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Watdoeteenhuilprofessor?
«Strikt gezien ben ik ‘hoogleraar Emo-
ties enWelbevinden aan de Universi-
teit van Tilburg’, maar zeg maar ge-
woon ‘huilprofessor’. Want ik bestu-
deeralleaspectenvanhuilenen ikben
deenige terwerelddiedatdoet. Ervalt
veel over te ontdekken.Waarom gaan
wemeerhuilen alsweouderworden?
Hoezitdatmethuilenomsentimente-
ledingen?Hoereagerenweopmensen
die huilen? Hoe bepalend is onze cul-
turele achtergrond voor de manier
waarop we huilen? Ik studeer daar al
járenopen ikkanhetnóg jarendoen.»

Indehoopietsteontdekken?
(lacht)«CharlesDarwinschreef in1872
hetboek ‘TheExpressionof theEmoti-
ons inMan andAnimals’. Hij heeft het
daarin uitvoerig over huilen. En hij
zegt: emotionele tranen hebben geen
enkele functie. Ik denk vanwél. En als
wetenschapper is dat mijn uitdaging:
bewijzen dat Darwin het bij het ver-
keerdeeindhad—opditvlakdantoch.
Emotionele tranen hebben wel dege-
lijk een functie.»

Emotioneletranen,zegtu.Zijndatde
tranen diewewegpinken omdatwe
verdriethebben?
«Puur fysiek gezien bestaat er maar
één soort huilen. Vanuit een speciale
traankern in onze hersenen vertrekt
eensignaalnaardetraanklierenbám,
daar heb je een traan. Maar kijk naar
de aanleiding voor dat huilen en het
wordt een heel ander verhaal. Dan
hebjewélverschillendesoortenhui-
len. Snij eenui en je krijgt een reflex-
of een irritatietraan. Breek je armen
je hebt een fysieke pijntraan. Maar
verlies een geliefde, ervaar liefdes-
verdriet of voel heimweeen je krijgt
eenemotionelepijntraan.Diezelfde
emotionele pijntraan huil je ook als
gevolg vanhulpeloosheid enmach-
teloosheid. En verder: de empathi-
sche traan. Dat is de traan die we
voelen opkomen om het verdriet
van anderen. En tot slot: demorele
of sentimenteletraanomietsgoeds
datwe zien. Altruïsme, zelfopoffe-
ring, dat soort zaken.»

Welke soort vergieten we het
meest?
«Dat hangt af van de levensfase
waarinweonsbevinden.Kinderen
wenenbijvoorbeeldbovenal fysie-

ke pijntranen. Tranen die we állemaal
een leven langwenen, zijnemotionele
tranen door verlies of uit
hulpeloosheid. Maar naar-
mateweouderworden, iser
een soort traan die aan
belang wint: de sentimen-
tele traan. Hoe ouder we
worden, hoe meer we gaan
huilen om sentimentele
redenen. Ik merk dat bij
mezelf ook trouwens.»

Wanneerhuildeuvoorhet laatst?
«Datmoet vorigeweek vrijdag zijn ge-
weest. Ik keek naar ‘DeWereld Draait
Door’. Hoe (de Nederlandse rapper) Ali
B daar over zijn kinderen zong: ik
schoothe-le-maal vol.»

Overkomtdaturegelmatig?
«De laatste tijd steeds vaker. Die ont-
roering: die neemt ernstige vormen
aanbijme,hoor.» (schatert)

Ubent61 enubent eenhuilebalkge-
worden.Nochtans:vroegerwasudat
niet.Waarzithetkeerpunt?
«Ik weet niet of er een echt scharnier-
moment is.Wat ikwél nogweet—het
moeteen jaarof vijftiengeledenzijn—
is dat ik op een dag op televisie naar
zo’n typische B-film zat te kijken. Het
ging over eenmeisje met kanker. Pre-
sident Bill Clinton speelt in die film

zichzelf enontvangthaaropeendagin
zijn Oval Office. Hij zegt: ‘Dit is nu de
plek waar ik alle belangrijke en grote
mensenontmoet.Maardeállerbelang-
rijkste: dat ben jij.’ Ik zweer je: ik zat
helemaaltebrullen. Ikdacht:wat isme
dát nou? Een héél markant moment
vond ikdat.»

Endat voor eenman.Mannenhuilen
tochnietbijeenslechteB-film?
«Zekijkenergewoonmindernaar.Het
cliché wil dat mannen minder huilen
dan vrouwen. Wetenschappelijk on-
derzoek bevestigt dat.Maar als je gaat
kijken hoe dat komt, wordt één reden
heel vaak vergeten: mannen worden
gewoonminderblootgesteldaanemo-
tionelesituaties.Eenvrouwzalophaar
vrije avond naar eenweke film kijken,
eenmanzalnaarhetvoetbalkijken.En
zie:daarhebjealeengrootstukvande
verklaring waarom vrouwen vaker
huilen.Al zijnerooknogandere facto-
ren. Hormonen. Maar niet — zoals je
zou verwachten — die van de vrouw.
Het is eerder andersom. Testosteron
remt. Wat ook meetelt: vrouwen kij-
ken anders naar stresssituaties. Een

computer die crasht? Een inbraak in
haar huis? Een vrouw zal sneller
wenen dan haar man. En onderschat
ook het ‘sociale leren’ niet. Jongetjes
krijgenhetvankleinsaf tehoren: ‘Kom-
op, kerel. Flinke jongen zijn.’ Hij hoort
het thuis, hij hoort het op school. Stel
dathijelf is,verliestmethetknikkeren
en hij huilt: zijn vriendjes zullen hem
uitlachen.Dusmannen lerenhet zich-
zelf aan:niéthuilen.»

Isdatookwatuvindt:mannenhuilen
niet?
«Ikvindhetonzin.Mannenhebbenal-
tijd al gehuild. Kijk naar de geschiede-
nis. De grootste helden en de strijd-
lustigste krijgers waren ook de ergste
huilebalken.Maardathadgeenénkele
invloed op hun reputatie. Dat zag je al
bij Homerus, maar ook in de middel-
eeuwen. De held was de stoere bink.
Tot hij verloor of liefdesverdriet had.
Dan stond hij op de eerste rij om een
potje te janken. Maar dat deerde hem
niet.»

Vindenvrouwenhetdanaantrekke-
lijk,misschien?Alsmannenhuilen?
(lacht)«Amerikaansonderzoeksugge-
reert dat vrouwen vooral vallen voor
mannen die natte ogen hebben. Niet
van ‘meuh-meuh’ (imiteertoverdreven
huilbui) en van snot en van dikke
tranen over de wangen, maar wél van
‘vocht’ in de ogen. Zodat ze uitstralen:
‘Ikbengevoelig,maar ikhebmeonder
controle.’Dáárvallenvrouwenvoor.»

Kaniedereenhet?Huilen?
«Er zijn mensen die bepaalde aan-
doeningen hebben,waardoor ze geen
tranen kunnen produceren. Andere
mensenkunnenhetnietmeernadatze
een traumatische ervaring hebben
meegemaakt. Ik had er zo wel eens
eentje aan de telefoon. Een mevrouw
die me belde en zei: ‘Professor, ik heb
nual 22 jaar nietmeer geweendnadat
ik een doodgeboren kindje heb gekre-
gen.’ Inde literatuur iserookeengeval
bekend van een slachtoffer van de
Amerikaanseseriemoordenaar Jeffrey
Dahmer. Die lokte zeventienmannen,
martelde ze, sneed ze in stukken en
stak ze indediepvries. Eéntje konont-
snappen. Die man kon niet meer hui-
len,bleekal snel.Wellichtalsbescher-
mingsmechanisme. Je ziet dat ook bij
kinderendie fysiekmisbruiktworden.
Huilen is vaak een aanleiding om op-
nieuw mishandeld te worden. Maar
wie dus niét zo’n trauma heeft en niét

«Sorry, maar
ik kan niet anders»

«Eenklassieker.Bijverlieshuilenwe.Bij rouwen
horentranen.Enmensenaccepterendat.Zullen
zeditzienalsmanipulatie?Nee.Wantdesituatie
is herkenbaar. Hadden ze zélf in zijn schoenen
gestaan,zezoudenookgehuildhebben.Mensen
vinden verdriet één van de meest gepaste
emotiesomvooraanhethuilentegaan.»
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«Zeg dat

alles goed
komt»

«Dit zijn tranen van

angst. Van onver-

trouwdheid met de

situatie. Van hulpeloos-

heid. Deze kinderen

wetennietwaterophen

afkomt en dat maakt

hen bang. Wat dan

helpt? Hen op hun

gemak stellen. Laten

voelen dat er leuke

dingen zullengebeuren.

Enzeggen: jegaatjehier

thuisvoelen.»

«Niet alleen blij»
«Onderschatde impactvan ‘af-
scheid’ niet. Afscheid nemen is
voormenseneenheelbelangrijk
moment. Deze tranen zeggen
dat Karen Damen niet alléén
maarblij is dathetafgelopen is.
ZewasgehechtaanK3enheeft
ookpijndathet stopt.Zezieter
negatieve kanten aan, aan het
afscheiddatzeaankondigt.»

Ook gezien? Eén hap
van een frisco en
knál: Alex Callier
schoot vol in ‘Mijn
Pop-uprestaurant!’.
Zó lekker was het.
Over wat Callier
deed, bestaat weten-
schap. Maar slechts één man beheerst die:
Ad Vingerhoets (61), ’s werelds enige huilprofessor.
«Ik garandeer je: huilen heeft een nut én kan je leren.»
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VAN TRANEN NA ÉÉN HAP UIT EEN FRISCO

Onbekend kindje
Sinterklaasoptocht
Amsterdam (2013)

«Haal mij hier weg! Nu!»
«TranenvanontroeringomdathijeindelijkZwartePietzietzijn
dit zéker niet. Dit kind huilt omdat het zich niet op z’n gemak
voelt. Het is bang. Door zijn tranenwil het zeggen: ‘Ik voelme
hieréchtnietprettig.’Misschienheefthetookietsmoetendoen
dat het eigenlijk niet wilde. En moést het bijvoorbeeld op de
eersterijgaanstaanvanmamaenpapa.»

Vrouwen vallen voor
mannen die natte ogen
krijgen. Zodat ze
uitstralen: ‘Ik ben
gevoelig, maar ik heb
me wél onder controle’

JurylidAlexCallier schoot dezeweek vol na één hap uit
een ijsje. «Emoties omeen lekker dessert: kan perfect.»


