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AdVingerhoets is vrijdag een
van de sprekers op het jaar-

lijkse evenement TEDx in de
Stadsschouwburg. TEDxAm-
sterdam, opgezet door JimStol-
ze, is een van de vele varianten
ophet internationale concept
waarbij sprekers ingaan op
nieuwe ideeën en inzichten.
Andere sprekers zijn onder

meer fysicus LeoKouwenhoven,
die spreekt over kwantumtech-
nologie, Avi Yaron, die een vin-
dingdeedomde tumor in zijn
hersenenaan te pakken,UvA-
professorDamiaanDenys, die
praat over angst en vrijheid, en
Zelda LaGrange, voormalig as-
sistente vanNelsonMandela.
TEDx is uitverkochtmaarwel

online te volgen en via live-
streamsopdiverse plekken in
de stad enonline.

TEDx

Feitjes en
weetjes over
onze tranen
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geving een rol: bij jongens enman-
nen is huilen sneller een issue.”

Huilen is bedoeld omempathie van
anderen op tewekken,maar kan ook
tot irritatie leiden.Waarom?
“Dat hangt ervanaf hoe gepast

mensenhet huilen ervaren op eenbe-
paaldmoment. Als iemandhuilt van-
wegehet verlies van eenkind, dan
doet niemanddaarmoeilijk over.
Maar als huilende schijn heeft van ef-
fectbejag, dan is het een ander ver-
haal. Eenpoliticus die huilt,wordt

eerder demaat genomendankonin-
ginMáximadie een traan laat ophaar
huwelijk.”
“Wehebbenonderzoekgedaanna

deuitschakelingvanhetNederlands
elftal ophetWKvoetbal in 1998.Oran-
je verloorna strafschoppendehalve
finale tegenBrazilië enmenig speler
barstte in tranenuit.Mensenbegre-
pendat. Ze vondenhetwel sympa-
thiek: de tranengavende spelers iets
menselijks.Huilenkandusvoordelig
zijn voor iemands imago,maarkan
ookals eenboemerang terugkeren.”

‘Oranjespelers
die huilen na
verlies vinden
we sympathiek’

!Wehuilen hetmeest bij onze
ouders en geliefden en dan
het liefst thuis.

!Mensen die huilen, vinden
wedoorgaans vriendelijker,
maar ookminder competent.
Onderzoekwijst uit datwe
liever niet professioneel sa-
menwerkenmet een collega
diewel eens een traantje laat.

!Mannenhuilen sneller als ze
vader zijn: de hormoonhuis-
houding is veranderd, ze zijn
empatischer en hebbenmeer
oog voor leed op dewereld.

!Wehuilenmeer naarmatewe
ouderworden. Door de afna-
me van testosteron huilen
we vooral om sentimentele
redenen.

!Huilen is goed voormensen
met contactallergie. Ze heb-
benminder last na een flinke
huilbui

!Mensen die nooit huilen,
voelen zich niet slechter dan
mensen diemet regelmaat
een potje janken.Wel hebben
zeminder empatisch vermo-
gen.

!Ook topcriminelen en tiran-
nen, die niet bekend staan
omhun empatisch vermogen,
huilen. De geschiedenis ver-
telt diverse verhalen van
tirannen die hun broer flui-
tend vermoorden,maar een
theaterstuk niet tot een goed
einde brachten vanwege de
tranen.

!Blozen is een andere uiting
van emotie die uniek is voor
demens. De functie is verge-
lijkbaarmet die vanhuilen:
remmen van agressie bij de
ander.
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