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Humor en andere waarden

Dr. Sibe Doosje
Humorlab
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Vandaag

• Humorlab
• Lachen
• Humor op maat
• Luieren
• Klein geluk
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Dit ben ik niet …
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Lachen – humor op maat – luieren – klein geluk

Ontspanningsoefening

Lachen – humor op maat – luieren – klein geluk
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Lachen – humor op maat – luieren – klein geluk
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Het potlood als stemmingmaker
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Soussignan, R. (2002). Duchenne Smile, 
emotional experience, and automatic 
reactivity: A test of the facial feedback 
hypothesis. Emotion, 2(1), 52-74.

Lachen – humor op maat – luieren – klein geluk

Lachen

• Twee lachspieren:
1) Non-Duchennelachen -

Musculus zygomaticus
2) Duchennelachen - Musculus 

orbicularis oculi
• Vocaal lachen
• Zien en horen lachen doet 

lachen

Lachen – humor op maat – luieren – klein geluk

Lachen – humor op maat – luieren – klein geluk
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(+ 10)

Humorwaardering (smaak)

• = van humor genieten
• = van bepaalde vormen van 

humor genieten
• Humorwaardering = 

mijnenveld, want:
• Opleidingsverschillen
• Sekseverschillen
• Leeftijdsverschillen
• Persoonlijke verschillen

Kuipers (2001)
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De eurocrisis is opgelost!
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Boeiende zinnen

• Je hoeft niet in de boom te hangen om een eikel te zijn.
• Liever een blauwtje lopen dan een groentje blijven.
• Ik heb geen openingszin, zullen we gelijk afscheid 

nemen?
• Iedereen heeft recht op mijn mening.
• Ik vergeet nooit een gezicht. Maar voor jou maak ik 

graag een uitzondering.
• Zelfs een kapotte klok geeft twee maal per dag de juiste 

tijd aan.
• Het bewijs dat buitenaards leven intelligent is, is dat ze 

nog nooit contact met ons hebben opgenomen.

Humor = Komedie en tragedie

• ‘Humor is een prachtige 
waterlelie die wortelt in het 
troebele water van verdriet’ 
(Godfried Bomans)

• Humor kent vaak een 
slachtoffer of heeft een 
‘tragische’ kern of associatie

• Humor doorbreekt  
regels/taboes (theorie van de 
goedaardige doorbreking)
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App of sms het bijbehorende gesprek naar 
0627127765

Anton
Bertha

Cees
Diane

Vul aan

• “Juffrouw Rienstra 
… ik ben zo moe, 
de laatste tijd”

• “….”

Creëer: verwachtingen

• Welk probleem 
heeft de man 
links?

• Hoe reageert de 
vrouw rechts?
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Humor en problemen

• Schrijf een irritant, terugkerend of hardnekkig probleem 
uit uw leven of werk op

• Wissel dit probleem uit met je buurman of buurvrouw
• Besluit gezamenlijk welk probleem je graag aan de 

groep wilt voorleggen
• Deel het probleem met de groep

De op een na beste oplossing voor 
een probleem is om er de humor 
van in te zien (Frank A. Clark).

Luieren

• Luieren wordt 
onderschat

• Werken is iets 
voor ezels

• Strategisch luieren
• Cloud watching

society
• Oefening
• http://strategischl

ui.nl/

Klein geluk

• Ga stevig op je billen zitten
• Zit rechtopVoeten op de grond
• Handen in je schoot
• Lees dit:
• Buig naar de boeddha
• Het lijkt een vreemd gebaar
• Maar in onze zentraditie leren we dat onze gewone 

geest de boeddha is
• Dus als ik buig naar de boeddha buig ik naar
• Mijn verdriet
• Mijn boosheid
• Mijn blijheid
• Mijn geheime verlangens
• ….
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Afsluiting/meer weten

• Bedankt voor jullie aandacht en 
medewerking!

• Mijn sites: 
• http://medewerkers.fss.uu.nl/sdoosje

(afdeling)

• http://humorlab.nl (Humorlab)

• http://ishs2014utrecht.nl/ (ISHS2014)

• E-mail info@humorlab.nl

• Zijn er vragen?

Moge de  
Humor met je 

zijn!
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