
vraag of je je goed in je vel voelt of bijvoorbeeld veeleer
onzeker. De biologische factor betreft zaken als slaapge-
brek en je fysieke gesteldheid. Ben je thuis of net op een
vreemde plek, alleen of in het gezelschap van anderen...,
het zijn allemaal dingen die de sociale factor kleuren.

We huilen niet allemaal even snel of vaak, maar het zijn
wel dezelfde zaken die aanleiding tot huilen geven. De
voornaamste oorzaken hebben te maken met gevoelens van
verlies (heimwee, het einde van een relatie) en machteloos-
heid, maar ook met gelukservaringen en ontroering.

Het uur van de dag
Worden je tranen beoordeeld als oprecht, dan zit je

goed. Maar oordeelt de ander dat wenen niet gepast is of
vooral te maken heeft met zelfmedelijden, dan kun je op
weinig sympathie rekenen. Huilen op het werk is dan ook
niet zonder risico. “Huilende mensen worden als betrouw-
baarder, warmer en oprechter ervaren”, vertelt professor

Vingerhoets. “Maar zeker huilende vrouwen worden op
het werk ook als minder competent, minder geschikt voor
de functie en emotioneel niet stabiel bestempeld.”

Wenen kan dus in twee richtingen werken voor je
imago. Hoe goed mensen je kennen, speelt sterk mee in de
uitkomst. Huil je bijvoorbeeld zelden en kun je plotseling
je tranen niet bedwingen, dan zullen mensen er automa-
tisch van uit gaan dat het echt wel om iets serieus gaat. 

Professor Vingerhoets: “Als er een goede reden is om te
huilen, heeft niemand er problemen mee. Maar denkt men
dat je manipuleert, dan kun je het vergeten. En hoe je
tranen worden ervaren, heb je niet altijd zelf in de hand.
Denk aan Hillary Clinton, die huilde tijdens de voorverkie-
zingen. De ene zag dat als een positief teken: ze toonde
haar menselijke kant. De ander vond dat ze de zaak met
tranen probeerde te manipuleren.” 

Met het ouder worden veranderen onze tranen. Baby’s
huilen veel. Het is dan ook, samen met hun schattig uiter-
lijk, het enige middel dat ze hebben om controle uit te
oefenen op hun omgeving en dus hun kansen op overle-
ving beduidend te doen stijgen. Heel wat ouders zeggen
ook dat ze de huiltjes van hun kind herkennen. Is het moe,
heeft het honger, wil het troost? 

Naarmate we ouder worden, wordt het akoestische
aspect van het huilen minder belangrijk: we gaan steeds
minder luid huilen en in de plaats daarvan wordt het
visuele aspect – de tranen – steeds belangrijker. 

Opvallend is dat fysieke pijn tot de adolescentie

beschouwd wordt als een heel goede reden om te wenen.
Maar volwassenen zullen nog zelden uit pijn huilen. Zij
storten vooral de zogenaamde sentimentele tranen, uit
ontroering. Bij baby’s wordt weleens gesproken over een
huiluurtje ’s avonds, maar we huilen allemaal vaker tussen
18 en 23 uur. “Mogelijk speelt de vermoeidheid mee. Het is
meestal ook het tijdstip dat we thuis op ons gemak zijn,
eindelijk kunnen bekomen van de voorbije dag, misschien
ook een film bekijken of lezen, wat sentimentele tranen
kan opwekken”, aldus professor Vingerhoets.

Kraamtranen 
Het cliché zegt dat vrouwen vaker huilen dan mannen,

en de feiten bewijzen dat ook: vrouwen huilen gemiddeld
2 tot 4 keer per maand, mannen eens in de 2 maanden.
Vrouwen huilen ook intenser en langer. Ze doen dat vaker
in conflictsituaties, terwijl mannen tranen plengen als ze
ontroerd zijn of zich gelukkig voelen. 

Onze hormonen hebben hier zeker een vinger in de pap
te brokken. Het mannelijke hormoon testosteron verhoogt
onze huildrempel sterk, terwijl het vrouwelijke hormoon
prolactine die mogelijk net verlaagt. Denk ook aan de
kraamtranen, waarvan 40-75% van de vrouwen na de
bevalling last heeft. Wat niet wil zeggen dat psychologische
en sociale invloeden die impact niet kunnen tegengaan. We
hebben ons huilgedrag in zekere mate in de hand, kunnen
bepaalde situaties opzoeken of net vermijden. 

Dat vrouwen vaker aan meer emotionele situaties wor-
den blootgesteld en ook minder negatieve reacties krijgen
op huilen, zal zeker ook meespelen. Markant detail: we
huilen allemaal het liefst in het gezelschap van een vrouw. 

We wenen in sociale situaties, er zit dus ook een cultu-
rele component aan onze tranen. Als je kijkt naar de
oprechte tranen die vooral in de privésfeer opwellen, dan
zijn er weinig tot geen verschillen tussen de culturen. We
huilen allemaal om dezelfde redenen en kunnen geen van
allen altijd onze tranen bedwingen. 

Als je kijkt naar de tranen die vergoten worden in een
publieke context (zoals ceremonies en herdenkingen), dan
zijn er wel verschillen. Professor Vingerhoets: “Hoeveel er
gehuild wordt, hangt bijvoorbeeld af van hoezeer de
cultuur het recht van vrijheid van expressie waardeert.
Om die reden wordt er in landen met meer welvaart en
meer welbevinden ook meer gehuild. De man-vrouwver-
schillen in huilen zijn ook het meest uitgesproken in
westerse, welvarende landen. Bovendien: hoe kouder het
land is, hoe meer er wordt gehuild. Een mogelijke verkla-
ring is dat in warmere landen een groter deel van het leven

zich op straat afspeelt, in de publieke sfeer, en
er dus minder mogelijkheden zijn voor huilen
in die veilige privésfeer thuis.”  b
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ommige jonge dieren hebben
weliswaar een soort akoestische
noodkreet om hun ouders te
waarschuwen, maar er is geen
enkel dier dat met tranen huilt.
Wenen is typisch, uniek en uni-

verseel menselijk gedrag. 
En dat is het niet zomaar. Professor Ad

Vingerhoets, hoogleraar inzake emoties en
welbevinden aan de Universiteit Tilburg, doet
al jaren onderzoek naar wenen. “Je mag het
belang van huilen als communicatiemiddel
niet onderschatten, het is een krachtige vraag
om hulp.” Baby’s gebruiken huilen om troost,
bescherming en voedsel van hun ouders te
vragen. Ook als volwassen mens is wenen dé
manier om aandacht en hulp van anderen te
krijgen. Het zorgt er ook voor dat mensen die
ons vijandig genegen zijn minder agressief
reageren. 

Professor Vingerhoets: “Tranen zorgen
voor sociale binding. Ze doen ons beseffen dat
we een sociaal wezen zijn, net zoals de mensen
rondom ons. Huilen heeft dan ook zeker
bijgedragen aan de ontwikkeling van ons
empathisch vermogen.”

Huildrempel
Daarnaast hebben de tranen die we plengen

ook een effect op onszelf. Ze kunnen opluch-
ten. Dat is geen regel: iemand die depressief is,
voelt zich niet beter na een huilbui. Maar als
het huilen iets positiefs teweegbrengt – we
worden getroost – dan voelen we ons wel
vaak beter. Wenen kan ons mogelijk zelfs
gezonder maken. Een Japans onderzoek liet
mensen met een contactallergie voor latex naar
een droevige film kijken. Als ze weenden,
bleken ze minder heftig allergisch te reageren. 

Huilbuien vertellen ons ook iets over
onszelf. “En dan met name het sentimentele
huilen”, knikt professor Vingerhoets. “Dat
zijn tranen die bijvoorbeeld opduiken als we
naar zogenaamde B-films of soaps kijken. Ze
worden geassocieerd met kitsch en populaire
culturele producten, maar ze blijken toch ook
sterk samen te hangen met belangrijke inter-
menselijke zaken als moraliteit en normbesef.
Het zijn tranen die er ons op wijzen wat
belangrijk is voor ons.”

Iedereen heeft een huildrempel, die ook
voortdurend fluctueert, omdat hij beïnvloed
wordt door psychosociale, biologische en
sociale factoren. Of je snel weent of niet heeft
te maken met je karakter, maar ook met de
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Huilen, een
tweesnijdend

zwaard 

Markant detail: 
we huilen allemaal het liefst 

in het gezelschap van een vrouw. 

Ad Vingerhoets, Tranen. Waarom mensen huilen, Bert Bakker,
252blz.

Iedereen huilt
weleens een potje.

Toch is het opletten
geblazen. Vind de

ander je tranen
oprecht, dan zit je

gebeiteld. Verdenkt
hij je van manipulatie,

dan is het een heel
ander verhaal.  

— Door Tine Bergen
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