
Jaarlijks komt bij zeventien van de duizend echtparen een van

beide partners te overlijden. In twaalf van de zeventien gevallen

is het de vrouw die verweduwt. De meeste huwelijken hebben

een lang bestaan. Twee van de drie huwelijken die in 2001 door

overlijden van een van de partners werden ontbonden duurden

veertig jaar of langer. 

Rookgedrag
Jaarlijks worden bijna 60 duizend gehuwde mannen en vrouwen

weduwnaar of weduwe. In 2001 werden bijna 18 duizend

gehuwde mannen weduwnaar en 41 duizend gehuwde vrouwen

weduwe. Verweduwing komt dus het vaakst voor onder

vrouwen. Sinds de jaren zeventig worden elk jaar rond de 40 dui-

zend gehuwde vrouwen weduwe. Tot begin jaren zeventig was

nog sprake van een sterke toename. Tussen 1950 en 1970 verdub-

belde het aantal vrouwen dat weduwe werd. Een van de oorzaken

hiervan was de sterke toename van het aantal (oudere) echtparen

in deze periode. Het aantal echtparen nam tussen 1950 en 1970

toe van 2,1 miljoen tot 3,1 miljoen. Daarna steeg het aantal veel

minder snel, tot 3,5 miljoen in 2001. Een andere oorzaak van de

sterke toename van het aantal weduwen in de jaren vijftig en

zestig was de ongunstige ontwikkeling van de sterfte onder man-

nen. Mede door het rookgedrag van mannen was in de jaren

zestig sprake van een daling van de levensverwachting.

Levensverwachting
Zeventien van de duizend huwelijken worden ontbonden door

het overlijden van een van de partners. Sinds 1970 komt jaar-
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lijks in ongeveer twaalf op de duizend echtparen de man te

overlijden en wordt de vrouw weduwe. Bij vijf op de duizend

echtparen komt de vrouw te overlijden. Vóór 1970 was er mede

door de ongunstige ontwikkelingen van de sterfte onder man-

nen nog sprake van een toenemend aandeel vrouwen dat

weduwe werd. Het aantal weduwen steeg dus iets sneller dan

het aantal echtparen. 

Het aandeel mannen dat weduwnaar wordt nam tot 1980 af. De

gestage toename van de levensverwachting van vrouwen in

deze periode is hiervoor een mogelijke verklaring. Na 1980

neemt het aandeel mannen dat weduwnaar wordt weer toe door

de toename van de levensverwachting van mannen. Weliswaar

leven vrouwen gemiddeld langer dan mannen, maar het verschil

wordt steeds kleiner. Tien jaar geleden lag de levensverwach-

ting van vrouwen ruim zes jaar boven die van mannen. In 2001

was dit verschil minder dan vijf jaar. 

Hoge leeftijden
Vanzelfsprekend zijn het vooral oudere mensen die de grootste

kans hebben hun partner te verliezen. Tot ongeveer 70-jarige

leeftijd komt verweduwing niet vaak voor. In 2001 werd iets

meer dan één procent van de 70–74-jarige gehuwde mannen

weduwnaar, ruim vier procent van de gehuwde vrouwen werd

weduwe. Boven deze leeftijd neemt de kans om weduwe of

weduwnaar te worden snel toe. Zo verloor in 2001 ruim één op

de vijf gehuwde vrouwen van 90 jaar of ouder hun echtgenoot.

Mannen hebben een kleinere kans om weduwnaar te worden,

omdat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen. 

Gemiddeld zijn vrouwen die weduwe worden 69 jaar. Mannen

die weduwnaar worden zijn 71 jaar. De gemiddelde leeftijd voor

mannen is iets hoger, omdat de man in het echtpaar meestal de

oudste is.

Lange huwelijksduur
Van bijna 60 duizend personen die verweduwen in 2001 was

minder dan acht procent korter dan twintig jaar gehuwd. 

Ongeveer een derde van de echtparen was tussen de veertig en

vijftig jaar gehuwd en een bijna even groot deel tussen de vijftig

en zestig jaar. Iets meer dan zeven procent was zelfs zestig jaar

of langer gehuwd. In totaal betrof het in twee derde van de

gevallen dus huwelijken die al veertig jaar of langer bestonden.

Gemiddeld duurden de huwelijken ongeveer 43 jaar voordat in

2001 een van de partners kwam te overlijden. 

Dat veel echtparen een lange geschiedenis hebben, blijkt ook

uit cijfers over huwelijksjubilea. Op 1 januari 2001 hadden 150

duizend echtparen hun vijftigjarig jubileum achter de rug. Bijna

14 duizend paren waren zestig jaar of langer gehuwd en ruim

200 paren waren al zeventig jaar of langer getrouwd.

Gehuwden leven langer
In 2001 overleden 41 duizend weduwen en 14 duizend weduw-

naars. Afgezien van het verschil in aantallen tussen mannen en

vrouwen, is er ook een groot verschil naar duur sinds verwe-

duwing. Zo was ongeveer vijf procent van de overleden weduw-

naars in datzelfde kalenderjaar weduwnaar geworden. Ruim

acht procent was het vorige kalenderjaar weduwnaar geworden.

Ruim de helft van de weduwnaars die in 2001 overleden waren

zeven jaar of korter verweduwd, bij de weduwen slechts een

kwart. Dit verschil heeft onder meer te maken met de leeftijd

waarop mannen weduwnaar worden. Mannen zijn relatief oud

als ze hun echtgenote verliezen. 

Weduwen en weduwnaars leven gemiddeld korter dan gehuwde

personen. De resterende levensverwachting van 50-jarige 

verweduwde mannen is ongeveer anderhalf jaar lager dan van

gehuwde mannen. De lagere levensverwachting van ver-

weduwde personen kan onder meer worden verklaard door de

minder gezonde levensstijl van verweduwde personen en het

gebrek aan een verzorgende partner in geval van ziekte.

Bijzondere gevallen van sterfte onder weduwen en weduwnaars

betreffen echtparen die op dezelfde dag overlijden. In 2001 zijn

bij 46 echtparen beide partners op dezelfde dag overleden. Te

denken valt aan slachtoffers van verkeersongelukken. �

Maarten Alders
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