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Bier, rook en tranen

Waarom komt Obama ermee weg en wordt Bert 
Anciaux nog steeds uitgelachen? En mogen moderne 
mannen tijdens de volgende seizoensfinale van ‘Thuis’ 
nu eindelijk meegrienen met hun vrouw? We stapten, 
in de war en op de rand van tranen, naar huilprofessor 
Ad Vingerhoets. ‘Mannelijk huilen is een kunst.’
Marc Van Springel

De huilman

‘Een man mag niet huilen / Ook 
al heeft hij verdriet / Een man 
mag niet huilen / Als een ander 
het ziet’, zong Jacques Herb, 
weliswaar met een wanhopige 
tremor in de stem. Tegenwoor-
dig lijkt het toch een ietsje min-
der simpel te liggen. Als Barack 
Obama tijdens een emotionele 
toespraak vochtige ogen krijgt, 
is dat wereldnieuws, maar van 
een voetbal- of tennisgod die 
zijn waterlanders de vrije loop 
laat, kijkt niemand nog op. En 
terwijl de gevoelige Nieuwe 
Man – u ziet er ongetwijfeld 
ook weleens af en toe eentje op 
een bakfiets voorbijzoeven – 
nog steeds welig tiert, zou vol-
gens watchers ter zake de stoe-
re machoman ook opnieuw aan 
een opmars bezig zijn. Mogen 
mannen die niet Novak of Ba-
rack heten de tranen nog laten 
stromen of niet? Wat is het nut 
van (mannen)tranen? En was 
Bert Anciaux nu een trendset-
ter of gewoon een hopeloze sof-
tie? Niemand beter om het aan 
te vragen dan Ad Vingerhoets, 
hoogleraar Emoties en Welbe-
vinden aan de Universiteit van 
Tilburg, en vanwege zijn nijve-
re onderzoek op dit gebied ook 
wel bekend als de huilprofessor.

HUMO We gaan er altijd 
vanuit dat vrouwen vaker 
huilen dan mannen, maar 
klopt dat ook?
Ad Vingerhoets «Uit onderzoek 
blijkt dat vrouwen twee tot vijf 
keer vaker huilen dan mannen. 
En ze huilen ook langer en inten-
ser. Daarbij spelen vier dingen 
mee: om te beginnen worden 
vrouwen eenvoudigweg vaker 
blootgesteld aan emotionele 
situaties. Ze lezen meer senti-
mentele boeken, kijken meer 
naar romantische films en oe-
fenen nog altijd veel vaker dan 
mannen beroepen uit waarin ze 
met emotionele situaties in aan-
raking komen. In de zorg is die 
kans bijvoorbeeld groter dan in 
de bouw of de IT.
 »Voorts is het niet zozeer ver-
driet, maar hulpeloosheid die 
ons aan het huilen brengt. En 
vrouwen ervaren in bepaalde 
situaties nu eenmaal makkelij-
ker een gevoel van hulpeloos-
heid, als de computer crasht 
of de auto wil niet starten, bij-
voorbeeld. Een man zal in zo’n 
geval eerder boos worden. In 
conflictsituaties is het verschil 
nog frappanter: vrouwen gaan 
dan huilen omdat ze machte-
loze woede ervaren, mannen 

beginnen te vloeken van woe-
de. Bij echt grote of ingrijpen-
de emotionele momenten – het 
overlijden van een naaste of een 
liefdesbreuk – is er opmerkelijk 
genoeg bijna geen verschil, en 
huilen mannen haast evenveel 
als vrouwen.
 »Hormonen spelen even-
eens een rol: het vrouwelij-
ke geslachtshormoon prolac-
tine zorgt er mogelijk voor dat 
vrouwen sneller huilen. Het 
mannelijke geslachtshormoon 
testosteron heeft dan weer een 
remmende invloed.
 »Tot slot is er nog de socia-
le factor: jongens krijgen al op 
vroege leeftijd ingeprent dat 
ze altijd flink moeten zijn en 
dat echte mannen niet huilen. 
Niet de ouders, maar vooral 
de vriendjes spelen daarin een 
grote rol, zeker in de leeftijds-
categorie van 10 tot 12 jaar. Als 
je uitgelachen of gepest wordt 
omdat je hebt gehuild, zal je 
het de volgende keer niet meer 
zo snel doen in het bijzijn van je 
vriendjes.»
HUMO Waarom huilen wij 
eigenlijk?
Vingerhoets «Huilen heeft twee 
belangrijke functies. Je huilt om-
dat je hoopt dat je je daarna be-

ter voelt. Daarnaast is het een 
krachtig signaal naar anderen 
dat je hulp nodig hebt. Door te 
huilen vraag je om getroost of 
geholpen te worden. Dat is bij 
beide geslachten hetzelfde.»
HUMO Dat mannen niet 
mogen huilen, lijkt voor een 
deel ook cultureel bepaald. In 
antieke en Bijbelse verhalen 
wemelt het van de helden die 
de tranen geregeld vrijelijk 
laten vloeien. 
Vingerhoets «Klopt. Die dap-
pere mannen hadden meest-
al ook een goede reden om te 
huilen: bijvoorbeeld omdat ze 
in de strijd een makker waren 
verloren. Maar hun tranen de-
den geen enkele afbreuk aan hun 
reputatie. Het hoorde er gewoon 
bij. In de 17de eeuw had je filo-
sofen als Rousseau en Voltaire, 
die stelden dat deugdzame lie-
den meer huilden. Voor hen was 
huilen een teken van inherente 
goedheid. Er is ook een tijd ge-
weest dat huilen voor mannen 
iets voor de lagere sociale klas-
sen was. De adel huilde niet, 
maar een boer mocht gerust 
zijn tranen laten vloeien als hij 
pakweg afscheid moest nemen 
van een dierbare koe. Wat ook 
heel belangrijk is geweest, is het  
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verschil tussen protestanten en 
katholieken. Protestanten von-
den het geblèt van die katho-
lieken maar belachelijk. Waar-
om zou je huilen om iemand die 
is overleden? Want na je dood 
kreeg je het pas goed. Dan kwam 
je in de hemel en was je van dit 
verderfelijke ondermaanse ver-
lost. Voor de doden moest je net 
blij zijn.»
HUMO Het verschilt blijkbaar 
ook sterk van cultuur tot 
cultuur: iedereen kent wel 
de beelden van Japanse 
bedrijfsleiders die na een 
schandaal publiekelijk in 
huilen uitbarsten, doorgaans 
na een diepe buiging. Dat 
zien we – we noemen maar 
iemand – Maurice Lippens 
hier niet snel doen.
Vingerhoets «Je moet wel het 
onderscheid maken tussen hui-
len in het openbaar en huilen 
in de privésfeer. We huilen het 
vaakst als we thuis zijn, in het 
het gezelschap van onze part-
ner of moeder, en wel tussen zes 
en elf uur ’s avonds. Die cultu-
rele verschillen zie je vooral bij 
huilen in het openbaar, tijdens 
bepaalde rituelen. Laatst was ik 
in Suriname: mensen van Hin-
doestaanse afkomst hebben 
daar de gewoonte om na een 
begrafenis te dansen. Niemand 
mag er het kerkhof huilend ver-
laten. In andere culturen moet 
er net wél gehuild worden, om-
dat de tranen voor de overlede-
nen als drinken dienen bij hun 
tocht door de droge onderwe-
reld. Huilen kan ook een status-
symbool zijn. Hoe meer mensen 
er huilen op je begrafenis, hoe 
meer status je hebt. Zo heeft het 
fenomeen van de klaagvrouw 
erg aan populariteit gewonnen. 
Er zijn ook indianenstammen die 
huilen bij wijze van begroetings-
ritueel. Volgens antropologen 
geven de twee kampen daar-
mee aan dat ze zich met elkaar 
verbonden voelen.
 »Onderzoek dat wij hebben 
gedaan, lijkt dat ook te beves-
tigen: als je aan proefpersonen 
foto’s toont van dezelfde men-
sen met en zonder tranen, blijkt 
dat men huilende mensen veel 
aardiger vindt. Men voelt zich 
ook meer met hen verbonden 
en is sneller geneigd hen te hel-

pen. Tranen hebben dus een heel 
sterk verbindend effect. Dat lees 
je ook in de antropologische li-
teratuur: wanneer er iets vre-
selijks was gebeurd, kwamen 
in veel culturen mensen samen 
om te zingen, te bidden of te 
huilen. Dat deden ze ook als ze 
zich moesten voorbereiden op 
een oorlog. Op momenten dat 
de sociale samenhang moest 
bevorderd worden, werd er sa-
men gehuild.»
HUMO Daarom bent u het ook 
grondig oneens met Darwin, 
die emotionele tranen 
volledig nutteloos vond. Voor 
u heeft huilen wel degelijk 
een functie.
Vingerhoets «Mijn hypothese is 
dat het tijdens onze evolutie van 
belang is dat wij huilden, om-
dat we daardoor ook onze ge-
voelens van empathie hebben 
aangewakkerd. Empathie zorgt 
er dan weer voor dat wij goed 
kunnen samenwerken, en dat is 
toch wel een unieke menselijke 
eigenschap.»
HUMO Mannen mogen niet 
huilen, maar topsporters 
lijken zich daar alvast 
niet veel van aan te 
trekken. Je ziet regelmatig 
sportberoemdheden die het 
na een grote overwinning (of 
nederlaag) op een snikken 
zetten. Dat zal u wellicht 
graag zien.
Vingerhoets «Je zou sportmen-
sen in zekere zin kunnen be-
schouwen als de moderne ver-
sie van de huilende helden uit de 
antieke en Bijbelse verhalen. Die 
tranen hebben ook zelden een 
negatief effect. Toen het Neder-
lands elftal op het WK in Frank-
rijk in de halve finale werd uit-
geschakeld, stonden flink wat 
voetballers met tranen in de 
ogen op het veld. Wij hebben 
toen onderzocht wat het Ne-
derlandse volk daarvan vond, 
en wat bleek: er werd enorm 
positief gereageerd op die tra-
nen. Men vond het mooi dat die 
voetbalgoden even lieten zien 
dat ze ook maar mensen zijn en 
dat het hen niet alleen maar om 
het geld te doen is. Topsporters 
zijn voor veel fans een soort su-
permensen naar wie ze enorm 
opkijken, maar als ze de tranen 
laten stromen krijgen ze toch 

weer iets normaals en mense-
lijks, en dat vinden wij eigenlijk 
wel fijn. De afstand wordt ineens 
een stuk kleiner.»
HUMO Nog iemand die ze 
graag laat vloeien is Barack 
Obama. Begin dit jaar was 
het opnieuw prijs, toen hij 
tijdens een persconferentie 
aan de moordpartij op een 
kleuterschooltje terugdacht.
Vingerhoets «Vergeet ook niet 
de huilbui van Hillary Clinton 
tijdens de vorige voorverkie-
zingen. Dat heeft toen ook heel 
veel aandacht gekregen. Maar 
dat soort momenten zijn echt 
wel heel belangrijk, al was het 
maar om de zeer uiteenlopende 
reacties die ze telkens losmaken. 
Voorstanders vinden het goed 
dat ze eindelijk nog eens een 
echte mens als president heb-
ben. Tegenstanders vinden zo’n 
huilebalk als leider dan weer 
niks, of beschuldigen hem van 
manipulatie. Zo zie je hoe deli-
caat het nog altijd ligt.
 »Een aantal jaren geleden be-
kende Norman Schwarzkopf, de 
Amerikaanse opperbevelhebber 
tijdens de eerste Golfoorlog, in 
een interview hij dat hij ook wel-
eens huilde. De interviewer viel 
bijna van zijn stoel van verbazing 
toen die grote militaire held dat 
zei. Maar Schwarzkopf wees op 
het belang van timing. ‘Op het 
moment dat ik mijn manschap-
pen het slagveld in stuur, moet ik 
natuurlijk niet staan huilen’, zei 
hij. ‘Maar als ik op kerstavond zie 
dat mijn mannen hun gezin mis-
sen, en er valt een traan, dan huil 
ik mee, want dan word ik een van 
hen, en dan verbindt dat.’ Ik denk 
dat hij daar een heel sterk punt 
had.»
HUMO Klopt het dat we 
sneller huilen als we ouder 
worden?
Vingerhoets «Het sentimentele 
huilen neemt toe. Niet het hui-
len om negatieve situaties, maar 
wel dat van ontroering, omdat 
we iets moois zien, bij een over-
winning of omdat iemand iets 
goeds doet voor een ander. De 
klassieke thema’s van sentimen-
tele films, zeg maar: zelfopoffe-
ring, kameraadschap, altruïsme, 
het goede dat het slechte over-
wint… Als we ouder worden, blij-
ken we daar gevoeliger voor.

 »Hoe dat komt weten we ei-
genlijk niet. Maar als bepaalde 
dingen emoties bij je losmaken, 
wil dat zeggen dat je ze belang-
rijk vindt. Als je ouder wordt, 
ben je via je kinderen en klein-
kinderen meer verbonden met 
wat er in de wereld gebeurt. Je 
bent genetisch sterk verankerd 
in de wereld: wat er in de wereld 
gebeurt, is daardoor voor jouw 
genen belangrijker dan ooit te-
voren. Dat is maar een persoon-
lijke theorie, hoor.»
HUMO Het zou alvast 
verklaren waarom mensen 
(ook mannen) met kinderen 
sentimenteler worden.
Vingerhoets «Voor zover ik 
weet is daar nog geen onderzoek 
naar verricht, maar je hoort het 
inderdaad wel vaak: ik ken zelfs 
extreme gevallen van vrouwen 
die sinds ze kinderen hebben 
niet meer naar het journaal kon-
den kijken of de krant konden le-
zen zonder het uit te snikken.» 
HUMO In (al dan niet 
echtelijke) interactie met 
vrouwen wordt huilen 
voor de man pas écht een 
ingewikkeld verhaal: als 
we de gespecialiseerde 

literatuur mogen geloven, 
vinden vrouwen een man 
die zijn gevoelens toont 
aantrekkelijk, maar hij 
mag ook weer niet te véél 
huilen, want dan lijkt hij een 
zwakkeling die haar niet 
kan beschermen. En daar 
knapt ze dan weer op af. Niet 
makkelijk! 
Vingerhoets «Geloof het of niet, 
maar ook hier is onderzoek naar 
verricht. Het beste is blijkbaar: 
mannelijk huilen. Natte ogen, 
meer niet. Geen biggelende tra-
nen of snikken en snotteren. Een 
man moet uitstralen dat hij wel 
gevoelig is, maar dat hij zichzelf 
onder controle heeft. Dat is waar 
vrouwen voor vallen. Weten-
schappelijk bewezen! (lacht)»
HUMO Je hoort ook 
weleens van mensen dat 
ze na een zware operatie 
sentimenteler zijn geworden.
Vingerhoets «Het is wel bekend 
dat mensen na een ingrijpende 
ziekte, kanker of een hartinfarct, 
meer kunnen gaan huilen. Een 
collega van mij vertelde over 
een hartpatiënt die op restau-
rant begon te huilen, omdat hij 
de saus zo lekker vond. Zo ver 
kan het dus gaan. Je hebt ook 
het specifieke geval van mannen 
met prostaatkanker: die krijgen 
antihormonen die het testoste-
ronniveau verlagen, en worden 
daardoor ook emotioneler. En 
sommige patiënten beginnen 
na een beroerte of een hersenin-
farct makkelijker of zonder enige 
aanleiding te huilen.»
HUMO Heeft u, in tijden 
van huilende sporthelden 
en presidenten, de indruk 
dat mannentranen 
tegenwoordig op meer 
begrip kunnen rekenen?
Vingerhoets «Toch wel, ja. Ten-
minste, als mannen goede rede-
nen hebben om te huilen. Wan-
neer we iemand zien huilen, 
maken we altijd de afweging 
of we het in die situatie ook zelf 
zouden doen. Vindt men het ge-
past om te huilen, dan kan je op 
positieve reacties rekenen. Zit 
je echter om niks te janken, dan 
zal men afkeurend reageren, en 
vindt men je maar een zwakke 
huilebalk.»
HUMO We zullen eraan 
denken als we vanavond naar 
‘Thuis’ kijken! 

‘Een man moet 
uitstralen dat 
hij wel gevoelig 
is, maar dat hij 
zichzelf onder 
controle heeft. 
Dat is waar 
vrouwen voor 
vallen’

‘Als je aan 
proefpersonen 
foto’s toont 
van dezelfde 
mensen met en 
zonder tranen, 
blijkt dat 
men huilende 
mensen veel 
aardiger vindt’
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