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Humor 

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 boek gaat over humor en lachen.  
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Waar komt het woord humor vandaan? 
 Wat maakt mensen aan het lachen? 
 Wat is een slapstick? 
 Wat is satire? 
 Wat is een parodie? 
 Wat is een karikatuur? 
 Wat zijn beroemde humoristen? 



1. 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 sappen in evenwicht. 
Meestal had een mens van één sap juist veel meer in zijn 
lichaam. Men dacht dat dat een effect had op het humeur 
of   de gemoedstoestand van iemand. 

Slijm 
Mensen met teveel slijm waren 
kalm, geduldig, onverstoorbaar 
en aandachtig. 

Bloed 
Mensen met teveel bloed waren 
hartelijk, energiek, creatief, open, 
vluchtig en zorgeloos. 

Gele gal 
Mensen met teveel gele gal 
waren driftig, eerzuchtig, snel 
geïrriteerd of kwaad. 

Humor 
Het woord humor komt net als 
humeur van die vier sappen. 
Het woord humor heeft alleen 
een eigen betekenis gekregen: 
dat wat grappig is. 

Zwarte gal 
Mensen met teveel zwarte gal 
waren serieus, neerslachtig, 
voorzichtig en depressief. 



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. 
 
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 woordspeling op 
voedselvergiftiging) 
 

Ook worden soms raadsels 
gebruikt als een vorm van 
humor. 

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

Raadsel 
Wat is het verschil tussen een nietmachine 
en een naaimachine? 
 
Een nietmachine niet en een naaimachine 
niet. 

 

 



B. Beeld  
Bij beelden als plaatjes of  film worden soms ook woorden 
gebruikt.  
Soms kan een plaatje alleen genoeg zijn voor een lach. 

Dagmenu 
Kikkerbillen 



3. Kenmerken van humor 

Een lach kan op veel manieren veroorzaakt 
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 natuurlijk die klunzigheid 
om hun publiek aan het lachen te krijgen.  
Ook de klunzigheid van een typetjes van André 
van Duin, zoals meneer Wijdbeens, geeft het 
publiek een gevoel 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 woordspeling. 
Er zijn twee dingen die niet kloppen.  
Vaak zijn dat twee woorden die er hetzelfde 
uitzien, maar wel 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 . 
 

 

D. De opluchting 
Soms ontstaat humor als na een spannende 
gebeurtenis opeens de spanning verdwijnt.  
Er is een vorm van opluchting.  
Je ziet ook wel dat bij bepaalde rampen er na 
een paar dagen opeens grapjes over zo’n ramp 
gemaakt worden. 
Of  bij  een begrafenis, gebeurt iets grappigs. 
Je hoort niet te lachen. Je moet je inhouden. 
Het geeft een enorme opluchting als je dan 
opeens vrijuit kunt lachen. 

Een chirurg amputeert met succes het 
zieke been van een patiënt.  
Als de patiënt na een tijdje het ziekenhuis 
mag verlaten, overhandigt de chirurg hem 
de rekening.  
Waarop de patiënt roept: 
”Afzetter”. 

 



4. De slapstick 

De slapstick is een bijzonder soort blijspel.  
Hoe maakt men het publiek aan het lachen? 
Heel simpel: er is veel lichamelijke actie en er 
zijn (bijna) geen woorden. 
Dat betekent veel gooi– en smijtwerk met veel 
taarten en het uitglijden over bananenschillen. 
Een wandeling met een ladder en je 
tussendoor 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 zie je slapstick vooral in het circus bij het 
optreden van clowns. 

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



5. De karikatuur 

De karikatuur is een humoristische voorstelling.  
De voorstelling overdrijft speciale kenmerken 
van de persoon.  
Dat kan zijn een grote neus of  een grote mond. 
Het woord karikatuur betekent letterlijk geladen 
portret.  
Een karikatuur kan bedoeld zijn om te beledigen 
of  te spotten, maar dat hoeft niet.  
Vooral bekende mensen zijn het onderwerp van 
karikaturen.  
Het voordeel is dat ze direct herkend worden. 
 
Tekenaars van karikaturen vind je ook vaak op 
straat. Tegen betaling maken ze je portret en 
daarbij overdrijven ze bepaalde kenmerken in je 
gezicht. 



6. Satire 

Kritiek 
Een satire was heel vroeger een gedicht. 
In zo’n gedicht gaf  de dichter humoristische  kritiek. 
Dat kon kritiek zijn op een persoon, een zaak of  op 
de hele maatschappij. 
In het gedicht werd ook gespot. 
Soms is de satire agressief  en wil uitdagen. 
Tegenwoordig is satire meer dan een gedicht.  
Je vindt satire op tv, in boeken, films en moppen, 
maar ook op het toneel. 
Op televisie is het programma Zondag met Lubach 
een voorbeeld van satire. 
 
 
Spotten 
Soms wordt een kunstwerk gebruikt om de spot mee 
te drijven. Het kan een film, schilderij, verhaal, lied of  
toneelstuk zijn. 
Dat noem je een parodie of  een persiflage.  
Het woord parodie komt uit de muziek.  
Het was het imiteren van een muziekstuk zonder te 
spotten. 
De TV-kantine is bekend door persiflages van allerlei 
bekende Nederlanders. 
In de Shrek-films vind je ook parodieën op bekende 
sprookjes. 

HET ONDERWERP IS  
SATIRE  EN GODSDIENST 



6. Komieken 

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

Stan Laurel en Oliver Hardy 
Dit komisch duo was bekend onder de namen Stan en Ollie of de Dikke en 
de Dunne. Stan, de dunne, is de onhandige, kinderlijke en verlegen vriend 
van Ollie, de dikke.  Ollie is heel zelfverzekerd en denkt alles te kunnen. 
Beide mannen zijn uiteindelijk even grote klunzen. Hun films zijn echte 
slapsticks. Het komt er steeds op neer dat alles in het honderd loopt, zodra 
dit tweetal op het toneel verschijnen. Ze krijgen of onderling ruzie of met 
een ander. 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”. 

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 achtervolgingen 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, belachelijk. 

https://www.youtube.com/watch?

v=Vg0EJNiCF_g&ab_channel=LeeTuplin 

https://

www.youtube.com/watch?

v=Y8i3hV8Z3NM&ab_chan

nel=DomonkosPolonyi 

https://www.youtube.com/watch?v=Vg0EJNiCF_g&ab_channel=LeeTuplin
https://www.youtube.com/watch?v=Vg0EJNiCF_g&ab_channel=LeeTuplin
https://www.youtube.com/watch?v=Y8i3hV8Z3NM&ab_channel=DomonkosPolonyi
https://www.youtube.com/watch?v=Y8i3hV8Z3NM&ab_channel=DomonkosPolonyi
https://www.youtube.com/watch?v=Y8i3hV8Z3NM&ab_channel=DomonkosPolonyi
https://www.youtube.com/watch?v=Y8i3hV8Z3NM&ab_channel=DomonkosPolonyi


Tommy Cooper 
Deze Britse komiek had een heel eigen stijl. Eigenlijk was hij een goede 
goochelaar. In zijn begintijd ontdekte hij dat het publiek ontzettend moest 
lachen als er wel eens een goocheltruc mislukte.  
Hij had was altijd herkenbaar aan zijn hoofddeksel: de rode fez. 
Het recept van een optreden is simpel: Gedraag je klunzig, laat alle 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. 

Rowan Atkinson 
Rowan Atkinson is een Britse komiek, Hij werd het meest bekend door zijn 
typetje Mister Bean.  In de filmpjes van Mister Bean wordt amper 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 begrepen. 
Deze kinderlijke, egoïstische hansworst wordt bij elk begin van de aflevering 
als een buitenaards wezen in een fel licht op de aarde gegooid.  
Hij weet gewone alledaagse gebeurtenissen om te toveren in grote chaos. 
Dat kan zijn een bezoek aan de tandarts, een winkel, een wasserette of een 
parkeergarage. 

https://www.youtube.com/
embed/KHYnahPkJI8  

https://www.youtube.com/

watch?v=ZWCSQm86UB4 

https://www.youtube.com/embed/KHYnahPkJI8
https://www.youtube.com/embed/KHYnahPkJI8
https://www.youtube.com/watch?v=ZWCSQm86UB4
https://www.youtube.com/watch?v=ZWCSQm86UB4






Bronnen  
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Andre_van_duin  
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http://en.wikipedia.org/wiki/Laurel_and_Hardy  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tommy_Cooper  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mr._Bean  

http://en.wikipedia.org/wiki/Rowan_Atkinson 
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Colofon en voorwaarden 
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