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 N  I  E  U  W  S     V  A  N     H  E  T     V  A  K  B  O  N  D  S  F  R  O  N  T      

Tot het jaar 1912, toen de Armenwet 

van 1854 enigszins verlicht werd, wa-

ren weduwen en wezen aan de bede-

ling van de burgerij overgeleverd. Zo 

vertelde Willem Ansing, voorzitter van 

de amsterdamse afdeling van de IJzer- 

en Metaalbewerkersbond, in 1887 aan 

de parlementaire enquêtekommissie 

dat de weduwe van een verongelukte 

metaalarbeider een kwartier loon uitge-

keerd kreeg. Het ongeluk gebeurde om 

kwart voor drie en ze kreeg tot drie uur 

uitbetaald.  

een half jaar gedurende twee jaar opge-
nomen in een werklozen-regeling voor 
ouderen. In die regeling worden alle 
vormen van andere inkomsten afgetrok-
ken en de vrouw dient zich beschikbaar 
te stellen voor de arbeidsmarkt. 
 
Geen cruise voor de rijke weduwe 
Voor de weduwen die al jaren opgeno-
men zijn in de AWW en kinderen heb-
ben onder de twaalf jaar, verandert er 
niets, met dien verstande dat alle uitke-
ringen met 10 procent worden gekort. 
Wanneer de kinderen twaalf jaar zijn 
geworden, komt de weduwe gedurende 
twee jaar in de eerder genoemde werk-
lozen-regeling. Heeft ze dan geen werk 
gevonden (en dat geldt ook voor de 
toekomstige weduwen en weduw-
naars), dan komt ze in de Bijstandswet. 
De Graaf is heel streng en ontneemt 
dan ook de rijke weduwe haar uitkering. 
Ze zal een extra cruise naar de Middel-
landse Zee moeten missen. 
 
De Graaf in de prullemand 
De Graaf verdedigt zijn voorstel met het 
argument dat in deze tijden van eman-
cipatie de toekomstige weduwen in 
staat geacht kunnen worden haar eigen 
brood te verdienen. Daarmee maakt hij 
een schaamteloos misbruik van het 
huidige streven van vrouwen om, ook 
als ze gehuwd zijn of een partner heb-

ben, een eigen inkomen te verdienen. 
Want ten eerste weten we uit cijfers die 
door de EEG zijn gepubliceerd, dat 
slechts 30 procent van de gehuwde of 
samenwonende vrouwen in Nederland 
een zelfstandig inkomen heeft. Ten 
tweede moet De Graaf maar eens uit-
leggen hoe die resterende 70 procent 
vrouwen, als ze willen werken, aan een 
baan kunnen komen en waarom er nog 
steeds geen goede voorzieningen voor 
kinderopvang zijn. Ten derde dwingt De 
Graaf, als hij zijn zin krijgt, veel vrouwen 
tot marginaal werk om de lage uitkering 
enigszins op te krikken. Kortom, De 
Graaf wikkelt mooie woorden om een 
ordinaire bezuinigingsoperatie. 
 
Er wordt wel eens gezegd dat de be-
schaving van een natie af te meten is 
aan de manier waarop ze omgaat met 
mensen, die om een of andere reden 
niet in staat zijn zelf in hun onderhoud 
te voorzien. Willen we Nederland 
‘beschaafd’ houden, dan dienen de 
wetsvoorstellen van De Graaf in de 
prullemand te verdwijnen. 
 
Bep Nagtegaal-Verberg  
(lid Vrouwenbond FNV) 

De Armenwet zorgde ervoor dat in een 
minimaal levensonderhoud voorzien 
kon worden; te weinig om van te leven 
en net genoeg om niet dood te gaan. 
Pas in de Invaliditeits- en Ouderdoms-
wet van 1913 kregen arme weduwen 
en wezen wettelijke aandacht, hetgeen 
betekende dat ze voortaan een uitke-
ring kregen die ver onder het bestaans-
minimum lag. De uitkering werd overi-
gens pas verstrekt wanneer de overle-
den of verongelukte arbeider een aantal 
jaren premie had betaald. 
 
De Graaf wil terug naar af 
Een serieuze verbetering in deze situa-
tie bleef tot 1959 uit. In dat jaar werd 
de Algemene Weduwen- en Wezenwet 
(AWW) van kracht. De betutteling van 
de liefdadigheid verdween, de mogelijk-
heid van een financieel onafhankelijk 
bestaan kwam ervoor in de plaats. Wel-
iswaar was het voor de weduwe en kin-
deren van Jan Modaal geen vetpot - 
maximaal het minimumloon - maar de 
wet is vrij van ‘inkomens-toetsing’. Dat 
wil zeggen, alle overige inkomsten wor-
den niet in mindering gebracht op de 
uitkering. 
 
Staatssekretaris De Graaf wenst aan 
deze voorziening een einde te maken 
en wil met ingang van 1990 ‘terug naar 
af’. In zijn voorstel krijgt een vrouw of 
man van wie de vaste partner overlijdt, 
wanneer ze geen kinderen hebben, 
gedurende een half jaar een uitkering 
gelijk aan het minimumloon en daarna 
niets meer. Zijn er echter kinderen on-
der de twaalf jaar, dan krijgt de weduwe 
of weduwnaar het eerste halfjaar een 
uitkering gelijk aan het minimumloon. 
Maar daarna wordt, zoals dat heet, de 
uitkering getoetst. Dit houdt in dat alle 
andere inkomsten van de uitkering af-
getrokken zullen worden tot maximaal 
15 procent van het minimumloon gedu-
rende de eerste twee jaar. Voor een 
vrouw met kinderen, die nog voor 1990 
weduwe wordt, geldt hetzelfde. Zijn er 
geen kinderen, dan wordt de vrouw na 

De beschaving van De Graaf    
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