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Humor – wat 
een grap leuk
en functioneel
maakt (en wat 
niet)
Jaap Bos (ASW) en Sibe 
Doosje (PSY)

Overzicht
 Wat is humor en wat niet?
 Waarom gebruiken mensen humor?

 Sociologische en antropologische
invalshoek

 Psychologische functies van humor
 Mythen en waarheden

 Twee oefeningen met de zaal
 Donald Trump
 Charlie Hebdo

Wat is humor?
Hoe te herkennen
 Aan het lachen
 Aan kenmerken van genre: absurd, 

overdreven, onlogisch taalgebruik
 Aan de intentie van de spreker: leuk willen

zijn
 Aan de functie: humor ‘doet’ iets met 

mensen



17‐5‐2016

2

Wat doet humor?
Humor is een interactioneel fenomeen

 Het komische ontstaat tussen mensen
 Het komische wordt gemarkeerd
 Het komische wordt apart gezet van het 

alledaagse
 Eigen ‘waarheidsfunctie’

 Het komische is riskant

Spontaan, bedoeld, gepland, 
onbedoeld: 3 voorbeelden
 1980, troonsafstand Juliana, gratie: “Nog

vele jaren”
 Spontaan en bedoeld

 Conducteurshumor: “Hier zijn de 
knippendales”
 Gepland, bedoeld

 Verpleegtehuishumor: “Zuster mag ik een 
parasnolletje”
 Spontaan, onbedoeld

Over de rand van het 
betamelijke
Veilig gebied--------[ het geestige]------No go 
area
(het gewone, alledaagse
(plat, seksistisch
Niet-controversiele)
obsceen, beledigend)

Cultuur / tijd / plaats-afhankelijk
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Sociologische functie humor
 Groepsbinding
 Markeren van grenzen
 Rolverdeling tussen en binnen groepen
 Bevestigen van de sociale orde
 Veilige ontsnapping

Evolutie

8

Lachen

9
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Pijn

10

Autisme
11

Komieken
M/V
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Humor in de 
reclame
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Donald Trump-opdracht
 Volgens Donald Trump zou een reporter van 

de New York Times in 2011 hebben
geschreven dat ‘duizenden Moslims feest
vierden tijdens de aanslagen op de Twin 
Towers’, maar kan hij zich dat nu niet meer
herinneren. Trump doet de gehandicapte
reporter na, in een poging ‘geestig’ te zijn. 
Daarop kwam veel kritiek.

 Je bent adviseur van Donald Trump. Wat 
moet hij volgens jou doen?

Charlie Hebdo-opdracht
Charlie Hebdo is een Frans 
satirisch tijdschrift, dat politiek
en religie op de korrle neemt. 
Sommigen vinden dat zij veel
te ver gaan. In januari 2015 
vond een aanslag op de 
redactie van Charlie plaats, 
waarbij 11 mensen om het 
leven kwamen.

Wat is de rol of functie van 
humor volgens jou? 


