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Mededeling 
INDEX: Relaties 
Vandaag, donderdag 12 december, verschijnt het tiende nummer van INDEX 
in 2002. In dit nummer staat het thema Relaties centraal. De volgende 
onderwerpen komen in deze INDEX aan bod. 
 

Het heilzame huwelijk 

Trouwen is goed voor de gezondheid. Gehuwden leven langer dan 
ongehuwden, gescheidenen en verweduwden. Gehuwde mannen van 50 jaar 
leven in 2000 gemiddeld ongeveer vier jaar langer dan ongehuwde mannen 
van die leeftijd. Gehuwde vrouwen van 50 jaar worden ongeveer twee jaar 
ouder dan vijftigjarige ongehuwde of gescheiden vrouwen. Sterfterisico’s 
liggen in alle leeftijdsklassen voor gehuwden beduidend lager dan voor 
ongehuwden, gescheidenen en verweduwden.  
  

Verweduwing 

Jaarlijks komt bij zeventien van de duizend echtparen een van beide partners 
te overlijden. In twaalf van de zeventien gevallen is het de man die sterft. In 
totaal worden jaarlijks ongeveer veertigduizend gehuwde vrouwen weduwe en 
vijftien tot achttien duizend gehuwde mannen weduwnaar. De laatste jaren 
nam het aantal mannen dat weduwnaar wordt geleidelijk toe. De meeste 
huwelijken hebben overigens een lang bestaan: twee van de drie huwelijken 
die in 2001 werden ontbonden door overlijden van een van de partners 
duurden veertig jaar of langer. 
 

Echtbrekers 

In 2000 hebben ten minste 190 duizend personen hun relatie beëindigd. Voor 
niet-gehuwde samenwoners is de kans op relatieverbreking meer dan twee 
keer zo hoog als voor de gehuwde samenlevers. Op 20-jarige leeftijd is de 
kans voor mannen om hun relatie te verbreken twintig procent, voor vrouwen 
van die leeftijd is die kans iets kleiner. De kans om de relatie te beëindigen 
neemt af met het toenemen van de leeftijd, al loopt in de hoogste 
leeftijdscategorieën (65-plus) de kans op relatieverbreking weer iets op. De 
leeftijd waarop de meeste paren uit elkaar gaan, ligt achter in de twintig. 
 

Echtscheidingsrisico’s 

‘Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.’ Zo gaat een 
volkswijsheid. Onderzoek bevestigt dit. Een huwelijk tussen een katholieke 
man en een gereformeerde vrouw loopt binnen tien jaar na huwelijkssluiting 
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ruim tweemaal zo vaak uit op een scheiding als een huwelijk tussen twee 
gereformeerden. Groter evenwel zijn de echtscheidingskansen bij (grote) 
verschillen in leeftijd tussen de partners, of tussen huwelijken van een 
Nederlandse vrouw met een Marokkaanse of Turkse man, en omgekeerd. 
 

Homoparen 

Het totaal aantal samenwonende homoparen in Nederland wordt geschat op 
47 duizend, 8 duizend paren meer dan op 1 januari 1995. Vooral het aantal 
mannelijke paren is gegroeid, van circa 20 duizend in 1995 tot ruim 25 
duizend paren in 2001. Het aantal vrouwenparen nam toe van circa 19 
duizend op 1 januari 1995 tot ruim 21 duizend paren op 1 januari 2001.  
Ongeveer een kwart van de paren van gelijk geslacht woont in een van de vier 
grote steden. Vooral Amsterdam is in trek als woonplaats. Hier wonen 
ongeveer 6 duizend homoparen, één op de acht homoparen in Nederland. 
Onder mannen betreft het zelfs één op de zes paren.  
 

Uitstelouders  

Hoogopgeleide vrouwen krijgen relatief laat kinderen. In de beslissing om te 
wachten met het krijgen van een kind speelt ook de man een rol. Nadere 
analyse laat zien dat uitstel van moederschap niet alleen afhankelijk is van het 
opleidingsniveau van de vrouw, maar ook van het opleidingsniveau van de 
man. De duur van het uitstel neemt toe met diens opleidingsniveau. 
 

Het geluk van borstvoeding 

Tot ver in de negentiende eeuw kwamen in Nederland gemiddeld bijna 
negentien van alle honderd levendgeboren kinderen in het eerste jaar te 
overlijden. Borstvoeding en kwalitatief goed drinkwater verminderden de kans 
op zuigelingensterfte. Dat blijkt een analyse van de regionale en sociaal-
economische verschillen in kindersterfte tussen 1812 en 1912. De gegevens 
voor dit artikel komen uit de Historische Steekproef Nederlandse bevolking 
(HSN),  een representatieve database van negentiende- en twintigste-eeuwse 
levensgeschiedenissen. De basis voor deze HSN-database wordt gevormd 
door een steekproef uit de geboorteakten uit de periode 1812–1922. De 
landelijke steekproef omvat in totaal bijna 77 duizend personen. 

 
In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen met daarin de meest 
recente cijfers over de Nederlandse economie. 


