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Mevrouw 

Een tijdje geleden liet de Koninklijke Militaire School te Brussel via haar vrouwelijke 

generaal Lutgardis Claes weten dat U volgend academiejaar start in het eerste jaar sociale 

en militaire wetenschappen. U behoort tot de lichting van een honderdtal jongeren die eind 

augustus deze opleiding aanvatten. Van die studenten is 21 % een vrouw. Generaal Claes 

vindt dit percentage van vrouwelijke kandidaat-officieren al behoorlijk hoog: “Zij zijn 

immers onze toekomstige leiders”. Op het eerste gezicht is zo’n militaire basisopleiding 

logisch wanneer men weet dat U als toekomstige koningin ook opperbevelhebber van de 

Belgische strijdkrachten wordt. Hoewel de opleiding vier jaar duurt, zult U slechts over één 

jaar beschikken om als toekomstig staatshoofd het leger te leren kennen. 

Maar zal er tijd en gelegenheid zijn om U in te wijden in het gendergebonden karakter van 

oorlog en conflict? Op 8 maart 2017 ontvingen Uw vader en Uw moeder de Belgische 

vredesvrouwen van de lichtingen 2012, 2014 en 2016 (van diverse afkomst en taal). De titel 

van ‘vredesvrouw’ is een initiatief van de twee Vrouwenraden en het Platform 1325. In 

totaal zijn er al zes ceremoniële huldigingen geweest. De teller van onze vredesvrouwen 

staat ondertussen op 120. De eer gaat naar vrouwen die de uitvoering van Resolutie 1325 

van de VN-Veiligheidsraad ondersteunen of helpen uitvoeren. Die resolutie roept op tot 

meer actieve betrokkenheid en inzet van vrouwen bij duurzame vredesopbouw. Door 

goede voorbeelden in de kijker te zetten en te belonen willen de Vrouwenraden en het 

Platform 1325 specifiek aandacht vragen voor de positieve rol die vrouwen kunnen spelen 

bij conflictpreventie en -oplossing en bij de wederopbouw van de samenleving. Vrouwen 

krijgen/nemen nog veel te weinig de kans om deze rol op te nemen, ondanks de enorme 

meerwaarde van hun bijdragen.  

De collectieve rol die vrouwen kunnen uitoefenen op het vlak van duurzame vredesopbouw 

heeft - het moge duidelijk zijn - niets te maken met de mobilisatie van vrouwen voor 

militaire opdrachten. De centrale idee van het adagio “Vrouwenkracht is vredesmacht”, 

verbonden aan Resolutie 1325, vertrekt vanuit de vrouwelijke dimensie van oorlogsleed. 

Vrouwen lijden op hun eigen manier zwaar onder oorlog en conflict. Zij verliezen niet alleen 

hun geliefden, zij zijn ook vaak het slachtoffer van groeps- en ander geweld. Vrouwen zijn 

zelfs wereldwijd de grootste slachtoffers van armoede, ongelijkheid en geweld. 

Verkrachting van vrouwen werd in de recente geschiedenis nog ingezet als oorlogswapen in 

meerdere landen in Afrika, in ex-Joegoslavië, Irak, Syrië… 

Omwille van dit leed en dit verlies, maar ook omwille van hun bijzondere kwetsbaarheid 

voor geweld in tijden van oorlog en conflict, zijn vrouwen de eerste belanghebbenden om 

te protesteren tegen oorlog, militair geweld en gebrek aan verdraagzaamheid, en om te 

streven naar rechtvaardigheid en duurzame vrede. Er bestaan al enkele mooie initiatieven: 

denk aan de Vrouwen in ’t Zwart van Leuven (gebaseerd op Women in Black), de 

Soldatenmoeders in Sint-Petersburg, de moeders van de Plaza de Mayo in Buenos Aires, de 



Missiezusters die zich in de ontwikkelingslanden het lot van vrouwen en meisjes hebben 

aangetrokken… 

Het zou Uw ambitie kunnen zijn, Mevrouw, om U niet alleen te scholen in geweldloze 

conflicthantering en tegemoetkoming aan de noden van de meest kwetsbaren in de 

maatschappij, maar om ook daarvan voor Uzelf een missie te maken als toekomstige 

koningin der Belgen.  

U staat daarin niet alleen. 238 vrouwelijke leiders uit meer dan 40 landen ondersteunden 

onlangs de oproep voor menselijke veiligheid, volksgezondheid, vrede, ontwapening en 

duurzame ontwikkeling naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Verenigde Naties en 

de Internationale Vrouwendag voor Vrede en Ontwapening op 24 mei ll. 

Moge het ook Uw ambitie zijn, Mevrouw, om als toekomstig staatshoofd de eretitel van 

‘vredesvrouw’ te verdienen.  
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