
Tekst 01 
Qu’est-ce que le Tiers état? 
Emmanuel Joseph Sieyès (1789) 

● Zijn politiek pamflet is van januari 1789 en in juni brak de Franse Revolutie uit 
= Sieyès’ antwoord op een uitnodiging van minister Necker 

○ De uitnodiging, gestuurd naar alle schrijvers, bevatte de vraag hoe zij dachten 
dat de staten-generaal georganiseerd moest worden  

○ Sieyès argumenteert dat gecentraliseerde staatssoevereiniteit gedateerd is en 
dat een radicale transformatie moet gebeuren richting een meer 
gedecentraliseerde en federale vorm van autoriteit; d.w.z. dat de samenleving 
georganiseerd en bestuurd zal worden door onafhankelijke associaties = 
pluralisme 

● Aanvankelijk eist Sieyès enkel representatie in de Staten-Generaal naast de adel en 
clerus, maar wel met numeriek overwicht, in verhouding tot het aandeel van de 
bevolking per stand. Geleidelijk aan wordt Sieyès radicaler in zijn tekst, waardoor hij 
uiteindelijk zegt dat de 3e stand het eigenlijk ook zonder die twee andere standen zou 
kunnen doen. 

● Aanvankelijk was dat laatste dus niet zijn intentie, maar uiteindelijk zal de derde stand 
zich wel uitroepen tot de Assemblée Générale, wat het doodvonnis zal betekenen van 
de Staten-Generaal. Het verschil tussen die minder radicale (die toch al radicaal genoeg 
was in die tijd) en zeer radicale eis mag duidelijker naar voren komen. 

 
Staten generaal: Frankrijk van 1302 tot 1789 een vergadering van de drie verschillende 
standen, die de Franse koning bijeen riep als vertegenwoordigers van zijn onderdanen. De 
Staten-Generaal werden slechts bijeengeroepen wanneer het de koning beliefde, meestal om 
het koninklijk gezag te bevestigen. 
 
Nationale Vergadering = (Frans: Assemblée nationale) het lagerhuis van het 
tweekamerparlement van de Franse Republiek. Het hogerhuis van het Parlement van Frankrijk 
heet de Senaat (Sénat). 
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Vertaling 
Het plan van dit geschrift is vrij eenvoudig. We hebben drie vragen. 

1. Wat is de derde stand? - ALLES. 
2. Wat heeft het tot nu toe betekent in de politieke orde? - NIETS. 
3. Wat de derde stand? - OM IETS TE ZIJN. 

 
Laten we eens kijken of die antwoorden kloppen. Tot die tijd zou het verkeerd zijn om 
overdreven waarheden te noemen waarvoor we het bewijs nog niet hebben gezien. We zullen 
dan de middelen onderzoeken die zijn uitgeprobeerd, en de middelen die moeten worden 
genomen, zodat de derde stand inderdaad iets wordt. 
 
Dan zullen we zeggen: 

4. Wat de ministers hebben geprobeerd, en wat de geprivilegieerden zelf in zijn voordeel 
voorstellen. 

5. Wat had moeten gebeuren. 
6. Ten slotte, wat de derde nog moet doen om de plaats in te nemen die hem toekomt. 

 
Eerste hoofdstuk 

De derde stand is een volledige natie 
 
Wat is er nodig voor een natie om te overleven en te bloeien? Speciale werken en openbare 
functies. Voor alle speciale werken kunnen vier klassen worden gebruikt. 1° Aangezien land en 
water de grondstof leveren voor de behoeften van de mens, zal de eerste klasse, in de volgorde 
van de ideeën, die van alle gezinnen zijn die gehecht zijn aan het werk van het platteland zijn.  
2° Tweede klasse: de economische aaneenschakeling van personen van de eerste verkoop tot 
consumptie van een geproduceerd goed, waarbij elke schakel een meerwaarde voorziet voor 
het goed. Zo perfectioneert de economie, de menselijke industrie, de bruto waarde van het 
goed. 3° Tussen de productie en het verbruik, alsook tussen de verschillende productieniveaus, 
zijn er tal van tussenpersonen die zowel voor de producenten als voor de consumenten nuttig 
zijn. Dit zijn de handelaren en handelaars; de handelaars die, voortdurend de behoeften van 
plaatsen en tijden vergelijken, speculeren over de winst van bewaring en transport; de 
handelaars die, in laatste instantie, zorgen voor de stroom, hetzij in het groot, hetzij in het klein. 
Dit soort nutsbedrijven kenmerkt de derde klasse. 4° Naast deze drie klassen van 
hardwerkende en nuttige burgers die zorgen voor het eigenlijke consumptie- en 
gebruiksvoorwerp, vereist een samenleving nog steeds een veelheid aan bijzondere 
werkzaamheden en zorg die direct nuttig of aangenaam zijn voor de persoon. 
 
Deze vierde klasse varieert van de meest vooraanstaande wetenschappelijke en professionele 
beroepen tot de minst gewaardeerde huishoudelijke diensten. Dit zijn de banen die de 
samenleving in stand houden. Wie steunt hen? De derde stand. 
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Tweede hoofdstuk 
 
Wat is de Derde Staat tot nu toe geweest? Tot nu toe niets. We zullen de toestand van 
slavernij waar de mensen zo lang hebben gekreund, noch die van dwang en vernedering waar 
ze nog steeds worden vastgehouden. Zijn burgerlijke toestand is veranderd; het moet weer 
veranderen. Het is voor de natie als lichaam, of zelfs voor een bepaalde orde onmogelijk om vrij 
te worden, als de derde stand niet vrij is. 
 
Men is niet vrij door privileges, maar door de rechten van het staatsburgerschap, rechten die 
aan iedereen toebehoren. Dat als de aristocraten zich ertoe verplichten, tegen de prijs van deze 
vrijheid, die zij onwaardig zouden blijken, het volk in onderdrukking te houden, zij zich zullen 
durven afvragen in welke hoedanigheid. Als het antwoord verovering is, moeten we het eens 
zijn, het zal een verlangen zijn om een beetje hoog terug te gaan. Maar de derde stand moet 
niet bang zijn om terug te gaan in de tijd. Hij zal verwijzen naar het jaar dat aan de verovering 
voorafging; en aangezien hij vandaag de dag sterk genoeg is om zich niet te laten veroveren, 
zal zijn verzet ongetwijfeld effectiever zijn. Waarom zou hij niet al die families naar de bossen 
van Franken terugsturen die nog steeds de gekke aanspraak hebben om uit het ras van de 
veroveraars te komen en de rechten van de veroveraars te hebben opgevolgd? De natie, die 
vervolgens wordt gezuiverd, zal zich volgens mij kunnen troosten om te geloven dat ze alleen 
bestaat uit afstammelingen van de Galliërs en de Romeinen. Als we een onderscheid willen 
maken tussen geboorte en geboorte, zouden we dan niet aan onze arme medeburgers kunnen 
onthullen dat degene die we uit de Galliërs en Romeinen halen minstens evenveel waard is als 
degene die uit de Sicambres, de Welches en andere wilden uit de bossen en moerassen van 
het oude Germanië zou komen? Ja, zou men kunnen zeggen; maar de verovering heeft alle 
verslagen verstoord, en de adel van de geboorte is overgegaan naar de kant van de 
veroveraars. Wel, het moet worden gemaakt om naar de andere kant te gaan; de derde stand 
zal weer nobel worden door op zijn beurt veroveraar te worden. 
Maar als alles in de rassen gemengd is, als het bloed van de Franken, dat er niet beter van 
gescheiden zou zijn, zich vermengt met dat van de Galliërs, als de voorouders van de derde 
stand de vaders van de hele natie zijn, kunnen we dan niet hopen dat er op een dag een einde 
komt aan deze lange vadermoord, die de ene klasse dagelijks met trots pleegt tegen alle 
anderen? Waarom zouden we niet met rede en sterke rechtvaardigheid op een dag, net zo 
goed als met ijdelheid, de geprivilegieerden aansporen om voor zichzelf, door een nieuw, maar 
waarachtiger, meer sociaal belang, hun rehabilitatie in de orde van de derde stand te zoeken? 
Laten we ons object volgen. De derde stand moet worden opgevat als alle burgers die tot de 
gemeenschappelijke orde behoren. 
Alles wat door de wet bevoorrecht is, op welke manier dan ook, valt buiten de 
gemeenschappelijke orde, is een uitzondering op het gemene recht en behoort dus niet tot de 
derde stand. We hebben het gezegd: een gemeenschappelijke wet en een gemeenschappelijke 
vertegenwoordiging is wat een natie maakt. Het is ongetwijfeld maar al te waar dat men in 
Frankrijk niets is, terwijl men alleen de bescherming van het gewoonterecht voor zichzelf heeft. 
 
 

3  



 

Als men geen waarde hecht aan een voorrecht, moet men bereid zijn om minachting, belediging 
en ergernis van allerlei aard te verdragen. Wat blijft er over voor de kansarme stakker om te 
voorkomen dat hij volledig verpletterd wordt? Het middel om zich te hechten aan een grote 
gemeenheid; hij koopt voor de prijs van zijn moraal en menselijke waardigheid het vermogen 
om af en toe iemand als de zijne op te eisen. 
 

Derde hoofdstuk 
Wat vraagt de derde stand? 

Om iets te zijn 
 
Haar eisen moeten niet worden beoordeeld aan de hand van de geïsoleerde waarnemingen van 
enkele min of meer geschoolde mensenrechtenauteurs. De derde stand loopt in dit opzicht nog 
ver achter, en ik zeg dit niet alleen over de verlichting van degenen die de sociale orde hebben 
bestudeerd, maar ook over die massa van gemeenschappelijke ideeën die de publieke opinie 
vormen. De echte verzoekschriften van de derde stand kunnen alleen worden gewaardeerd 
door de echte claims die de grote gemeenten van het koninkrijk aan de regering hebben gericht. 
 
Wat zie je? Dat de mensen iets willen zijn, en in werkelijkheid zo weinig mogelijk. Ze willen 1° 
echte vertegenwoordigers hebben bij de staten-generaal, d.w.z. afgevaardigden van hun orde, 
die in staat zijn om de interpretatoren van hun wensen en de verdedigers van hun belangen te 
zijn. Maar wat zou het nut zijn van zijn bezoek aan de staten-generaal als het belang in strijd 
met het zijne daar zou overheersen! Hij zou alleen door zijn aanwezigheid de onderdrukking 
waarvan hij het eeuwige slachtoffer zou zijn, toewijden. Het staat dus vast dat hij niet kan 
komen stemmen bij de Staten-Generaal als er geen invloed is die ten minste gelijk is aan die 
van de geprivilegieerden, en hij vraagt 2° een aantal vertegenwoordigers die gelijk zijn aan die 
van de andere twee ordes samen. Tot slot zou deze gelijkheid van vertegenwoordiging 
volkomen illusoir worden als elke kamer zijn eigen afzonderlijke stem zou hebben. De derde 
stand vraagt dus, 3° dat de stemmen worden uitgebracht door hoofden en niet door orders. Dit 
is wat deze beweringen, die de alarmbellen leken te doen rinkelen bij de bevoorrechten, tot een 
minimum beperken; zij geloofden dat alleen al hierdoor de hervorming van de misstanden 
onontbeerlijk werd. 
De bescheiden bedoeling van de derde stand is om in de staten-generaal een invloed te 
hebben die gelijk is aan die van de geprivilegieerden. Ik herhaal, kan hij om minder vragen? En 
is het niet duidelijk dat als de invloed ervan onder de gelijkheid ligt, men niet kan hopen dat ze 
uit haar politieke nietigheid tevoorschijn komt en iets wordt? 
 
De derde stand moet met de beweging van de geesten en de zakenwereld beseffen dat hij niet 
langer kan hopen op iets anders dan zijn lichten en zijn moed. Reden en rechtvaardigheid zijn 
voor hem; hij moet er op zijn minst voor zorgen dat hij alle kracht heeft om dat te doen. Nee, het 
is niet langer tijd om te werken aan de verzoening tussen de partijen. Op welke overeenkomst 
kunnen we hopen tussen de energie van de onderdrukten en de woede van de onderdrukkers? 
Ze durfden het woord 'split' te zeggen. Ze hebben de koning en het volk bedreigd. Hoe gelukkig 
zou het zijn voor de natie dat het voor altijd zou zijn, deze zo wenselijke splitsing! Hoe 
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gemakkelijk zou het zijn om te doen zonder de bevoorrechten! Hoe moeilijk zal het zijn om ze 
tot burgers te brengen! 
 
(...) 
 
De derde stand kan zichzelf dus in twee opzichten beschouwen: in het eerste ziet hij zichzelf 
slechts als een orde; het is niet de moeite waard om de vooroordelen van de oude barbaarsheid 
van zich af te schudden; hij onderscheidt twee andere ordes in de Staat, zonder er enige 
andere invloed aan toe te schrijven dan die welke met de aard van de dingen kan worden 
verzoend; en hij heeft voor hen alle mogelijke overwegingen, waarbij hij ermee instemt om aan 
zijn rechten te twijfelen tot de beslissing van de Opperste Rechter. In het tweede opzicht is hij 
de natie. In deze hoedanigheid vormen de vertegenwoordigers ervan de gehele Nationale 
Assemblee; zij hebben alle bevoegdheden van de Nationale Assemblee. Aangezien zij de enige 
bewaarders van het testament zijn, hoeven zij hun kiezers niet te raadplegen over een 
meningsverschil dat niet bestaat. Als ze om een grondwet moeten vragen, is dat in onderlinge 
overeenstemming; ze zijn altijd bereid zich te onderwerpen aan de wetten die de natie hen 
graag wil geven; maar ze hoeven die niet uit te lokken over de vragen die voortkomen uit de 
veelheid aan orders. Voor hen is er maar één orde, dat wil zeggen, er is geen orde, want voor 
de natie kan er alleen de natie zijn. 
 
(...) 
 
Het staat dan ook vast dat de enige niet-geprivilegieerde leden waarschijnlijk kiezers en leden 
van de Nationale Vergadering zullen zijn. De wens van de derde stand zal altijd goed zijn voor 
de algemeenheid van de burgers; die van de geprivilegieerden zou altijd slecht zijn, tenzij ze 
hun bijzondere belang veronachtzamen, ze willen stemmen als gewone burgers, dat wil zeggen 
als de derde stand zelf; daarom is de derde stand voldoende voor alles wat men van een 
Nationale Vergadering kan verwachten; daarom is zij alleen in staat om alle voordelen te 
verkrijgen die we ons van de Schatkist-generaal kunnen beloven. 
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Tekst 02 
Mirari Vos - On Liberalism and Religious Indifferentism 
Paus Gregorius XVI 

● Deze tekst is een encycliek = brief van de paus 
● 1 jaar na de liberale Belgische grondwet 
● Hij noemt nergens België maar is er wel kritisch op 
● Tegen de inperking van de kerkelijke macht en de toenemende macht van seculier 

ideeëngoed 
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Paragraaf 1 – Een vloed van rampen en zorgen belette de Paus aanstonds na zijn verkiezingen 
een rondschrijven te zenden (1-2) 
 
Paragraaf 2 – Eindelijk kan de Paus een schrijven aan de bisschoppen richten en daartoe wordt 
hij vooral gedwongen door het onbeschaamde optreden van vijanden van Kerk en staat (3-6) 
5: 

● Kerk bedreigd door: 
○ Liberalisme 
○ Indifferentisme 

● Staat mag niet onverschillig zijn, moet kiezen voor dominante geloof: het christendom 
● Gevaren: 

○ Wetenschap, en andere … = het kwaad, verkeerd  dan gaan mensen niet meer 
geloven wat ik zeg 

○ De jeugd moet beschermd worden (is dus tegen vrijheid van onderwijs) 
6: 

● Je mag het niet laten gebeuren: geestelijken moeten actief in verzet komen tegen de 
Belgische grondwet 

● De katholieken worden verondersteld naar de Paus te luisteren in Rome (i.p.v. de 
grondwet) 

 
Paragraaf 3 – De Paus vraagt ook de bisschoppen om steun en geeft richting aan het bestrijden 
van de dreigende gevaren (7-12) 
 
a) De traditionele leer der Kerk en de eenheid met Rome moeten vastgehouden worden (7) 
 
b) De beslissing over geloofszaken komt alleen de Paus toe (8) 

● De bisschop van Rome is de baas van iedereen 
● Belgische geestelijken moeten naar hem luisteren 

 
c) Geen ‘vernieuwing’ van de Kerk! (9-10) 
9: 
Hoe moet de verhouding dus zijn? 

● Verwerpt scheiding kerk en staat 
● In hiërarchie kerk belangrijkste 

   ⇒ Staat mag ons niet vertellen wat te doen 
 
d) Het celibaat der geestelijken moet ongerept gehandhaafd blijven (11) 

● Priesters = herders 
● Christenen = schapen 
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e) De heiligheid en onverbreekbaarheid van het christelijk huwelijk moeten beschermd worden 
(12) 

● Burgerlijk huwelijk? = huwelijk zonder scheiding! 
● Huwelijk in de christelijke leer: 

○ Één van de belangrijkste sacramenten (het is dus niet des mensen) 
○ Het is iets van God, het is niet iets van de mensen dus je kan niet onthuwelijken 

● Aanval Gregorius op huwelijk -> het is geen contract tussen mensen (zoals burgerlijk 
huwelijk) 

 
Paragraaf 4 – De Paus veroordeelt het indifferentisme en andere valsheden (13-16) 
 
a) Het indifferentisme is de bron van allerlei rampen (13) 
Indifferentisme = pervers 
(-> hierdoor ziel geven aan allemaal andere dingen) 

● Ordening moet christelijk zijn 
● De staat mag niet onverschillig zijn 
● Het moet streng veroordeeld worden 

Bv. islamieten mogen van hem geen school oprichten 
Er kan maar één orde zijn!!! 
 
b) “Vrijheid van geweten” is waanzin (14) 
Vrijheid van geweten? Ook voor niet-gelovigen? 
 
c) Vrijheid van drukpers geeft de dwaling vrijspel en moet dus afgewezen worden (15) 

● Wat voor gruwelijke doctrines zouden er wel niet gepubliceerd worden? 
● Het verstoord de orde 
● Geen vrijheid van drukpers nodig want ze zijn toch fout 

 
d) De praktijk van de oude kerk hieromtrent (16) 
 
Paragraaf 5 – Trouw en onderdanigheid zijn aan de vorsten verontschuldigd (17-21) 
 
a) De volkeren moeten gewaarschuwd worden voor oproerstokers (17) 

● Sommige teksten zeggen zelfs dat je de vorsten niet moet vertrouwen en dat je je niet 
aan hen moet onderwerpen 

○ Kerk = baas, maar als burger ook de plicht om de koning te gehoorzamen 
○ Dus de gewone burger gehoorzaamt Kerk en staat 

● Prinsen zorgen voor een religieuze orde 
○ Koningen worden gezalfd 
○ Er is geen autoriteit buiten diegene door God aangewezen 
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b) De houding der eerste Christenen tegenover de heidense krijgers (18) 
 
c) Eigenlijk doel van de oproerstokers (19) 
 
d) Geen scheiding van Kerk en staat (20) 

● Samenwerk Kerk en staat altijd favorabel geweest 
● Zeker niet scheiden! 
● Waarom? Geef ons de macht en de Staat wordt beter -> we weten wat het juiste is 
● Meer orde 
● Meer vooruitgang 
● Meer weldadigheid 

 
e) De Paus betreurt het bestaan en optreden van sommige genootschappen (22) 
 
Paragraaf 6 – Opwekking tot de bisschoppen: strijdt de goede strijd (22) 

● Hij is er triestig over 
● Één van de meeste fundamentele kritieken op de liberale orde 
● Zal zich als een gif door samenlevingen verspreiden 

 
 ⇒ Vrijheid leidt tot onverschilligheid 
 
Paragraaf 7 – Opwekking tot de vorsten: beschermt de Kerk (23) 
 
Paragraaf 8 – Besluit (24-25) 
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Tekst 03 
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 
Olympe de Gouges (1791) 

Achtergrond: 
● 1748-1793 (geëxecuteerd 
● Huwelijk 

○ In 1756, op 16-jarige leeftijd 
○ Geen gelukkig huwelijk 
○ Weduwe in 1769, nooit hertrouwd 

● Franse schrijfster: 1791 - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 
 
Vrouwenbeweging: 

● Vaak vergeten in vrijheidsdenken van de Verlichting, maar speelden bijzonder 
belangrijke rol in revoluties 

● De Gouges = pionier feminisme → niet eerste/enige werk over gelijkheid man-vrouw 
 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) 

● Article VI: false universal → déclaration des droit de la femme et de la citoyenne 
● Onderdelen: 

○ à la reine 
○ Les droits de la femme et de la citoyenne 

■ Préambule 
■ 17 artikelen 
■ Postambule 

○ Forme du Contrat social de l’Homme et de la Femme 
 
Vragen: 

● Op welke principes baseert de Gouges zich? Waarvoor ijvert ze? 
● Stelt ze hoge eisen? Waarom wel/niet? 
● Waarom betrekt de Gouges ook het kolonialisme? 
● Gelijkenissen/verschillen met: 

○ Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
○ Sièyes 
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Vertaling 
Verklaringen van de rechten van de vrouw en de vrouwelijke burger 
 
Vrouwenrechten. Aan de koningin. 
 
Mevrouw, 
 
NIET in de taal van de Koningen, ik zal de aanbidding van de hovelingen niet gebruiken om u te 
eren voor deze bijzondere productie. Mijn doel, mevrouw, is om eerlijk te zijn; ik heb niet 
gewacht, om mezelf zo uit te drukken, voor de tijd van de Vrijheid; ik heb mezelf met dezelfde 
energie laten zien in een tijd waarin de blindheid van de Despoten zo'n nobele stoutmoedigheid 
bestrafte. 
 
Toen het hele Keizerrijk u de schuld gaf en u de schuld gaf van zijn rampen, had ik alleen, in 
een tijd van onrust en storm, de kracht om uw verdediging op te nemen. Ik kon mezelf er nooit 
van overtuigen dat een prinses, opgegroeid in de boezem der grootsheid, alle ondeugden van 
de basaliteit had. 
 
Ja, mevrouw, toen ik het zwaard naar u toe zag komen, gooide ik mijn waarnemingen tussen 
dat zwaard en het slachtoffer; maar nu ik zie dat de een menigte muiters omgekocht, en wordt 
tegengehouden door angst voor theoix, zal ik u vertellen, madam, wat ik niet geloof dat u dan te 
zeggen hebt. 
 
Als de buitenlander het ijzer in Frankrijk draagt, bent u in mijn ogen niet langer deze valselijk 
beschuldigde koningin, deze interessante koningin, maar een onverbiddelijke vijand van de 
Fransen. Ah! Mevrouw, bedenk dat u moeder en vrouw bent. Gebruik al uw krediet voor de 
terugkeer van de prinsen. Dit krediet, zo verstandig toegepast, versterkt de kroon van de vader, 
bewaart deze voor de zoon en verzoent u met de liefde van de Fransen. Deze waardige 
onderhandeling is de ware plicht van een koningin. Intrige, cabal, en bloeddorstige schema's 
zouden je ondergang versnellen, als je verdacht werd van het kunnen zijn van dergelijke 
ontwerpen. 
 
Moge een nobelere baan, mevrouw, u karakteriseren, uw ambitie opwekken, en uw blik fixeren. 
Het is alleen aan de vrouw die de kans heeft gekregen een prominente plaats in te nemen om 
gewicht te geven aan de ontwikkeling van de rechten van de vrouw en het succes ervan te 
versnellen. Als u minder goed opgeleid was, mevrouw, zou ik vrezen dat uw specifieke 
belangen zouden prevaleren boven die van uw geslacht. U houdt van glorie: denk, mevrouw, 
dat de grootste misdaden vereeuwigd zijn als de grootste deugden; maar wat een verschil in 
roem in de pracht en praal van de geschiedenis! De ene wordt voortdurend als voorbeeld 
genomen, en de andere is voor eeuwig de afschuw van het menselijk ras. 
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Het zal nooit een misdaad voor u zijn om te werken aan het herstel van de moraal, om uw 
geslacht alle consistentie te geven waartoe het in staat is. Dit is geen dag werk, helaas voor het 
nieuwe regime. Deze revolutie zal alleen plaatsvinden als alle vrouwen zich bewust zijn van hun 
betreurenswaardige lot, en van de rechten die ze hebben verloren in de samenleving. Steun, 
mevrouw, zo'n mooie zaak; verdedig deze onfortuinlijke seks, en je zult binnenkort voor jezelf 
de helft van het koninkrijk hebben, en ten minste een derde van de andere. 
 
Dat, mevrouw, is het soort heldendaden dat u zelf moet melden en waarvoor u uw krediet moet 
gebruiken. Geloof me, mevrouw, ons leven is een kleinigheid, vooral voor een koningin, 
wanneer dit leven niet wordt verfraaid door de liefde van het volk en door de eeuwige charme 
van de liefdadigheid. 
 
Als het waar is dat de Fransen alle machten tegen hun vaderland bewapenen, waarom? Voor 
frivole voorrechten, voor chimaera's. Gelooft u mij, mevrouw, als ik oordeel naar wat ik voel, zal 
de monarchale partij zichzelf vernietigen, dat ze alle tirannen in de steek zal laten en dat alle 
harten zich zullen verenigen in het vaderland om het te verdedigen. 
 
Daar, mevrouw, dat zijn mijn principes. Als ik je over mijn vaderland vertel, verlies ik het doel 
van deze toewijding uit het oog. Zo offert iedere goede burger zijn glorie op, zijn belangen, als 
zijn enige doel zijn land is. 
 
 
Ik ben met het diepste respect, 
 
Madame, 
 
Uw zeer nederige en zeer gehoorzame dienaar, 
 
De Gouges  
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De vrouwenrechten. 
 
MAN, ben je in staat om eerlijk te zijn? Het is een vrouw die je zo laat voelen. Vraag; dat recht 
neem je hem tenminste niet af. Zeg het me? Wie gaf je het soevereine rijk om mijn geslacht te 
onderdrukken? Jouw kracht? Je talenten? Kijk naar de maker in zijn. Wijsheid; wandel in de 
grootsheid van de natuur, die je lijkt te willen benaderen, en geef me, als je durft, het voorbeeld 
van dit tirannieke rijk. 
 
Ga terug naar de dieren, raadpleeg de elementen, bestudeer de planten, kijk naar alle 
veranderingen in de georganiseerde materie; en maak jezelf duidelijk als ik je de middelen 
aanbied; zoek, zoek en onderscheid, als je kunt, de geslachten in de administratie van de 
natuur. Overal vind je ze verward, overal werken ze samen met een harmonieus geheel in dit 
onsterfelijke meesterwerk. 
 
De man alleen al heeft de spot gedreven met het principe van deze uitzondering. Bizar, blind, 
opgezwollen door de wetenschap en ontaard, in deze eeuw van licht en scherpzinnigheid, in de 
smerigste onwetendheid, wil hij als despoot bevelen over een geslacht dat alle intellectuele 
vermogens heeft ontvangen; hij doet alsof hij van de Revolutie geniet en zijn recht op gelijkheid 
opeist, om maar niet meer te zeggen. 
 
VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE VROUW EN HET BURGERSCHAP, 
 Te bepalen door de Nationale Vergadering in haar laatste zitting of in de volgende zitting van 
de volgende zittingsperiode. 
 

Préambule 
 
Moeders, dochters, zusters, vertegenwoordigers van de natie, vragen om in een nationale 
vergadering te worden samengesteld. Gezien het feit dat onwetendheid, vergetelheid of 
minachting voor de rechten van de vrouw de enige oorzaken zijn van het publieke ongeluk en 
de corruptie van de overheid, hebben wij besloten om in een plechtige verklaring de natuurlijke, 
onvervreemdbare en heilige rechten van de vrouw vast te leggen, zodat deze verklaring, die 
voortdurend aanwezig is voor alle leden van de samenleving, hen kan herinneren aan hun 
rechten en plichten, zodat de daden van de macht van de vrouwen, en die van de mannen, die 
op elk moment kunnen worden vergeleken met het doel van elke politieke instelling, meer 
gerespecteerd kunnen worden, zodat de aanspraken van de burgers, die nu gebaseerd zijn op 
eenvoudige en onbetwistbare principes, zich altijd kunnen richten op de handhaving van de 
grondwet, de goede zeden, en het geluk van iedereen. 
 
Bijgevolg erkent en verklaart het superieure geslacht zowel in schoonheid als in moed, in 
moederlijk leed, in de aanwezigheid en onder de auspiciën van het Opperwezen, de volgende 
Rechten van de Vrouw en de Vrouwelijke Burger. 
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Eerste artikel 
De vrouw wordt vrij geboren en blijft gelijk aan de man in rechten. Maatschappelijk onderscheid 
kan alleen worden gemaakt op basis van het algemeen nut. 
 

II. 
Het doel van elke politieke vereniging is het behoud van de natuurlijke en onaantastbare 
rechten van vrouwen en mannen: deze rechten zijn vrijheid, eigendom, veiligheid en vooral 
verzet tegen onderdrukking. 
 

III. 
Het principe van alle soevereiniteit ligt in wezen in de Natie, die slechts de vereniging van 
Vrouw en Man is: geen enkel lichaam, geen enkel individu kan gezag uitoefenen dat er niet 
uitdrukkelijk van uitgaat. 
 

IV. 
Vrijheid en rechtvaardigheid houden in dat alles wat aan anderen toebehoort, aan anderen 
wordt overgedragen; de uitoefening van de natuurlijke rechten van de vrouw heeft dus geen 
andere grenzen dan de eeuwige tirannie die de mens haar oplegt; deze grenzen moeten 
worden hervormd door de dictaten van de natuur en de rede. 
 

V. 
De wetten van de natuur en de rede verdedigen alle handelingen die schadelijk zijn voor de 
samenleving: alles wat niet wordt verdedigd door deze wijze en goddelijke wetten kan niet 
"verboden" worden. Voorkomen, en niemand kan worden gedwongen om te doen wat hij niet 
bestelt. 
 

VI. 
De Wet moet de uitdrukking zijn van de algemene wil; alle Burgers moeten persoonlijk, of via 
hun vertegenwoordigers, bijdragen aan de vorming ervan; zij moet voor iedereen gelijk zijn: alle 
Burgers, die in haar ogen gelijk zijn, moeten in gelijke mate in aanmerking komen voor alle 
publieke waardigheden, plaatsen en banen, afhankelijk van hun capaciteiten & zonder enig 
ander onderscheid dan dat van hun deugden en talenten. 
 

VII. 
Geen enkele vrouw wordt uitgezonderd; ze wordt aangeklaagd, gearresteerd en vastgehouden 
in gevallen die door de wet worden bepaald. Vrouwen gehoorzamen deze strenge wet zoals 
mannen dat doen. 
 

VIII. 
De wet moet alleen straffen vaststellen die strikt & duidelijk noodzakelijk zijn, en niemand kan 
worden gestraft, behalve op grond van een wet die voorafgaand aan het misdrijf is vastgesteld 
en afgekondigd en die wettelijk wordt toegepast op vrouwen. 
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IX. 
Elke vrouw die schuldig wordt bevonden, wordt door de wet streng gecontroleerd. 
 

X. 
Niemand mag zich zorgen maken over zijn of haar mening, zelfs niet over fundamentele zaken; 
een vrouw heeft het recht om op het schavot (=executieplaats) te komen; ze moet ook het recht 
hebben om naar de Tribune te gaan; op voorwaarde dat haar demonstraties de door de wet 
vastgestelde openbare orde niet verstoren. 
 

XI. 
De vrije communicatie van gedachten en meningen is een van de meest waardevolle rechten 
van vrouwen, aangezien deze vrijheid de legitimiteit van vaders ten opzichte van hun kinderen 
waarborgt. Elke burger kan dus vrijuit zeggen dat ik de moeder ben van een kind dat aan u 
toebehoort, zonder een barbaars vooroordeel dat haar dwingt de waarheid te verbergen; 
behalve om zich te verantwoorden voor het misbruik van deze vrijheid in gevallen die door de 
wet worden bepaald. 
 

XII. 
De garantie van de rechten van vrouwen en vrouwelijke burgers vereist een groot nut; deze 
garantie moet worden ingesteld ten behoeve van iedereen, en niet ten behoeve van het 
bijzondere nut van degenen aan wie ze is toevertrouwd. 
 

XIII. 
Voor het behoud van het openbaar gezag & voor de uitgaven van de administratie, zijn de 
bijdragen van vrouwen en mannen gelijk; ze heeft een aandeel in alle klussen, in alle zware 
taken; ze moet dus hetzelfde aandeel hebben in de verdeling van plaatsen, banen, kantoren, 
waardigheden en industrie. 
 

XIV. 
De burgers hebben het recht om met eigen ogen of met hun vertegenwoordigers te zien dat de 
overheidsbijdrage noodzakelijk is. Burgers kunnen alleen meedoen door een gelijke verdeling 
toe te staan, niet alleen in het vermogen, maar ook in het openbaar bestuur, en om het bedrag, 
de grondslag, de inning en de duur van de belasting te bepalen. 
 
 

XV. 
De massa van de vrouwen, die samenkomen om bij te dragen aan die van de mannen, heeft 
het recht om elke overheidsambtenaar ter verantwoording te roepen voor zijn of haar 
administratie. 
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XVI. 
Elke samenleving waarin de waarborging van de rechten niet is gewaarborgd, noch de 
scheiding der machten is vastgelegd, heeft geen grondwet; de grondwet is nietig als de 
meerderheid van de personen die de Natie vormen niet heeft meegewerkt aan het opstellen 
ervan. 
 

XVII. 
Eigendom behoort toe aan alle geslachten, of ze nu verenigd zijn of gescheiden; het is een 
onschendbaar en heilig recht van elk van hen; niemand mag ervan worden beroofd als het ware 
patrimonium van de natuur, behalve wanneer de publieke noodzaak, wettelijk vastgesteld, dit 
duidelijk vereist, en op voorwaarde van een eerlijke en voorafgaande compensatie. 
 

Postambule 
 
Vrouw, word wakker; de noodklok van de rede wordt door het hele universum gehoord; erken je 
rechten. Het machtige rijk van de natuur is niet langer omgeven door vooroordelen, fanatisme, 
bijgeloof en leugens. De fakkel van de waarheid heeft alle wolken van dwaasheid en usurpatie 
(=illegaliteit) verdreven. De slavenman heeft zijn krachten vermenigvuldigd, nodig om de jouwe 
te gebruiken om zijn ijzers te breken. Nadat hij vrij was geworden, werd hij onrechtvaardig 
tegenover zijn metgezel. O vrouwen! Vrouwen, wanneer stop je met blind zijn? Welke voordelen 
heeft de revolutie u opgeleverd? Een meer uitgesproken minachting, een meer gesignaleerde 
minachting. In de eeuwen van corruptie heb je alleen over het geloof van de mensen geregeerd. 
Je rijk is vernietigd. Wat blijft er dan over voor jou? De veroordeling van het onrecht van de 
mens. De claim van uw patrimonium, gebaseerd op de wijze verordeningen van de natuur; wat 
zou u moeten vrezen voor zo'n mooie onderneming? Het goede woord van de wetgever van de 
bruiloft van Kana? Vreest u dat onze Franse wetgevers, correctoren van deze moraal, lang 
vasthouden aan de takken van de politiek, maar niet meer in het seizoen, u zullen herhalen: 
vrouwen, wat is er gemeen tussen u en ons? Alles, zal je moeten antwoorden. Als ze volharden, 
in hun zwakheid, in het zetten van deze inconsistentie in tegenspraak met hun principes; 
moedig de kracht van de rede verzetten tegen de ijdele aanspraken op superioriteit; zich 
verenigen onder de banieren van de filosofie; alle energie van je karakter inzetten, en je zult al 
snel deze trotse, niet dienstbare aanbidders aan je voeten zien kruipen, maar trots zijn om de 
schatten van het Allerhoogste Wezen met je te delen. Welke barrières er ook in de weg staan, 
het ligt binnen uw macht om ze te bevrijden; u hoeft alleen maar te willen. Laten we nu eens 
kijken naar het vreselijke beeld van wat u in de samenleving bent geweest; en aangezien we 
het nu hebben over een nationale opleiding, laten we eens kijken of onze wijze wetgevers goed 
zullen nadenken over de opleiding van vrouwen. 
 
  

16  



 

Vrouwen hebben meer kwaad dan goed gedaan. Dwang en verhulling zijn gedeeld. Welke 
kracht hen had beroofd, sluwheid keerde naar hen terug; ze gebruikten alle middelen van hun 
charmes, en de meest onberispelijke weerstond hen niet. Gif, ijzer, alles werd aan hen 
voorgelegd; ze bevelen zowel de misdaad als de deugd aan. De Franse regering was vooral 
eeuwenlang afhankelijk van het nachtelijk bestuur van de vrouwen; het kabinet had geen 
geheim voor hun indiscretie; ambassade, commando, ministerie, presidentschap, pontificaat, 
kardinaalschap; tenslotte werd alles wat de dwaasheid van de mannen, profaan en heilig, 
kenmerkt, onderworpen aan de hebzucht en de ambitie van deze eens verachtelijke seks, en 
gerespecteerd, en sinds de revolutie, gerespecteerd en veracht. 
 
In dit soort tegenstrijdigheden, wat heb ik veel opmerkingen! Ik heb slechts een moment om ze 
te maken, maar dit moment zal de aandacht van het meest verre nageslacht fixeren. Onder het 
oude regime was alles wreed, alles was schuldig; maar konden we niet de verbetering van de 
dingen zien in de kern van de ondeugden? Een vrouw hoefde alleen maar mooi of beminnelijk 
te zijn; toen ze deze twee voordelen bezat, zag ze honderd fortuinen aan haar voeten. Als ze er 
geen gebruik van maakte, had ze een vreemd karakter, of een ongewone filosofie, die haar in 
minachting voor de rijkdom droeg; dan werd ze alleen beschouwd als een slecht hoofd; het 
meest onfatsoenlijke werd gerespecteerd met goud; de handel in vrouwen was een soort van 
industrie die in de eerste klasse werd ontvangen en die voortaan geen krediet meer heeft. Als er 
nog meer zouden zijn, zou de revolutie verloren gaan, en op nieuwe manieren zouden we nog 
steeds corrupt zijn; maar kan de reden worden verborgen dat elke andere weg naar het geluk is 
afgesloten voor de vrouw die de man koopt, zoals de slaaf op de kusten van Afrika. Het verschil 
is groot. We weten het. De slaaf beveelt de meester; maar als de meester hem vrijheid geeft 
zonder beloning, en op een leeftijd dat de slaaf al zijn charmes heeft verloren, wat gebeurt er 
dan met deze ongelukkige vrouw? Het speeltje van de minachting; de deuren van de 
liefdadigheid zijn voor haar gesloten; ze is arm en oud, zo wordt gezegd; waarom heeft ze haar 
fortuin niet kunnen verdienen? Andere, nog ontroerendere voorbeelden bieden zichzelf aan om 
te redeneren. Een jongere zonder ervaring, verleid door een man van wie ze houdt, zal haar 
ouders in de steek laten om hem te volgen; de ondankbare zal haar na een paar jaar verlaten, 
en hoe ouder ze met hem is geworden, hoe onmenselijker zijn inconsequentie zal zijn; als ze 
kinderen heeft, zal hij haar op dezelfde manier in de steek laten. Als hij rijk is, zal hij denken dat 
hij zijn fortuin niet deelt met zijn edele slachtoffers. Als hij gebonden is aan enige toewijding aan 
zijn plichten, zal hij de macht ervan schenden door alle wetten te verwachten. Als hij getrouwd 
is, verliest elke andere verbintenis zijn rechten. Welke wetten moeten nog worden gemaakt om 
ondeugd uit te roeien? Die van het delen van fortuinen tussen mannen en vrouwen, en van het 
openbaar bestuur. Het is gemakkelijk te begrijpen dat een vrouw die in een rijke familie is 
geboren veel baat heeft bij een gelijke verdeling. Maar wie uit een arm gezin wordt geboren, 
met verdienste en deugden, wat is haar lot? Armoede en tegenspoed. Als ze niet precies 
uitblinkt in muziek of schilderkunst, kan ze niet worden toegelaten tot een openbaar ambt, 
wanneer ze daartoe de volledige capaciteit heeft. Ik wil alleen maar een glimp opvangen, ik zal 
er dieper op ingaan in de nieuwe editie van mijn politieke werken die ik over een paar dagen 
aan het publiek wil geven, met aantekeningen. 
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Ik ga terug naar mijn tekst over moraal. Het huwelijk is het graf van vertrouwen en liefde. De 
getrouwde vrouw kan bastaarden ongestraft aan haar man geven, en het fortuin dat niet aan 
hen toebehoort. Degene die dat niet is, heeft slechts een zwak recht: de oude en onmenselijke 
wetten ontzeggen haar dit recht op de naam & op het eigendom van hun vader, voor haar 
kinderen, en er zijn geen nieuwe wetten gemaakt over deze kwestie. Als het proberen om mijn 
geslacht een eervolle en rechtvaardige consistentie te geven op dit moment wordt beschouwd 
als een paradox van mijn kant, en als een poging om het onmogelijke te doen, laat ik het aan de 
mannen over om tot de glorie van het behandelen van deze zaak te komen; maar in de 
tussentijd kan het worden voorbereid door het nationale onderwijs, door het herstel van de 
zeden en huwelijkse voorwaarden. 

Vorm van het sociaal contract tussen man en vrouw 
 
Wij N en N, bewogen door onze eigen wil, verenigen ons voor de duur van ons leven, en voor 
de duur van onze wederzijdse neigingen, onder de volgende voorwaarden: We zijn van plan en 
willen ons fortuin in de gemeenschap zetten, maar behouden ons het recht voor om ze te 
scheiden ten gunste van onze kinderen, en van degenen die we van een bepaalde neiging 
kunnen hebben, waarbij we wederzijds erkennen dat ons eigendom rechtstreeks aan onze 
kinderen toebehoort, uit welk bed ze ook komen, en dat allen zonder onderscheid het recht 
hebben om de namen te dragen van de vaders en moeders die hen hebben opgebiecht, en we 
leggen op om de wet te onderschrijven die de afwijking van het eigen bloed bestraft. Wij 
verplichten ons ook, in het geval van een scheiding, om onze rijkdom te verdelen en het deel 
van onze kinderen te nemen dat door de wet is aangegeven; en, in het geval van een 
volmaakte vereniging, zou degene die sterft de helft van zijn bezit afstaan ten gunste van zijn 
kinderen; en als men sterft zonder kinderen, zou de overlevende van rechtswege erven, tenzij 
de stervende de helft van het gemeenschappelijke bezit heeft afgestaan ten gunste van wie hij 
dat nodig achtte. 
 
Dit gaat over de formule van de echtelijke daad die ik voorstel uit te voeren. Als ik dit vreemde 
schrift lees, zie ik de tartuffs, de bedelaars, de geestelijken en alle helse nasleep. Maar hoeveel 
het de wijze mannen morele middelen zal bieden om de volmaaktheid van een gelukkige 
regering te bereiken! Ik zal in een paar woorden het fysieke bewijs geven. De rijke Epicurist 
zonder kinderen, vindt het heel goed om naar zijn arme buurman te gaan om zijn familie te 
vergroten. Als er een wet komt die de vrouw van de arme man toestaat om de rijke man zijn 
kinderen te laten adopteren, zullen de banden van de maatschappij nauwer aanhalen en de 
moraal verfijnder worden. Deze wet zal misschien het welzijn van de gemeenschap behouden, 
en zal de wanorde die zoveel slachtoffers naar de hospices van opprobrium, basaliteit en 
ontaarding van menselijke principes leidt, waar de natuur al heel lang kreunt, in stand houden. 
Laat de tegenstanders van de gezonde filosofie daarom ophouden zichzelf te beschuldigen van 
primitieve zeden, of laat ze afdwalen in de bron van hun citaten. 
 
Ik wilde ook een wet die weduwen en jongedames bevoordeelde die bedrogen werden door de 
valse beloften van een man aan wie ze gehecht waren. Ik wilde dat deze wet een wispelturige 
man zou dwingen zijn verplichtingen na te komen, of een vergoeding te betalen die in 
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verhouding staat tot zijn fortuin. Ik zou ook graag zien dat deze wet streng is tegen vrouwen, in 
ieder geval voor degenen die op hun voorhoofd een beroep doen op een wet die ze zelf door 
hun wangedrag beginnen te overtreden, als het bewijs zou worden geleverd. Tegelijkertijd wil ik, 
zoals ik in 1788 in de Primitieve Gelukzaligheid van de Mens heb uitgelegd, graag zien dat 
openbare meisjes in aangewezen wijken worden geplaatst. Het zijn niet de publieke vrouwen 
die het meest bijdragen aan de verdorvenheid van de moraal, het zijn de vrouwen van de 
maatschappij. Door de laatste te herstellen, veranderen we de eerste. Deze keten van 
broederlijke verbondenheid zal in eerste instantie voor wanorde zorgen, maar uiteindelijk zal het 
een perfect geheel opleveren. 
 
Ik bied een onoverwinnelijk middel aan om de zielen van de vrouwen te verheffen; het is om ze 
te verenigen met alle oefeningen van de man: als de man volhardt in het vinden van dit 
onuitvoerbare middel, laat hem dat dan delen met de vrouw, niet naar haar zin, maar door de 
wijsheid van de wetten. Vooroordelen vallen, de moraal wordt gezuiverd en de natuur krijgt al 
haar rechten terug. Voeg daarbij het huwelijk van de priesters; de Koning, gesterkt op zijn troon, 
en de Franse regering zal niet meer omkomen. 
 
Het was voor mij noodzakelijk om een paar woorden te zeggen over de problemen die het 
decreet ten gunste van de gekleurde mannen op onze eilanden zou veroorzaken. Het is daar 
waar de natuur trilt van afschuw; het is daar waar de rede en de mensheid de verharde zielen 
nog niet hebben aangeraakt; het is daar bovenal waar verdeeldheid en onenigheid hun 
bewoners ageren. Het is niet moeilijk om de aanstichters van deze opruiende fermentaties te 
raden: er zijn er een paar in de schoot van de Nationale Assemblee: ze steken het vuur aan in 
Europa dat Amerika in vuur en vlam moet zetten. De kolonisten beweren als despoten te 
heersen over mannen wiens vaders en broers ze zijn; en ze negeren de rechten van de natuur, 
ze streven de bron ervan na tot in de kleinste schaduw van hun bloed. Deze onmenselijke 
kolonisten zeggen: ons bloed stroomt in hun aderen, maar we zullen het allemaal verspillen, als 
het nodig is, om onze hebzucht te bevredigen, of onze blinde ambitie. Het is op die plaatsen die 
het dichtst bij de natuur liggen dat de vader de zoon verkeerd begrijpt; doof voor de bloedkreten 
verstikt hij al zijn charmes; wat kunnen we verwachten van het verzet dat we tegen hem 
voeren? Het met geweld afdwingen is het verschrikkelijk maken, het nog steeds in de boeien 
slaan, is het brengen van alle calamiteiten naar Amerika. Een goddelijke hand lijkt zich te 
verspreiden door het hele mensenleven, de vrijheid; alleen de wet heeft het recht deze vrijheid 
te onderdrukken, als ze ontaardt in een vrijbrief; maar ze moet voor iedereen gelijk zijn, het is 
vooral de wet die de Nationale Vergadering in haar decreet moet insluiten, gedicteerd door 
voorzichtigheid en gerechtigheid. Moge het hetzelfde doen voor de staat Frankrijk en evenveel 
aandacht besteden aan nieuwe misstanden als aan de oude, die met de dag erger worden! Mijn 
mening zou nog steeds zijn om de uitvoerende macht te verzoenen met de wetgevende macht, 
want het lijkt mij dat het ene alles is, en het andere niets, waaruit helaas misschien het verlies 
van het Francois-imperium zal voortkomen. Ik beschouw deze twee krachten als de man en de 
vrouw die verenigd moeten zijn, maar gelijk in kracht en deugd, om een goed huwelijk te 
kunnen sluiten. 
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Het is dus waar dat geen enkel individu zich aan zijn lot kan onttrekken; dat ervaar ik vandaag. 
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Ik besloot & besloot om mezelf niet het minste lachje te gunnen in deze productie, maar het lot 
besliste anders: hier is het feit: 
 
De economie wordt niet verdedigd, zeker niet in deze tijd van ellende. Ik woon op het platteland. 
Vanmorgen om acht uur ben ik uit Auteuil vertrokken, en ben ik op weg gegaan naar de weg die 
van Parijs naar Versailles leidt, waar je vaak van die beroemde "guinguettes" vindt die 
voorbijgangers tegen geringe kosten oppikken. Ongetwijfeld zat er 's morgens een slechte ster 
achter me aan. Ik kom aan bij de poort waar ik niet eens de trieste aristocratische dennenboom 
kan vinden. Ik rust op de trappen van dit schaamteloze gebouw waar klerken wonen. Negen uur 
rinkelt, en ik ga verder op weg: een auto biedt zich aan mijn blik, ik neem er plaats in, en ik kom 
om kwart over negen, bij twee verschillende horloges, aan bij de Pont-Royal. Ik neem de boom, 
& ik vlieg naar mijn drukkerijen in Christine Street, want daar kan ik alleen 's morgens naartoe: 
als ik mijn proefdrukken corrigeer, is er altijd iets te doen; als de pagina's niet strak en vol zijn. Ik 
blijf ongeveer twintig minuten; & moe van het lopen, componeren en drukken, stel ik voor om 
een bad te nemen in de tempelwijk, waar ik ga eten. Ik kom om kwart voor elf bij de badklok 
aan, dus ik moet de koetsier anderhalf uur geven; maar om geen ruzie met hem te maken, bied 
ik hem 48 sols aan: hij eist meer, zoals gewoonlijk; hij maakt lawaai. Ik blijf volhouden dat ik 
hem niets meer wil geven dan wat hem toekomt, want een eerlijk persoon is liever vrijgevig dan 
bedrogen. Ik bedreig hem met de wet, hij vertelt me dat het hem niets kan schelen, en dat ik 
hem twee uur zal betalen. We komen aan bij een vredescommissaris, die ik niet kan benoemen, 
hoewel de daad van gezag die hij zich tegenover mij heeft gesteld een formele aanklacht 
verdient. Hij wist waarschijnlijk niet dat de vrouw die zijn gerechtigheid eiste de auteur was van 
zoveel welwillendheid & rechtvaardigheid. Ongeacht mijn redenen, veroordeelde hij me 
genadeloos om de koetsier te betalen wat hij van me eiste. De wet beter kennende dan hij, zeg 
ik tegen hem, meneer, ik weiger, en ik smeek u om voorzichtig te zijn dat u niet in het principe 
van uw kantoor bent. Dan bedreigt deze man, of beter gezegd deze gek mij met de Force als ik 
niet meteen betaal, of de hele dag in zijn kantoor blijf. Ik vraag hem om mij naar de rechtbank of 
het gemeentehuis te laten brengen, omdat hij zich moet beklagen over zijn gezagsverplaatsing. 
De serieuze magistraat, in een poederige & walgelijke jurk zoals zijn gesprek, zei me 
schertsend: deze zaak gaat waarschijnlijk naar de Nationale Assemblee! Ik zei tegen hem: "Dat 
is goed," en ik was half woedend en half lachend over het oordeel van deze moderne 
Bride-Oison, en zei: "Dit is het soort man dat een verlicht volk zou moeten beoordelen! Dat is 
alles wat we zien. Zulke avonturen gebeuren zonder onderscheid met goede en slechte 
patriotten. Er is slechts één kreet over de aandoeningen van de secties en de rechtbanken. 
Rechtvaardigheid wordt niet uitgedeeld; de wet wordt verkeerd begrepen, en de politie wordt 
gemaakt, God weet hoe. De koetsiers die belast zijn met de effecten zijn niet meer te vinden; ze 
veranderen de nummers naar eigen inzicht, en verschillende mensen, evenals ikzelf, hebben 
aanzienlijke verliezen in de auto's gemaakt. Onder het oude regime kon men, ongeacht hoe de 
overval werd gepleegd, zijn verliezen traceren door het maken van een appèl van de koetsiers, 
en door de exacte inspectie van de nummers; eindelijk was men veilig. Wat doen deze 
vredesrechten? Wat doen deze commissarissen, deze inspecteurs van het nieuwe regime? 
Niets dan onzin en monopolies. De Nationale Assemblee moet alle aandacht vestigen op dit 
deel dat de sociale orde omarmt.  
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P. S. Dit werk was een paar dagen geleden gecomponeerd; het werd verder vertraagd in het 
drukken; en op het moment dat M. Taleyrand, wiens naam het nageslacht altijd dierbaar zal 
blijven, net zijn Een werk over de principes van het nationale onderwijs, deze productie was al 
in de pers. Blij dat ik de mening van deze spreker heb gehoord! Ik kan het echter niet nalaten de 
pers te stoppen en de pure vreugde te uiten die mijn hart voelde bij het nieuws dat de Koning 
zojuist de Grondwet had aanvaard en dat de Nationale Vergadering, die ik momenteel aanbid, 
met uitzondering van Abbé Maury, en La Fayette een god is, unaniem een algemene amnestie 
had afgekondigd. Goddelijke Voorzienigheid, laat deze publieke vreugde alstublieft geen valse 
illusie zijn! Stuur ons terug, in het lichaam, al onze voortvluchtigen, en moge ik, met een 
liefhebbend volk, op hun pad vliegen; en op deze plechtige dag zullen we allemaal eer betonen 
aan uw macht. 
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Tekst 04 
The Admission of Women to the Electoral Franchise 
John Stuart Mill (20 may 1867) 
House of Commons 

● Britse House of Commons = het Lagerhuis 
● De afkorting M.P. = Member of Parliament 
● J.S. Mill werd via verkiezingen gekozen als parlementslid  

○ Vertegenwoordigers in House of Commons worden verkozen (i.t.t. House of 
Lords: zetel door erfenis of benoeming door de kroon). J.S. Mill kwam op in het 
kiesdistrict (constituency) van Westminster en werd verkozen in 1865. 

● Enfranchisement = het verlenen van stemrecht 
● De zin “neither birth, nor fortune, nor merit, nor exertion, nor intellect, nor even that great 

disposer of human affairs, accident, can ever be enable any women to have her voice 
counted” ⇒ hij bedoelt hiermee dat een vrouw op geen enkele manier stemrecht kan 
verwerven 

● Retorische vraag = de vraagsoort waarbij men een vraag stelt waarop er geen antwoord 
wordt verwacht (vb. p.2) 

○ De spreker gaat ervan uit dat het publiek zijn suggestie volgt. Het is eerder een 
mededeling dan een vraag. De vraagvorm moet het publiek prikkelen en doen 
nadenken 

● “a woman who is sui juris” = een vrouw die rechtsbekwaam is, zelf rechtshandelingen 
kan stellen 

● De “proper duties” van vrouwen werden gezien als het huishouden 
● J.S. Mill zegt (p.5) “The time has now come” om vrouwen het kiesrecht te verlenen. Dit 

zal pas effectief doorgevoerd worden in 1918 in Groot-Brittannië, 51 jaar na Mills 
speech. 

○ Kleine kanttekening: vanaf 1918 mochten vrouwen gaan stemmen als ze 
minstens 30 jaar waren, mannen moesten slechts 21 jaar oud zijn. De leeftijd 
werd gelijkgetrokken in 1928, pas vanaf dan spreekt men van algemeen 
kiesrecht. 

● J.S. pleit niet voor opkomstplicht 
● De focus van de tekst ligt op het vrouwenstemrecht. Mill pleit daarnaast ook voor enkele 

andere rechten t.a.v. vrouwen. Hij pleit voor: 
○ Gelijk onderwijs voor jongens en meisjes 
○ Gelijke toegang tot beroepen 
○ Eerlijke berechting van misdaden jegens vrouwen 
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● J.S. Mill vindt (i.t.t. Olympe de Gouges) dat vrouwen en hun belangen vertegenwoordigd 
kunnen worden door mannelijke parlementsleden. Vrouwen moeten dus wel actief 
stemrecht (d.w.z. dat ze mogen stemmen tijdens verkiezingen) verkrijgen, maar geen 
passief stemrecht (d.w.z. dat ze verkozen kunnen worden voor een politiek mandaat). 

● Er gold nog steeds een ‘property qualification’ (grondbezit), zie p. 11. Sinds 1832 (eerste 
Reform Act) had ca. 14% volwassen mannen stemrecht. In augustus 1867 wordt met de 
tweede Reform Act het kiezerskorps verder uitgebreid. 

● Voor de verlening van vrouwenstemrecht maakt Mill een onderscheid tussen gehuwde 
en ongehuwde vrouwen (p. 11) 

○ Voor Mill moet in deze eerste fase het stemrecht enkel verleend worden aan 
ongetrouwde vrouwen, die voldoen aan de heersende voorwaarde m.b.t. 
grondbezit. In een tweede fase kan dan bekeken worden of het stemrecht moet 
worden uitgebreid naar getrouwde vrouwen. Universeel stemrecht (voor alle 
vrouwen en/of alle mannen) ligt niet voor ter goedkeuring door het Lagerhuis en 
maakt dus geen deel uit van Mills eisen 

● De tekstsoort: de speech is een persuasieve tekst. J.S. Mill probeert zijn 
collega-parlementsleden te overtuigen van het invoeren van vrouwenstemrecht 

● Deze retorische kenmerken zijn terug te vinden in de tekst: 
○ Retorische vragen stellen 
○ Het geven van voorbeelden 
○ Argumenten pro aanhalen 
○ Argumenten contra weerleggen 
○ De emoties van het publiek bespelen 

● De college-parlementsleden gaven blijk van hun instemming met Mills speech en 
argumenten door het roepen van “Hear hear” 

○ De oorsprong van “hear hear” ligt in het Lagerhuis. Omdat applaudisseren 
meestal niet toegestaan was en is, werd het o.a. geroepen als blijk van 
instemming 

● Deze soort argumenten voor vrouwenstemrecht komen voor in Mills speech: 
○ Economische argumenten 
○ Maatschappelijke argumenten 
○ Grondwettelijke argumenten 
○ Historische argumenten 
○ Praktische argumenten 
○ Culturele argumenten 
○ Educatieve argumenten 
○ Argumenten over rechtvaardigheid 
○ Argumenten over de intellectuele capaciteit 

● J.S. Mill verwijst naar het principe van ‘no taxation without representation’, Olympe de 
Gouges deed dit ook. 

● Zowel Sièyes als de Gouges vonden dat (meer) rechten voor resp. de 3e stand en de 
vrouwen het algemeen welzijn ten goede zou komen. Utilitarist Mill sprak er in zijn 
speech niet over 
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Vertaling 
De toelating van vrouwen tot de electorale franchise 
 
Ik sta op, mijnheer, om een uitbreiding van het kiesrecht voor te stellen die geen enkele partij of 
klassegevoelens in dit Parlement kan opwekken; die de scherpste bewonderaar van de 
aanspraken op eigendom of op aantallen niet kan beschamen; een uitbreiding die niet de 
geringste neiging heeft om datgene te verstoren waar we de laatste tijd zoveel over gehoord 
hebben, het evenwicht van de politieke macht; die de meest timide paniekzaaier niet kan treffen 
met revolutionaire verschrikkingen, of de meest jaloerse democraat kan beledigen als een 
schending van de rechten van het volk (hoor, hoor), of een voorrecht dat aan de ene klasse van 
de samenleving wordt toegekend ten koste van de andere. Niets leidt onze aandacht af van de 
eenvoudige vraag of er een adequate rechtvaardiging is om een hele gemeenschapshelft te 
blijven uitsluiten, niet alleen van toelating, maar ook van het vermogen om ooit te worden 
toegelaten binnen het bleke van de Grondwet, hoewel ze in elk geval aan alle voorwaarden 
kunnen voldoen die wettelijk en grondwettelijk gezien voldoende zijn, behalve aan die van hen. 
Meneer, binnen de grenzen van onze Grondwet is dit een eenzaam geval. Er is geen ander 
voorbeeld van een uitsluiting die absoluut is. Als de wet een stemming zou ontzeggen aan 
iedereen behalve de bezitters van 5000 pond per jaar, zou de armste man in de natie het 
kiesrecht kunnen - en af en toe zou hij dat ook krijgen - maar noch de geboorte, noch het geluk, 
noch de verdienste, noch de inspanning, noch het intellect, zelfs niet die grote liefhebber van 
menselijke zaken, het ongeluk, kan ooit een vrouw in staat stellen om haar stem te laten 
meetellen in die nationale zaken die haar en de hare zo goed als elke andere persoon in de 
natie raken. (Hoor, hoor.) 
 
Nu, meneer, voordat ik verder ga, wil ik zeggen, dat er op het eerste gezicht al een zaak is 
uitgeklaard. Het is niet alleen om onderscheid te maken, in rechten en privileges, zonder een 
positieve reden. Ik bedoel niet dat het kiesrecht, of enige andere publieke functie, een abstract 
recht is, en dat het onthouden ervan op grond van voldoende opportuniteit een persoonlijke fout 
is; het is een volledig misverstand over het principe dat ik vooropstel, om dit daarmee te 
verwarren; mijn argument is er volledig een van opportuniteit. Maar er zijn verschillende ordes 
van opportuniteit; alle opportuniteiten zijn niet precies op hetzelfde niveau; er is een belangrijke 
tak van opportuniteit die rechtvaardigheid wordt genoemd; en rechtvaardigheid, hoewel het niet 
noodzakelijkerwijs vereist dat we aan iedereen politieke functies toekennen, vereist wel dat we 
niet, grillig en zonder reden, de een onthouden wat we aan een ander geven. Zoals mijn 
rechterhand, de afgevaardigde voor South Lancashire, oprecht heeft gezegd, is het 
noodzakelijk om, in de meest onbegrepen en verkeerd gepresenteerde toespraak die ik me ooit 
heb herinnerd , een reden aan te voeren om iemand het kiesrecht te ontzeggen, hetzij door 
persoonlijke ongeschiktheid, hetzij door publiek gevaar. Nu, kan een van beide in dit geval 
worden beweerd? Kunnen we doen alsof vrouwen die een landgoed beheren of een bedrijf 
leiden,-die tarieven en belastingen betalen, vaak voor een groot bedrag, en vaak uit hun eigen 
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inkomsten,-mannen die verantwoordelijke gezinshoofden zijn, en waarvan sommige, in de 
hoedanigheid van schooljuffrouw, veel meer dan een groot aantal mannelijke kiezers ooit 
hebben geleerd,-zijn niet in staat een functie te vervullen waartoe elke mannelijke 
huisbewaarder in staat is? (Hoor, hoor.) Of wordt gevreesd dat als zij tot het kiesrecht zouden 
worden toegelaten, zij de staat zouden revolutioneren,- ons zouden beroven van een van onze 
gewaardeerde instituten, of dat we slechtere wetten zouden moeten hebben, of op welke 
manier dan ook slechter zouden moeten worden geregeerd, door het effect van hun kiesrecht? 
Niemand, meneer, gelooft iets dergelijks. 
 
En het zijn niet alleen de algemene beginselen van rechtvaardigheid die worden geschonden, of 
in ieder geval terzijde worden geschoven, door de uitsluiting van vrouwen, louter als vrouwen, 
van elk aandeel in de vertegenwoordiging; die uitsluiting is ook weerzinwekkend voor de 
specifieke beginselen van de Britse grondwet. Deze uitsluiting is ook in strijd met de specifieke 
beginselen van de Britse grondwet. Het is in strijd met een van de oudste groepen die het 
meest gekoesterd worden door onze constitutionele stelregels - een doctrine die de hervormers 
na aan het hart ligt en die theoretisch door de meeste conservatieven wordt erkend - namelijk 
dat belastingheffing en vertegenwoordiging naast elkaar moeten bestaan. Betalen vrouwen 
geen belasting? Draagt niet elke vrouw die sui juris is, precies evenveel bij aan de inkomsten 
als een man die dezelfde electorale kwalificatie heeft? Als een aandeel in het land iets betekent, 
dan heeft de eigenaar van onroerend goed in vrije eigendom of in pacht hetzelfde aandeel, of 
het nu in handen is van een man of een vrouw. Er zijn aanwijzingen in onze constitutionele 
verslagen dat vrouwen hebben gestemd, in provincies en in sommige deelgemeenten, in 
vroegere, zij het zeker verre, perioden van onze geschiedenis. 
 
Het Parlement zal echter ongetwijfeld verwachten dat ik mijn zaak niet alleen op de algemene 
beginselen van rechtvaardigheid of van de Grondwet baseer, maar dat ik ook zogenaamde 
praktische argumenten aandraag. Nu is er één praktisch argument van groot belang, dat ik 
eerlijk moet bekennen, en dat is het geval van de vrouwen; zij houden geen grote 
bijeenkomsten in de parken, of demonstraties in Islington. (Oh!) Hoe ver dit verzuim kan worden 
beschouwd om hun claim te ontkrachten, zal ik niet verplichten om te beslissen; maar andere 
praktische argumenten, praktisch in de meest beperkte betekenis van de term, zijn niet willen; 
en ik ben bereid om ze te verklaren, als ik mag worden toegestaan om eerst te vragen, wat zijn 
de praktische bezwaren? De moeilijkheid die de meeste mensen op dit gebied voelen, is geen 
praktisch bezwaar; er is niets praktisch aan; het is slechts een gevoel van vreemdheid; het 
voorstel is zo nieuw; dat vinden ze tenminste, hoewel dit een vergissing is; het is een heel oud 
voorstel. Welnu, meneer, vreemdheid is een ding dat vervaagt; sommige dingen waren drie 
maanden geleden voor velen van ons vreemd genoeg en dat is nu helemaal niet zo; en velen 
zijn nu vreemd, wat voor dezelfde personen over een paar jaar, of misschien zelfs over een 
paar maanden, niet vreemd zal zijn. En wat de nieuwigheid betreft, we leven in een wereld van 
nieuwigheden; het despotisme van het gewoonterecht is aan het afnemen; we zijn nu niet 
tevreden met het weten wat een ding is, we vragen ons af of het zou moeten zijn; en in dit Huis 
moet ik in ieder geval geloven dat een beroep van het gewoonterecht op een hoger tribunaal, 
waarin de rede rechter is, ligt. Nu, de redenen die de gewoonte is om over dit onderwerp voor 
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zichzelf te geven zijn meestal heel kort. Dat is inderdaad een van mijn problemen; het is niet 
gemakkelijk om een uitroepteken te weerleggen; uitroeptekenen zijn echter de enige 
argumenten die we gewoonlijk horen over dit onderwerp, dat mijns inziens helemaal niet 
gemakkelijk te weerleggen is. De anderen presenteren zich meestal in zulke aforismen als 
deze: Politiek is geen vrouwenzaak, en zou hen afleiden van hun eigenlijke taken: Vrouwen 
verlangen niet naar het stemrecht, maar zouden het liever zonder hebben: Vrouwen zijn 
voldoende vertegenwoordigd door de vertegenwoordiging van hun mannelijke familieleden en 
connecties: Vrouwen hebben al macht genoeg. (Lachend.) Men zal denken dat ik genoeg heb 
gedaan in de manier van antwoorden, als ik dit alles beantwoord; en het kan, misschien, elke 
eerbare heer die de moeite neemt om mij te antwoorden, ertoe aanzetten om iets meer te 
reconstrueren. 
 
Politiek, zo wordt gezegd, zijn geen vrouwenzaken. Welnu, meneer, ik denk eerder dat politiek 
ook geen mannenzaak is; tenzij hij een van de weinigen is die geselecteerd en betaald worden 
om hun tijd aan de openbare dienst te besteden, of lid is van dit of van het andere Huis. De 
overgrote meerderheid van de mannelijke kiezers heeft elk zijn eigen zaak, die bijna zijn hele 
tijd in beslag neemt; maar ik heb niet gehoord dat de paar uur die we een keer in een paar jaar 
besteden aan het bijwonen van een stemhokje, zelfs als we de tijd die we besteden aan het 
lezen van kranten en politieke verhandelingen erin stoppen, er ooit toe leiden dat ze hun 
winkels of hun loketten verwaarlozen. Ik heb nooit begrepen dat degenen die stemmen hebben, 
slechtere kooplieden zijn, of slechtere advocaten, of slechtere artsen, of zelfs slechtere 
geestelijken dan andere mensen. Je zou bijna denken dat de Britse grondwet iedereen die het 
grootste deel van zijn tijd niet aan de politiek kan besteden een stem ontzegt: als dat het geval 
zou zijn, zouden we een zeer beperkt kiesdistrict moeten hebben. Maar staat u mij toe te vragen 
wat de betekenis is van politieke vrijheid? Is het iets anders dan de controle van degenen die 
wel politiek bedrijven, door degenen die dat niet doen? 
 
Is het niet de essentie van de grondwettelijke vrijheid, dat de mensen uit hun weefgetouwen en 
hun smederijen komen om te beslissen, en goed te beslissen, of ze goed worden bestuurd, en 
door wie ze zullen worden bestuurd? En de naties die dit privilege het meest waarderen, en het 
meest volledig uitoefenen, zijn steevast degenen die het meest uitblinken in de 
gemeenschappelijke zorgen van het leven. De gewone beroepen van de meeste vrouwen zijn 
en blijven voornamelijk huiselijk; maar het idee dat deze beroepen onverenigbaar zijn met de 
grootste belangstelling voor nationale zaken en voor alle grote belangen van de mensheid, is 
volkomen zinloos als de vrees, ooit oprecht vermaakt, dat handwerkslieden hun werkplaatsen 
en hun fabrieken zouden verlaten als ze zouden worden onderwezen in het lezen. Ik weet dat er 
een duister gevoel is - een gevoel dat zich schaamt om zich openlijk te uiten - als vrouwen geen 
recht hadden om zich ergens zorgen over te maken, behalve dat ze misschien wel de meest 
nuttige en toegewijde dienaren van een of andere man zijn. Maar aangezien ik ervan overtuigd 
ben dat er geen enkel lid van dit Parlement is, wiens geweten hem zo'n gemeen gevoel ten 
laste legt, mag ik zonder aanstoot te nemen zeggen dat deze bewering om het hele bestaan 
van de ene helft van de soort in beslag te nemen voor het vermeende gemak van de andere, 
mij onafhankelijk van zijn onrechtvaardigheid, bijzonder onnozel lijkt. Want wie heeft er nu een 
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gewone ervaring met menselijke zaken en het gewone vermogen om er voordeel uit te halen, 
denkt dat degenen die hun eigen werk het beste kunnen doen, niets anders begrijpen? Een 
man heeft met weinig doel geleefd die niet geleerd heeft dat zonder algemene mentale 
cultivatie, geen bepaald werk dat begrip vereist, ooit op de beste manier gedaan wordt. Het 
vereist hersenen om praktische ervaring te gebruiken; en hersenen, zelfs zonder praktische 
ervaring, gaan verder dan enige hoeveelheid praktische ervaring zonder hersenen. Maar 
misschien wordt gedacht dat de gewone beroepen van de vrouw meer tegenstrijdig zijn dan die 
van de man voor het begrip van de publieke zaak. Misschien wordt gedacht dat degenen die 
voornamelijk belast zijn met de morele opvoeding van de toekomstige generaties mannen, niet 
in staat zijn zich een mening te vormen over de morele en opvoedkundige belangen van een 
volk: en dat degenen wier belangrijkste dagelijkse bezigheid de oordeelkundige verdeling van 
het geld is, om met de kleinste middelen de grootste resultaten te behalen, onmogelijk enige les 
kunnen geven aan de rechtse heren aan de andere kant van het Huis of op dit gebied, die met 
zo'n enorme middelen zulke bijzonder kleine resultaten willen behalen. (Ironisch gejuich.) 
 
Ik voel een zekere mate van vertrouwen, mijnheer, in dit onderwerp, die ik niet kon voelen, als 
de politieke verandering, op zich niet groot of geducht, die ik voorsta, niet gegrond zou zijn, 
zoals weldadige en heilzame politieke veranderingen bijna altijd zijn, op een eerdere 
maatschappelijke verandering. De notie van een harde en snelle lijn van scheiding tussen de 
beroepen van de vrouw en die van de man - het verbieden van de vrouw om zich te 
interesseren voor de dingen die de man interesseren - is een toestand die steeds verder 
teruggaat in het verleden. We hebben het over politieke revoluties, maar we houden ons 
onvoldoende bezig met het feit dat er om ons heen een stille huiselijke revolutie heeft 
plaatsgevonden: vrouwen en mannen zijn voor het eerst in de geschiedenis echt elkaars 
metgezellen. Onze tradities met respect voor de juiste onderlinge verhoudingen stammen uit 
een tijd waarin hun leven gescheiden was - toen ze gescheiden waren in hun gedachten, omdat 
ze evenzeer gescheiden waren in hun amusement als in hun serieuze bezigheden. Vroeger 
ging een man zijn leven onder de mannen voorbij; al zijn vriendschappen, al zijn echte 
intimiteiten, waren met mannen; met mannen alleen overlegde hij over elke serieuze zaak; de 
vrouw was ofwel een speelbal, ofwel een hogere bediende.Dit alles, onder de geschoolde 
klassen, is nu veranderd. De man geeft niet langer zijn vrije uren aan gewelddadige 
buitenoefeningen en onstuimige gezelligheid met mannelijke partners: de twee geslachten gaan 
nu samen door het leven; de vrouwen van de familie van een man zijn zijn gewone 
maatschappij; de vrouw is zijn belangrijkste partner, zijn meest vertrouwelijke vriend, en vaak 
zijn meest vertrouwde adviseur. Nu, wil een man voor zijn naaste metgezel, die zo nauw met 
hem verbonden is, en wiens wensen en voorkeuren zo'n sterke aanspraak op hem maken, 
iemand wiens gedachten vreemd zijn aan degenen die zijn eigen geest bezetten - iemand die 
noch een hulp, noch een troost, noch een steun kan zijn, voor zijn nobelste gevoelens en 
doelen? Is dit nauwe en bijna exclusieve gezelschap verenigbaar met het waarschuwen van 
vrouwen voor alle grote onderwerpen - geleerd worden dat ze zich niet moeten bekommeren 
om wat het de plicht van mannen is om te bekommeren, en dat het hebben van serieuze 
belangen buiten het huishouden buiten hun eigen provincie treedt? Is het goed voor een man 
om in volledige gemeenschap van gedachten en gevoelens te leven met iemand die bewust 
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inferieur aan zichzelf wordt gehouden, wiens aardse belangen onder dwang binnen vier muren 
worden opgesloten en die als genade van karakter onwetendheid en onverschilligheid over de 
meest inspirerende onderwerpen cultiveert, die waartussen zijn hoogste plichten zijn geworpen? 
Veronderstelt iemand dat dit kan gebeuren zonder afbreuk te doen aan het eigen karakter van 
de man? Meneer, de tijd is nu gekomen dat, tenzij vrouwen tot het niveau van de mannen 
worden verheven, de mannen tot het hunne worden teruggetrokken. De vrouwen van een 
mannenfamilie zijn ofwel een stimulans en een steun voor zijn hoogste aspiraties, ofwel een 
sleur. Je kunt ze onwetend houden van de politiek, maar je kunt niet voorkomen dat ze zich 
bezighouden met het minst respectabele deel van de politiek - zijn persoonlijkheden; als ze niet 
begrijpen en niet kunnen ingaan op de gevoelens van de man voor zijn publieke taak, geven ze 
wel om zijn persoonlijke belangen, en dat is de schaal waarop hun gewicht zeker zal worden 
geworpen. Ze zullen altijd een invloed hebben, [156] samenwerkend met de egoïstische 
ingevingen van de man, wachtend op zijn momenten van morele besluiteloosheid, en de kracht 
van elke verleiding verdubbelend. Zelfs als ze een bescheiden verdraagzaamheid aan de dag 
leggen, zal de loutere afwezigheid van hun sympathie een dood gewicht aan zijn morele 
energieën hangen, waardoor hij niet bereid is om offers te brengen die hij zal voelen, en om 
sociale voordelen en successen die hij zou delen, op te geven voor voorwerpen die hij niet kan 
waarderen. In de veronderstelling dat hij het geluk heeft te kunnen ontsnappen aan elke 
daadwerkelijke opoffering van het geweten, is het indirecte effect op de hogere delen van zijn 
eigen karakter nog steeds betreurenswaardig. Onder het mom van het feit dat de schoonheden 
van het karakter van de twee geslachten onderling onverenigbaar zijn, zijn mannen bang voor 
mannelijke vrouwen; maar degenen die de aard en de kracht van sociale invloeden hebben 
overwogen, weten heel goed, dat er niet veel meer mannelijke mannen zullen zijn, tenzij er 
mannelijke vrouwen zijn. Als mannen en vrouwen echt met elkaar omgaan, als vrouwen frivool 
zijn, zullen mannen frivool zijn; als vrouwen zich alleen maar bekommeren om persoonlijke 
interesse en ijdele ijdelheid, zullen mannen in het algemeen weinig anders bekommeren: de 
twee geslachten moeten nu samen opstaan of wegzakken. Men kan zeggen dat vrouwen zich 
kunnen interesseren voor grote publieke vragen zonder dat ze stemmen hebben; dat kan zeker; 
maar hoeveel van hen zullen dat doen? Het onderwijs en de maatschappij hebben hun macht 
uitgeput om de vrouwen te laten weten dat hun eigen gedragsregels zijn wat de maatschappij 
van hen verwacht; en de ontkenning van de stemming is een voor iedereen begrijpelijke 
verkondiging, dat wat de maatschappij ook mag verwachten, zij niet verwacht dat zij zich met 
publieke belangen bezig moeten houden. Waarom, de hele gedachten en gevoelens van een 
meisje worden erdoor afgezwakt vanuit haar schooldagen; ze heeft zelfs niet de interesse in de 
nationale geschiedenis die haar broers hebben, omdat het geen zaak van haar is als ze 
opgroeit. Als er vrouwen zijn - en dat zijn er nu gelukkig veel - die zich voor deze onderwerpen 
interesseren en ze bestuderen, dan is dat omdat de innerlijke kracht sterk genoeg is om het 
hoofd te bieden aan de ergste ontmoediging, die niet werkt door obstakels op te werpen, waar 
men tegen kan strijden, maar door de geest, die obstakels onder ogen ziet en overwint, te 
doden. 
 
Er wordt ons verteld, meneer, dat vrouwen geen stemrecht wensen. Als dat wel zo was, zou dat 
alleen maar bewijzen dat alle vrouwen nog steeds onder deze dodelijke invloed staan; dat de 
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opiaat hun geest en geweten nog steeds verkwanselt. Maar er zijn veel vrouwen die het 
kiesrecht wel willen, en ze hebben daarom gevraagd door middel van verzoekschriften aan dit 
Parlement. Hoe weten we hoeveel duizenden vrouwen er nog zijn die niet hebben gevraagd wat 
ze niet hopen te krijgen, of uit angst voor wat mannen of andere vrouwen van hen denken, of uit 
het gevoel dat ze door hun opvoedkundige afkeer zo verleidelijk zijn om zich te laten opvallen? 
Mannen moeten een zeldzame kracht van zelfmisleiding hebben, als ze veronderstellen dat 
leidende vragen die aan de dames van hun familie of van hun kennis worden gesteld, hun echte 
gevoelens zullen opwekken, of met volledige oprechtheid zullen worden beantwoord door één 
op de tienduizend vrouwen. Niemand is zo goed geschoold als de meeste vrouwen in het 
maken van een deugd van de noodzakelijkheid; het kost weinig om de zorg voor wat niet wordt 
aangeboden te ontkennen; en de openhartigheid in de uitdrukking van gevoelens die misschien 
onaangenaam zijn en die men als oncomplimenteus kan beschouwen voor hun naaste 
verwanten, is [157] niet een van de de deugden die de opvoeding van een vrouw neigt te 
cultiveren, en is bovendien een deugd die met voldoende risico's wordt beoefend, om 
voorzichtige vrouwen er gewoonlijk toe aan te zetten de uitoefening ervan te reserveren voor 
gevallen waarin er een dichterbij en een meer persoonlijk belang in het geding is. Hoe dan ook, 
degenen die zich niet bekommeren om het kiesrecht zullen er geen gebruik van maken; ofwel 
zullen ze zich niet laten registreren, ofwel zullen ze stemmen zoals hun mannelijke familieleden 
adviseren: waardoor, aangezien het voordeel waarschijnlijk ongeveer gelijkelijk over alle 
klassen zal worden verdeeld, er geen schade zal worden berokkend. Degenen, of ze nu weinig 
of veel zijn, die het voorrecht wel waarderen, zullen het uitoefenen en zullen die stimulans aan 
hun faculteiten krijgen, en die verruimende en liberaliserende invloed op hun gevoelens en hun 
gevoelens, die het kiesrecht zelden produceert op degenen die er wel tot worden toegelaten. 
Intussen zou een onwaardig stigma uit het hele geslacht worden verwijderd. De wet zou hen 
niet langer onbekwaam verklaren voor ernstige zaken; zou niet langer verkondigen dat hun 
meningen en wensen onwaardig zijn, over zaken die hen evenzeer als mannen aangaan, en 
over vele zaken die hen veel meer dan mannen aangaan. Ze zouden niet langer worden 
geklasseerd als kinderen, idioten en gekken, die niet in staat zijn om voor zichzelf of voor 
anderen te zorgen en die alles voor hen moeten doen, zonder hun toestemming te vragen. Als 
slechts één op de twintigduizend vrouwen gebruik zou maken van het stemrecht, zou het een 
zegen zijn voor alle vrouwen om daartoe in staat te worden gesteld. Zelfs dat theoretische 
rechteloosheid zou een gewicht onttrekken aan de uitbreiding van hun vermogens, waarvan het 
werkelijke onheil veel groter is dan het schijnbare. 
 
Dan wordt gezegd, dat vrouwen geen directe macht nodig hebben, die zoveel indirecte invloed 
heeft op hun mannelijke verwanten en connecties. Ik wil dit argument nog even doortrekken. 
Rijke mensen hebben veel indirecte invloed. Is dit een reden om hen te weigeren te stemmen? 
Stelt iemand een kwalificatie voor op de verkeerde manier, of brengt hij een 
hervormingsvoorstel binnen om iedereen die in een huis van 500 pond woont rechteloos te 
maken, of betaalt hij 100 pond per jaar aan directe belastingen? Tenzij deze regel voor de 
verdeling van de franchise is gereserveerd voor het exclusieve voordeel van vrouwen, zou het 
volgen dat personen met meer dan een bepaald fortuin mogen omkopen, maar niet mogen 
stemmen. Meneer, het is waar dat vrouwen grote macht hebben. Het is een deel van mijn zaak 
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dat ze grote macht hebben; maar ze hebben die onder de slechtst mogelijke omstandigheden, 
omdat het indirect is, en dus onverantwoordelijk. Ik wil van deze grote macht een 
verantwoordelijke macht maken. Ik wil de vrouw haar geweten laten voelen dat ze 
geïnteresseerd is in de eerlijke uitoefening ervan. Ik wil dat ze het gevoel krijgt dat het haar niet 
louter als een middel tot persoonlijke ascendentie is gegeven. Ik wil haar invloed laten werken 
door een mannelijke uitwisseling van meningen, en niet door cajolarisme. Ik wil in haar het 
politieke punt van eer wakker maken. Menig vrouw heeft al grote invloed op het politieke gedrag 
van de mannen die met haar verbonden zijn, en soms regelt ze dat met geweld; maar ze wordt 
nooit verondersteld er iets mee te maken te hebben; de man die ze beïnvloedt, en misschien 
misleidt, is alleen verantwoordelijk; haar macht is als de invloed van een favoriet op de 
achterbank. Meneer, ik eis dat allen die de macht uitoefenen de burthen op hen laten leggen om 
iets te weten te komen over de dingen waar ze macht over hebben [158]. Met het erkende recht 
op een stem, zou een gevoel van de overeenkomstige plicht komen. Vrouwen zijn meestal niet 
minderwaardig in gewetensvorming dan mannen. Maak van de vrouw een morele agent in deze 
zaken: laat zien dat je van haar een politiek geweten verwacht: en als ze het transcendente 
belang van deze dingen heeft leren begrijpen, zal ze weten waarom het verkeerd is om politieke 
overtuigingen op te offeren aan persoonlijk belang of ijdelheid; ze zal begrijpen dat politieke 
integriteit geen dwaas persoonlijk gehurktheid is, die een man in het belang van zijn gezin moet 
opgeven, maar een plechtige plicht is: en de mannen die zij kan beïnvloeden zullen betere 
mannen zijn in alle publieke aangelegenheden, en niet, zoals nu vaak het geval is, slechtere 
mannen door de hele hoeveelheid van haar invloed. 
 
Maar in ieder geval zal worden gezegd dat vrouwen geen praktisch ongemak ondervinden, als 
vrouwen, door niet te stemmen. De belangen van alle vrouwen zijn veilig in de handen van hun 
vaders, echtgenoten en broers, die hetzelfde belang bij hen hebben en niet alleen veel beter 
dan zij weten wat goed voor hen is, maar veel meer voor hen zorgen dan voor zichzelf. Meneer, 
dit is precies wat er wordt gezegd van alle niet-vertegenwoordigde klassen. De agenten 
bijvoorbeeld: worden zij niet virtueel vertegenwoordigd door de vertegenwoordiging van hun 
werkgevers? Zijn het belang van de werkgevers en dat van de werknemers niet hetzelfde, als 
het goed begrepen wordt? Om het tegendeel te beweren: is het niet de afschuwelijke misdaad 
om de klasse tegen de klasse op te zetten? Is de boer niet net zo geïnteresseerd in de welvaart 
van de landbouw als de arbeider, -de katoenproducent net zo goed als zijn arbeiders in de hoge 
prijs van calicoes? Zijn ze niet allebei even geïnteresseerd in het heffen van belastingen? En, in 
het algemeen, hebben werkgevers en werknemers niet een gemeenschappelijk belang tegen 
alle buitenstaanders, net als man en vrouw tegen iedereen buiten het gezin? En wat meer is, 
zijn niet alle werkgevers goede, vriendelijke, welwillende mannen, die van hun werkers houden 
en altijd willen doen wat het beste voor hen is? Al deze beweringen zijn net zo waar, en net zo 
goed voor het doel, als de overeenkomstige beweringen die mannen en vrouwen respecteren. 
Meneer, we leven niet in Arcadië, maar, zoals we de laatste tijd in herinnering werden gebracht, 
in faece Romuli:4 en in die regio hebben arbeiders andere bescherming nodig dan die van hun 
werkgevers, en vrouwen andere bescherming dan die van hun mannen. Ik zou graag willen dat 
het aantal vrouwen dat jaarlijks door hun mannelijke beschermers ter dood wordt geslagen, ter 
dood wordt geschopt of met voeten wordt getreden, en in een tegenovergestelde kolom het 
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bedrag van de opgelegde straffen, in die gevallen waarin de lafhartige misdadigers er niet 
helemaal vanaf kwamen, voor dit Parlement wordt teruggelegd. Ik zou ook graag willen dat in 
een derde kolom het bedrag aan eigendommen, waarvan het onrechtmatig nemen door 
dezelfde rechter, tijdens dezelfde zittingen of assisen, hetzelfde bedrag aan straf waardig werd 
bevonden. We zouden dan een rekenkundige schatting moeten hebben van de waarde die een 
mannelijke wetgever en [159] mannelijke tribunalen hebben vastgesteld voor de moord op een 
vrouw, vaak door middel van martelingen die jarenlang zijn voortgezet, waardoor we, als er 
enige schaamte in ons zou zijn, ons hoofd zouden moeten ophangen. Meneer, voordat wordt 
bevestigd dat vrouwen niet lijden in hun belang, als vrouwen, door de ontkenning van een stem, 
moet worden overwogen of vrouwen geen grieven hebben; of de wetten, en de praktijken die de 
wetten kunnen bereiken, in alle opzichten even gunstig zijn voor vrouwen als voor mannen. Hoe 
staat het er nu voor? Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs. We horen voortdurend dat het 
belangrijkste onderdeel van de nationale opvoeding de moeders zijn, omdat zij de toekomstige 
mannen opvoeden. Wordt daar echt belang aan gehecht? Zijn er veel vaders die evenveel 
geven om de opleiding van hun dochters als om die van hun zonen, of die bereid zijn er 
evenveel voor uit te geven? Waar zijn de universiteiten, waar de middelbare scholen, of de 
scholen van een hoog niveau, voor hen? Als gezegd wordt dat meisjes thuis beter opgeleid zijn, 
waar zijn dan de opleidingsscholen voor gouvernantes? Wat is er geworden van de 
schenkingen die onze voorouders hebben gedaan voor het onderwijs, niet van één geslacht, 
maar van beide zonder onderscheid? Ik heb van een van de hoogste autoriteiten over dit 
onderwerp vernomen dat in het merendeel van de schenkingen de voorzieningen niet voor 
jongens zijn bestemd, maar voor onderwijs in het algemeen; in één grote schenking, het 
Christusziekenhuis, is het uitdrukkelijk voor beide bestemd: die instelling onderhoudt en 
onderwijst nu 1100 jongens, en precies 26 meisjes.5 En als zij het vrouwelijk geslacht bereiken, 
hoe gaat het dan met dat grote en toenemende deel van het geslacht, dat, voortgekomen uit de 
geschoolde klassen, geen voorziening heeft geërfd, en er niet door huwelijken een heeft 
gekregen, of het verafschuwt om alleen maar voor een voorziening te trouwen, afhankelijk is 
van hun inspanningen om in hun levensonderhoud te voorzien? Nauwelijks een fatsoenlijk 
geschoold beroep, op één na, staat voor hen open. Ze zijn ofwel gouvernantes ofwel niets. Er 
heeft zich onlangs een feit voorgedaan dat het waard is om te worden herdacht in verband met 
dit onderwerp. Een jonge dame, juffrouw Garrett, bestudeerde vanuit geen enkele noodzaak, 
maar vanuit een eervolle wens om haar activiteit in te zetten voor het verlichten van het 
menselijk lijden, het medisch beroep. Nadat ze zich naar behoren had gekwalificeerd, klopte ze 
met een niet al te lovenswaardige energie en doorzettingsvermogen achtereenvolgens aan bij 
alle deuren waarlangs de toegang tot het medisch beroep bij wet wordt verkregen. Nadat ze alle 
andere deuren snel dicht had gevonden, ontdekte ze gelukkig een deur die per ongeluk op een 
kier was gezet.De Société des Apothecaires, zo lijkt het, was vergeten diegenen buiten te 
sluiten waarvan ze nooit gedacht hadden dat ze zouden proberen binnen te komen, en door 
deze nauwe ingang vond deze jonge dame haar weg naar dit beroep. Maar zo verwerpelijk was 
het voor dit geleerde lichaam dat vrouwen zelfs de medische begeleiders van vrouwen zouden 
moeten zijn, dat het smalle wicket waardoor Miss Garrett binnenkwam na haar gesloten is, en 
dat geen enkele tweede Miss Garrett erdoorheen zal mogen. En dit is instar omnium.8 Vrouwen 
tonen zich niet eerder in staat om te concurreren met mannen in welke carrière dan ook, dan 
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dat die carrière, als die lucratief of eervol is, voor hen gesloten is. Kort geleden waren vrouwen 
misschien wel Associates of the Royal Academy; maar ze onderscheidden zich zozeer, dat ze 
een zo eervolle plaats in hun kunst innamen, dat dit privilege ook is ingetrokken.9 Dit is het 
soort zorg dat de mannen, die hen zo trouw vertegenwoordigen, aan de belangen van de vrouw 
besteden. Dit is de manier waarop wij ongehuwde vrouwen behandelen. En hoe gaat het met 
de getrouwde? Zij, zo kan men zeggen, zijn niet geïnteresseerd in deze motie; en zij zijn niet 
direct geïnteresseerd; maar het interesseert, zelfs direct, velen die getrouwd zijn geweest, 
evenals anderen die dat wel zullen zijn. Nu, volgens het gewoonterecht van Engeland, behoort 
alles wat een vrouw heeft, absoluut toe aan de man; hij mag het allemaal van haar afscheuren, 
elke cent ervan verspillen in losbandigheid, haar laten steunen door haar werk zelf en haar 
kinderen, en als ze door heldhaftige inspanning en zelfopoffering in staat is om iets te zetten 
voor hun toekomstige wensen, tenzij ze juridisch van hem gescheiden is, kan hij haar spaargeld 
opstrijken, en haar berooid achterlaten. En zulke gevallen komen vaak voor. Meneer, als we 
genoeg bezeten waren om deze dingen goed te vinden, zou er meer excuus voor ons zijn, maar 
we weten wel beter. De rijkere klassen zorgen ervoor dat hun eigen dochters worden vrijgesteld 
van de gevolgen van deze afschuwelijke staat van de wet. Door de vernuftigheid van 
huwelijksregelingen zijn ze in staat om voor zichzelf een privaatrecht te maken, en dat doen ze 
steevast. Waarom zorgen wij niet voor die gerechtigheid voor de dochters van de armen, die wij 
voor onze eigen dochters verzorgen? Waarom wordt niet in elk geval datgene gedaan waar wij 
persoonlijk voor zorgen, de wet van het land gemaakt, zodat het kind van een arme man, wiens 
ouders zich de kosten van een nederzetting niet konden veroorloven, een recht kan behouden 
op elk klein goed dat aan haar kan worden overgedragen, en een stem kan hebben in de 
beschikking over haar eigen inkomsten, die in het geval van veel echtgenoten het beste en 
enige betrouwbare deel van de inkomsten van de familie zijn? Mij wordt soms gevraagd welke 
praktische grieven ik voorstel om te verhelpen door vrouwen een stem te geven. Ik stel onder 
andere voor dit te verhelpen. Ik geef deze gevallen om te bewijzen dat vrouwen niet de 
geplaagde kinderen van de maatschappij zijn die veel mensen lijken te denken dat ze zijn - dat 
ze niet de overdaad, de overbodige macht die hun wordt toegeschreven, hebben en niet 
voldoende vertegenwoordigd zijn door de vertegenwoordiging van de mannen die niet het hart 
hebben gehad om voor hen dit eenvoudige en voor de hand liggende stuk van rechtvaardigheid 
te doen. (Hoor, hoor.) Meneer, grieven van minder grote omvang dan de wet van het eigendom 
van gehuwde vrouwen, wanneer ze lijden onder partijen die minder geneigd zijn tot passieve 
onderwerping, hebben revoluties uitgelokt. Wij moeten de zekerheid die wij in dit geval voelen 
tegen een dergelijke consequentie niet aangrijpen om een beperkt aantal vrouwen te 
weerhouden van een gematigde deelname aan de vaststelling en verbetering van onze wetten, 
waar deze motie hen om vraagt, en waardoor de algemene gevoelens van vrouwen in dit 
Parlement via enkele mannelijke vertegenwoordigers zouden kunnen worden gehoord. We 
moeten hun niet ontzeggen wat we aan alle anderen toegeven: het recht om geraadpleegd te 
worden bij de keuze van een afgevaardigde; de gewone kans om in de grote Raad van de natie 
een paar organen van hun gevoel te hebben, wat elke kleine handel of beroepsgroep heeft, een 
paar leden die zich speciaal geroepen voelen om hun belangen te behartigen, en om te wijzen 
op de wijze waarop deze belangen worden beïnvloed door de wet, of door eventuele 
voorgestelde wijzigingen daarin. In deze motie wordt niet meer gevraagd; en als het moment 
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daar is, zoals het zeker zal komen, wanneer dit wordt toegekend, voel ik de vaste overtuiging 
dat u zich nooit zult bekeren van de concessie. 
 
[Aan het einde van zijn toespraak heeft Mill zijn amendement ingediend om het woord persoon 
te vervangen door het woord man "(horen, horen)" in Clausule 4 van de Hervormingswet, die 
betrekking had op de beroepskwalificaties voor kiezers in de provincies. Na zeven andere 
sprekers sloot Mill het debat af]. 
 
Ik wil alleen maar zeggen, als antwoord op het verzoek van de nobele Heer om de motie in te 
trekken, dat ik veel te blij ben met de toespraken die tegen de motie zijn gehouden - hijzelf ook - 
om te denken aan het intrekken van de motie. Er is niets dat mij meer verheugt in die 
toespraken dan dat iedereen die heeft geprobeerd om überhaupt te discussiëren, heeft gepleit 
tegen iets dat niet in het Parlement aan de orde is (hoor, hoor): ze hebben gepleit tegen het 
toelaten van getrouwde vrouwen, wat niet in de motie staat; of ze hebben gepleit tegen het 
toelaten van vrouwen als leden van dit Parlement; of nogmaals, als de geachte afgevaardigde 
voor de Wick-burgemeentes (de heer. Laing) heeft gepleit tegen het toelaten van vrouwen als 
generaals en officieren in het leger; een vraag waarvan ik nauwelijks hoef te zeggen dat die niet 
in het Parlement aan de orde is. Ik denk zeker dat we, als het gaat om het algemeen kiesrecht, 
zoals we waarschijnlijk ooit zullen doen (oh, oh!) - als we de stemming uitbreiden naar alle 
mannen, moeten we die ook uitbreiden naar alle vrouwen. Aangezien u echter een 
eigendomskwalificatie behoudt, stel ik voor om het stemrecht niet uit te breiden tot alle vrouwen, 
maar tot degenen die deze kwalificatie hebben. Als jonge vrouwen, zoals een van de sprekers 
vermoedde, zoveel waarde aan het kiesrecht zouden moeten hechten dat ze niet bereid zouden 
moeten zijn zich ervan te ontdoen om te trouwen, kan ik alleen maar zeggen dat als ze niet 
zonder het kiesrecht zullen trouwen, ze het waarschijnlijk zullen mogen behouden. (Luister, en 
een lachertje.) Wat betreft elke vraag die kan rijzen in verband met het wegnemen van andere 
handicaps van vrouwen, deze is niet aan de orde in het Parlement. Er zijn duidelijk veel 
argumenten en overwegingen die niet over het hoofd kunnen worden gezien bij de behandeling 
van deze grotere kwesties, maar die niet aan de orde komen in de onderhavige motie, en 
daarom is het niet nodig dat ik hier iets over zeg. Ik wil alleen maar zeggen dat als we in de loop 
van de ervaring - vooral na de ervaring met het effect van de toekenning van het stemrecht - tot 
het besluit komen dat gehuwde vrouwen stemrecht moeten hebben, of dat vrouwen moeten 
worden toegelaten tot elk werk of beroep dat ze nu niet worden toegelaten - als het de 
algemene opvatting wordt dat ze het stemrecht moeten hebben, zullen ze het hebben. 
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Tekst 08 
The Struggle for Human Rights (28 September 1948) 

Eleanor Roosevelt 

Vertaling 
Ik ben vanavond gekomen om met u te praten over een van de grootste kwesties van onze tijd, 
namelijk het behoud van de menselijke vrijheid. Ik heb ervoor gekozen om het hier in Frankrijk, 
aan de Sorbonne, te bespreken, omdat hier in deze bodem de wortels van de menselijke 
vrijheid al lang geleden diep zijn doorgedrongen en ze hier rijkelijk zijn gevoed. Hier werd de 
Verklaring van de Rechten van de Mens afgekondigd en de grote slogans van de Franse 
Revolutie - vrijheid, gelijkheid, broederschap - spraken tot de verbeelding van de mens. Ik heb 
ervoor gekozen om deze kwestie in Europa te bespreken, omdat dit het toneel is geweest van 
de grootste historische gevechten tussen vrijheid en tirannie. Ik heb ervoor gekozen om het in 
de begindagen van de Algemene Vergadering te bespreken, omdat het vraagstuk van de 
menselijke vrijheid van doorslaggevend belang is voor de oplossing van de nog bestaande 
politieke geschillen en voor de toekomst van de Verenigde Naties. 
 
Het doorslaggevende belang van deze kwestie werd volledig erkend door de oprichters van de 
Verenigde Naties in San Francisco. De zorg voor het behoud en de bevordering van de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden vormt de kern van de Verenigde Naties. Het 
Handvest van de Verenigde Naties onderscheidt zich door de zorg voor de rechten en het 
welzijn van individuele mannen en vrouwen. De Verenigde Naties hebben duidelijk gemaakt dat 
zij de mensenrechten willen handhaven en de waardigheid van de menselijke persoonlijkheid 
willen beschermen. In de preambule van het Handvest staat de grondtoon bij de verklaring: 
"Wij, het volk van de Verenigde Naties, zijn vastbesloten... om het geloof in de fundamentele 
menselijke rechten te herbevestigen, in de waardigheid en de waarde van de mens, in de 
gelijke rechten van mannen en vrouwen en van grote en kleine naties, en ... om sociale 
vooruitgang en een betere levensstandaard in grotere vrijheid te bevorderen". Dit weerspiegelt 
het basisprincipe van het Handvest dat de vrede en veiligheid van de mensheid afhankelijk zijn 
van de wederzijdse eerbiediging van de rechten en vrijheden van iedereen. 
 
Een van de doelstellingen van de Verenigde Naties wordt in artikel 1 genoemd: "internationale 
samenwerking tot stand te brengen bij het oplossen van internationale problemen van 
economische, sociale, culturele of humanitaire aard en bij het bevorderen en aanmoedigen van 
de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden voor iedereen, zonder 
onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst". 
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Deze gedachte wordt op verschillende plaatsen herhaald en met name in de artikelen 55 en 56 
verbinden de leden zich ertoe om in samenwerking met de Verenigde Naties gezamenlijk en 
afzonderlijk op te treden ter bevordering van "de universele eerbiediging van de mensenrechten 
en de fundamentele vrijheden voor iedereen, zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of 
godsdienst". 
 
De Commissie voor de rechten van de mens kreeg als eerste en belangrijkste taak de opstelling 
van een internationale wet inzake de rechten van de mens. De Algemene Vergadering die 
enkele dagen geleden hier in Parijs haar derde zitting opende, zal de eerste vruchten plukken 
van de inspanningen van de commissies voor deze taak, namelijk de Internationale Verklaring 
van de Rechten van de Mens. 
 
Deze Verklaring werd uiteindelijk voltooid na veel werk tijdens de laatste zitting van de 
Mensenrechtencommissie in New York in het voorjaar van 1948. De Economische en Sociale 
Raad heeft haar zonder aanbeveling naar de Algemene Vergadering gestuurd, samen met 
andere documenten die door de Commissie voor de rechten van de mens zijn toegezonden. 
In onze Commissie is besloten dat een wetsontwerp van rechten twee delen moet bevatten: 
 
1. Een verklaring die door de lidstaten van de Verenigde Naties in de Algemene Vergadering 
zou kunnen worden goedgekeurd. Deze Verklaring zou een grote morele kracht hebben en zou 
tegen de volkeren van de wereld zeggen "dit is wat wij hopen dat de mensenrechten in de 
komende jaren voor alle mensen zullen betekenen". We hebben hier de rechten neergezet die 
volgens ons fundamenteel zijn voor individuele mensen over de hele wereld. Zonder deze 
rechten voelen we dat de volledige ontwikkeling van de individuele persoonlijkheid onmogelijk 
is. 
 
2. Het tweede deel van het wetsvoorstel, dat de Commissie voor de rechten van de mens 
wegens tijdgebrek nog niet heeft afgerond, is een convenant in de vorm van een verdrag dat 
aan de naties van de wereld moet worden voorgelegd. Elke natie zou, als zij daartoe bereid is, 
dit verbond ratificeren en het verbond zou dan bindend worden voor de naties die zich eraan 
houden. Elke natie die het verdrag ratificeert, zou dan verplicht zijn om zijn wetten te wijzigen 
wanneer deze niet in overeenstemming zijn met de punten die in het verdrag zijn opgenomen. 
Dit convenant zou natuurlijk een eenvoudiger document moeten zijn. Er kan geen sprake van 
zijn dat er aspiraties worden geformuleerd die volgens ons in de Verklaring zijn toegestaan. Er 
zouden alleen rechten in kunnen worden vastgelegd die door de wet kunnen worden 
gewaarborgd en er moeten methoden voor de uitvoering in worden opgenomen, en geen enkele 
staat die het convenant ratificeert, mag het negeren. Over de wijze van uitvoering is nog geen 
overeenstemming bereikt en de Commissie heeft er op geen enkele vergadering van de 
Commissie voldoende aandacht aan besteed. Er zou zeker een discussie moeten worden 
gevoerd over de hele kwestie van deze wereldwet voor de rechten van de mens en de 
verklaring zou door deze Vergadering kunnen worden aanvaard als zij het daarover eens wordt. 
Ik denk dat de aanvaarding van de Verklaring elke natie in de komende maanden zou moeten 
aanmoedigen om de betekenis ervan met haar bevolking te bespreken, zodat zij beter 
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voorbereid zal zijn om het convenant te aanvaarden met een dieper begrip van de betrokken 
problemen wanneer dat, naar wij hopen, over een jaar wordt gepresenteerd en, naar wij hopen, 
wordt aanvaard. 
 
 
De verklaring is afkomstig van de Commissie voor de rechten van de mens en wordt met 
eenparigheid van stemmen aangenomen, op vier onthoudingen na: de Verenigde Staten, 
Joegoslavië, Oekraïne en Wit-Rusland. De reden hiervoor is een fundamenteel verschil in de 
opvatting van de mensenrechten zoals die in deze staten bestaan en in bepaalde andere 
lidstaten van de Verenigde Naties. 
 
In de discussie voor de Vergadering moet volgens mij glashelder worden gemaakt wat deze 
verschillen zijn en ik wil vanavond wat tijd besteden aan het duidelijk maken van deze 
verschillen. Het lijkt mij een goede reden om vandaag de tijd te nemen om goed en duidelijk 
over het onderwerp na te denken als de mensenrechten, want in de aanvaarding en naleving 
van deze rechten ligt volgens mij de wortel van onze kans op vrede in de toekomst, en op de 
versterking van de organisatie van de Verenigde Naties tot het punt waarop deze de vrede in de 
toekomst kan handhaven. 
 
We moeten niet in verwarring raken over wat vrijheid is. De fundamentele mensenrechten zijn 
eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen: vrijheid van meningsuiting en een vrije pers; vrijheid van 
godsdienst en eredienst; vrijheid van vergadering en het recht van petitie; het recht van mannen 
om veilig te zijn in hun huizen en vrij van onredelijke huiszoekingen en inbeslagnames en van 
willekeurige arrestatie en bestraffing. 
 
We moeten ons niet laten misleiden door de inspanningen van de reactiekrachten om de grote 
woorden van onze vrije traditie in de prostitutie te verwerken en zo de strijd te verwarren. 
Democratie, vrijheid en mensenrechten hebben voor de mensen in de wereld een duidelijke 
betekenis gekregen die we niet mogen toestaan dat een volk zo verandert dat het synoniem 
wordt gemaakt met onderdrukking en dictatuur. 
 
Er zijn fundamentele verschillen, zelfs in het gebruik van woorden, tussen een democratisch en 
een totalitair land. Zo betekent "democratie" bijvoorbeeld één ding voor de V.S.S.R. en een 
ander voor de V.S.A. en, ik weet het, voor Frankrijk. Ik heb sinds de eerste vergadering van de 
nucleaire commissie van de Commissie voor de rechten van de mens gediend, en ik denk dat 
dit punt duidelijk naar voren komt. 
 
De vertegenwoordigers van de V.S.R. beweren dat zij al veel dingen hebben bereikt die wij, in 
wat zij de "burgerlijke democratieën" noemen, niet kunnen bereiken omdat hun regering de 
verwezenlijking van deze dingen controleert. Onze regering lijkt hen machteloos omdat ze 
uiteindelijk door het volk wordt gecontroleerd. Ze zouden het niet zo zeggen - ze zouden 
zeggen dat het volk in de V.S.S.R. hun regering controleert door toe te staan dat hun regering 
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bepaalde absolute rechten heeft. Wij zijn daarentegen van mening dat bepaalde rechten nooit 
aan de regering kunnen worden toegekend, maar in handen van het volk moeten blijven. 
 
Zo zal de U.S.S.R. beweren dat hun pers vrij is omdat de staat hem vrij maakt door de 
machines, het papier en zelfs het geld voor de salarissen van de mensen die aan het papier 
werken te leveren. Ze stellen dat er geen controle is over wat er in de verschillende kranten 
wordt gedrukt die ze op deze manier subsidiëren, bijvoorbeeld als vakbondspapier. Maar wat 
zou er gebeuren als een papier ideeën zou drukken die kritisch staan tegenover het basisbeleid 
en de basisopvattingen van de communistische regering? Ik weet zeker dat er een goede reden 
is om dat papier af te schaffen. 
 
Het is waar dat er veel gevallen zijn geweest waarin kranten in de V.S.S.R. ambtenaren en hun 
acties hebben bekritiseerd en verantwoordelijk zijn geweest voor de verwijdering van die 
ambtenaren, maar daarbij hebben ze niets bekritiseerd wat fundamenteel was voor de 
communistische overtuigingen. Zij bekritiseerden alleen de methoden om dingen te doen, dus 
men moet onderscheid maken tussen dingen die toelaatbaar zijn, zoals kritiek op een individu of 
op de manier van doen, en de kritiek op een geloof dat van vitaal belang zou zijn voor de 
acceptatie van het communisme. 
 
Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen vakbonden in de totalitaire staten en in de 
democratieën? In de totalitaire staat is een vakbond een instrument dat door de regering wordt 
gebruikt om plichten af te dwingen, niet om rechten te doen gelden. Propagandamateriaal 
waarvan de regering wil dat de arbeiders het krijgen, wordt aan de vakbonden geleverd om 
onder hun leden te worden verspreid. 
 
Onze vakbonden zijn daarentegen uitsluitend de instrumenten van de arbeiders zelf. Ze 
vertegenwoordigen de arbeiders in hun relaties met de regering en met het management en ze 
zijn vrij om hun eigen mening te ontwikkelen zonder hulp of inmenging van de regering. De 
concepten van onze vakbonden en die in totalitaire landen zijn drastisch verschillend. Er is 
weinig wederzijds begrip. 
 
Ik denk dat het beste voorbeeld dat men kan geven van dit fundamentele verschil in het gebruik 
van termen is "het recht om te werken". De Sovjet-Unie staat erop dat dit een grondrecht is dat 
alleen zij kan garanderen, omdat alleen zij zorgt voor volledige werkgelegenheid door de 
overheid. Maar het recht om te werken in de Sovjet-Unie betekent dat werknemers de opdracht 
krijgen om te doen wat de regering hun opdraagt, zonder dat het volk de kans krijgt om deel te 
nemen aan de beslissing dat de regering dit moet doen. Een samenleving waarin iedereen 
werkt is niet noodzakelijkerwijs een vrije samenleving en kan inderdaad een 
slavenmaatschappij zijn; aan de andere kant kan een samenleving waarin sprake is van 
wijdverbreide economische onzekerheid de vrijheid veranderen in een onvruchtbaar recht voor 
miljoenen mensen. Wij in de Verenigde Staten zijn tot het besef gekomen dat het de vrijheid 
betekent om een baan te kiezen, om te werken of niet te werken zoals men dat wil. Wij, in de 
Verenigde Staten, zijn echter tot het besef gekomen dat mensen het recht hebben om te eisen 
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dat hun regering niet toestaat dat ze verhongeren omdat ze als individuen geen werk kunnen 
vinden zoals ze gewend zijn en dit is een beslissing van de publieke opinie die het gevolg is van 
de grote depressie waarin veel mensen zonder werk zitten, maar we zouden in de Verenigde 
Staten niet overwegen dat we enige vrijheid hebben gekregen als we gedwongen werden een 
dictatoriale opdracht te volgen om te werken waar en wanneer ons dat werd verteld. Het recht 
om te kiezen lijkt ons een belangrijke, fundamentele vrijheid. 
Ik heb veel sympathie voor het Russische volk. Ze houden van hun land en hebben het altijd 
dapper verdedigd tegen indringers. Ze hebben een periode van revolutie doorgemaakt, 
waardoor ze een tijd lang afgesloten waren van contact met de buitenwereld. Ze hebben hun 
daaruit voortvloeiende wantrouwen jegens andere landen niet verloren en het grote probleem is 
vandaag de dag dat hun regering dit wantrouwen aanmoedigt en lijkt te geloven dat alleen 
geweld hen respect zal brengen. 
 
Wij, in de democratieën, geloven in een soort internationaal respect en actie die wederkerig zijn. 
Wij vinden dat anderen ons niet anders moeten behandelen dan zij willen. Het is de inmenging 
in andere landen die vooral het antagonisme tegen de Sovjetregering aanwakkert. Als zij zich 
veilig wil voelen bij de ontwikkeling van haar economische en politieke theorieën op haar 
grondgebied, dan moet zij anderen diezelfde veiligheid bieden. Wij geloven in de vrijheid van 
mensen om hun eigen fouten te maken. Wij bemoeien ons niet met hen en zij zouden zich niet 
met anderen moeten bemoeien. 
 
Het fundamentele probleem waarmee de wereld vandaag de dag wordt geconfronteerd, is, 
zoals ik in het begin al zei, het behoud van de menselijke vrijheid voor het individu en dus voor 
de maatschappij waarvan hij deel uitmaakt. Deze strijd wordt vandaag de dag opnieuw gevoerd, 
net zoals ten tijde van de Franse Revolutie en ten tijde van de Amerikaanse Revolutie. De 
kwestie van de menselijke vrijheid is nu nog even beslissend als toen. Ik wil u mijn opvatting 
geven over wat in mijn land wordt bedoeld met de vrijheid van het individu. 
 
Lang geleden in Londen, tijdens een gesprek met de heer Vyshinsky, vertelde hij mij dat er in 
de wereld niet zoiets bestaat als vrijheid voor het individu. Alle vrijheid van het individu werd 
geconditioneerd door de rechten van andere individuen. Dat heb ik natuurlijk toegegeven. Ik zei: 
"We benaderen de kwestie vanuit een ander gezichtspunt; we proberen hier in de Verenigde 
Naties idealen te ontwikkelen die breder georiënteerd zijn, die eerst de rechten van de mens in 
overweging nemen, die zullen overwegen wat de mens vrijer maakt: niet regeringen, maar de 
mens." 
 
De totalitaire staat plaatst de wil van het volk op de tweede plaats bij de decreten die door een 
paar mannen aan de top worden afgekondigd. 
Natuurlijk moet er altijd rekening worden gehouden met de rechten van anderen, maar in een 
democratie is dit geen beperking. Sterker nog, in onze democratieën maken we onze vrijheden 
veilig, omdat van ieder van ons wordt verwacht dat hij of zij de rechten van anderen respecteert 
en we vrij zijn om onze eigen wetten te maken. 
 

39  



 

Vrijheid voor onze volkeren is niet alleen een recht, maar ook een instrument. Vrijheid van 
meningsuiting, persvrijheid, vrijheid van informatie, vrijheid van vergadering - dat zijn voor ons 
niet alleen abstracte idealen; het zijn instrumenten waarmee we een manier van leven creëren, 
een manier van leven waarin we van vrijheid kunnen genieten. 
 
Soms zijn de processen van de democratie traag, en ik heb sommige van onze leiders weten te 
zeggen dat een welwillende dictatuur de gewenste doelen zou bereiken in een veel kortere tijd 
dan nodig is om de democratische processen van discussie en de langzame vorming van de 
publieke opinie te doorlopen. Maar er is geen enkele manier om te verzekeren dat een dictatuur 
welwillend zal blijven of dat de macht, eenmaal in de handen van een paar mensen, zonder 
strijd of revolutie aan het volk zal worden teruggegeven. Dit hebben we uit ervaring geleerd en 
we accepteren de langzame processen van de democratie, omdat we weten dat short-cuts 
compromisprincipes, waarover geen compromissen mogelijk zijn. 
 
De laatste uiting van de mening van de mensen bij ons is door middel van vrije en eerlijke 
verkiezingen, met geldige keuzes over fundamentele kwesties en kandidaten. De geheime 
stemming is essentieel voor vrije verkiezingen, maar u moet wel een keuze voor u hebben. Ik 
heb mijn man vaak horen zeggen dat een volk nooit zijn vrijheid hoeft te verliezen als het zijn 
recht op een geheime stemming behoudt en als het die geheime stemming ten volle benut. 
Fundamentele beslissingen van onze samenleving worden genomen door de uitdrukkelijke wil 
van het volk. Wanneer we deze vrijheden bedreigd zien, in plaats van dat ze uit elkaar vallen, 
wordt onze natie verenigd en komen onze democratieën samen als een verenigde groep, 
ondanks onze uiteenlopende achtergronden en vele raciale spanningen. 
 
In de Verenigde Staten hebben we een kapitalistische economie. Dat komt omdat de publieke 
opinie dat soort economie bevoordeelt onder de omstandigheden waarin wij leven. Maar we 
hebben bepaalde beperkingen opgelegd; we hebben bijvoorbeeld antitrustwetten. Dit is het 
juridische bewijs van de vastberadenheid van het Amerikaanse volk om een economie van vrije 
concurrentie in stand te houden en niet toe te staan dat monopolies de vrijheid van het volk 
wegnemen. 
 
Onze vakbonden worden sterker omdat de mensen gaan geloven dat dit de juiste manier is om 
de rechten van de arbeiders te garanderen en dat het recht om zich te organiseren en collectief 
te onderhandelen het evenwicht bewaart tussen de feitelijke producent en de investeerder in 
geld en de manager in de industrie die waakt over de man die met zijn handen werkt en die de 
materialen produceert die onze tastbare rijkdom zijn. 
 
In de Verenigde Staten zijn we oud genoeg om geen aanspraak te maken op perfectie. We 
erkennen dat we enkele problemen van discriminatie hebben, maar we vinden dat er gestaag 
vooruitgang wordt geboekt in de oplossing van deze problemen. Door middel van normale 
democratische processen komen we erachter wat onze behoeften zijn en hoe we volledige 
gelijkheid voor al onze mensen kunnen bereiken. Vrije discussie over het onderwerp is 
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toegestaan. Ons Hooggerechtshof heeft onlangs beslissingen genomen om een aantal van 
onze wetten te verduidelijken om de rechten van iedereen te garanderen. 
 
 
De U.S.R. beweert dat het een punt heeft bereikt waarop alle rassen binnen haar grenzen 
officieel als gelijkwaardig worden beschouwd en gelijke rechten hebben en ze staan erop dat ze 
niet worden gediscrimineerd als het gaat om minderheden. 
 
Dit is een lovenswaardig doel, maar er zijn andere aspecten van de ontwikkeling van de vrijheid 
van het individu die essentieel zijn voordat de loutere afwezigheid van discriminatie veel waard 
is, en die ontbreken in de Sovjet-Unie. Tenzij hun de vrijheden worden ontzegd die zij willen en 
die zij zien dat andere mensen hebben, klagen mensen meestal niet over discriminatie. Het zijn 
deze andere vrijheden - de fundamentele vrijheden van meningsuiting, van de pers, van 
godsdienst en geweten, van vergadering, van een eerlijk proces en van vrijwaring van 
willekeurige arrestatie en bestraffing - die een totalitaire regering haar volk niet veilig kan geven 
en die betekenis geven aan de vrijwaring van discriminatie. 
 
Ik ben ervan overtuigd, en ik ben er zeker van dat het ook de uwe is, dat de strijd voor 
democratie en vrijheid een kritische strijd is, want het behoud ervan is essentieel voor het grote 
doel van de Verenigde Naties om de internationale vrede en veiligheid te handhaven. 
Onder vrije mannen kan het doel de middelen niet rechtvaardigen. We kennen de patronen van 
het totalitarisme - de ene politieke partij, de controle over scholen, de pers, de radio, de 
kunsten, de wetenschappen en de kerk om het autocratische gezag te ondersteunen; dit zijn de 
eeuwenoude patronen waartegen de mensen drieduizend jaar lang hebben geworsteld. Dit zijn 
de tekenen van reactie, terugtrekking en achteruitgang. 
 
De Verenigde Naties moeten vasthouden aan de erfenis van de vrijheid die de strijd van de 
volkeren heeft gewonnen; zij moeten ons helpen om deze door te geven aan de komende 
generaties. 
 
De ontwikkeling van het ideaal van de vrijheid en de vertaling ervan in het dagelijks leven van 
de mensen in grote delen van de wereld is het resultaat van de inspanningen van vele volkeren. 
Het is de vrucht van een lange traditie van krachtig denken en moedig handelen. Geen enkel 
ras en geen enkel volk kan beweren dat het al het werk heeft gedaan om een grotere 
waardigheid voor de mens en een grotere vrijheid voor de ontwikkeling van de menselijke 
persoonlijkheid te bereiken. In elke generatie en in elk land moet de strijd worden voortgezet en 
moeten er nieuwe stappen vooruit worden gezet, aangezien dit bij uitstek een gebied is waarop 
men zich moet terugtrekken. 
 
Het gebied van de mensenrechten is niet een gebied waar compromissen over fundamentele 
beginselen mogelijk zijn. Het werk van de Commissie voor de rechten van de mens is illustratief. 
De Verklaring van de Rechten van de Mens voorziet daarin: "Iedereen heeft het recht om elk 
land te verlaten, ook het zijne." De Sovjet-vertegenwoordiger zei dat hij met dit recht zou 
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instemmen als er een enkele zin aan werd toegevoegd, "overeenkomstig de procedure die is 
vastgelegd in de wetten van dat land." Het is duidelijk dat het accepteren van dit recht niet 
alleen een compromis is, maar ook een vernietiging van het genoemde recht. Dit geval 
illustreert het belang van de stelling dat we er altijd op moeten letten dat we de fundamentele 
rechten van de mens niet in gevaar brengen, alleen maar om eenstemmigheid te bereiken en 
ze dus te verliezen. 
 
Naar mijn mening zal het niet gemakkelijk zijn om unanimiteit te bereiken over onze 
verschillende concepten van regering en mensenrechten. De strijd zal ongetwijfeld moeilijk zijn 
en we moeten standvastig maar geduldig zijn. Als we trouw blijven aan onze principes, denk ik 
dat het mogelijk is om de vrijheid te behouden en dat we dat op vreedzame wijze en zonder 
geweld kunnen doen. 
 
De toekomst moet in het teken staan van de verbreding van de mensenrechten in de hele 
wereld. Mensen die een glimp van de vrijheid hebben opgevangen, zullen nooit tevreden zijn 
totdat ze die vrijheid voor zichzelf hebben veiliggesteld. Mensenrechten zijn in feite een 
fundamenteel rechts- en overheidsobject in een rechtvaardige samenleving. Mensenrechten 
bestaan in de mate dat ze worden gerespecteerd door mensen in de betrekkingen met elkaar 
en door regeringen in de betrekkingen met hun burgers. 
 
De wereld in het algemeen is zich bewust van de tragische gevolgen voor mensen die worden 
geregeerd door totalitaire systemen. Als we kijken naar de opkomst van Hitler, zien we hoe de 
ketens worden gesmeed die het individu een slaaf houden en zien we veel overeenkomsten in 
de manier waarop dingen in andere landen worden bereikt. Politiek gezien moeten de mensen 
vrij zijn om te discussiëren en tot zoveel mogelijk feiten te komen en er moet ten minste een 
tweepartijensysteem in een land zijn, want als er maar één politieke partij is, kunnen te veel 
dingen ondergeschikt worden gemaakt aan de belangen van die ene partij en wordt het een 
tiran en geen instrument van democratisch bestuur. 
 
De propaganda die we in het recente verleden hebben meegemaakt, zoals we die nu zien, is 
bedoeld om de vrijheid en onafhankelijkheid van de volkeren aan te tasten, te ondermijnen en te 
vernietigen. Dergelijke propaganda stelt alle volkeren voor de vraag of zij hun erfgoed aan 
rechten moeten betwijfelen en daarom de beginselen waarmee zij leven in gevaar moeten 
brengen, of dat zij moeten proberen de uitdaging aan te gaan, hun waakzaamheid moeten 
verdubbelen en standvastig moeten zijn in de strijd voor het behoud en de uitbreiding van de 
menselijke vrijheden. 
 
Mensen die het respect waar ze als mens recht op hebben, blijven ontkennen, zullen in een 
dergelijke ontkenning niet voor altijd berusten. 
 
Het Handvest van de Verenigde Naties is een leidraad op weg naar de verwezenlijking van de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden in de hele wereld. De onmiddellijke test is niet 
alleen de mate waarin mensenrechten en vrijheden al zijn bereikt, maar ook de richting waarin 
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de wereld zich beweegt. Is er sprake van een getrouwe naleving van de doelstellingen van het 
Handvest als sommige landen de mensenrechten en vrijheden blijven beknotten in plaats van 
de universele eerbiediging van de mensenrechten en vrijheden voor iedereen te bevorderen, 
zoals in het Handvest wordt geëist? 
De plaats om de kwestie van de mensenrechten te bespreken is in het forum van de Verenigde 
Naties. De Verenigde Naties zijn opgezet als de gemeenschappelijke ontmoetingsplaats voor 
naties, waar we samen kunnen nadenken over onze wederzijdse problemen en gebruik kunnen 
maken van onze verschillen in ervaring. Het is inherent aan onze vaste gehechtheid aan 
democratie en vrijheid dat we altijd bereid zijn de fundamentele democratische procedures van 
eerlijke discussie en onderhandeling te gebruiken. Het is nu zoals altijd onze hoop dat we, 
ondanks de grote verschillen in aanpak waarmee we vandaag de dag in de wereld worden 
geconfronteerd, met wederzijds vertrouwen in de beginselen van het Handvest van de 
Verenigde Naties tot een gemeenschappelijke basis van begrip kunnen komen. Wij zijn hier om 
deel te nemen aan de bijeenkomsten van deze grote internationale vergadering die in uw mooie 
hoofdstad Parijs bijeenkomt. Vrijheid voor het individu is een onlosmakelijk onderdeel van de 
gekoesterde tradities van Frankrijk. Als een van de afgevaardigden uit de Verenigde Staten bid 
ik de Almachtige God dat we hier weer een overwinning mogen behalen voor de rechten en 
vrijheden van alle mensen. 
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