
Humor 



 inhoud blz. 

1. Inleiding 3 

 2. Het woord “humor” 4 

3.  Humor in woord en beeld 5 

 4. Kenmerken van humor 7 

5. De slapstick 9 

6. De karikatuur 10 

7. Satire 11 

8. Komieken 12 

 Pluskaarten A en B 17 

 Bronnen en foto’s 19 

 Colofom en voorwaarden 20 



1. Inleiding 

Een lach is aangeboren. Een lach komt vanzelf.  
En een lach kun je moeilijk tegenhouden.  
Dat merk je vooral als je niet mag lachen.  
Je lachbui moet binnen blijven, maar wil graag naar 
buiten. 
Dit e-boek gaat over humor en lachen.  
Wat maakt mensen aan het lachen?  
Is daar een soort recept voor? 
Je leest er meer over in dit boek.  
Je leest waar het woord humor vandaan komt.  
Ook lees je meer over verschillende soorten humor en 
over enkele beroemde humoristen. 
 

Klik op de blauwe links 

voor een filmpje 



2. Het woord “humor” 

De oude Grieken geloofden dat een mens 
vier belangrijke sappen in zijn lichaam 
had. Die sappen werden door de Grieken 
humores genoemd. Het waren: bloed, 
zwarte gal, gele gal en slijm. 
Bij een gezond mens waren de vier sap-
pen in evenwicht. Vaak had een mens van 
één sap juist meer in zijn lichaam. 

Mensen met teveel bloed waren bijvoorbeeld vurig 
en hadden veel energie. Als je een teveel aan 
zwarte gal had, was je een somber mens.  
Wij kennen nog het woord zwartgallig voor iemand 
die somber is. 
Het woord humor komt net als ons woord humeur 
van die vier lichaamssappen of  humores vandaan. 
In de middeleeuwen geloofden mensen nog steeds 
in die lichaamssappen. 
Pas veel later ontdekten geleerden dat die sappen 
grote onzin waren. 
De woorden humor en humeur  bleven wel bestaan. Gezondheid is evenwicht 

zwarte gal 

gele gal slijm 

bloed 

de vier lichaamssappen of humores 

slijm bloed 

zwarte gal gele gal 



2. Humor in  woord en beeld  

Humor is een gevoel dat bij iemand 
opgewekt wordt. Die humor kan 
opgewekt worden door geschreven 
of  gesproken woorden. Maar het kan 
ook door een beeld (een plaatje of  
een film). Tot slot kan een gebaar 
of  een uitdrukking op een gezicht 
al een lach opleveren. 

 

 

Raadsel 
Wat is het verschil tussen een 
nietmachine en een naaimachine? 

Een nietmachine niet en een 
naaimachine niet. 

Ziek zijn 
Komt een man bij de dokter. 
Zegt de dokter: “Dat is lang 
geleden”.”Ja,” zegt de man,”Ik ben 
ziek geweest”. 

A. Woorden 

Je denkt hierbij misschien aan een vertelde 
mop of  een mop die opgeschreven is.   

Maar je kunt ook denken aan een woord-
speling: 

Pas op met die schoen! Straks krijg je nog 
voetzoolvergiftiging.  (een woord-speling op 
voedselvergiftiging) 

Ook worden soms raadsels gebruikt als een 
vorm van humor. 



B. Beeld  

Bij beelden als plaatjes of  film worden 
soms ook woorden gebruikt.  

Soms kan een plaatje alleen genoeg zijn 
voor een lach. 

Dagmenu 

Kikker-

Hier ga je niet veel door zien. 

Je kijkt in een afvalbak. 



3. Kenmerken van humor 

Een lach kan op verschillende manieren veroor-
zaakt worden. Hieronder lees je iets meer over hoe 
een humoristisch voorval kan ontstaan: 

A. Leedvermaak 

Het lachen om de klunzigheid van een ander.  
Hoe kun je zo dom zijn? Door zijn lach laat de 
lacher merken dat hij een stuk slimmer is dan de 
kluns.  
Clowns gebruiken die klunzigheid om hun publiek 
aan het lachen te krijgen.  

Leedvernaak of verrassing? 

het typetje: de kluns 

Ook de klunzigheid van een typetje 
van Andre van Duin, zoals meneer 
Wijdbeens, geeft het publiek een ge-
voel van slimheid. 

B. De verrassing 

Een bepaalde situatie lijkt gewoon te 
verlopen. Op het oog lijkt er niets 
aan de hand, totdat de afloop voor 
een verrassende en lachwekkende 
ontknoping zorgt. 



C. Er is geen overeenstemming. 

Vaak vind je dit kenmerk in een woord-
speling. Er zijn twee dingen die niet 
kloppen. Vaak zijn dat twee woorden die 
er hetzelfde uitzien, maar welke een 
verschillende betekenis hebben.  

Kijk hiernaast maar naar het gebruik 
van de dubbele betekenis van het woord 
afzetter: 1. amputeren is het afzetten of  
afzagen van een been of  arm of  2. 
iemand die teveel geld vraagt . 

Een chirurg amputeert met 
succes het zieke been van een 
patiënt. Als de patiënt  na een 
tijdje het ziekenhuis mag ver-
laten, geeft de chirurg hem de 
rekeining. Waarop de patiënt 
roept: ”Afzetter”. 

D. De opluchting 

Soms ontstaat humor als na een spannende 
gebeurtenis opeens de spanning verdwijnt.  
Er is opluchting. Je ziet ook wel dat bij be-
paalde rampen er na een paar dagen opeens 
grapjes over zo’n ramp gemaakt worden. 
Of  bij een serieuze gebeurtenis, zoals een be-
grafenis, gebeurt iets grappigs. Je hoort niet 
te lachen. Je moet je inhouden. Het geeft een 
enorme opluchting als je eindelijk vrijuit kunt 
lachen. 

de begrafenis van een collega-clown: 

lachen of huilen? 



5. De slapstick 

De slapstick is een bijzonder soort blijspel.  
Hoe wordt het publiek aan het lachen gemaakt?  
Heel simpel: er is veel lichamelijke actie en er zijn 
(bijna) geen woorden. 
Dat betekent veel gooi– en smijtwerk met taarten en 
het uitglijden over bananenschillen. Een wandeling 
met een ladder maken en je omdraaien, zodat een 
voorbijganger een flinke zwieper krijgt, is ook een 
kenmerk van de slapstick. 
De eerste films, stomme films, hadden geen geluid. 
Vandaar dat men alleen maar dit soort humor kon 
gebruiken. De slapstick is altijd blijven bestaan.  
Nu spelen clowns vaak nog slapstick in een circus. 

De slapstick zorgde voor een lach 

slapstick en stomme film 

moderne slapstick 

 Het woord slapstick betekent letterlijk klapstok of 
klapplank. Deze dubbele stok of plank werd 
vroeger in grappige toneelstukken gebruikt. Je gaf 
met die dubbele stok een klap die heel hard klonk, 
doordat de twee helften op elkaar sloegen. De klap 
was hard, maar werd niet gevoeld. 



6. De karikatuur 

Een karikatuur is een humoristische voor-
stelling waarbij kenmerken van een per-
soon of  zaak heel erg overdreven wor-
den. 

Het woord karikatuur betekent letterlijk 
een geladen portret. Een karikatuur kan 
bedoeld zijn om te beledingen of  te spot-
ten. Dat gebeurt vaak met bekende 
mensen, omdat iedereen die meteen her-
kent in de karikatuur. Lady Gaga 

Tekenaars van karikaturen vind je ook 
vaak op straat. Tegen betaling maken 
ze je portret en daarbij overdriiven ze 
bepaalde kenmerken in je gezicht. 

Een karikatuur kan ook gebruikt wor-
den als een levend persoon in een tv-
programma of  toneelstuk. Je noemt 
het ook wel een typetje. Iemand is 
dan overdreven onbenullig of  onhan-
dig. 

Michael Jackson 

Adje Willempie 

de karikatuur 

de karikatuur of het typetje 



7. Satire 

Een satire was heel vroeger een gedicht 
waarin de dichter kritiek gaf  op een per-
soon, een zaak of  op de hele maat-
schappij. In het gedicht werd ook gespot. 

Tegenwoordig is satire meer dan een ge-
dicht. Je vindt satire op tv, in boeken,  in 
films en op het toneel. 

Koefnoen 

Het programma Koefnoen drijft de spot 
met zaken en personen die in het nieuws 
zijn. 

Soms wordt een kunstwerk (film, schil-
derij, verhaal, lied of  toneelstuk) gebruikt 
om de spot mee te drijven. Dat noem je 
dan een parodie of  een persiflage.  

Het woord parodie komt eigenlijk uit de 
muziek. Het was het immiteren van een 
muziekstuk zonder te spotten. 

Mona Lisa van Leonardo da Vinci 

drie keer een parodie of een persiflage  



8. Komieken 

De persoon die met opzet mensen aan het 
lachen brengt, noem je een humorist of  een 
komiek. Op deze en de volgende bladzijde 
lees je meer over enkele bekende komieken. 

A. André van Duin 

André van Duin begon zijn loopbaan met de 
bandparodie. Hij zette  korte delen van liedjes 
en teksten op een muziekband.  bandparodie 

Animal Crackers 
http://www.youtube.com/

watch_popup?v=5DDIhbcLJRM  

Meneer Wijdbeens 
http://www.youtube.com/

watch_popup?
v=s4pYwmPOamk&playnext=1&list=

Lied Bim Bam 
http://www.youtube.com/

watch_popup?
v=AgofaQKones  

Samen met zijn overdreven bewegingen en 
zijn gekke bekken zorgde dat bijna 50 jaar 
geleden voor een brede lach. 

De meeste mensen kennen André van Duin 
van zijn humoristische typetjes en liedjes. 
Voorbeelden van bekende typetjes zijn  
Joep Meloen, Flip Fluitketel, Willempie en 
meneer Wijdbeens. 

Verder maakte André van Duin ook pro-
gramma’s als Animal Crackers en het ra-
dioprogramma de Dik voor Mekaarshow. 

André van Duin 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=5DDIhbcLJRM
http://www.youtube.com/watch_popup?v=5DDIhbcLJRM
http://www.youtube.com/watch_popup?v=5DDIhbcLJRM
http://www.youtube.com/watch_popup?v=s4pYwmPOamk&playnext=1&list=PL61324BEA0CFCB377
http://www.youtube.com/watch_popup?v=s4pYwmPOamk&playnext=1&list=PL61324BEA0CFCB377
http://www.youtube.com/watch_popup?v=s4pYwmPOamk&playnext=1&list=PL61324BEA0CFCB377
http://www.youtube.com/watch_popup?v=AgofaQKones
http://www.youtube.com/watch_popup?v=AgofaQKones
http://www.youtube.com/watch_popup?v=AgofaQKones


B. Charlie Chaplin 

Charlie Chaplin geldt als één van de 
grootste komieken en regisseurs uit 
de tijd van de stomme film.  

Chaplin speelde in veel van zijn films 
de bekende zwerver met de bolhoed 
en de wandelstok. 

Vooral zijn gebaren,  zijn snelheid de 
uitdrukking op zijn gezicht en zijn 
timing maakten Chaplin tot een 
groot en bekend komiek in zijn tijd.  

In zijn films zaten vaak wilde achter-
volgingen en gevechten, waarbij Charlie 
door zijn snelheid meer klappen uitdeelde 
dan dat hij er terugkreeg. 
Chaplin speelde meer rollen dan die van 
zwerver. Zo werd hij ook beroemd door zijn  
film met geluid, De grote dictator , in 1940.  
In die film maakt hij Adolf  Hitler die op dat 
moment aan de macht is, belachtelijk. 

Filmpje 
http://www.youtube.com/

watch_popup?Charles Chaplin 

De grote dictator: persiflage op Hitler 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=1MNzVEy_mnE&feature=related
http://www.youtube.com/watch_popup?v=1MNzVEy_mnE&feature=related


C. Stan Laurel en Olivier Hardy 

Dit komisch duo was bekend onder de na-
men Stan en Ollie of  de Dikke en de Dun-
ne. Stan, de dunne, is de onhandige, kin-
derlijke en verlegen vriend van Ollie, de 
dikke. Ollie is juist heel zelfverzekerd en 
denkt alles te kunnen.  Beide mannen zijn 
uiteindelijk even grote klunzen. In hun films 
vernielen ze vaak per ongeluk iets.  
Daardoor ontstaat ruzie met een ander per-
sonage. Ook krijgen Stan en Ollie vaak on-
derling ruzie.  

Hun films zijn echte slapsticks.  
Het komt er steeds op neer dat alles 
in het honderd loopt als de Dikke en 
de Dunne op het toneel verschijnen. 
Een bekende uitspraak van Ollie in 
bijna elke film is dan ook: “Nou, 
Stan, je hebt me weer in een mooie 
puinhoop verzeild laten raken”. 
De twee maakten hun films tussen 
1920 en 1944. Filmpje 

http://www.youtube.com/watch_popup?
v=HlDd9Cf1Zuw&feature=related  

Stan Laurel and Oliver Hardy 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=HlDd9Cf1Zuw&feature=related
http://www.youtube.com/watch_popup?v=HlDd9Cf1Zuw&feature=related


D. Tommy Cooper 

Deze Britse komiek had een heel eigen 
stijl. Eigenlijk was hij een goede goo-
chelaar. In zijn begintijd ontdekte hij dat 
het publiek ontzettend moest lachen als 
er wel eens een goocheltruc mislukte. 
Voor een optreden in Egypte kan hij zijn 
tropenhelm niet vinden. 

Filmpje 
http://www.youtube.com/

watch_popup?
v=KHYnahPkJI8&feature=relat

Tijdens het optreden pakt hij de rode fez (hoofddeksel uit 
het Midden-Oosten) van één van de obers die bedient.  
Het publiek ligt dubbel en vanaf  dat moment zal de fez 
altijd bij Tommy Cooper horen. 
Het recept van een optreden is simpel: Gedraag je klunzig, 
laat trucs mislukken en vertel tussen twee goocheltrucs 
een droge mop als:Mijn hond zit in de kleedkamer. Hij is 
nogal eenkennig: Hij bijt alleen mij. Verder als mensen het 
niet verwachten, laat dan opeens een truc wel lukken. 
Tommie was heel onzeker over zichzelf. Voor een optreden 
schudde hij aan het dichte toneelgordijn. Werd er niet 
gelachen dan schudde hij nog een keer, maar harder. Werd 
er gelachen dan kwam hij op. En anders ging hij terug naar 
zijn kleedkamer en trad niet op. 
 

Tommy Cooper 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=KHYnahPkJI8&feature=related
http://www.youtube.com/watch_popup?v=KHYnahPkJI8&feature=related
http://www.youtube.com/watch_popup?v=KHYnahPkJI8&feature=related


E. Rowan Atkinson 

Rowan Atkinson is een Britse komiek, Hij werd het 
meest bekend door zijn typetje Mister Bean.  In de 
korte filmpjes van Mister Bean wordt nauwelijks 
gesproken. Daardoor speelt vooral de uitdrukking 
van het gezicht en het lichaam van Mister Bean een 
heel grote rol. Zo kon het typetje een wereldwijd 
succes worden. Deze humor wordt net als in die 
van de stomme film meteen door iedereen be-
grepen. 

Filmpje 
http://

www.youtube.com/
watch_popup?

v=vMW3Q7TQars  Deze kinderlijke en egoïstische hansworst 
wordt bij het begin van een aflevering als 
een buitenaards wezen in een fel licht op de 
aarde gegooid.  

Hij weet gewone alledaagse gebeurtenissen 
om te toveren in een grote chaos. Dat kan 
zijn een bezoek aan de tandarts, een winkel, 
een wasserette of  een parkeergarage. 

Rowan Atkinson 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=vMW3Q7TQars
http://www.youtube.com/watch_popup?v=vMW3Q7TQars
http://www.youtube.com/watch_popup?v=vMW3Q7TQars
http://www.youtube.com/watch_popup?v=vMW3Q7TQars
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