met andere
organisaties. Zo werd met succes de Nederlandsche Bellamy Partij benaderd. De lijsttrekker van
deze partij, Leo van den Muyzenberg was al vanaf het begin betrokken bij de VPW. In het voorjaar
van 1948 werd ook de rest van de NBP overgehaald: op 3 april fuseerde de NBP met de VPW.35
De NBP was op 30 mei 1945 opgericht en had bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1946
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tevergeefs meegedaan.36 Ze behaalde toen ruim 11.000 stemmen, waar er 47.000 nodig waren
om een zetel te halen. Haar ideologie was gebaseerd op Edward Bellamy, een negentiendeeeuwse schrijver en socialist. Maar haar programma kwam grotendeels overeen met de
pacifistische en progressieve toon van de VPW. Daarom besloten de leden in 1948,
gedesillusioneerd door de verkiezingsnederlaag van anderhalf jaar eerder, dan ook zich aan te
sluiten bij de VPW.
Nog geen maand na deze fusie werd de VPW benaderd door een andere partij die
samenwerking zocht. Deze keer kwam het verzoek uit een meer klassieke socialistische hoek: de
Oude Sociaal Democratische Arbeiders Partij (OSDAP). De OSDAP was opgericht op 15 juni 1946
door oude leden van de SDAP die het niet eens waren met de vorming van de PvdA.37 Het
programma van deze partij was marxistisch van aard en met name gericht op de economie. Het
had weinig overeenkomsten met het programma van de VPW, dat meer op sociaal-culturele en
geopolitieke zaken gericht was. Tot een fusie zou het dus niet komen, maar na enkele zware
vergaderingen, maakten de partijen in mei 1948 bekend met elkaar een eenmalig lijstverband voor
de verkiezingen aan te willen gaan.38 Aan de leden van de VPW werd over het lijstverband
meegedeeld: “Dit betekent dat onze kans om een stem in de Kamer te krijgen zeer sterk vergroot,
ja haast zeker is, daar vele links georiënteerde Nederlanders noch op de PvdA, noch op de
communisten willen stemmen”.39 Hier probeerde de VPW een middenpositie in te nemen, in een
periode waarin links Nederland uiteenviel in twee kampen.40 Enerzijds was daar het gematigde,
sociaal-democratische kamp van de PvdA. In de polarisering die de Koude Oorlog teweeg bracht,
koos deze kant voor een pro-Amerikaanse, anti-Russische en anti-communistische koers.
Daartegenover stond een communistische minderheid die grotendeels de stalinistische
propaganda uit Moskou volgde. De communisten verzetten zich bovendien hevig tegen de
koloniale oorlog die Nederland, onder leiding van de PvdA en de KVP, in Indonesië voerde. De
VPW meende dat er in deze tweespalt behoefte was aan een tussenliggend links geluid.
De kandidatenlijst voor de verkiezingen werd aangevoerd door G. Kruit, de voorzitter van
de OSDAP, gevolgd door Meijers-Kehrer op de tweede plaats en Van den Muyzenberg op de
derde plaats.41 De rest van de lijst, van in totaal achttien kandidaten, bestond uit afwisselend
OSDAP- en VPW-leden. In de aanloop naar de verkiezingen werden posters en folders gedrukt en
verspreid en er werd een radiorede gehouden in de zendtijd van de AVRO.42 De radiorede,
gehouden op 25 juni 1948 door Hedwig Meijers-Kehrer, heette “De vrouw en de Wereldregering”.
Ze richtte zich in de toesprak tot de Nederlandse vrouwen en sprak hen aan op hun moederlijke
Marcel Hoornweg, De Internationale Vereeniging Bellamy 1932-1982. Ideologie en mobilisatie van een
utopische sociale beweging (Rotterdam 1988), 120.
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zorgzaamheid: “Oorlog gaat tegen het wezen van de vrouw in. Wij willen behoeden, verzorgen.
Wij willen recht voor allen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.”43 Ze presenteerde vrouwen als
van nature pacifistisch. En vrede kon volgens Meijers-Kehrer alleen bereikt worden door een
wereldregering: “Er moet een hogere rechtsorde gevormd worden boven de nationale regeringen,
een rechtsorde die de staten de mogelijkheid ontneemt een oorlog te ontketenen en daardoor de
volkeren gelegenheid geeft zich sociaal en cultureel te ontwikkelen.”44
Er werd ook een gezamenlijk verkiezingsprogramma gepresenteerd door de VPW en
OSDAP.45 Het lijstverband van de twee partijen had een curieuze combinatie van beider
programma’s tot gevolg. Op het onderstaande pamflet werd het verkiezingsprogramma
samengevat.

Afb. 2. Pamflet van de VPW en OSDAP uit 1948.
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Het eerste deel van het programma bestond uit socialistische, economische punten, die
vermoedelijk van de OSDAP afkomstig waren. Hierbij stond de collectivisering van bepaalde
sectoren, zoals het bankwezen, de energiebedrijven en de scheepvaart centraal. Verder wilde de
OSDAP een verbeterde en uitgebreidere sociale wetgeving. De pensioenleeftijd moest omlaag, de
uitkeringen omhoog en de 40-urige werkweek moest in heel Nederland gelden. De andere punten
waren van een meer culturele of geopolitieke aard, en vermoedelijk geopperd door de VPW.
Vrijheid van meningsuiting, emancipatie van de vrouw, afwijzing van oorlog, internationale
rechtsorde en onafhankelijkheid voor Indonesië waren hier centrale punten.
Centrale Veiligheidsdienst
Verder werden er in de aanloop naar de verkiezingen verschillende bijeenkomsten gehouden,
waar de VPW en OSDAP hun standpunten toelichtten. Behalve door leden en geïnteresseerden
werden deze bijeenkomsten ook door infiltranten van de Centrale Veiligheidsdienst (CVD)
bijgewoond.46 De CVD (sinds 1949 Binnenlandse Veiligheidsdienst en sinds 2002 Algemene
Inlichtingen- Veiligheidsdienst) hield als geheime dienst in deze tijd bepaalde linkse organisaties
nauwlettend in de gaten.47 In de context van de Koude Oorlog en met Amerikaanse steun groeide
de dienst in de jaren veertig uit tot een, in vergelijking met soortgelijke diensten in België en
Denemarken, relatief grote en agressieve veiligheidsdienst. Het had zodoende de middelen om
een breed scala aan potentieel gevaarlijke groeperingen te volgen. De afweging om al dan niet
naar een organisatie te kijken werd in de eerste plaats gemaakt aan de hand van de vraag of de
intenties van de groep strijdig waren met de rechtsorde.48 Daarbij was de getalsmatige sterkte van
de groep van ondergeschikt belang. Aangezien het verlangen van de VPW naar een internationale
regering gezien kon worden als een ondermijning van de Nederlandse rechtsorde, kan men
begrijpen waarom de CVD de VPW wilde volgen. Dat de partij getalsmatig weinig voorstelde,
deed er voor de dienst dan ook niet toe.
Vervolgens probeerde de dienst te bepalen met wat voor groepering hij te maken had. Er
werd onderscheid gemaakt tussen ‘extreme’ en ‘extremistische’ groeperingen.49 Extreme groepen
bewogen zich langs de rand van de democratische rechtsorde, maar gingen daar niet overheen.
De PSP was later het voornaamste voorbeeld van zo’n groep. Extremistische groeperingen
daarentegen, waren gericht op omverwerping van de democratische rechtsorde. Hierbij moet men
denken aan de CPN, trotskisten en anarchisten. De VPW werd, gezien haar democratische
karakter, waarschijnlijk als ‘extreem’ gecategoriseerd. Toch lijkt het vreemd dat een vredelievende
partij als de VPW als gevaarlijk werd gezien. Om dat te begrijpen is het misschien nuttig te
bekijken waarom de geheime dienst later de PSP volgde. Deze partij hield er immers grotendeels
gelijksoortige standpunten op na als de VPW. De BVD (de opvolger van de CVD) meende dat de
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PSP als zodanig de aandacht van de dienst niet rechtvaardigde.50 Wat de dienst echter zorgen
baarde, was dat zich in de PSP ‘vogels van uiteenlopende politieke pluimage nestelden’, die de
aandacht van de BVD trokken. De dienst vreesde, met andere woorden, dat er communisten in de
gelederen van de PSP zaten en dat onder hun invloed de partij zou radicaliseren of zou
samenwerken met communistische groeperingen. Waarschijnlijk bestond dezelfde angst over de
VPW, die door haar combinatie van socialisme, pacifisme en feminisme überhaupt moeilijk te
peilen geweest moet zijn voor de CVD.
Al in augustus 1947, ruim een maand voordat de VPW goed en wel was opgericht, had de
CVD lucht gekregen van de plannen van Meijers-Kehrer en de haren en besloten een dossier over
de partij bij te houden.51 Vanaf begin 1948 begon de dienst dan ook inlichtingen over de partij en
haar leden te verzamelen. Het verleden van de leden werd nagetrokken en vergaderingen werden
in het geheim bijgewoond. Zoals later ook bij de PSP het geval was, probeerde de dienst met
name te achterhalen of er communisten in de partij zaten, of dat er contact was met
communistische organisaties. Dat contact was er soms, maar niet erg concreet. De
samenwerking met de OSDAP moet de partij wel extra verdacht gemaakt hebben. Deze partij was
namelijk in 1946 bij de raadsverkiezingen een lijstverband aangegaan met de CPN.52 De
bijeenkomsten van de VPW en OSDAP in de aanloop naar de verkiezingen van juli 1948 werden
dan ook nauwlettend gevolgd door de CVD. Over een evenement wordt bijvoorbeeld vermeld:
“Op Vrijdagavond, 2 Juli 1948 had in de bovenzaal van Restaurant Brinkmann, Plein te Haarlem,
een openbare bijeenkomst plaats, georganiseerd door de Oude SDAP/Partij voor Wereldregering.
Er waren plm. 50 belangstellenden, voor het merendeel bestaande uit vrouwen; rijpere leeftijd;
intellectueel milieu, vele afkomstig uit kringen der vredesbeweging, onder meer Vrouwen
Vredesgang.”53
Verkiezingsuitslag
Op 7 juli kwam een einde aan de campagne van de VPW en OSDAP en werden de Tweede
Kamerverkiezingen gehouden. Geen enkele linkse partij boekte winst dat jaar: de PvdA en CPN
verloren ieder twee zetels, de trotskistische splinterpartij Revolutionair Communistische Partij
kwam niet verder dan 2.000 stemmen en de VPW en OSDAP haalden met ruim 15.000 stemmen
ook niet genoeg voor een zetel.54 Die kiesdeler lag destijds namelijk op 49.000 stemmen. Het
resultaat was bovendien erg teleurstellend omdat de NBP twee jaar eerder nog 11.000 stemmen
had gehaald. De NBP, VPW en OSDAP wisten nu gezamenlijk slechts 4.000 extra stemmen op te
brengen. Al moet de teleurstelling groot geweest zijn, daarvan liet de partij in het eerst volgende
ledenblad niets merken: “Al hebben de verkiezingen niet het resultaat geleverd dat we ons
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hadden gedacht, toch menen we geen spijt te moeten gevoelen aan de verkiezingsstrijd te
hebben deelgenomen. Immers hierdoor zijn onze ideeën en onze naam in breder kring bekend
geworden. Het H.B. [Hoofdbestuur] is dan ook vol goede moed en vertrouwen.”55 In dit
mededelingenblad werd tevens de samenstelling van het hoofdbestuur voor het eerst genoemd:
Leo van den Muyzenberg was voorzitter; Hedwig Meijers-Kehrer onderhield algemene zaken; J.
Verheul ledenmutaties, afdelingen en propaganda; en C. De l’Espinasse en D. Captein waren
penningmeesters.
De volgende mededeling van de partij was minder optimistisch dan de vorige: “De positie
van een partij die bij de verkiezingen geen zetel in het parlement gekregen heeft is altijd enigszins
moeilijk. De vermoeidheid na de verkiezingsactie wordt niet weer door een actie in het parlement
opgeheven.”56 Daarbij had de OSDAP het verlangen geuit om de VPW volledig in zich op te
nemen. Voorzitter Van den Muyzenberg was hier een sterke voorstander van, terwijl de rest van
het bestuur als VPW door wilde gaan. Van den Muyzenberg verklaarde later dat de rest van de
VPW de samenwerking met de OSDAP, waarvan de aanhang voornamelijk uit arbeiders bestond,
te moeizaam vond gaan.57 Terugkijkend op zijn ambitieuze opvatting stelde hij: “Als je ouder wordt
denk je, ik ben wel erg utopisch bezig geweest”. In het mededelingenblad van de VPW werd
destijds het geschil met de OSDAP overigens meer inhoudelijk gepresenteerd: “De OSDAP zegt,
‘eerst door klassenstrijd het kapitalisme bestrijden, daarna zal het pas mogelijk zijn tot het vormen
van een wereldregering te komen’. Wij willen gelijke rechten en bestaansmogelijkheden voor een
ieder krijgen door de macht van het grootkapitaal aan banden te leggen door een wereldregering
onder wiens beheer de wapenfabricatie staat.”58 Op de vergadering van 12 februari 1949 werd
door de leden besloten niet te fuseren met OSDAP.
Het einde
De VPW bleef nog enkele jaren bestaan, maar de verkiezingsnederlaag van 1948 zou ze eigenlijk
nooit te boven komen. Ze had gehoopt aan de realisatie van de wereldregering te kunnen
bijdragen via de parlementaire weg, maar bleek zich daarin vergist te hebben. Leo van den
Muyzenberg stopte ook met zijn activiteiten voor de VPW na de electorale mislukking.59 Hij ging
de Haagse gemeentepolitiek in, als lijsttrekker van de Onafhankelijke Socialistische Lijst. Andere
leden, met name Meijers-Kehrer en Hissink bleven wel strijden voor de wereldregering. De
partijkas was echter leeg en het vertrouwen in de Nederlandse politiek gering, dus van
propaganda was na 1948 amper sprake meer. In plaats daarvan richtte de VPW zich in deze
periode op haar internationale contacten. Dat netwerk zal in het volgende hoofdstuk uitvoeriger
aan bod komen. Hier volstaat om te zeggen dat de VPW al in april 1948 was toegetreden tot de
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World Movement for World Federal Government.60 Deze internationale organisatie, opgericht in
1946 in Luxemburg, was een samenwerkingsverband van tientallen wereldfederalistische
groeperingen uit ruim twintig verschillende landen.61 Meijers-Kehrer en Hissink namen, als
vertegenwoordigers van de VPW, in 1948 ook deel aan de internationale conferentie die in
Luxemburg werd gehouden.62 Bij dergelijke bijeenkomsten, maar ook in talloze briefwisselingen
discussieerde de VPW met buitenlandse organisaties over de vraag hoe men tot de
wereldregering kon komen en op basis van welke grondbeginselen deze zou moeten handelen.63
In het begin van 1950 ging de partij zich weer met de binnenlandse politiek bemoeien.
Toen vernam de VPW namelijk dat er plannen waren om een nieuwe socialistische partij op te
richten in Nederland. “Een groep socialisten, die het beleid van de PvdA en dat der CPN niet
goedkeuren, heeft een comité gevormd ter voorbereiding tot het oprichten van een nieuwe
socialistische beweging”, zo melde de VPW aan haar leden.64 Het bestuur van de VPW woonde
de bijeenkomsten van het comité ook bij. Na afloop van de eerste vergadering was het bestuur
erg enthousiast en meende gelijkgestemden gevonden te hebben in deze aanstaande partij. Bij de
tweede vergadering bleek echter dat socialisme de hoofdzaak was voor deze mensen en dat ze
minder voelden voor de internationale aspiraties van de VPW. Daarom berichtte zich in januari
1950: “Het Hoofdbestuur heeft besloten de groei der nieuwe beweging met interesse te volgen,
maar ons niet daar aan te binden.”65
Twee maanden later, in maart 1950, besloot de nieuwe beweging een nieuwe partij te
vormen: de Socialistische Unie.66 De meeste leden waren afkomstig van de PvdA, die naar
aanleiding van van de eerste politionele actie in Indonesië in de zomer van 1947 ruim
zevenduizend leden had verloren.67 Het programma van de Socialistische Unie was grotendeels
vergelijkbaar met dat van de VPW. De keuze van de SU voor een algemene socialistische en
pacifistische inslag was waarschijnlijk aantrekkelijker dan het specifieke idealisme van de VPW.
De SU werd dan ook al snel groter en succesvoller dan de VPW. Dat zag ook Meijers-Kehrer, die
moest beslissen of het zelfstandig doorgaan nog wel zin had. Ze ging vanaf 1951 dan ook open
de discussie aan met de nieuwe partij in hun partijblad: Nieuwe Wereld.68 Zij meende dat de SU
zich vergiste in hun socialistische idealen. Een socialistisch Nederland zou, volgens MeijersKehrer, nooit stand kunnen houden tussen andere militaristische machten. Zij meende dat
pacificatie en wereldfederalisme noodzakelijk waren, voordat men aan socialisatie kon denken. De
SU antwoordde dat een wereldregering onmogelijk is in het huidige systeem, dus dat eerst het
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kapitalisme omvergeworpen dient te worden. Hoewel de partijen hetzelfde doel voor ogen hadden
— een vredige en socialistische wereld — was men het oneens over de weg naar dat ideaal. Na
enkele maanden van discussie liet de VPW in september 1951 aan haar leden weten dat ze geen
heil zag in samenwerking met de Socialistische Unie. Ze vreesde dat bij een eventuele fusie, de
nadruk op de klassenstrijd binnen de SU, het ideaal van de wereldregering zou overschaduwen.
De secretaris van de SU, Carlos Pronk bleef echter aandringen op een fusie. Begin 1952 meldde
hij aan de VPW dat ook de “orthodoxe socialisten” binnen de SU overtuigd waren en dat zowel
ontwapening en een internationale rechtsorde in het verkiezingsprogramma zouden komen. Nu
was de VPW, na meer dan een jaar onderhandelen eindelijk bereid zich bij de SU te voegen.
Op 23 februari 1952, na een bestaan van vier en een half jaar, kwam een einde aan de
Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering, daar ze werd opgenomen in de Socialistische Unie.69
De laatste mededeling aan haar leden luidde:
“Dit, ons laatste blad van de Partij wordt een sluitstuk, een afscheid en een inluiden naar
een nieuwe groei. Is dat niet eigenlijk met alles in ons leven, dat afsluiten betekent ingaan
tot een nieuwe groei? Een sluitstuk, omdat Uw bestuur het praktische, organisatorische
werk voor onze partij hiermede afsluit opdat wij vereend onze krachten kunnen geven aan
die nieuwe partij, die onze idealen in haar programma op neemt. Wij zien deze groei als
een succesvol eindresultaat van de strijd die de Vooruitstrevende Partij v. Wereldregering
gestreden heeft.”70
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Hoofdstuk 2
Het eerste hoofdstuk van dit onderzoek is grotendeels inventariserend van aard. Dat is
noodzakelijk om het verhaal van een obscure partij te vertellen. Nu dat is gebeurd, rest de
interpretatie: hoe moet de geschiedenis van de VPW geduid worden? Was de partij een eenmalig
mislukt experiment van enkele idelalisten, of is ze onderdeel van een groter verhaal? Dit hoofdstuk
zal een aantal narratieven aanreiken waarbinnen het verhaal van de VPW begrepen kan worden.
Ten eerste zal de positie van de VPW in de Nederlandse politieke geschiedenis besproken
worden. Vervolgens zal de verhouding van de partij tot de andere wereldfederalisten in Nederland
uitgelicht worden. Ten derde wordt de partij besproken in de context van het naoorlogse
idealisme. Ten slotte wordt ze in een internationale context geplaatst.
Van VPW naar PSP
Dat de VPW nauw contact had met andere politieke partijen bleek al in het vorige hoofdstuk. Ze
nam de Nederlandsche Bellamy Partij (NBP) in zich op, ging een kortstondige samenwerking aan
met de Oude SDAP en fuseerde uiteindelijk in de Socialistische Unie. Men kan zich echter
afvragen in hoeverre deze samenwerkingen wijzen op een gedeelde ideologie, of op een politiek
opportunisme van kleine partijen die graag een zetel wilden halen. Om die vraag te
beantwoorden, is het eerst noodzakelijk de ideologie van de VPW zelf vast te stellen. Een
partijprogramma reduceren tot enkele politieke stromingen is natuurlijk een subjectieve keuze.
Maar ten behoeve van de overzichtelijkheid zou ik willen stellen dat de VPW zich vooral
onderscheidde door haar combinatie van pacifistische, socialistische en feministische punten.71
Deze drie elementen waren ook al aanwezig bij de NBP, zodat men kan spreken van een gedeelde
ideologie onder beide partijen.72 De VPW en de NBP waren in zekere zin de eerste politieke
partijen in Nederland die deze combinatie van stromingen in zich verenigden. De SDAP was voor
de oorlog bijvoorbeeld wel socialistisch en in beperkte mate ook feministisch, in die zin dat ze
economische gelijkheid voor man en vrouw nastreefde. Maar een echte pacifistische partij was
het nooit.73 De Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) hield er wel feministische en pacifistische
standpunten op na, maar was op haar beurt niet socialistisch.74 Zodoende kunnen de VPW en
NBP als de eerste vertegenwoordigers gezien worden van deze combinatie. Socialisme, pacifisme
en feminisme waren ook de peilers hun opvolger: de Socialistische Unie.
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Afb. 3. Poster van de Socialistische Unie.
De SU, met de VPW’ers in haar gelederen was nauwelijks succesvoller dan de eerdere
pacifistische partijen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1952 bleef ze op 18.000 stemmen
steken, een kleine 3.000 meer dan de VPW en OSDAP vier jaar eerder samen hadden gehaald, en
wederom te weinig voor een kamerzetel.75 Ze had in 1950 wel een zetel behaald in de Provinciale
Staten van Friesland. In 1957 werd de SU opgenomen in de pas opgerichte partij: de Pacifistisch
Socialistische Partij. Deze zou eindelijk met succes het idealistische gedachtengoed vertolken dat
de VPW zo’n tien jaar eerder had ontwikkeld. Vanaf 1959 nam de PSP steevast zitting in de
Tweede Kamer. De VPW kan op twee manieren als een voorganger van de PSP gezien worden.
Ten eerste is er een directe organisatorische lijn van de VPW, via de SU naar de PSP. Hoeveel
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mensen deze lijn ook echt gevolgd hebben en dus in alle partijen actief geweest zijn, is echter
moeilijk te achterhalen. Leo van den Muyzenberg, één van de oprichters van de VPW, bedankte
voor een positie binnen de SU, maar werd in 1957 wel meteen een actief lid van de PSP.76 Het
enige kwantitatieve onderzoek naar de oorsprong van de PSP is gedaan door politicoloog Lucas
van der Land enkele jaren na de oprichting van de partij.77 Hij heeft toen de eerste honderd leden
van de PSP geïnterviewd en hun achtergrond onderzocht. De VPW heeft hij helaas niet als
criterium opgenomen. Hij noemt echter wel dat 22 van de 100 leden bij de Socialistische Unie
vandaan kwamen, en dat 10 van de 100 zichzelf als wereldfederalisten identificeerden.78 De
directe invloed van de VPW op de PSP blijft dus moeilijk aan te tonen, maar de latere pacifistische
partij was in ieder geval ideologisch gezien schatplichtig aan de VPW. De VPW en NBP waren de
eerste partijen die probeerden in de kamer te komen met een combinatie van socialisme,
pacifisme en feminisme. Een decennium en een handvol electorale mislukkingen later, was het de
PSP die de Tweede Kamer eindelijk wist te bereiken met die idealen.
De VPW en het wereldfederalisme
Het wereldfederalisme is een tegenwoordig vrij onbekende vorm van pacifisme. Dat betekent
echter geenszins dat de VPW de enige voorvechter van het ideaal was in Nederland. Van het
begin van de beweging voor wereldregering in Nederland is echter vrijwel niets bekend. Het enige
geschiedkundige werk over wereldfederalisme in Nederland is door historicus Leo van Bergen
geschreven. Dit boek is echter gepubliceerd ter ere van het vijftigjarige jubileum van de grootste
wereldfederalistische beweging in dit land: de Wereld Federalisten Beweging Nederland (WFBN).
Van Bergen focust zich dus met name op deze vereniging, die is opgericht in 1948. Van de
voorgeschiedenis wordt vrijwel niet gesproken. Uit het archief van de VPW blijkt echter dat er voor
de oorlog wel degelijk al enkele bepleiters van het ideaal in Nederland waren.79 Van Bergen begint
zijn verhaal pas met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hij spreekt van een ‘naoorlogs
optimisme’ onder de aanhangers van de wereldregering.80 Hij ziet Gunnar Knös als centraal figuur
in deze periode. Knös is al ter sprake gekomen op de eerste pagina van dit onderzoek, bij de
anekdote over de bijeenkomst in Haarlem, waar hij als spreker optrad. Hij was een Zweedse
ingenieur die in Nederland succes had met zijn propaganda voor de wereldregering. Knös was al
een bekend figuur geworden in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog. Terwijl
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Nederland nog gedeeltelijk bezet was, had hij zich toegang weten te verschaﬀen tot de
Hilversumse radio. Dat podium gebruikte hij om zijn idealen over het wereldfederalisme te
verkondigen.
Over de periode tussen de bevrijding de oprichting van de WFBN in 1948 weet Van Bergen
bijna niets te melden. Hij noemt de VPW bovendien maar één keer, waarbij hij foutief vermeldt dat
deze partij tot in de jaren tachtig bestaan zou hebben.81 Dat er voor de oprichting van de WFBN
wel degelijk activiteit was rond het wereldfederalisme, blijkt niet alleen uit het totstandkomen van
de VPW in 1947, maar ook uit een brochure van Knös uit 1946.82 Veel van de standpunten die de
VPW later propageerde betreﬀende de internationale politiek, zijn al in dit boekje te vinden. Er
wordt bovendien gesproken van de Beweging voor Federale Wereld-Regeering (BFWR) uit
Hilversum, opgericht op 23 november 1946. Van Bergen meldt alleen dat deze organisatie in 1948
in de WFBN is opgegaan.83 Verder is in de geschiedschrijving niets bekend over deze vroege
wereldfederalistische organisatie. Er is in het IISG wel een tijdschrift bewaard gebleven dat
namens de vereniging werd uitgegeven: De Federalist.84 Het blad stond onder redactie van ene
A.R. Brent uit Bergen, Noord-Holland. Abraham Rodriques gebruikte Brent als pennaam en was
tevens lid van de VPW.85 Hij was een goede kennis van Meijers-Kehrer en Hissink en hun
archieven bevatten dan ook uitvoerige correspondenties met Brent. De dames van de VPW waren
op hun beurt ook actief binnen BFWR. De VPW had ook nog contact met de Universala Ligo.
Deze wereldfederalistische organisatie werkte enkel in het Esperanto.
Het moge duidelijk zijn dat de VPW bestond naast allerlei gelijkgestemde organisaties en
personen. Het contact tussen de VPW en de andere wereldfederalisten verliep overigens niet altijd
goed. In de zomer van 1948 kwam het tot een conflict tussen de WFBN en de VPW.86 In juni had
Knös - een van de prominenten binnen de WFBN - nog gesproken op de bijeenkomst van de
VPW. Hij werd echter op het matje geroepen door het bestuur van de WFBN, die het niet wenselijk
achtte dat hij zich zo openbaar associeerde met de VPW. De WFBN deed er namelijk veel moeite
voor om als een apolitieke organisatie voor te komen. Ze wilde niet als links of rechts gezien
worden, maar als een neutrale groep boven de partijen staan. Dat Knös zich zo openlijk met de
partijpolitiek associeerde werd niet gewaardeerd. Een onvriendelijke correspondentie tussen
beide organisaties volgde. De WFBN liet weten het belang van de VPW niet in te zien. “Gezien het
feit dat wij een eigen systeem hebben om ook in de Kamer door te dringen (als lid is o.a. bij ons
ingeschreven: Jhr Mr M. v. d. Goes van Naters en Mr S.N. Corry Tendeloo) geloven wij ten
stelligste dat deze vredespartij alleen maar kan leiden tot verdeling van krachten.”87 Dit conflict
tussen de parlementaire weg en de apolitieke weg kwam vaker voor. De Nederlandse Bellamy
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Partij had een bijna identieke discussie in 1945 en 1946 met de apolitieke Internationale
Vereniging Bellamy.88 Een soortgelijke strijd is beschreven door Piet de Rooy bij zijn studie naar
het vroege socialisme in Nederland.89 Hij onderscheidt verenigingen van de civil society die
invloed óp de politiek proberen te werven, en partijen die zich ín de politiek mengen. Het conflict
tussen de VPW en de WFBN mag ook in die context gezien worden.
Naoorlogs idealisme
Zoals Leo van Bergen al heeft opgemerkt, was er in de eerste jaren na de bevrijding sprake van
optimisme onder de wereldfederalisten. De VPW was duidelijk onderdeel van die beweging. Ik zou
echter willen voorstellen dat het optimisme breder verspreid was dan enkel deze beweging. De
naoorlogse periode was een vruchtbaar tijdperk voor een heel scala aan idealistische groepen.
Behalve de wereldfederalisten zijn al in dit onderzoek aan bod gekomen: pacifisten,
propagandisten van het Esperanto, aanhangers van Bellamy, feministen en verschillende groepen
socialisten die zich niet in de koers van de PvdA en de CPN konden vinden. Als men het verhaal
van de VPW wil begrijpen, is de context van deze idealistische opleving essentieel. Helaas zijn
deze groeperingen nog amper onderwerp geweest van historische studie. Enkele individuele
groepen zijn onderzocht, maar een overkoepelende studie ontbreekt.90 Politicoloog Lucas van der
Land geeft in zijn studie naar het ontstaan van de PSP wel een aanzet, als hij de tientallen
bewegingen noemt waar de oprichters in actief waren in de jaren voorafgaand aan het ontstaan
van de partij.91 Een echte studie ontbreekt echter. Ook dit onderzoek kan die leemte niet opvullen,
aangezien dat het doel van een studie naar de VPW voorbij zou schieten. Ik meen echter dat een
korte schets van het naoorlogs idealisme noodzakelijk is om de VPW te kunnen plaatsen.
Op 30 mei 1945 — Nederland was nog geen maand van het Duitse juk bevrijd — werd de
Nederlandsche Bellamy Partij opgericht.92 In september dat jaar begon de NBP ook met de
uitgave van een eigen maandblad: Welvaart voor Allen. In het eerste nummer werd de oprichting
van de partij als volgt toegelicht:
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“Vele Nederlanders hebben tijdens de barbaarsche overheersching van het Nazi-regiem
hun enorme moed getoond, doordat zij hun leven gaven en wilden geven om onder dat
ondragelijke juk vandaan te komen. Zij hebben er voor gewerkt en gevochten. Wij vragen
U, en vooral de Nederlandsche jeugd, toont opnieuw Uw moed en flinkheid. Strijdt met
ons mede voor een betere maatschappij, waardoor wij zullen verlost zijn van angst en
zorgen voor de toekomst. Waardoor wij geborgen zijn voor heel ons leven, van de wieg tot
aan het graf en waarin wij geen slaven meer van elkaar zijn doch als fiere, vrije menschen
zullen kunnen leven. Sprak men voorheen nog wel van het ‘Utopische’ van een Bellamystaat, thans nu men weet hoe de ontwikkelingen der techniek met enorme sprongen is
vooruit gegaan en leest over atoomsplitsing, waardoor de mensch in staat is gesteld om
desnoods de heele wereld te vernietigen, zal het iedereen wel langzamerhand duidelijk zijn
geworden, dat inplaats van alles op vernietiging in te stellen er ook de mogelijk aanwezig
moet zijn, die krachten ten algemeene nutte aan te wenden en wel tot het vormen van een
goede en rechtvaardige maatschappij.”93
De tekst geeft een interessant beeld van hoe men in idealistische kringen in de allereerste periode
na de bevrijding omging met de oorlog. De Tweede Wereldoorlog was de eerste drijfveer voor het
naoorlogs idealisme en zou ook vaak als thema terugkomen. De oorlog werd hier vooral gebruikt
als iets om moed en energie uit te putten. Idealisten hoopten dat de oorlog mensen eindelijk had
doen inzien dat de maatschappij anders georganiseerd moest worden. Aangezien het oude
systeem enkel tot verschrikkingen leidde, moest er een alternatief komen voor het systeem waarin
kapitalistische en communistische natiestaten met elkaar concurreerden. De Bellamy-beweging
zag haar eerlijkere economische systeem als oplossing, de pacifisten meenden dat vrede de
verlossing zou brengen en de wereldfederalisten dachten dat een hele nieuwe wereldorde
noodzakelijk was. In de tekst uit Welvaart voor Allen lijkt eveneens aan het verzet gerefereerd te
worden. Onder de naoorlogse idealisten waren dan ook meerdere mensen met een
verzetsverleden.94
De tekst uit Welvaart voor Allen verwijst ook naar de atoombom. Nog geen maand eerder
waren atoombommen voor het eerst als wapens ingezet in Hiroshima en Nagasaki. Dit zou in
deze periode een belangrijk thema worden in idealistische kringen. Kernwapens waren het meest
overtuigende bewijs dat oorlog het einde van de mensheid zou kunnen betekenen. Dit gevaar
werd nog dringender toen in de volgende jaren de Koude Oorlog zich ontwikkelde. De strijd
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tussen het kapitalisme en het communisme zette veel mensen aan tot nastreven van een meer
vredige wereld. De titel die ik aan deze beweging geef, het ‘naoorlogs idealisme’ lijkt hier
misschien problematisch. Waren het wel idealisten, en geen doemdenkers die de vernietiging van
de mensheid vreesden? Hoewel hun visie op de toenmalige politieke verhoudingen negatief was,
waren de activisten van het naoorlogs idealisme beslist optimisten. Ze zetten de kritiek op de
toenmalige maatschappij juist in voor hun idealistische, soms utopische ideeën over de toekomst.
Dat het hier om idealisten gaat, blijkt alleen al uit de tientallen organisaties die rond deze
beweging van de grond kwamen. Men geloofde stellig dat ideeën de wereld konden verbeteren.
Die ideeën waren ongeveer als volgt: De wereld, die men hoopte te creëren, was verlost van
oorlog. Wapens waren afgeschaft of in handen van een internationale politie. Grenzen waren er
niet meer, aangezien alle landen waren opgenomen in één wereldwijde regering. Hier werd
iedereen volgens democratische principes gerepresenteerd en werd in het Esperanto met elkaar
gesproken. Door afschaﬃng of inperking van het kapitalisme was er economische gelijkheid.
Tenslotte waren ook vrouwen in alle opzichten gelijk aan de man.
De beweging die deze idealen nastreefde bestond uit een bonte verzameling van
organisaties en personen, veelal pacifistisch van aard. Van Esperanto-aanhangers tot antivivisectionisten: iedereen had zijn eigen vereniging. Maar in hoeverre en via welke wegen was er
sprake van onderling contact in deze beweging? Veel contact verliep natuurlijk persoonlijk. Er zijn
talloze archieven van personen als Hedwig Meijers-Keher die contact hadden met
gelijkgestemden. Het contact verliep soms ook via meer algemene tijdschriften. Het voornaamste
was De Vlam. Dit tijdschrift verscheen van 1945 tot 1952 en noemde zichzelf een ‘socialistisch
weekblad voor vrijheid en cultuur’. Het was een voortzetting van verzetsblad De Vonk. Redacteur
was Henriette Roland Holst, die in het interbellum één van de kernfiguren was binnen de
humanitaire beweging die Marjet Brolsma heeft beschreven.95 De Vlam had een socialistische
signatuur, maar vormde ook een spreekbuis voor pacifistische, anarchistische, communistische
en een heel scala aan alternatieve ideeën. Het tijdschrift vormde een culturele haard voor allerlei
idealisten en is de blik van historici dan ook niet ontgaan. De meest uitgebreide analyse is een
ongepubliceerde scriptie uit 1987 van Fred Aarten.96 Aarten beschrijft De Vlam met name in relatie
tot de PvdA.97 Het tijdschrift wordt in verband gebracht met het Sociaal-Democratisch Centrum
(SDC), een groep PvdA’ers die in 1946 uit de partij stapten, omdat ze haar te gematigd vonden.
Aarten geeft echter ook toe dat De Vlam geen spreekbuis van het SDC was. Daarvoor was het
tijdschrift te divers en niet sociaal-democratisch genoeg. De nadruk lag op allerlei andere idealen
als het Esperanto en het pacifisme. Een overtuigende alternatieve duiding ontbreekt echter bij
Aarten. Ik zou De Vlam willen zien als een medium waar de diverse groepen van het naoorlogs
idealisme met elkaar discussieerden en hun ideeën verspreidden.
Een ander tijdschrift dat in deze periode ontstond was De Nieuwe Stem. Dit blad was niet
zo uitgesproken links. De nadruk lag meer op kunst en cultuur en minder op politiek. Maar in veel
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artikelen scheen wel een soortgelijk idealisme door. De tekst waarmee de eerste uitgave in 1946
opende, geeft dan ook een treﬀend beeld van de tijdsgeest:
“De grootste van alle oorlogen is beëindigd. De overweldiger is verslagen en heeft
Nederland verlaten. Wij ademen weer vrij, zij het in een zwaar gehavende wereld. Het
publieke leven, dat onder de verdrukking tot kleine kringen was ingekrompen, komt uit zijn
schuilhoeken naar buiten. Wij mogen weer hardop denken en onze gedachten uiten,
zonder dat propaganda ons overschreeuwt en censuur ons de mond snoert.
Van deze, ondanks de last van een nog te nabij verleden, verheugende toestand is het
tijdschrift, waarvoor wij Uw aandacht vragen, uitvloeisel en wil het een bevestiging zijn.
…
De naam die wij aan ons tijdschrift gegeven hebben: De Nieuwe Stem symboliseert de
geest waarin wij ons het herstel en de vernieuwing denken. De stem der menselijkheid
verstaan wij daaronder, in de ruime zin van begrip voor de rijkdom van het mensenleven,
voor zijn mogelijkheden en belemmeringen, zijn moeiten en triomfen en in die van
bereidheid tot het bevorderen van zijn volledige ontplooiing. Nieuw is deze stem, omdat de
tijd een herziening eist zo niet van de geest dan toch van de toon en de houding
waarmede de humanistische bezieling tot uiting moet komen.”98
De meeste van de hier besproken ideeën werden op papier verspreid, maar ook de radio werd in
deze periode ingezet. De radiorede van de VPW bij de AVRO is al besproken, maar er was ook
een aparte radio-omroep, speciaal voor de idealisten: de Humanitaire en Idealistische Radio
Omroep (HIRO). De HIRO is tegenwoordig een totaal vergeten omroep. De meest basale
informatie is zelfs niet bekend. Ook in historisch onderzoek is de omroep nooit aan bod gekomen.
In het IISG zijn wel het archief en enkele nummers van het maandblad van de omroep bewaard
gebleven. Hieruit valt op te maken dat de HIRO in het begin van de jaren dertig is opgericht en
uitzendingen maakte over de vredesbevordering, theosofie, soefisme, spiritisme, vrijmetselarij, de
bestrijding van drankmisbruik en de bestrijding van vivisectie. Dit doet vermoeden dat het een
direct voortvloeisel was uit de humanitaire beweging uit de jaren twintig, maar Marjet Brolsma
noemt de omroep niet in haar studie van deze periode.99 De informatie over de HIRO van het IISG
stopt na 1940. Maar uit de archieven van de VPW blijkt dat de omroep na 1945 een doorstart
maakte.100 Vermoedelijk speelde de HIRO ook in de naoorlogse periode een rol als verspreider
van alternatief, idealistisch gedachtengoed, maar op dit gebied is meer onderzoek nodig.
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De VPW in internationale context
Tot nu toe is VPW als Nederlands fenomeen onderzocht. De partij had echter ook veel contacten
in het buitenland en kan als onderdeel gezien worden van een internationale beweging. Ten slotte
wordt de partij hier in die context bekeken. De buitenlandse contacten van de VPW waren vooral
binnen de internationale wereldfederalistische beweging. De aansluiting bij de World Movement
for World Federal Government is al ter sprake gekomen. De VPW stuurde ook afgezanten naar
internationale conferenties over de wereldregering. Ze had contact met gelijkgestemde
organisaties in België, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Italië, Zwitserland, Noorwegen, de
Verenigde Staten, Brazilië, India en Japan.101 De VPW verschilde wel van deze organisaties door
haar positie als partij. Vrijwel alle wereldfederalisten in het buitenland organiseerden zich in
verenigingen. Die probeerden dan, zoals de WFBN dat in Nederland deed, als neutrale actor de
politiek van buitenaf te beïnvloeden. De VPW was in die zin een unicum, door haar deelname aan
de partijpolitiek als wereldfederalistische organisatie. In april 1948 werd wel melding gemaakt van
voorbereidingen voor wereldfederalistische partijen in België en Duitsland.102 Het lijkt er echter
niet op dat deze ooit van de grond gekomen zijn.
Als partij was de VPW uniek, maar als wereldfederalistische organisatie stond ze zeker niet
alleen. Ze ontstond juist tijdens een moment van groot optimisme in de internationale beweging
voor wereldregering. De eerste organisaties waren al in het interbellum ontstaan, maar in de
eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog kwam de beweging in een stroomversnelling. De nasleep
van de laatste oorlog en het aanbreken van de Koude Oorlog brachten denkers en leiders
wereldwijd aan het denken. De World Movement for World Federal Government, opgericht in 1946
verenigde dit internationale enthousiasme.103 De beweging werd gesteund door prominente
parlementariërs uit heel Europa. Bij het eerste congres in 1947 in Montreux spraken de Britse en
Italiaanse ministers van Buitenlandse Zaken, respectievelijk Ernest Bevin en Carlo Sforza hun
steun uit voor de wereldregering. Ook intellectuelen als Albert Einstein, Albert Camus en Thomas
Mann steunden de beweging. Bovendien leek de wereldregering in deze periode meer dan een
utopische droom. In 1945 waren namelijk de Verenigde Naties opgericht. Deze organisatie was
verre van een wereldregering. Maar de federalisten zagen het als een teken dat hun ideaal werd
gedeeld. Men dacht dan ook dat de VN met de juiste aanpassingen kon uitgroeien tot een
werkelijke wereldregering.
In die sfeer van optimisme kan begrepen worden waarom enkele Nederlandse idealisten in
1947 dachten dat de tijd rijp was voor een initiatief tot wereldregering. Dat de VPW een partij
werd, blijft daarin enigszins opmerkelijk. Dat moet echter toegedicht worden aan de politieke
interesse en ambities van mensen als Meijers-Kehrer, Hissink en Van den Muyzenberg. Bovendien
kent het toegankelijke democratische systeem van Nederland een lange geschiedenis van kleine
initiatieven die in partijen uitmondden.104
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Conclusie
Dit onderzoek heeft in de eerste plaats geprobeerd een markante episode uit de Nederlandse
politieke geschiedenis aan de vergetelheid te ontrukken. Aan de hand van de persoonlijke
archieven van twee vrouwen — Hedwig Meijers-Keher en Catherine Hissink — is het verhaal van
de Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering beschreven. De partij is in 1947 opgericht door
enkele idealisten. De meeste oprichters hadden een socialistische achtergrond en waren voor de
oorlog lid geweest van de SDAP of VDB. Verder was het pacifisme een gedeelde ideologie en
waren er onder de oprichters veel vrouwen, al dan niet actief in de vrouwenbeweging. Het
belangrijkste streven van de partij was de wereldregering: één globale regering die alle landen
verenigt en oorlog en internationale conflicten onmogelijk maakt. Een one-issuepartij was de VPW
echter niet. Ze had een uitgebreid programma, dat socialistisch, pacifistisch en feministisch van
aard was. De Pacifistisch Socialistische Partij, die in meerdere opzichten een opvolger van de
VPW was, zou vanaf de jaren zestig succes hebben met een soortgelijk programma. In 1948 bleek
echter dat de tijd nog niet rijp was voor het idealisme van de VPW. Bij de enige Tweede
Kamerverkiezingen waar de partij aan deel nam, haalde ze nog geen derde van de benodigde
stemmen voor een zetel. De partij kwam deze nederlaag nooit te boven. Ze bleef nog enkele jaren
bestaan, maar werd in 1952 opgenomen in de Socialistische Unie.
Is een onderzoek naar een partij die nooit is doorgedrongen tot het politieke speelveld
überhaupt wel relevant? Heeft dit onderzoek meer laten zien dan het kwijnende bestaan van een
kleine partij? Ten eerste is gebleken dat de VPW een keerpunt vertegenwoordigde in de politieke
geschiedenis van links Nederland. Voor de oorlog waren er onder de linkse partijen twee kampen:
de communisten met de CPN als grootste partij en de sociaal-democraten met de SDAP als
grootste partij. Er waren ook wel alternatieve linkse groeperingen, zoals de pacifisten,
Esperantisten en de antivivisectiebeweging. Maar deze idealisten organiseerden zich in
verenigingen. De VPW en haar kleinere voorganger, de Nederlandsche Bellamy Partij waren de
eerste van deze groeperingen die aan partijvorming deden. Deze ontwikkelingen leidde in 1957 tot
de oprichting van de PSP, waarin allerlei verschillende idealistische groeperingen verenigd
werden. De VPW was een ideologische en institutionele voorganger van de PSP. Aangezien die
laatste partij in 1991 in GroenLinks is opgegaan, kan de romanticus nog altijd een verre
afstammeling van de VPW in de huidige politiek zien.
Zo is duidelijk geworden dat de VPW wel degelijk een positie in de Nederlandse politieke
geschiedenis heeft. Dit onderzoek heeft echter ook geprobeerd een beeld te schetsen van een
zekere cultuur waar de partij deel van uitmaakte. De VPW maakte namelijk deel uit van een golf
aan optimisme, idealisme en in sommige gevallen zelfs utopisme. De eerste jaren na de Tweede
Wereldoorlog waren een periode van grote hoop dat men de wereld opnieuw en op een betere
manier kon inrichten. Idealisten waren ervan overtuigd dat de verschrikkingen van de oorlog
iedereen hadden laten zien dat het toenmalige systeem onhoudbaar was. Dus ging men zich
inzetten voor een meer verenigde en vredige wereld. Het economische systeem van Bellamy zou
de economie meer rechtvaardig maken. De wereldregering zou een einde aan politieke
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verdeeldheid maken. Ontwapening zou de vrede garanderen en het Esperanto zou de wereld een
gedeelde cultuur en manier van communicatie verschaﬀen. Dit naoorlogse optimisme kwam in
Nederland tot uiting in een opleving van idealistische partijen en organisaties. Het gevoel van
optimisme kwam ook naar voren in tijdschriften als De Nieuwe Stem en De Vlam.
Ik heb het noodzakelijk geacht deze context te schetsen om te VPW te kunnen begrijpen.
Dat kon echter slechts bij een schets blijven. Om een goed beeld te krijgen van het naoorlogse
optimisme zou een veel uitgebreider onderzoek nodig zijn. Daarbij zou het discours in tijdschriften
als De Vlam geanalyseerd kunnen worden. Bovendien moeten tientallen organisaties nog
onderzocht worden, waarover nog vrijwel niks bekend is. Het verhaal van de VPW is nu bekend,
maar veel verenigingen zijn nog totaal obscuur. Hierbij kan gedacht worden aan: de Algemene
Nederlandse Vredesactie (ANVA), opgericht in 1946; de Universala Ligo, opgericht in 1947; en de
Derde Weg, opgericht in 1951. Er waren tientallen andere organisaties, waarbij van sommigen in
het IISG een archief of publicaties bewaard zijn gebleven. Vrijwel al deze organisaties werden
overigens in de gaten gehouden door de Centrale Veiligheidsdienst (CVD). In het archief van de
CVD in het Nationaal Archief is dus een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar over deze
periode. Bovendien zijn persoonlijke archieven van mensen uit de beweging erg waardevol. Hierbij
kan een voorbeeld genomen worden aan het onderzoek dat Marjet Brolsma heeft gedaan naar de
humanitaire beweging in het interbellum, op basis van publicaties, correspondenties en
tijdschriften.
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