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«Ook maar een mens»
«Tranen in de sport: je ziet ze steeds vaker.Wededen er eens
eenonderzoeknaar toenOranje in 1998werduitgeschakeld
ophetWK in Frankrijk.Heel veel spelers liepen toen tehuilen
ophetveldenwewildenwetenwatdatdeedmethun imago.
Wat bleek? De kijkers vonden dat heel positief. Want plots
warendiespelers ‘gewonemensen’.Ennietalleenmaarvoet-
ballersdievoorhetgrotegeldzo’ntornooispelen.Hier,bijRo-
naldo: leesdatgerustals heel authentieke tranen.Dit is geen
pose.Hijzoudaarniksbijwinnen.»

zo’n aandoe-
ning:dieheeft in
principe fysiekalles
‘mee’ om te kunnen
huilen. Al is de ene er ont-
vankelijker voor dan de andere.
Overigens: die man heeft nadien
viatherapiewélnoglerenhuilen.»

Dat van Alex Callier: huilen om
een dessert. Niet om een film.
Niet omeengoedboek.Niet om
een mooi stukje muziek. Maar
om een frisco. Had u dát al eens
gehoord? Hij zei: ‘Dat dééd iets
metmij. Het is lang geleden dat
etendatnogdeedmetme.’
«Oh, kan best hoor. Er is zo’n ver-
haal van een man. Op een dag zit
hijoprestaurant.Plotsbarsthijuit
in huilen. Iedereen verward. ‘Wat
is er?’, vragen ze hem. Zegt hij: ‘Ik
vinddesauszolekker.’Wezienhet
welvakerbijhartpatiënten.Datze
veelemotionelerwordendoordat
ze die confrontatie met de dood
hadden. Maar ook bij niet-hart-
patiënten dus. Emoties om een
lekkerdessert:kanperfect.Netzo-
als om muziek. We vroegen eens
aan3.000mensenwelkesonghen
het laatst tot tranen toe had ge-
roerd.We kregen tussen de 1.000
en 1.200 verschillende antwoor-
den.Dat toont aan:bijna elk soort
muziek kan ons aan het huilen
maken. Maar er waren een paar
platendieernet ietsbovenuitsta-

ken: ‘Papa’ van

Stef Bos en Karin Bloemen met
‘Geen kind meer’. Relaties tussen
oudersenkinderenblijkendusals
bijzonder ontroerend te worden
ervaren. Dus dat ik huilde om Ali
B: zogeknogniet.» (lacht)

Kanhuilenopluchten?Stel: ikhad
een rotdag op het werk, sta
onderweg naar huis twee uur in
de file en eenmaal thuis brandt
m’navondetenaan.Helpthetals
ikeenpotjehuil?
«Wehebbendaareensonderzoek
naar gedaan. En wat ontdekten
we?Dathuilenkánopluchten—al

naargelanghet soort huilen.Heb
je eendepressie enhuil je, dan zal
je dat nadien niet ervaren als een
opluchting.Maarhuil jijeensgoed
na die baaldag van je en reageert
je omgeving daarop met begrip,
dan kan dat best wel helpen. Bij
een rondvraag die we deden ant-
woordde50%jaopdevraag: ‘Toen
je voor het laatst huilde, luchtte
dattoenop?’40%voeldegeenver-
schil, 10%voeldezich slechter.»

U hebt iets te bewijzen
tegenover Darwin. Komt
hetgoed?
«Ik geloof écht dat
emotionele tra-

nen een nut hebben. Zoals we
tijdens onze evolutie onze grote
teen nodig hadden om rechtop te
kunnenstaanenonzeduimomte
kunnen grijpen, hebben we onze
tranen nodig om ons unieke
empathischeensocialevermogen
te ontwikkelen. Huilen heeft zin.
Hethelptonsbegrijpenhoeande-
ren zich voelen. Huilen heeft er
méétoegeleiddatwezorgenvoor
onze gebrekkigen en ouderen.
Tranen binden. Ze zorgen ervoor
dat mensen zich over je ont-
fermen en zich je lot aantrekken.
Zewekkenempathieopenzorgen
ervoordat je de ander remt in zijn
agressie.Dus ja:huilenheeftnut.»

Zie ik u naar een zakdoek
grijpen?

«Ik heb er geen bij. Maar ik zou
intussen beter moeten

weten. Ik heb ge-
leerd: je weet
maar nóóit
wanneer ze
daar ineens
zijn.»

(lacht)

ENIGE HUILPROFESSOR
TER WERELD VERKLAART
WAT ZE ÉCHT BETEKENEN

«De grootste
helden zijn
de ergste

huilebalken»

TOT WENEN OM HET VERLIES VAN JE OMA

Oscar Pistorius
Op proces over

de schietpartij op
zijn vriendin (2014)

OSCAR VOOR
‘SHAKESPEARE
IN LOVE’ (2014)

GWYNETH PALTROW «Ik denk nu aan iets ergs»
«Jezietdit indesportookweleens:alsdegedoodverfde
winnaarwint, zal je zelden tranen zien.Maarwacht tot
hetiemandisdieonlangsnogzwaargeblesseerdwas.Of
die iets opmerkelijks meemaakte. We zagen het in
Nederland eens bij een paardrijdster die echt héél hard
huilde toen ze op de Olympische Spelen goud won.
Nadienzeize: ‘Datwasomdatikdachtaanmijnvaderdie
twee maanden geleden stierf.’ In dit geval zal het ook
zoietszijn.Hetisniétdeontroeringomdeprijs.Maarwél
omdatheteenrolwasdieveelvanhaarvergde.»

Portugal uitgeschakeld
op het EK (2004)

Cristiano Ronaldo

Zoals we tijdens onze evolutie
onze grote teen nodig hadden
om rechtop te lopen, hebben we
onze tranen nodig om ons
sociale vermogen te ontwikkelen

Kim Clijsters
Haar laatste match

in ons land (2009)

«Heb medelijden
met mij»

«Echtzekerweetikhetniet,maar
dit kan bestwel eens een poging
zijn om te manipuleren. Onder-
zoek van ons heeft uitgewezen
dat tranenbij een proces helpen.
Wemaakten foto’svanverdach-
tendiewélhuildenenverdachten
die niét huilden. Gevraagd naar
de straf die burgers hen zouden
geven,kwamenbijnaélkekeerde
verdachten met tranen er beter
vanaf. Het kon zelfs tot vier jaar
celverschilmaken.»

«Kim Clijsters verliest dematch te-
gen Amélie Mauresmo, maar dat is
nietderedenwaaromzehuilt.Zehuilt
omdat ze afscheid neemt van een
periode waar heel
veel emotie bij
kwam kijken.
Haar tranen zijn
er géén van spijt.
Ze heeft hier goed
over nagedacht.
Dat is zoals bij men-
sen die trouwen. Die
huilensomsóókdehele
dag. Niet omdat ze spijt
hebben, maar omdat ze
afscheid nemen van
iets.»

«Nergens
spijt van»


