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Noblesse oblige (1992) 

Sieth Delhaas  

De Bazuin, Splinter, 12 juni 1992 

De zenuwslopende onzekerheid voor vele 

tienduizenden weduwen, sleept zich voort. 

Komt de gevreesde Algemene 

Nabestaandenwet (ANW) er nu wel — zeker — 

of niet in de vorm zoals staatssecretaris Ter 

Veld (PvdA) haar heeft uitgedokterd? Vorig 

jaar rond Moederdag zou het doek, zwart 

fluweel, vallen. Het AOW-rumoer gooide roet 

in de plannen, weduwen gebruikten het 

uitstel voor tamtam. Ter Veld in verwarring 

van het verzet, wijzigt haar plan: ten gunste 

van weduwen, zegt zij; het levert het Kabinet een besparing van 40 miljoen op. Dat is nog 

eens rekenen. 

Uit onverwachte hoek komt er bijstand voor bestaande en toekomstige weduwen. Van CDA’s 

kroonprins Elco Brinkman. Als deze maand de ANW wordt behandeld zullen de weduwen zeker 

‘lustig’ worden. Zekerheid daarvoor biedt het optreden van Elco op de partijraad op 23 mei. 

Hij veroorloofde zich de vrijheid om het in feministische kringen veelbetekenende lied van 

pionierster Joke Smit te reciteren, daarmee zijn partijgenoot Hillen de les lezend, die zich te 

buiten was gegaan aan reactionaire uitspraken over de man/vrouw-verhouding. Met: ‘Er is een 

land waar vrouwen willen wonen, waar onrecht niet als een natuurgegeven wordt beschouwd, 

waar dienstbaarheid niet toevalt aan één sekse, (…) waar moeder niet hetzelfde is als 

huisvrouw, waar allen zorgen voor wie hulp behoeven, en ‘t brood verdienen met maar vijf 

uur werk…’ etc., gaf hij aan dat het CDA geen vrouwonvriendelijkheid meer duldt.  

Het vrouwelijk CDA-deel was de mening van Hillen in het verkeerde keelgat geschoten. Ook 

bij Elco zelf. Applaus dus voor Elco van (het vrouwendeel van) zijn partij. De weduwen kunnen 

rekenen op de steun van het CDA. Immers de verzamelde vrouwenorganisaties in Nederland, 

zij die uitmaken hoe het land zal zijn, waar vrouwen willen wonen, hebben zich uitgesproken 

tégen het voor stel.  

De CDA-volksvertegenwoordigsters, onder leiding van hun troonpretendent, weten wat hen bij 

stemming te doen staat. De golf van enthousiasme voor Elco van de partijraad, zal zich dan 

uitbreiden over ons hele goede vaderland. 


