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De beëindiging van een huwelijk wordt – naast een persoonlijke crisis – vaak ook beschouwd als een
netwerkcrisis. Er zijn niet alleen gevolgen voor de partnerrelatie zelf, maar ook voor de relaties met
andere personen uit de sociale omgeving. Sociale contacten, en de steun die daaruit geput kan
worden, zijn net erg belangrijk, zeker bij het verwerken van een stukgelopen huwelijk. Dit hoofdstuk
analyseert de sociale relaties van gehuwde en gescheiden SiV-respondenten, afzonderlijk voor
mannen en vrouwen, en rekening houdend met een eventuele nieuwe partner.
SiV-data tonen dat gescheiden mannen en vrouwen vaker contact hebben met vrienden en collega’s
dan gehuwden, dit geldt telkens het meest uitgesproken wanneer er geen nieuwe partner is.
Gescheiden mannen zonder nieuwe partner hebben ook meer contact met hun eigen familie. Hierna
nemen we eerst enkele familierelaties onder de loep, daarna kijken we of respondenten hun sociale
omgeving ook anders beleven.
Contact met ouders
Alle respondenten waarvan minstens één ouder nog leeft worden in beschouwing genomen. Bijna
een tiende van de alleenstaande gescheiden mannen woont in hetzelfde huishouden als zijn
ouder(s). De figuur hieronder toont het percentage van respondenten die niet samenwonen met hun
ouder(s) dat minstens één keer per week contact heeft met zijn of haar ouders, zowel ontmoetingen
als contact via telefoon, post of internet.
Respondenten met minstens een ouder in leven en niet in hetzelfde huishouden wonend die minstens
een keer per week contact hebben met hun ouder(s) (%)
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Contact met ex-echtgeno(o)t(e)
Ongeveer 60 percent gescheiden mannen en vrouwen met een nieuwe partner en meer dan 67
percent alleenstaande gescheiden respondenten hebben nog contact met hun ex-echtgeno(o)t(e).
Een vijfde van de gescheiden mannen en vrouwen ziet de ex minstens een keer per week.

Contact met volwassen kinderen
Ongeveer vijf percent gescheiden vrouwen en 12 percent gescheiden mannen hebben geen contact
meer met hun volwassen, zelfstandig wonenende kinderen. Gehuwden antwoordden bijna allemaal
wel contact te hebben. De volgende figuur toont respondenten die minstens één keer per week
contact hebben met hun zoon of dochter. Daarbij vallen nog grotere verschillen tussen gehuwde en
gescheiden respondenten op. Gescheiden respondenten beoordelen de relatie met hun volwassen
kinderen doorgaans ook minder positief dan gehuwden.
Respondenten met volwassen zelfstandig wonend geselecteerd kind die minstens een keer per week
contact hebben met volwassen kind (%)
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Eenzaamheid
Alleenstaande gescheiden respondenten zijn duidelijk minder tevreden met hun sociaal leven dan
gehuwde en gescheiden respondenten met een nieuwe partner. Daarnaast werd ook gepolst naar
het ervaren van eenzaamheid, het gevoel een gebrek te hebben aan persoonlijke relaties. De laaste
figuur van dit hoofdstuk geeft weer hoeveel respondenten met gevoelens van eenzaamheid kampen.
Er komt een duidelijk resultaat naar voor: meer gescheiden mannen en vrouwen, en voornamelijk zij
die geen nieuwe partner hebben, voelen zich eenzaam.
Figuur 1: Respondenten met gevoelens van eenzaamheid (%)
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