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"HUWENDE JONGMANS
EN JONGDOCHTERS
NAAR LEEFTIJD BRUID
EN BRUIDEGOM":
Leeftijdsverhoudingen
binnen eerste huwelijken
in Nederland, 1942-1994

Wilma SMEENK en Wout ULTEE 1

Vakgroep Sociologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, Postbus 9104,
6500 HE Nijmegen, Nederland
)
Abstract. In dit artikel onderzoeken we de trend in leeftijdsverhoudingen
binnen eerste huwelijken in Nederland in de naoorlogse periode. Gerniddeld
genomen trouwen rnannen met jongere vrouwen, en hierin is in de naoorlogse periode maar weinig verandering gekomen. Dit gegeven contrasteert
met theorieen die -met een verwijzing naar de grotere econornische zelfstan-

1

Wilma Smeenk is assistent in opleiding bij de Vakgroep Sociologie van de Katholieke
Universiteit Nijmegen, Wout Ultee is hoogleraar sociologie bij deze vakgroep. We
danken John Hendrickx voor zijn assistentie bij de analyse en Aat Lietbroer voor
commentaar op een eerdere versie. De titel is ontleend aan die van (oude) CBS-tabellen
waarin de eerste-huwelijksleeftijd van man en vrouw tegen elkaar is afgezet.
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digheid van vrouwen, en een in het algemeen vrijere partnerkeuze- een
meer gelijke leeftijdsverhouding voorspellen.
We analyseren populatiegegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Rekening houdend met de leeftijdsverdeling van huwende mannen en
vrouwen, blijkt de kans op een even oude partner het grootst. Deze relatieve
kans neemt af op hogere leeftijd, en is gedurende de onderzochte periode
toegenomen. Als partners in leeftijd verschillen, dan is de samenhang in
leeftijd groter wanneer de man de oudste partner is. Deze asymmetrie in
de leeftijdsverhouding nam af tot 1970, maar neemt daarna allengs weer
toe.
First marriages by age of bride and groom: the Netherlands, 1942-1994
In this article we examine trends in age homogamy in first marriages in the
Netherlands since 1942. Reason for this is the seemingly constant agepattern, where on average husbands marry younger wives. Theories on
partner choice -considering growing female earning power, and more
individual freedom in choice of partner- typically predict diminishing age
differences.
We analyze population data collected by Statistics Netherlands. Controlling
for the age distribution of first-marrying men and women, chances are
greatest to have married a partner of the same age. These relative chances
decrease with rising age at marriage, and increase over historical time. The
association between spouses' ages in age-divergent marriages is greater
when the husband is older than his wife. This asymmetry in the association
decreased until 1970, but increased up until 1994.
Keywords: leeftijdsverschillen tussen huwelijkspartners, leeftijdshomogamie, Nederland.

1

I

Inleiding

Vrouwen zijn, in vergelijking met vroeger, vaker hoger opgeleid en ze
voorzien ook vaker in hun eigen onderhoud. Deze toename in economische
hulpbronnen van vrouwen, in vergelijking met de vrouwen van vroeger maar
ook in vergelijking met de mannen van nu, wordt wei gezien als oorzaak van
veranderingen in de huishoudvorming. Naast de opkomst van het ongehuwd
samenwonen, heeft vooral de ontwikkeling in de eerste-huwelijksleeftijd van
mannen en vrouwen dan ook ruime aandacht van onderzoekers naar huishoud-
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vorming gekregen (Lesthaeghe en Van de Kaa, 1989; Liefbroer, 1993 en
Manting, 1994).
In. tegenstelling tot de aanzienlijke veranderingen in de gemiddelde eerstehuwelijksleeftijd van bruid en bruidegom over de tijd, staat het gebrek aan
verandering in de gemiddelde eerste-huwelijksleeftijd van bruid en bruidegom
ten opzichte van elkaar. Als we afgaan op de meest bekende gegevens, die over
het verloop van het gemiddelde leeftijdsverschil tussen huwelijkspartners sinds
de Tweede Wereldoorlog, lijkt er helemaal geen ontwikkeling te zijn (CBS,
1994). Vanaf 1950 tot 1993 is het gemiddelde leeftijdsverschil bij eerste
huwelijkssluiting in Nederland vrijwel constant. Mannen zijn bij huwen
gemiddeld 2,0 a 2,4 jaar ouder dan vrouwen. In 1950 waren de voor het eerst
huwende mannen gemiddeld 2,4 jaar ouder dan hun vrouw, in 1993 was dat
2,2 jaar (Kalmijn, 1994).

)

Onderzoek naar leeftijdsverschillen hanteert vaak de veronderstelling dat
ongelijke leeftijdsverhoudingen voortvloeien uit ongelijke economische
verhoudingen tussen mannen en vrouwen (Presser, 1975). Om die reden wordt
dan ook in de naoorlogse periode een trend naar een meer gelijke leeftijdsverhouding verwacht. De grotere individuele vrijheid bij de partnerkeuze wordt
daarnaast ook genoemd als reden om te verwachten dat de leeftijdsverhouding
vooral minder systematisch wordt: liefde zou zich immers door geen enkele
leeftijdsgrens Iaten weerhouden. De resultaten van -meestal buitenlandsonderzoek Iaten zien dat in bijvoorbeeld de Verenigde Staten er in de naoorlogse periode wel een afname in leeftijdsverschillen tussen huwelijkspartners is
(Mensch, 1986). Bevindingen over de verde ling van leeftijdsverschillen over
paren zijn minder eenduidig (Atkinson en Glass, 1985; Vera et al., 1990). De
verschillende studies richten zich vaak maar op een aspect van de leeftijdsovereenkomst; wij willen hierop vooruitgang boeken door zowel vragen te
beantwoorden over trends in leeftijdsverschillen als over leeftijdsverhoudingen
binnen eerste huwelijken.
In sociologische theorieen over partnerkeuze wordt het vormen van een
huishouden, behalve als een uiting van de wens om samen door het Ieven te
gaan, ook gezien als een bundeling van (economische) hulpbronnen. De mate
waarin mannen en vrouwen hun partner binnen de eigen groep kiezen (er is
dan sprake van bijvoorbeeld opleidingshomogamie of beroepsprestigehomogamie), zegt ons iets over de verdeling van schaarse middelen in een samenleving. Daarnaast kunnen bepaalde vormen van homogamie (naar religie of
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etniciteit) informatie geven over de afstand tussen sociale groepen in een
samenleving.
Binnen homogamie-onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen absolute en
relatieve maten van homogamie. Absolute maten meten het verschil in
opleiding, beroepsprestige -of leeftijd- van beide partners. Relatieve maten
meten kansen op een homogaam dan wei heterogaam huwelijk naar deze
kenmerken, rekening houdend met de verdeling van opleiding, beroepsprestige
-of leeftijd- van de huwenden in de analyse. De relatieve maten houden er zo
rekening mee dat sommige combinaties van kenmerken vaker voorkomen,
aileen al doordat bepaalde (leeftijds)groepen groter zijn dan andere. Op basis
van dergelijke relatieve maten blijkt de homogamie naar opleiding (Sixma en
Ultee, 1983; Hendrickx et al., 1995) en religie (Hendrickx, 1994) in de
naoorlogse periode te zijn afgenomen. Binnen deze onderzoekslijn zijn
trendvragen over Ieeftijdshomogamie nog niet eerder beantwoord.
In dit artikel willen we een completer beeld geven van de Ieeftijdsverhoudingen
binnen eerste huwelijken in Nederland dan tot nu toe het geval was. Daartoe
beantwoorden we een aantal beschrijvingsvragen over de leeftijdshomogamie
in Nederland. Daarnaast geven we een aanzet tot verklaring, door theorieen
te behandelen die een verband leggen tussen de veranderde (economische)
verhoudingen van vrouwen ten opzichte van mannen en de mate waarin
mannen en vrouwen binnen huwelijken wat betreft Ieeftijd op elkaar Iijken.
We noemen dit een aanzet omdat de gegevens ons niet toestaan verklaringen
op individueel (paar) niveau te toetsen. De geanalyseerde populatiegegevens
betreffen kruistabellen met daarin voor elk jaar aantallen voor het eerst
huwenden naar wederzijdse huwelijksleeftijd.

2

Wederzijdse leeftijden van huwelijkspartners

2 .1. Theorieen over leeftijdsverschillen tussen huwelijkspartners
Goode (1982 [ 1964]) zou de manier waarop mannen en vrouwen in W esterse
ge!ndustrialiseerde samenlevingen partners kiezen beoordelen als een 'free
marriage market'. Partners kunnen elkaar vrijelijk ontmoeten en de uiteindeIijke keuze maken de partners zelf. De uitwisseling van huwelijkspartners in
een 'vrije markt' vindt volgens Goode echter niet op basis van toeval plaats.
Potentiele huwelijkspartners evalueren en beoordelen -bewust of onbewust-

)
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elkaars kenmerken voordat ze een keuze maken. Die kenmerken worden niet
voor iedereen in dezelfde mate gewaardeerd.
Collins en Coltrane (1991) stellen in hun analyse van de werking van de
huwelijksmarkt dat het hebben van een (arbeids)inkomen voor mannen een
hoger gewaardeerd kenmerk is dan voor vrouwen. Voor vrouwen zouden
uiterlijk en huishoudelijke kwaliteiten van meer belang zijn. Deze verschillen
in waardering maken dat partners bij huwen een ruil aan kunnen gaan:
vrouwen ruilen dan hun schoonheid tegen het inkomen van de man. Aangezien
beide correleren met leeftijd -zij het in een andere richting- kan een dergelijke
ruil verklaren waarom mannen met jongere vrouwen trouwen. Mannen
verdienen immers meer als ze ouder zijn, terwijl de schoonheid van vrouwen
geassocieerd wordt met jong zijn. Een soortgelijke interpretatie is te vinden
bij Bozon (1990), die op basis van Franse enquetegegevens beschrijft welke
voorkeuren mannen en vrouwen zeggen te hebben voor een bepaald leeftijdsverschif. Op jonge leeftijd zeggen dan vooral de vrouwen dat ze liever een
oudere partner hebben. Voor Bozon is dit een bevestiging van het patroon dat
vooral de man de sociale positie van een huishouden bepaalt. Dat werkende
vrouwen, in vergelijking met vrouwen zonder baan, vaker aangaven geen
bezwaar te hebben tegen een even oude of jongere partner, is hiermee in
overeensternming. Vertaald in Collins en Coltrane's ruilmodel, betekent het
dat als vrouwen mogelijkheden hebben om hun eigen geld te verdienen, ze
meer voorwaarden kunnen stellen bij het ruilen. Over de tijd gezien betekent
dit dat de aantrekkelijkheid van een vrouw op de huwelijksmarkt wellicht
minder dan vroeger geassocieerd wordt met aileen haar uiterlijk. Ook voor
vrouwen worden arbeidsmarktpositie en inkomen dan gewaardeerde kenmerken, die bovendien toenemen met de leeftijd. De ruil op de huwelijksmarkt
zou dus in de loop van de tijd meer syrnmetrisch geworden zijn3 .
Ten opzichte van de eigen leeftijd is een verschil van tien jaar -puur cijfermatig gezien- op jongere leeftijd relatief grater dan op oudere leeftijd. Maar

2

3

We nemen hier voor lief dat gevraagde voorkeuren· gekleurd kunnen zijn door het aldan
niet hebben van een partner van een bepaalde leeftijd.
Misschien zijn vrouwen het uiterlijk van mannen ook wei belangrijker gaan vinden. Voor
het formuleren van de trendverwachting dat de ruil meer symmetrisch wordt, is het
echter voldoende dat een vrouw nu kostwinner kan zijn, terwijl haar (jongere) man voor
het huishoudinkomen van haar afhankelijk is. Een ander punt is of vrouwen met vee!
eigen geld ook vee! geld aan hun uiterlijk besteden. Daarover doen we hier geen
uitspraak.

)
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ook inhoudelijk is bij de beoordeling van leeftijdsverschillen de eigen leeftijd
van belang. Bij een verschil van 16 en 26 jaar zitten beide partners in verschillende levensfasen, bij een verschil van 26 en 36 jaar is dat minder vaak het
geval. Oudere mannen en vrouwen blijken minder vaak een sterke voorkeur
of afkeur uit te spreken over de leeftijd van de partner dan hun jongete
seksegenoten (Bozon, 1990). We mogen verwachten dat diegenen die op latere
leeftijd hun partner tegenkomen en trouwen, meer variatie in leeftijdsverschillen vertonen. Op latere leeftijd zouden leeftijdsverschillen dus minder belangrijk zijn.
Gezien de gestegen eerste-huwelijksleeftijd van de laatste decennia, maken
mannen en vrouwen op steeds latere leeftijd een partnerkeuze (we gaan er dan
van uit dat laat trouwen niet enkel. uitstel van de gebeurtenis zelf is - in welk
geval de leeftijd waarop men de uiteindelijke huwelijkspartner kiest dus niet
veranderd hoeft te zijn). Dan zou in recente huwelijkscohorten een grotere
variatie in leeftijdsverschillen moeten bestaan dan in oudere huwelijkscohorten.
Een afname van leeftijdsverschillen hoeft dit overigens niet te betekenen: een
groot leeftijdsverschil -in welke richting dan ook- hoeft dan de ware liefde
evenmin in de weg te staan. Het betekent eerder dat de verhouding tussen de
leeftijden van huwelijkspartners minder systematisch wordt.
Als kenmerk van een samenleving zou een systematisch leeftijdsverschil
aangeven dat de verhouding tussen mannen en vrouwen ongelijk is. Samenlevingen waarin de positie van vrouwen relatief ongunstig is vergeleken met
die van mannen zouden dan gekenmerkt worden door relatief grote leeftijdsverschillen binnen huwelijken (Presser, 1975; Collins en Coltrane, 1991). In
termen van Goode's redenering komt deze uitspraak er op neer dat in dergeIijke samenlevingen bepaalde kenmerken voor mannen anders gewaardeerd
worden dan voor vrouwen. Een samenleving waarin mannen op hun inkomen,
en vrouwen op hun uiterlijk beoordeeld worden, beschouwen we tegenwoordig
als ongelijk. Andere verschillen in waardering zijn dat opleiding voor vrouwen
niet belangrijk is, of dat vrouwen bij verkiezingen niet hoeven te stemmen.
Dergelijke verschillen kunnen veranderen als een samenleving zich ontwikkelt.
Zo wordt de overgang van een pre-industriele samenleving naar een industriele
of post-industriele samenleving vrij algemeen gezien als een waarin ook de
verhoudingen tussen mannen en vrouwen meer gelijk zijn geworden.
Shorter 0?75) gaat dieper in op veranderingen binnen huishoudens bij de
overgang naar een industriele samenleving. Een verworven recht in industriele
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samenlevingen is het recht om vanaf een bepaalde Ieeftijd zonder toestemming
van de ouders te huwen. Het sluiten van een huwelijk wordt dan niet Ianger
gemotiveerd door economische motieven van de betrokken families. Het
huwelijksleven zou, meer dan vroeger, een bron van emotionele steun voor
de huwenden zelf zijn. De rol van voornamelijk emotionele motieven bij de
partnerkeuze noemt Shorter de opkomst van 'romantische liefde'.
Betekent de opkomst van romantische Iiefde dat Ieeftijd niet meer belangrijk
is? Immers, Iiefde kent geen grenzen, van welke aard dan ook? Shorter is het
hier in z'n algemeenheid wei mee eens (hij voorspelt bijvoorbeeld wei een
afname van de invloed van sociale achtergrond). Met het oog op de Ieeftijd
van huwelijkspartners stelt hij echter, dat 'romantische Iiefde' makkelijker
bloeit wanneer twee mensen Ievensfase, ervaringen en ideeen delen. In
huwelijken op basis van romantische Iiefde zouden man en vrouw dan ook
vaker van dezelfde leeftijd zijn. Huwelijken waarin de man vee! ouder is dan
de vrouw, of andersom, suggereren in deze optiek dat er bij de partnerkeuze
nog andere motieven een rol hebben gespeeld dan liefde aileen.
Hoewel Shorter's theorie vooral van toepassing is op de overgang van een
agrarische naar een industriele samenleving, is zijn theorie nog steeds bruikbaar voor trendvoorspellingen in een industriele samenleving. Uunk (1996)
toont aan dat de invloed van ouders voor twintigste-eeuwse stellen nog steeds
aanwezig is, al neemt deze af voor jongere huwelijkscohorten. Het argument
is hier dat ouders minder mogelijkheden hebben hun kinderen te belnvloeden
(doordat deze minder vaak dan vroeger thuis werken en Ianger op school
zitten).
Behalve argumenten over voorkeuren besteden we ook aandacht aan de
gelegenheid om partners van een bepaalde leeftijd te ontmoeten4 • Wat dat
betreft neemt Goode (1982) zijn benaming 'free marriage market' zelf niet al
te letterlijk:
' ... in fact, there is never a completely free market in courtship or mate
selection. Rather, as in some economic exchanges, there are many

4

We gaan hier voorbij aan biologische verklaringen van het leeftijdsverschil tussen
mannen en vrouwen (dat het voor de voortplanting van belang is dat de vrouw
vruchtbaar, en dus jong, is). We denken dat biologische verklaringen minder goed
antwoord kunnen geven op onze vraag naar veranderingen over de tijd.
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smaller markets in which only certain people are eligible to participate.
It is within each such market that the greatest freedom is to be found.
(p. 54)'
De manier waarop de samenleving is ingericht bepaalt mede welke mensen
elkaar met grotere kans tegenkomen. Uit de groep of groepen mensen waar
men zich mee omringt, zal men uiteindelijk ook de keuze maken voor een
huwelijkspartner. De gelegenheid om partners uit bepaalde groepen te ontmoeten is daarom ook van invloed op de mate waarin partners wat betreft
kenmerken als leeftijd -maar ook opleiding en sociale klasse- op elkaar lijken5 .
In de periode na de Tweede Wereldoorlog gaan mensen steeds vaker steeds
langere opleidingen volgen, en neemt bet aandeel vrouwen in die groep sterk
toe (CBS, 1994). De toegenomen scholingsgraad van vrouwen betekent dat,
vaker dan vroeger, jonge mannen en vrouwen van gelijke leeftijd op dezelfde
school of opleiding zitten. Het langere verblijf van mannen en vrouwen op
scholen is voor de Verenigde Staten al eerder aangevoerd als reden waarom
we een grotere overeenkomst tussen huwelijkspartners wat betreft opleiding
zouden kunnen verwachten (Mare, 1991)6 . Aangezien mannen en vrouwen
op scholen niet alleen dezelfde opleiding volgen, maar ook in. dezelfde
leeftijdsgroepen zitten, is de langere scholing van mannen en vrouwen ook
een reden om te verwachten dat huwelijkspartners wat betreft leeftijd meer
op elkaar zijn gaan lijken. Survey-gegevens laten zien dat in Nederland het
percentage partners die elkaar op de middelbare school ontmoetten, over de
tijd toeneemt van 1, 3 tot 6, 1 procent, en dat 17, 1 procent van de boger
opgeleide mannen en 19,8 procent van de boger opgeleide vrouwen hun
partner via school heeft ontmoet, tegen 6,2 en 5,0 procent voor lager opgeleide
mannen en vrouwen (Smeenk, 1997).

2.2. Verwachte trends in leeftijdshomogamie
In de besproken theorieen is soms niet duidelijk of een grotere overeenkomst
in leeftijd nu aileen betekent dat er minder gr6te leeftijdsverschillen zijn, of
dat er alleen maar meer huwelijken komen waarin er helemaal geen leeftijds5

6

We besteden in deze bijdrage geen aandacht aan restricties van de huwelijksmarkt in de
zin van onevenwichtige getalsverhoudingen (marriage squeezes).
Hoewel we niet zonder meer Amerikaanse theorieen op de Nederlandse situatie toe
willen passen, denken we we! dat de verlengde scholingsduur (en het vaker uit huis gaan
om aan een hogeschool of universiteit te studeren) ervoor gezorgd heeft dat ongehuwde
jonge mannen en vrouwen meer dan vroeger in een zelfde omgeving verkeren.
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verschil is. We willen daarom expliciet een onderscheid maken tussen de
verschillende aspecten van de leeftijdsverhouding tussen huwelijkspartners.
We doelen dan op het gemiddelde leeftijdsverschil, de variatie eromheen en
de associatie tussen de eerste-huwelijksleeftijden van man en vrouw.
In termen van homogamie-onderzoek zijn gemiddelde en variatie absolute
maten. Deze maten onderscheid~n niet tussen de voorkeur voor iemand van
een bepaalde leeftijd, en de toevalskans om iemand van die leeftijd te trouwen,
zoals die bepaald wordt door de grootte van de verschillende leeftijdsgroepen.
Relatieve maten houden wei rekening met die toevalskans; wat overblijft is
de relatieve kans (relatieftot de toevalskans). Is de kans dat een man en vrouw
uit dezelfde leeftijdsgroepen huwen, groter dan op basis van de leeftijdsverdeling in de populatie huwenden verwacht mag worden, dat heet het dat een
voorkeur bestaat voor die bepaalde combinatie. Anders gezegd: er bestaat een
positieve associatie tussen de leeftijden van man en vrouw. Neemt deze
associatie tussen twee tijdpunten af, dan zeggen we dat het belang van leeftijd
bij de partnerkeuze afneemt.
Wat zeggen de besproken theorieen nu over trends in absolute of relatieve
maten van leeftijdshomogamie?
Als een ruilmodel ten grondslag ligt aan de -ongelijke- leeftijdsverhouding
tussen huwelijkspartners, is de voorspelling dat in de tijd het gemiddelde
leeftijdsverschil kleiner wordt. De variatie kan wel toenemen doordat vrouwen
nu net zo goed met jongere mannen kunnen trouwen. Het belang van leeftijd
wordt in z'n algemeenheid kleiner, en het zou ook steeds minder uit moeten
maken of nude man of de vrouw ouder is. Dit verwachten we dan vooral in
de periode na 1970, wanneer vrouwen de ac)lterstand ten opzichte van mannen
wat betreft opleiding en arbeidsmarktpositie snel verkleinen.
Als trouwen op latere leeftijd een geringer belang van leeftijd met zich
meebrengt, dan verwachten we vooral een grotere variatie in leeftijdsverschillen en een geringere associatie tussen de leeftijd van huwelijkspartners. Ook
deze verandering zou na 1970 te zien moeten zijn.
Als Shorter's notie de juiste is, dat de overeenkomst in leeftijd juist belangrijker wordt als romantische liefde de basis is voor een huwelijk, verwachten
we een kleiner gemiddeld leeftijdsverschil en variatie eromheen, en een
toename van de associatie.
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Als, tenslotte, de toegenomen scholing van mannen en vrouwen de gelegenheid
heeft vergroot om partners van gelijke leeftijd te ontmoeten, dan zou bet
aandeelleeftijdshomogame huwelijken groter worden. Dit argument veronderstelt verder geen verandering in het belang van leeftijd. Tabel 1 geeft een
samenvatting van de geformuleerde trendvoorspellingen.

3

I

Onderzoeksvragen

We beschrijven de leeftijdsverhoudingen tussen huwelij.kspartners met behulp
van populatiegegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de
perfode 1942-1994. We beperken ons tot eerste huwelijken (voor beide
partners). Het is bekend dat niet-eerste huwelijken een grotere variatie in
leeftijdsverschillen kennen (Wheeler en Gunter, 1987). Wanneer we geen
onderscheid zouden maken naar eerste huwelijken, zouden we niet kunnen
zeggen of de gevonden ontwikkeling toe te schrijven is aan de theoretisch
veronderstelde invloeden, of aan een toename van het aantal niet-eerste
huwelijken over de tijd. In die zin is een beperking tot eerste huwelijken een
strenge toets op ooze verwachtingen over ontwikkelingen in de leeftijdsverhouding tussen huwelijkspartners.
Om een overgang te maken van een beschrijving van een absolute maat
-leeftijdsverschil en variatie- naar een beschrijving van een relatieve maat voor
associatie tussen huwelijksleeftijden van echtgenoten, stellen we de vraag hoe
de gemiddelde huwelijksleeftijd van de vrouw zich verhoudt tot die van haar

Tabell.

Voorspelde trends in gemiddeld leeftijdsverschil, variatie om gemiddelde en
associatie tussen de huwelijksleeftijden van eerste-huwelijkspartners
absoluut

-

-

ruilmodel gaat minder op
(na 1970)
hogere huwe1ijks1eeftijd
(na 1970)
meer nadruk op
romantische liefde
meer ge1egenheid
(na 1970)

relatief

gemiddelde

variatie

associatie

kleiner

groter

?

groter

k1einer/meer
symmetrisch
k1einer

k1einer

k1einer

groter

k1einer

?

ze1fde

163

man, en omgekeerd. Vervolgens karakteriseren we het patroon van leeftijdsverschillen, waarbij we ons afvragen ofhet verband tussen de leeftijden lineair
dan wei niet-lineair is. Daarna kunnen weer toe overgaan, de veranderingen
in dit patroon in de tijd te onderzoeken. De onderzoeksvragen luiden als volgt:
•

Hoe ziet het gemiddelde leeftijdsverschil tussen eerste-huwelijkspartners
in Nederland eruit in de periode 1942-1994?
• Hoe ontwikkelt zich de variatie in dat gemiddelde over deze tijdsperiode?
• a. Hoe verhoudt, binnen een huwelijksjaar, de gemiddelde huwelijksleeftijd van de vrouw zich tot de huwelijksleeftijd van de man?
b. Hoe verhoudt, binnen een huwelijksjaar, de gemiddelde huwelijksleeftijd van de man zich tot de huwelijksleeftijd van de vrouw?
• Hoe karakteriseren we de associatie tussen de huwelijksleeftijden van
eerste-huwelijkspartners voor elk jaar in de periode 1974-1994,
a. met de assumptie van lineariteit in de samenhang?
b. zonder de assumptie van lineariteit in de samenhang?
• Welke veranderingen zijn er in de associatie tussen de huwelijksleeftijden
van eerste-huwelijkspartners over de bestudeerde periode?

4

I

Gegevens over de wederzijdse leeftijd van eerste-huwelijkspartners

Onze gegevens zijn deels ontleend aan bestaande (door het CBS gepubliceerde)
tabellen met aantallen "huwende jongmans en jongdochters naar leeftijd bruid
en bruidegom" (het zijn deze tabellen waaraan de titel van deze bijdrage
ontleend is). Deels zijn gegevens verkregen door bewerking van databestanden
op het CBS. De reeds bestaande tabellen bestrijken de periode 1942-1972; hier
is de leeftijd van man en vrouw in leeftijdsgroepen van vijf jaar ingedeeld7 •
In de bewerkingen van de CBS-databestanden (beschikbaar voor de periode
1974-1994) is leeftijd niet gegroepeerd. Voor de periode 1974-1994 beschikken
we dus over een leeftijdsindeling in afzonderlijke jaren. Helaas was op het
CBS voor het jaar 1973 geen data-bestand beschikbaar, noch een tabel voor
aileen eerste huwelijken (wei: aile huwelijken). Tabel2 vermeldt de aantallen
eerste huwelijken in de analyse 8 .

8

Voor de periode 1966-1972 is de huwe1ijks1eeftijd ongegroepeerd weergegeven tot en
met 29 jaar.
Het betreft hier in Nederland gesloten huwelijken. Om voor de gehele periode deze
selectie te maken was voor de periode 1974-1994 een aanvullende selectie nodig,
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Tabel 2. Aantallen eerste huwelijken in de analy_se, Nederland, 1942-1972; 1974-1994

jaar

aantal

jaar

aantal

jaar

aantal

1942

79390

1960

79573

1979

69577

1943

57762

1961

83496

1980

73394

1944

43112

1962

84099

1981

69427

1945

63540

1963

86295

1982

67197

1946

90653

1964

93232

1983

62064

1947

81337

1965

99210

1984

62304

1948

71855

1966

102484

1985

63075

1949

68487

1967

105656

1986

65748

1950

70180

1968

107597

1987

66241

1951

77655

1969

107223

1988

66687

1952

76056

1970

111741

1989

67908

1953

75181

1971

110848

1990

71486

1954

77487

1972

105346

1991

70158

1955

78587

1974

94225

1992

69587

1956

81740

1975

85707

1993

65121

1957

83105

1976

82264

1994

61234

1958

81837

1977

77994

1959

78414

1978

73253

Het gebruik van huwelijksstatistieken heeft als nadeel dat in dit artikel de
Ieeftijdsverhoudingen binnen ongehuwd samenwonende stellen buiten beeld
blijven. We hebben hierdoor te maken met een selectie van mensen die
getrouwd samenwonen. Nu is dit voor het grootste deel van de tijdreeks niet
erg bezwaarlijk, aangezien verreweg de meeste samenwonende stellen na enige
tijd alsnog trouwen. Aan het eind van de tijdreeks blijven samenwonende paren
die de overgang naar trouwen nog niet gemaakt hebben, wei buiten beeld. We
hebben dante maken met een selectie van mensen die a) getrouwd, en b) ook
nog eens relatief j6ng getrouwd zijn. Om deze reden vergelijken we overigens

aangezien in deze periode ook in het buitenland gehuwde Nederlanders meetellen in de
ofticiele (gepubliceerde) CBS-tabellen. Het aantal eerste huwelijken dat hierdoor wegvalt
betreft een vrij stabiel percentage van 2,1 a 2,4 procent voor de jaren 1974-1994.
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ook huwelijkscohorten en niet geboortecohorten; geboortecohorten zouden
we pas goed kunnen vergelijken als iedereen min of meer 'uitgetrouwd' is,
en dit zou betekenen dat we een veel kortere periode kunnen onderzoeken.
Een mogelijk ander gevolg van onze selectie van eerste huwelijken is dat door
de opkomst van het ongehuwd samenwonen eerste huwelijken van de laatste
jaren vaker 'semi-eerste' huwelijken zijn. Daarmee bedoelen we: huwelijken
waar een verbroken samenwoonrelatie met een andere partner aan vooraf ging.
Afgaand op ons beschikbare survey-gegevens uit de Familie-enquete Nederlandse Bevolking 1992-1993 (Ultee en Ganzeboom, 1993), geldt voor circa
1,8 procent van de eerste huwelijken in deze steekproef dat hier een samenwoonrelatie met een andere partner aan vooraf ging. In deze semi-eerste
huwelijken blijkt het gemiddelde leeftijdsverschil inderdaad groter dan in
'echte' eerste huwelijken (maar weer veel kleiner dan in echte niet-eerste
huwelijken). Om te weten of dit gegeven de analyse van trends bei:nvloedt,
is het van belang als deze 'verstoring' in de loop van de tijd vaker voorkomt.
Op basis van dezelfde survey-gegevens lijkt dat het geval. In het oudste en
jongste geboortecohort (geboren respectievelijk voor 1945 en na 1965) komen
zulke semi-eerste huwelijken niet voor (bij het oudste cohort kwam ongehuwd
samenwonen blijkbaar niet voor en het jongste cohort is waarschijnlijk nog
te jong), maar voor de tussenliggende twee cohorten neemt het percentage toe
van 1,9 tot 4,6 procent. We komen hier in de conclusie nog op terug.

5

Resultaten

5.1. Gemiddeld leeftijdsverschil bij eerste huwelijkssluiting: 1942-1994
De eerste onderzoeksvraag gaat over het verloop van het gemiddelde leeftijdsverschil binnen eerste huwelijken in de periode 1942-1994. Dit gemiddelde
wordt berekend als het gemiddelde van aile leeftijdsverschillen binnen
afzonderlijke paren. Bij de leeftijdsindeling in vijfjaarsgroepen gebruiken we
het klassenmidden om leeftijden aan de partners toe te kennen (bijvoorbeeld:
mannen en vrouwen uit de leeftijdsgroep 20-24 krijgen leeftijd 22 toegekend).
In figuur 1 is het gemiddelde leeftijdsverschil op basis van de grove en de
gedetailleerde leeftijdsindeling afgezet tegen de tijd.
Op basis van de lijn voor cfe gehele periode is er een Iichte afname in het
gemiddelde leeftijdsverschil te zien; in de periode v66r 1970 ligt het gemid-

)

166

Figuur 1. Gemiddeld leeftijdsverschil bij eerste huwlijkssluiting, Nederland. 1942-1972:
vijjjaarsindeling; 1974-1994: gedetailleerde indeling
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delde leeftijdsverschil op een iets hager niveau dan in de periode erna. Tussen
1965 en 1970 is de afname het grootst. Hierna neemt het verschil weer wat
toe, maar bereikt niet meer de hoogte van 1965. Op basis van de gedetailleerde
leeftijdsindeling (jaren 1974-1994) is het gemiddelde leeftijdsverschil tussen
1974 en 1984 grater dan op basis van de grove leeftijdsindeling. Dit betekent
dat er voor de laatste twintig jaar nog een Iichte daling te zien is, waar het
gemiddelde op basis van de grove leeftijdsindeling geen ontwikkeling meer
liet zien. Over de hele periode beschouwd, lijkt het gemiddelde leeftijdsverschil bij eerste-huwelijkssluiting kleiner te worden. In 1970, wanneer het
grootste aantal eerste huwelijken per jaar wordt gesloten, is het gemiddelde
leeftijdsverschil tussen eerste-huwelijkspartners echter het kleinst.

5.2.

Variatie rand gemiddeld leeftijdsverschil bij eerste-huwelijkssluiting:
1942-1994
In figuur 2a presenteren we de trend in de variatie rond het gemiddeld
leeftijdsverschil. Ook nu zijn de waarden berekend op basis van zowel de
grove als de gedetailleerde leeftijdsindeling (de lijnen voor de hele periode
respectievelijk voor de periode 1974-1994).

)
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Figuur 2a. Variatie rand gemiddeld leeftijdsverschil bij eerste huwelijkssluiting, Nederland.
1942-1972: vijjjaarsindeling; 1974-1994: gedetailleerde indeling
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De gehele onderzoeksperiode overziend, neemt de spreiding rond het gemiddelde leeftijdsverschil af tot midden jaren zeventig, om daarna weer toe te
nemen. Dit laatste gebeurt vooral in de periode na 1980. De variatie op basis
van de grove leeftijdsindeling is weliswaar groter dan op basis van de gedetailleerde leeftijdsindeling in de laatste twintig jaar, maar de trend in deze periode
is voor beide indelingen dezelfde.
Oat de variatie rond het gemiddelde leeftijdsverschil eerst kleiner en daarna
weer groter wordt, laat nog niet zien of de afwijkingen van het gemiddelde
leeftijdsverschil in het 'voordeel' van de vrouwen of van de mannen zijn. In
figuur 2b geven we daarom voor de onderzochte periode weer hoe de leeftijdsverschillen verdeeld zijn over de in elk jaar gesloten eerste huwelijken. We
doen dit op basis van de leeftijdsindeling in vijfjaarsgroepen.
In deze figuur zijn de leeftijdsverschillen ingedeeld in de volgende drie
categorieen: de man zit in een hogere leeftijdsgroep dan zijn vrouw; man en
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Figuur 2b. Verdeling van leeftijdsverschillen over paren: voor het eerst huwende mannen
en vrouwen in Nederland, 1942-1994. Leeftijd man en vrouw is ingedeeld in
vijjjaarsgroepen
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vrouw delen dezelfde leeftijdsgroep; de vrouw zit in een hogere leeftijdsgroep
dan haar man9 • De eerste categorie neemt, blijkens de figuur, tot de jaren
zeventig in relatieve omvang af, wat ten goede komt aan het aandeel huwelijken waarin man en vrouw in dezelfde leeftijdsgroep zitten. In deze periode
wordt echter ook het aandeel vrouwen uit een hogere leeftijdsgroep dan haar
man kleiner- een ontwikkeling die nog tot 1980 doorloopt. Bovendien groeit
sinds 1970 het aandeel huwelijken waarin de man in een hogere leeftijdsgroep
zit dan zijn vrouw. Voor het aandeel 'leeftijdshomogame' huwelijken betekent

Op basis van dergelijke 'gegroepeerde' gegevens onderschatten we het aandeel
'Ieeftijdshomogame' huwelijken (man en vrouw schelen maximaal vier jaar). Vari
partners uit dezelfde vijfjaarsgroep weten we namelijk zeker dat ze rnaximaal vier jaar
schelen, terwijl op de grens van de vijfjaarsgroepen partners maar een jaar hoeven te
schelen om in een andere groep terecht te komen. Ter controle onderzochten we de trend
voor de periode 1974-1994 op basis van de gedetailleerde indeling; hoewel het aandeel
'leeftijdshomogame' huwelijken dan inderdaad veel groter is, is de trend hetzelfde als
zojuist gerapporteerd op basis van de grove indeling.
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dit dat de eerdere terreinwinst weer enigszins wordt ingeleverd na 1970. In
de periode na 1980 wordt echter meer ingeleverd ten gunste van huwelijken
waarin de vrouw in een hogere leeftijdsgroep zit, dan ten opzichte van
huwelijken waarin de man in een hogere leeftijdsgroep zit.

5. 3.

Gemiddelde huwelijksleeftijd van de partner naar eigen eerste-huwelijksleeftijd
De derde onderzoeksvraag stelt de verhouding tussen de leeftijd van de man
en de leeftijd van de vrouw binnen een jaar centraal. We kiezen, vrij willekeurig, voor het jaar 1984 om deze verhouding te onderzoeken 10 • lnftguur
3a en 3b presenteren we voor respectievelijk de mannen en de vrouwen in
1984 de gemiddelde huwelijksleeftijd van de partner naar eigen huwelijksleeftijd. In beide figuren is, voor elke huwelijksleeftijd tussen de 20 en 50 jaar,
de gemiddelde leeftijd van de partner weergegeven. De gemiddelde leeftijd
van de partner kan wei buiten deze leeftijdsgrenzen liggen. We beschikken
hier over de gedetailleerde leeftijdsindeling.

In figuur 3a en 3b is de rechte onderbroken lijn midden door de grafiek de
denkbeeldige lijn waar de leeftijd van de partner gelijk is aan de huwelijksleeftijd van de mannen (figuur 3a) respectievelijk van de vrouwen (figuur 3b).
Bovendien is in de figuur ook de variatie rond de gemiddelde leeftijd van de
partner met stippelllijnen weergegeven.
Wat betreft de mannen: zij trouwen op relatief jonge leeftijd (20 jaar) een
gemiddeld even oude partner. Als ze met hun eigen huwelijksleeftijd de
gemiddelde huwelijksleeftijd benaderen, schuiven ze, niet verwonderlijk, op
in de richting van het gemiddelde verschil van twee jaar met hun vrouw.
Naarmate mannen bij huwen ouder zijn, wordt het gemiddelde verschil in
leeftijd steeds groter.
Wat betreft de vrouwen: op relatief jonge leeftijd trouwen zij een relatief
oudere man (tussen de drie en vier jaar). Als ze ouder zijn bij eerste huwen
wordt dat verschil steeds kleiner. De lijn 'van gelijke leeftijd' wordt voor
vrouwen pas op 33-jarige leeftijd gepasseerd: dan huwen ze een gemiddelde
even oude man. Als ze nog ouder zijn bij huwen, trouwen ook zij met gemiddeld jongere rnannen - al is het verschil in leeftijd veel kleiner dan bij de

10

Voor andere jaren is het patroon van verschillen vrijwel hetzelfde.

)
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Figuur Ja. Gemiddelde leeftijd van huwende vrouwen naar eerste-huwelijksleeftijd van de
man. Nederland, 1984
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Figuur Jb. Gemiddelde leeftijd van huwende mannen naar eerste-huwelijksleeftijd van de
vrouwen. Nederland, 1984
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mannen het geval was. Tot 35 jaar geldt dus dat mannen die op latere leeftijd
trouwen, dit met gemiddeld steeds jongere vrouwen doen (jonger dan gemiddeld leeftijdsverschil), terwijl vrouwen op latere leeftijd minder oude mannen
huwen (minder dan gemiddeld leeftijdsverschil). Voor zowel mannen als
vrouwen wordt de variatie rand de gemiddelde leeftijd van de partner grater
als de eigen huwelijksleeftijd hager is.

5.4. .De associatie tussen eerste-huwelijksleeftijden van man en vrouw
Hoe karakteriseren we het patroon van leeftijdsverschillen tussen mannen en
vrouwen in eerste huwelijken? We zagen in de voorgaande paragraaf hoe de
gemiddelde leeftijd van de partner zich verhoudt tot de huwelijksleeftijd van
mannen en vrouwen. Wanneer we in een figuur zowel de gemiddelde leeftijd
van mannen ten opzichte van de huwelijksleeftijd van vrouwen, als die van
vrouwen ten opzichte van de huwelijksleeftijd van mannen zouden afbeelden
-en beide lijnen recht zouden zijn-, is hun hoek gelijk aan de correlatiecoefficient die de lineaire associatie uitdrukt tussen de huwelijksleeftijden van
man en vrouw. De correlatie-coefficient is gelijk aan de gestandaardiseerde
regressie-coefficient wanneer de leeftijd van de man geregresseerd wordt op
die van zijn vrouw (of omgekeerd). We nemen hier dus nog aan dat de
samenhang tussen de huwelijksleeftijden lineair van aard is: een toename in
de leeftijd van de man gaat gepaard met een evenredige toename van de leeftijd
van de vrouw.
5.4.1.

De associatie tussen de eerste-huwelljksleeftijd van man en vrouw
over de periode 1974-1994, met aanname van lineaire
ajhankelijkheid
We ptesenteren correlatie-coefficienten voor alle jaren waar we beschikken
over de gedetailleerde leeftijdsindeling :van huwelijkspartners, dus voor de
jaren 1974-1994. Figuur 4 geeft de voor elk jaar berekende correlatie-coefficienten weer.
lnfiguur 4a is te zien dat de correlatie tussen de huwelijksleeftijden van man
en vrouw van 1974 tot 1980 enigszins daalt, om vervolgens toe te nemen tot
1994. In de 14 jaar tussen 1980 en 1994 is de correlatie toegenomen van 0,61
tot 0,69. We weten uit de figuren 1 en 2a, dat in die periode het gemiddelde
leeftijdsverschil iets daalde, terwijl de variatie om dit gemiddelde duidelijk
toenam. Op basis van de grotere variatie zouden we eerder een daling dan een
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Figuur 4a. Correlatie tussen de leeftijd van man en vrouw bij eerste huwelijkssluiting;
Nederland, 1974-1994
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stijging van de correlatie verwachten. De stijging is wei te begrijpen vanuit
de grotere variatie in de huwelijksleeftijd van mannen en vrouwen afzonderlijk,
zoals die in die periode optreedt (hier niet gerapporteerd).
Het is de vraag of de aanname van lineaire athankelijkheid in de leeftijdssamenhang opgaat, als we weten dat op latere huwelijksleeftijd de leeftijdsverschillen met de partner voor mannen en vrouwen uiteenlopen. Ook wordt de
correlatie bei'nvloed door de aantallen huwenden in de verschillende leeftijdsgroepen, net als het gemiddelde en de variatie eromheen. Dergelijke maten
noemden we eerder absolute maten voor de leeftijdshomogamie.
We gaan hier over naar het gebruik van een relatieve maat voor samenhang.
De kansverhouding waar we eerder naar verwezen duiden we hier aan als odds
ratio. Odds ratio's zijn onathankelijk van de verdeling van mannen en vrouwen
over de verschillende leeftijdsgroepen huwenden, en veronderstellen bovendien
geen lineariteit in de samenhang.
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5.4.2.

De associatie tussen eerste-huwelijksleeftijden van man en vrouw,
zonder aanname van lineaire ajhankelijkheid
Op basis van de gedetailleerde 1eeftijdsindeling maken we een (vierkante)
kruistabel waarin de huwelijksleeftijd van de man is afgezet tegen die van zijn
vrouw 11 • Om toevalsafwijkingen door geringe celvullingen te voorkomen,
gebruiken we op drie punten in de periode 1974-1994 gegevens van telkens
drie jaar. Het gaat dan om de jaren rond 1975 (1974/75/76), rond 1985
(1984/85/86) en rond 1993 (1992/93/94). Om dezelfde reden berekenen we
ook aileen odds ratio's voor diegenen die gehuwd zijn tussen de 20 en de 35
jaar. In de kruistabel staat de leeftijd van de man in de rijen en de leeftijd van
de vtouw in de kolommen van de tabel. Op de diagonaal van de tabel zijn man
en vrouw dan precies even oud, eronder gaat bet om combinaties van een
oudere man met een jongere vrouw, erboven om combinaties van een oudere
vrouw met een jongere man.
Met behulp van odds ratio's onderzoeken we verhoudingen van kansen om
in de ene dan wei in een andere combinatie van leeftijden terecht te komen.
Door het aantal huwelijken, waarbij man en vrouw allebei 20 jaar zijn, te delen
door bet aantal huwelijken waarbij de man 20 en de vrouw 21 jaar is, verkrijgen we de kans voor een 20-jarige man om een 20-jarige in plaats van een
21-jarige vrouw te huwen. Zo kunnen we ook voor een 21-jarige man de kans
berekenen om een partner van 20 jaar te hebben, in plaats van 21 jaar. Deze
kansverhouding geeft voor de 20-jarige man aan hoe groot de kans is dat hij
homogaam trouwt (20 in plaats van 21 jaar: geen verschil), en voor de 21jarige man de kans dat hij heterogaam trouwt (20 in plaats van 21 jaar: een
jaar verschil). De odds ratio is nude breuk van deze twee kansen. De gevonden kansverhouding drukt dan de sterkte van de associatie tussen de verschilIende Ieeftijden uit. De associatie kan groter worden doordat in bet bovengenoemde geval 20-jarigen meer binnen de groep trouwen, of 21-jarigen
minder buiten de groep. Anders gezegd: de associatie (uitgedrukt in de odds
ratio) geeft de mate aan waarin 20-jarigen en 21-jarigen elkaar bij bet sluiten
van huwelijken vermijden. Bij een hoge associatie vermijden ze elkaar in
sterkere mate dan bij een !age associatie. Hoe verder de odds ratio afwijkt van
een (groter dan een of kleiner dan een), hoe groter de associatie is.
We gingen over naar bet gebruik van de odds ratio omdat we vermoedden dat
de samenhang niet lineair van aard was. Bij Iineaire associatie zou de samen-

11

Vanwege de omvang is deze kruistabel hier niet weergegeven.
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hang op aile plaatsen in de tabel even groat moeten zijn. Odds ratio's,
berekend op aangrenzende cellen in de tabel -zoals hierboven beschreven: we
noemen dit lokale odds ratio' s- zouden dan op aile plaatsen in de tabel even
groot moeten zijn. We controleren de aanname van lineariteit door lokale odds
ratio's op de hoofddiagonaal van de kruistabel te vergelijken met die op de
nevendiagonaalcellen. Dan zien we ook of de associatie varieert met de
huwelijksleeftijd.
Het berekenen van de logaritme van een odds ratio brengt de grootte van de
kansverhouding op een lineaire schaal (log-odds ratio: we korten deze af als
LOR). Afwezigheid van associatie (gelijke kansen: de oddsratio is gelijk aan
1) levert dan een LOR van nul op, wat beter aansluit bij de intui'tie dat de
waarde nul een afwezigheid van een verband aangeeft. Infiguur 4b geven we
deze LOR's weer. In deelfiguur a) zien we de associatie op de hoofddiagonaal. De drie volgende deelfiguren b) tot en met d) betreffen de berekende
associatie op de benedendiagonalen van de tabel (leeftijdscombinaties waar
de man de oudste partner is). De deelfiguren e) tot en met g), tenslotte, gaan
over de associatie op de bovendiagonalen van de tabel. Hier is dus de vrouw
(een, twee of drie jaar) ouder dan haar man. De rechte lijn in aile deelfiguren
geeft de 'nullijn' (associatie afwezig) aan.
In deelfiguur a) lopen de lijnen voor elke periode tefkens bij hog ere huwelijksleeftijd ornlaag. Dit geeft een LOR dichter bij nul, en dus een lagere associatie
aan. Op hogere huwelijksleeftijd is de associatie tussen de leeftijden lager, of:
de verschillende leeftijdsgroepen vermijden elkaar minder. Tenslotte lijkt
deelfiguur a) weer te geven dat de associatie op de hoofddiagonaal midden
jaren negentig wat hoger lijkt te liggen dan die in de andere twee periodes.
Bij hog ere huwelijksleeftijd, na de 30 jaar, is dit niet goed te zien, maar voor
de leeftijden tot 30 jaar ligt de lijn voor de jaren '70 in ieder geval het laagst.
Dit suggereert dat de associatie op de hoofddiagonaal in de loop van de tijd
toeneemt.
Deelfiguren b), c) en d) geven de associatie weer op de beneden diagonalen
van de kruistabel van wederzijde huwelijksleeftijden van man en vrouw. Het
gaat hier dus om combinaties van leeftijden waarbij de man ouder is. Wat
opvalt in deze figuren is ten eerste dat de lijnen lager liggen dan in figuur a).
De associatie is dus kleiner wanneer het combinaties van oudere mannen met
jongere vrouwen betreft dan wanneer het om een combinatie van dezelfde
leeftijden gaat. Ondanks het bestaan van een gemiddeld leeftijdsverschil is de
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relatieve kans op een even oude partner dus het grootst. Daarnaast lijken in
deze drie laatste deelfiguren de lijnen omlaag te lopen bij stijgende huwelijksleeftijd. De oververtegenwoordiging van 'man-oudste' leeftijdscombinaties
is dus minder sterk op latere leeftijd. Deze oververtegenwoordiging is tenslotte
kleiner als het leeftijdsverschil grater is: de lijnen in deelfiguur d) liggen lager
dan die in b) en c). Dit geeft een voorkeur voor een kleiner verschil boven
een grater verschil aan. De vergelijking over de periodes Ievert geen duidelijk
patroon op.
In deelfiguren e), f) en g) zijn de LOR's op de boven diagonalen weergegeven.
Deze geven de samenhang weer voor leeftijdscombinaties van een oudere
vrouw en een jongere man, met respectievelijk een jaar e), twee jaren f) of
drie jaren verschil g). De lijnen in deze figuren liggen lager dan die in vorige
deelfiguren. De associatie is dus lager wanneer het combinaties van leeftijden
betreft waarbij de vrouw de oudste partner is dan wanneer de man de oudste

Figuur 4b.

Log-odds ratio's op de hoofddiagonaal van een vierkante tabel waarin de
precieze leeftijd van man en vrouw in eerste huwelijk tegen elkaar is afgezet,
naar huwelijksleeftijd, en voor drie tijdvakken: midden 1970 ('74, '75 en '76),
midden 1980 ('84, '85 en '86) en midden 1990 ('92, '93 en '94)
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is of wanneer beide partners even oud zijn. De lijnen die de associatie weergeven voor een jaar verschil, liggen bovendien hoger dan de lijnen voor de
overige twee nevendiagonalen. De samenhang is dus groter bij een verschil
van een versus twee jaar dan bij een verschil van twee versus drie jaar. Hoe
de lijnen zich verhouden over de verschillende leeftijden en periodes is
moeilijk te zeggen op basis van deze figuren.

)

Samenvattend: bij de keus tussen een huwelijk tussen even oude partners of
partners met een jaar verschil, zijn even oude partners dus oververtegenwoordigd. Dit is op jongere huwelijksleeftijd meer het geval dan op latere
huwelijksleeftijd. Deze oververtegenwoordiging neemt af naarmate verschillen
groter zijn: deze is namelijk kleiner bij een verschil van twee versus drie jaar
dan bij een verschil van een versus twee jaar. Deze oververtegenwoordiging
neemt wei minder af als het huwelijken zijn waarbij de man ouder is dan zijn
vrouw, dan omgekeerd: er bestaat asymmetrie in de samenhang.
De verschillen in associatie op verschillende plekken in de tabellaten zien dat
het patroon van samenhang inderdaad afwijkt van die voor lineaire athankelijkheid. De overgang naar het gebruik van de odds ratio als maat van samenhang
was dus terecht.

5.5.

De associatie tussen de huwelijksleeftijden van man en vrouw door de
tijd: log-lineaire tabelanalyse Voor het grootste gedeelte van de beschikbare tijdreeks ontbreekt de gedetailleerde leeftijdsindeling op basis waarvan we zojuist de associatie berekenden.
We willen echter tot een karakterisering komen die we voor de hele periode
kunnen onderzoeken. We gebruiken daarom voor alle jaren de grove (vijfjaars)indeling. Voor elkjaar beschikken we dan over een vierkante kruistabel
naat wederzijdse eerste-huwelijksleeftijd van man en vrouw, waar leeftijd
ingedeeld is in vijf leeftijdsgroepen van vijf jaar (15-19; 20-24; 25-29; 30-34;
35-39) en een restgroep (40 jaar en ouder, samengevoegd om geringe celvullingen te voorkomen). Als analysetechniek maken we gebruik van log-lineaire
tabelanalyse. In de vorige paragraaf hebben we een soort log-lineaire tabelanalyse 'met de hand' uitgevoerd. Het bleek moeilijk om op basis van deze
analyse conclusies te trekken over veranderingen in de tijd, omdat slecht te
zien was of in de figuren de lijnen ornhoog of omlaag liepen, of omdat we
vermoedden dat toevallige afwijkingen het beeld belnvloedden. We maken
daarom nu gebruik van log-lineaire analyse, om met behulp van een model
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de karakteristieke aspecten van de leeftijdssamenhang te kwantificeren en deze
in de tijd te onderzoeken.
Ook bij deze analyse willen we controleren of de stap om de aanname van
lineaire athankelijkheid te Iaten varen, de juiste is. Bij lineaire samenhang
veronderstellen we dat de samenhang op aile plaatsen in de tabel even groot
is. Het lineaire regressie-model komt in termen van log-lineaire tabelanalyse
overeen met een loglineair model van uniforme associatie met ongegroepeerde
variabelen (Duncan, 1979; Goodman, 1981). Een eerste stap is dus om te
onderzoeken of een model van uniforme associatie slechter past dan een waarin
verondersteld wordt dat de associatie op sommige plaatsen in de tabel sterker
is dan op andere. Om tot een passende modelspecificatie te komen, analyseren
we eerst de huwelijken gesloten in een jaar.
De laatste leeftijdscategorie (40 +) is er een met een grote variatie in huwelijksleeftijd. Het bleek moeilijk te zijn om op basis van de volledige tabel een
model te vinden dat volgens gangbare criteria passend is. Om tot een goede
karakterisering te komen van het patroon van samenhang, kiezen we er daarom
voor om een passend model te presenteren waarbij de laatste categorie niet
inbegrepen is, en te vermelden op welke wijze deze laatste categorie afwijkt
van het -voor de overige categorieen- passende model. De modellen, die
hierna besproken worden, zijn dus toegepast op de tabel waarin de laatste
leeftijdscategorie buiten beschouwing blijft 12 .

5.5.1.

De associatie tussen de huwelijksleeftijden van man en vrouw op
een tijdstip
In tabel 3 Iaten we zien hoe voor het jaar 1984 de passendheid van het model
varieert met de verschillende modelspecificaties. De analyse betreft een zeer
groat aantal eerste huwelijken. Hierdoor worden kleine verschillen tussen
modellen, volgens een Chi2-vergelijking relatief tot het aantal vrijheidsgraden,
al snel statistisch significant, aangezien toevalsafwijkingen op basis van
steekproeffluctuatie worden uitgeschakeld. Als criterium voor de passendheid

12

De frequenties in deze cellen worden door het model exact voorspeld. Afwijkingen van
de verwachte frequenties blijken inderdaad het grootst in de cellen die deze laatste
leeftijdscategorie betreffen (vooral als de man zich in deze categorie bevindt en de vrouw
in een van de lagere leeftijdsgroepen).
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Tabe/3.
jaar

Vergelijking van passendheid van rrwdellen. Eerst op basis van een jaar (1984),
dan voor de jaren 1944- '49- '54 ... '94
Lz
model
df
N
BIC

84
84
84
84

onafuankelijkheidsmodel
uniforme associatie
uniforme associatie, een diagonaalparameter
uniforme associatie, een diagonaalparameter,
a-symmetrieparameter
84
uniforme associatie, vijf diagonaalparameters,
a-symmetrieparameter
84
rij-kolommodel I, gelijke rij/kolomeffecten,
vijf diagonaa1parameters
84
rij-kolommodel I, ongelijke rij/kolomeffecten,
vijf diagonaalparameters
84
rij-kolommode/1, gelijke rijlkolomeffecten, vijf
diagonaalp_arameters, a-~mmetriep_arameter
jaren rij-kolommodel /, gelijke rij/kolomeffecten, vijf
44194 diagonaalparameters, a-symmetrieparameter,
interactie van huwelijksjaar met uniforme associatie, interactie van huwelijksjaar met diagonaalparameter, interactie van huwelijksjaar
met a-symmetrieparameter

l3

62304
62304
62304
62304

19698
811
387
372

328

9

62304

229

48

7

62304

-29

12

4

62304

-32

9

6

62304

-57

106 823203

-771

19868
977
542
515

16
15
14

672

van het model gebruiken we de daarom de BIC (Bayesian Information Coefficient; Raftery, 1986) 13 • Een negatieve BIC-waarde geeft aan dat het model
'passend' (meer waarschijnlijk dan bet verzadigde model) is.
Een eerste model is bet onafhankelijkheidsmodel. Dit model toetst de hypothese dat er geen verband bestaat tussen de eerste-huwelijksleeftijd van mannen
en vrouwen, wanneer rekening gehouden wordt met de verdelingen van
mannen en vrouwen in de verschillende leeftijdsgroepen zoals ze in de marges
van de kruistabel voorkomen. Het tweede model is bet model van uniforme
associatie, dat veronderstelt dat de samenhang overal in de kruistabel even
groot is. Omdat we in de vorige paragraaf zagen dat de associatie op de
hoofddiagonaal sterker was Iaten we in een volgende stap toe dat de associatie

13

Wanneer het verzadigde model als altematief model wordt beschouwd, is de formule om
de BIC te berekenen: BIC = -df*ln(N)

e
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op de diagonaal afwijkt van die buiten de diagonaal. Ook zagen we dat de
associatie op latere huwelijksleeftijd zwakker was; om die reden schatten we
een model waarin in plaats van een associatieparameter voor aile diagonaalcellen, voor elke diagonaalcel afzonderlijk een associatieparameter geschat
wordt. Omdat, tenslotte, de associatie sterker was wanneer de man de oudste
partner was en niet de vrouw, voegen we een asymmetrie-parameter toe, die
toelaat dat de associatie in het gebied onder de diagonaal afwijkt van die
erboven (Yamaguchi, 1990). Volgens de BIC-waarde hebben we dan nog geen
goed passend model. Voortbouwend op het uniforme associatie model schatten
we dan een zogeheten rij-kolom model I (Goodman, 1979) 14 • Door gebruik
van dit model doen we recht aan de afname van de associatie over de rijen en
.kolommen van de tabel (want er bestond een sterkere associatie bij kleine
verschillen dan bij grote verschillen). Ook in dit model mag de associatie over
de hoofddiagonaal varieren, terwijl de toegevoegde asymmetrie-parameter
rekening houdt met de hogere associatie onder de diagonaal (oudere manjongere vrouw-combinaties). Het is dit model wat we uiteindelijk zullen
gebruiken om veranderingen in de tijd te onderzoeken. Tabel 4a bevat de
parameters van dit model. De waarden van de modelparameters krijgen hun
betekenis in onderlinge samenhang (Hendrickx, 1994, p. 183) 15 • We zullen
ze daarom niet afzonderlijk bespreken. In plaats daarvan rekenden we uit, welk
patroon van LOR's deze parameters opleveren, en presenteren deze in tabel
4b (Hendrickx, 1994).
De LOR's op de hoofddiagonaal van tabel 4b hebben een hogere waarde dan
die erbuiten. De associatie op de hoofddiagonaal is dus sterker dan daarbuiten.
Bovendien neemt deze afnaarmate de huwelijksleeftijd boger is. De associatie

14

15

Binnen de rijen en kolommen van de tahel mogen kleinere of grotere afwijkingen hestaan
van de door de uniforme associatie veronderstelde lineaire samenhang. Rij- en kolom
~ffecten kunnen afzonderlijk worden geschat of aan elkaar gelijk worden gesteld (Hout,
1982).
De uniforme associatie-parameter U geeft de gemiddelde samenhang in de tahel aan. De
positieve waarde ervan geeft een positief verhand weer tussen de leeftijden van eerstehuwelijkspartners. De asymmetrie-parameter U_SK geeft de waarde aan, waarmee de
uniforme associatie hoven de diagonaal moet worden vermeerdcrd, en onder de
diagonaal verminderd. Deze is negatief, wat er op neer komt dat de associatie hoven de
diagonaal (waar de vrouw ouder is) eigenlijk lager is, en die eronder (waar de man ouder
is) hoger.
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Tabel 4a. Parameters van geselecteerd model: rij en kolommodel I met geliJke rij- en
kolomejfecten, vijf aftonderlijke diagonaalparameters en a-symmetrieparameter
diagonaalparameters
Dl
4,26
-0,59
D2
D3
0,66
D4
-0,67
3,29
D5
uniforme associatie
u
0,13
U SK
a-symrnetrie
-0,25
rij/kolomeffecten

bI
b2
b3
b4
b5

0,00
-0,63
0,16
0,86
0,00

(b2-bl)
(b3-b2)
(b4-b3)
(b5-b4)

-0,63
0,79
0,70
-0,86

Tabel 4b. 4x4 Log odds ratio's voor 5x5 tabel op basis van parameters van het geselecteerde
model. Nederland, 1984
2,54
I, 13
0,45
-I, II

0,62
1,77
1,21
0,31

-0,06
0,70
1,52
0,89

-1,61
-0,20
0,38
1,03

wordt zwakker naarmate men verder van de diagonaal verwijderd is. Dit is
meer het geval wanneer de buitendiagonaalcellen zich boven de diagonaal
bevinden dan wanneer zij zich beneden de diagonaal van de tabel bevinden.
In de uiterste hoeken van de tabel is deze zelfs negatief: waar de positieve
waarden in de rest van de tabel dus aangeven dat verschillende leeftijdsgroepen
elkaar vermijden, geven deze negatieve waarden aan dat mannen en vrouwen
uit dezelfde (hogere) leeftijdsgroepen elkaar mijden. Bovendien ligt de
associatie beneden de hoofddiagonaal over het geheel genomen hoger dan
boven de diagonaal, wat de asymmetrie in de leeftijdsverhouding weergeeft.
Het analysemodel bezit daarmee de eigenschappen die kenmerkend waren voor
het patroon van samenhang zoals we dit in de vorige paragraaf met de hand
berekenden. Daar beschikten we bovendien nog over een gedetailleerde

184

leeftijdsindeling, terwijl we het hier met de grove leeftijdsindeling moeten
stellen. Dat beide karakteriseringen hetzelfde patroon van samenhang opleveren, geeft ons vertrouwen dat het gebruik van de vijfjaars-leeftijdsindeling
geen essentiele kenmerken van de leeftijdsassociatie aan ons blikveld onttrekt.

5.5.2.

De associatie tussen de huwelijksleeftijden van man en vrouw door
de tijd
Op basis van het geselecteerde model in 1984 onderzoeken we de sterkte van
de associatie tussen de leeftijden van eerste-huwelijkspartners door de tijd.
Ook nu maakt het zeer grote aantal huwelijken in de analyse het vinden van
een passend model, zelfs volgens het BIC criterium, niet eenvoudig. We
hebben er daarom voor gekozen om elke vijf jaar een huwelijksjaar te analyseren. Daarnaast bleek de associatie over de tijd niet eenvoudig toe of af te
nemen, of eerst toe en dan af (of andersom). We nemen de variabele
'huwelijksjaar' daarom als categorische variabele in de analyse op 16 •
In tabel 5 presenteren we de parameters van het model. lnhoudelijk zijn we
geinteresseerd in de trendontwikkeling van de gemiddelde samenhang in de
tabel (de uniforme associatie-parameter), de associatie op de hoofddiagonaal
(de diagonaal-parameter) en de asymmetrie in de samenhang (de asymmetrieparameter) 17 • We bespreken daarom aileen deze parameters, zoals ze te vinden
zijn in het bovenste deel van tabel 5.
De interactietermen van de verschillende associatie-parameters met huwelijksjaar geven aan of de betreffende associatieparameter in dat bepaalde jaar hoger
of lager ligt dan gemiddeld voor de gehele periode. Het verloop van de
uniforme associatie-parameter geeft aan dat de gemiddelde samenhang tot en
met 1969 hoven het gemiddelde voor de gehele periode lag (met uitzondering

16

17

Ter controle vergeleken we de parameters van dit model met een model waarin ook de
overige huwelijksjaren geanalyseerd werden. Hoewel dit laatste model niet passend is
in de zin van een negatieve BIC-waarde, zijn de parameters ervan gelijk aan die van het
passende model van de afzonderlijke huwelijksjaren. De ontwikkeling door de tijd, zoals
de parameters van het passende model die te zien geven, wordt dus niet veroorzaakt
doordat we toevallig bijzondere jaren geanalyseerd hebben.
Voor een passend model bleken interacties van huwelijksjaar met de rij/kolom-effecten
nodig. Hiertoe hadden we ook de afzonderlijke diagonaalcellen door de tijd kunnen Iaten
varieren, maar aangezien die sterker samenhangen met de uniforme associatie hebben
we voor interactietermen van huwelijksjaar met de rij-kolomeffecten gekozen.
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Tabel 5. Parameters van het geselecteerde model.
interactietermen met jaar van huwen
1944 U*Y -0,028
U_SK*Y
1949
0,023.
1954
0,065
1959
0,038
1964
0,086
1969
0,066
1974
-0,060
1979
-0,072
1984
-0,001
1989
-0,099
1994
-0,017
44
49
54
59
64
69
74

81 *Y

u
U SK

B2*Y

0,041
0,016
-0,132
-0,095
-0,027
-0,128
-0,027

79
84
89
94
D1
D2
D3
D4
D5

0,047
0,096
0,124
0,086

3,84
-0,64
0,68
-0,54
2,83
0,21
-0,21

b1
b2
b3
b4
b5

Nederland, 1944, 1949, 1954 .. 1994
0,079
0,059
0,014
0,056
0,109
0,079
0,000
-0,019
-0,022
-0,187
-0,168

D*Y

-0,037
-0,094
-0,031
-0,033
-0,017
-0,001
0,039
0,034
0,006
0,052
0,083

0,047
0,067
0,077
0,012
-0,015
-0,014
-0,114
-0,055

B3*Y

-0,030
-0,016
-0,001
-0,002
-0,027
-0,037
-0,043
-0,012
0,120
0,036
0,013

0,062
-0,065
-0,002
0,00
-0,59
0,08
0,65
0,00

(b2-b1)
(b3-b2)
(b4-b3)
(b5-b4)

-0,59
0,67
0,57
-0,65

van 1944). In de periode na 1969 ligt de waarde onder het gemiddelde. De
gemiddelde samenhang tussen de leeftijden van eerste-huwelijkspartners neemt
dus -zij het niet monotoon- af. De diagonaalparameter ligt tot en met 1969
onder het gemiddelde, daarna erboven. De oververtegenwoordiging van
partners uit dezelfde leeftijdsgroep neemt dus in de loop van de tijd toe. De
asymmetrie-parameter ligt tot en met 1969 boven het gemiddelde, en in de
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periode erna wordt de waarde meer negatief. In deze latere jaren is er dus meer
asymmetrie in de associatie dan ervoor: het verschil in samenhang, athankelijk
van wie de oudste partner is, man of vrouw, wordt dus in de loop van de tijd
weer groter.

6

I

Samenvatting en conclusie

Aanleiding van ons onderzoek was de schijnbare constantheid in de leeftijdsverhouding tussen eerste-huwelijkspartners, zoals afgemeten aan het positieve
verschil in gemiddelde eerste-huwelijksleeftijd van man en vrouw. Deze
blijvend ongelijke leeftijdsverhouding leek in contrast met de toegenomen
economische zelfstandigheid van vrouwen, gezien theorieen die om die reden
een meer gelijke leeftijdsverhouding verwachtten. De onderzoeksvragen die
we formuleerden hadden daarom het doel een goede beschrijving te geven van
de naoorlogse trend in leeftijdshomogamie binnen eerste huwelijken in
Nederland. Door verschillende aspecten van die leeftijdsverhouding te
onderzoeken kwamen we tot een completer beeld van de leeftijdsverhoudingen
binnen eerste huwelijken dan tot dusver het geval was.
Beantwoording van de onderzoeksvragen Ievert het volgende beeld van -trends
in- de leeftijdsverhouding binnen eerste huwelijken in Nederland. Het gemiddelde leeftijdsverschil neemt in de naoorlogse periode af, al vindt deze afname
vooral plaats in de periode voor 1970. Hierna is nog een Iichte afname van
het gemiddelde leeftijdsverschil te zien, als we het gemiddelde berekenen op
basis van een leeftijdsindeling in afzonderlijke jaren (in plaats van een vijfjaarsindeling). De variatie rond het gemiddelde leeftijdsverschil neemt af tot
het midden van de jaren zeventig, maar neemt na 1980 weer duidelijk toe. De
afname in variatie tot 1970 wordt veroorzaakt door een groeiend aandeel van
huwelijken waarin de partners hoogstens vier jaar schelen. De toegenomen
variatie na 1970 is te verklaren uit een afnemend aandeel leeftijdshomogame
huwelijken, ten gunste van huwelijken waarin de man in een hogere leeftijdsgroep zit. Na 1980 draagt ook een stijgend aandeel huwelijken waarin de
vrouw in een hogere leeftijdsgroep zit, bij aan de gestegen variatie in de
peri ode na 1970.
Het gemiddelde leeftijdsverschil met de partner hangt af van de eigen huwelijksleeftijd, en dit verschilt tussen mannen en vrouwen. Huwen op latere
leeftijd gaat voor mannen samen met het huwen van een gemiddeld (veel)
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jongere vrouw. Huwen op latere leeftijd gaat voor vrouwen samen met het
huwen van een gemiddeld even oude of iets jongere man. Voor mannen en
vrouwen is de variatie rand de gemiddelde leeftijd van de partner grater op
latere leeftijd.
Berekening van de correlatie tussen de eerste-huwelijksleeftijd over de periode
1974-1994laat een toename in de leeftijdssamenhang zien. Deze toename lijkt
vooral toegeschreven te moeten worden aan de grotere variatie in eerstehuwelijksleeftijd van man en vrouw in die periode. Aangezien de aanname van
lineariteit in de samenhang twijfelachtig was, berekenden we voor elke leeftijd
tussen 20 en 35 jaar odds ratio's, die de mate uitdrukken waarin mensen uit
de verschillende leeftijdsgroepen elkaar bij huwen vermijden (of juist niet).
Deze odds ratio's hebben bovendien het voordeel dat ze onafhankelijk zijn van
de leeftijdsverdeling van de huwende mannen en vrouwen.
Analyse van een kruistabel, waarin de wederzijdse precieze huwelijksleeftijd
van eerste-huwelijkspartners tegen elkaar is afgezet, geeft dan het volgende
beeld van de samenhang in leeftijd. Op de hoofddiagonaal van de tabel is de
associatie sterker dan buiten de di'agonaal. Mensen hebben, gecontroleerd voor
de verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende leeftijdsgroepen,
dus een grotere kans iemand van dezelfde leeftijd te buwen. Dit is op latere
buwelijksleeftijd minder bet geval- de vermijding van andere leeftijdsgroepen
is dan minder sterk. Buiten de diagonaal is de associatie lager als het verschil
grater is. De relatieve kans dat man en vrouw uit verschillende leeftijdsgroepen
met elkaar gebuwd zijn is dus kleiner naarmate die leeftijdsgroepen verder uit
elkaar liggen. Deze afname in kansen is wei kleiner wanneer in het buwelijk
de man de oudste partner is. Leeftijdsverschillen in bet voordeel van de man
zijn dus meer geoorloofd, of meer gewenst, dan verschillen in bet voordeel
van de vrouw.
Een berekening op basis van een vijfjaarsindeling van de buwelijksleeftijd
Ievert een zelfde patroon voor samenhang op. We deden dit met bebulp van
log-lineaire analyse. Het model dat deze karakterisering oplevert is een
zogeheten rij-kolommodel I (Goodman, 1979), waarin de oververtegenwoordiging van partners uit dezelfde leeftijdsgroep varieert met de huwelijksleeftijd, en de gemiddelde associatie verschilt afhankelijk van wie de oudste
partner is, man of vrouw. De kwantificering van het patroon van leeftijdssamenhang die deze toepassing van log-lineaire tabelanalyse opleverde, stelde
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ons in staat voor de hele onderzoeksperiode veranderingen in bet patroon van
samenhang te onderzoeken.
Over de tijd is de relatieve kans om met iernand van dezelfde leeftijdsgroep
getrouwd te zijn, groter geworden. De gemiddelde samenhang tussen de
leeftijden in leeftijdsheterogame huwelijken neemt in de naoorlogse periode
af, zij het niet eenduidig: in de periode voor 1970 bevindt deze zich op een
boger 'plateau' dan in de periode erna. Het verschil in associatie naarmate de
oudste partner man of vrouw is, wordt in de naoorlogse periode in eerste
instantie kleiner. Na 1970 wordt dit verschil echter weer allengs groter.
Een terugblik op tabel 1 laat zien in hoeverre de bevindingen overeenstemmen
met de voorspelde trends. Aile argumenten voorspelden een afname in bet
gemiddelde leeftijdsverschil: op basis hiervan biedt de empirie geen uitsluitsel
over de houdbaarheid van deze of gene. De toegenomen variatie in de leeftijdsverschillen na 1970 werd niet voorspeld in Shorter's theorie (1975) over de
opkomst van rornantische liefde (of over de afname van ouderlijke bemoeienis). Ook de daling in de gemiddelde associatie pleit niet voor deze visie.
Rond 1970 lijkt er een breukpunt te zijn in de leeftijdsverhouding: na 1970
nam de variatie rond het gemiddelde leeftijdsverschil toe, was de gemiddelde
associatie lager en nam de asymmetrie in de leeftijdsverhouding weer toe. Deze
bevindingen -de toegenomen asymmetrie uitgezonderd- stroken met de
argumenten, die vooral na 1970 een verandering in de leeftijdsverhouding
voorzagen. Oat die drie voorspellingen samengaan, is niet vreemd. Een minder
traditionele arbeidsverdeling als basis van een huwelijk is in verband gebracht
met een hogere huwelijksleeftijd en daarmee samenhangend de verlengde
scholingsduur. De stelling echter, dat het ruilmodel in mindere mate de basis
vormt voor huwelijken, valt moeilijk te rijmen met een toegenomen asymmetrie in de samenhang.
Het gelegenheidsargument van de verlengde scholingsduur doet we1mg
specifieke -en daarmee ook geen afwijkende- uitspraken over trends in de
associatie. Dit argument voorspelde weliswaar geen expliciete toename in het
belang van leeftijd, maar is desondanks niet strijdig met de bevinding van
toegenomen oververtegenwoordiging van partners uit dezelfde leeftijdsgroep.
Log-lineaire modellen houden rekening met de leeftijdsverdeling van de
huwenden, en dus voor gemiddelde ontmoetingskansen. Ze houden er echter
geen rekening mee hoe die verschillende aantallen mannen en vrouwen zich
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vervolgens in lokale huwelijksmarkten begeven. De verlengde scholingsduur
kan er zo wei voor zorgen dat mannen en vrouwen binnen huwelijken meer
op elkaar lijken wat betreft leeftijd dan we op basis van populatieverdelingen
zouden verwachten.
Kan de sinds de jaren zeventig gestegen huwelijksleeftijd de toegenomen
asymmetrie in de leeftijdsverhouding begrijpelijk maken? Misschien. We
suggereerden eerder dat leeftijd (of leeftijdsverschillen) minder belangrijk zijn
als iemand zelf ouder is. Een afgenomen belang van leeftijd verklaart echter
niet waarom het meer uit zou maken wie van de twee de oudste partner is.
Misschien is de verminderde gelegenheid om op latere leeftijd ongehuwden
van dezelfde leeftijdsgroep te ontmoeten (ook al zijn die er strikt genomen
wel), een mogelijke sleutel voor de toegenomen ongelijkheid in de leeftijdsverhouding.

)

Welke conclusie trekken we uit het beeld van de leeftijdsverhoudingen tussen
eerste-huwelijkspartners in Nederland over de tijd? Zijn de leeftijdsverhoudingen meer of minder gelijk geworden? Dat de relatieve kans op een even
oude partner in de loop van de tijd aileen maar toegenomen is, wijst op een
meer gelijke leeftijdsverhouding. Dat een grotere associatie op de diagonaal
samengaat met minder systematiek in de leeftijdsverschillen (afgelezen aan
een geringere gemiddelde samenhang), is in dat Iicht eveneens te begrijpen.
Minder begrijpelijk was de bevinding dat de asymmetrie in de samenhang na
1970 toeneemt. De aanvankelijke afname gaf aan dat het voor de samenhang
steeds minder uitmaakte of de man of de vrouw het oudste was. De latere
toename is slecht verklaarbaar met theorieen die ongelijke leeftijdsverhoudingen zien als een uiting van ongelijke economische verhoudingen tussen
mannen en vrouwen. We willen hier toch ook niet beweren dat de economische
verhoudingen tussen de beide seksen sinds de jaren zeventig ongelijker zijn
geworden.
Het argument dat in huwelijksstatistieken ongehuwd samenwonende stellen
(met mogelijk meer egalitaire leeftijdsverhoudingen) buiten beeld blijven,
verklaart mogelijk wei de toegenomen asymmetrie van de laatste jaren: het
zou betekenen dat we voor die jaren vooral meer traditionele stellen waarnemen (die -vroeg- trouwen en hechten aan het traditionele leeftijdspatroon).
Ook zouden de eerste huwelijken die we sinds de jaren zeventig waarnemen,
vaker 'semi' eerste huwelijken kunnen zijn met een afwijkend leeftijdspatroon
(eerste huwelijken voorafgegaan door een samenwoonrelatie met een andere
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partner). Voor zover het aandeel van deze huwelijken daarvoor groot genoeg
is, valt het effect hiervan echter ook weer samen met dat van een hogere
huwelijksleeftijd (omdat mensen die eerst met een andere partner samenwoonden vaak ook ouder zijn bij eerste huwen).
De meest aangewezen kandidaat voor de toegenomen asymmetrie lijkt de
gestegen huwelijksleeftijd, a! dan niet in onderlinge samenhang met de
veranderde economische hulpbronnen en (vormen van) huishoudvorming van
jonge mannen en vrouwen. Over de zelfstandige invloed van deze factoren
kunnen we hier echter geen uitsluitsel geven. In dit artikel blijven daarmee
bepaalde vragen onbeantwoord. Zoals gezegd konden we hier aileen een aanzet
tot verklaring geven, omdat de gegevens om deze verklaringen strenger te
toetsen, ons hier ontbreken. Met behulp van survey-gegevens, over het tijdstip
van samenwonen en trouwen en over kenmerken van partners, zullen we beter
kunnen onderzoeken welke factoren bijdragen aan de aan- of afwezigheid van
leeftijdsverschillen tussen bruid en bruidegom in een eerste huwelijk.
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