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Vandaag

• De tragiek van 27 januari
• De uitkomst: lachen
• De oorzaak: Enig materiaal
• Workshop stand-up comedy 

(2001)
• Tragedie en komedie
• Meer lezen, meer zien?

Heraclitus en Democritus
(Dirck van Baburen)

Lachen: gezichtsspieren en stembanden

• Musculus zygomaticus major
• Musculus orbicularis oculi
• Vocaal lachen (hersenstam, 

ademhalingspatroon dat lijkt 
op huilen)

• Ontspanning (Overeem e.a.)
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Wiskunde & taal: tragiek?

(o-a)² (x-s) (b-u)
alles

888 xiu

• Vlgones een oznrdeeok op 
een Eglnese uvinretsiet mkaat
het neitiut in wlkee vloogdre
de ltteers in een wrood saatn, 
het einge wat blegnaijrk is is
dat de eretse en de ltaatse
ltteer op de jiutse patals
saatn. De rset van de ltteers
mgoen wllikueirg gpletaast
wdoren en je knut vrelvogens
gwoeon lzeen wat er saatt. Dit 
kmot odmat we neit ekle ltteer
op zcih lzeen maar het wrood
als gheeel.

FFF

O mina, o mina, ik bemin u boven alles
Ik zie u na achten
Effen achter de kerk

Absurd

Stand-up comedy (2001)
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Mannen en vrouwen

Dieren

“We maakten ons zorgen toen je niet meer 
in het park kwam”

“Jij haalt deze ringtone 
er onmiddellijk weer af!”

Hein Polzer (1919 – 2015)
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De zot en de clown

“The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be
a fool”. William Shakespeare, As You Like It, V.1.2217

Zelfspot: De bestolen vioolspeler (+1672, Jan Steen)

Mel Brooks (1926):

• Tragedy is when I cut my 
finger. Comedy is 
when you fall into an open 
sewer and die.

• Het is een tragedie als ik me 
in mijn vinger snijd.  Het is 
komisch als jij in een open 
riool valt en sterft.
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Verdriet en humor

• Elf mensen hangen aan een 
touw onder een helikopter …

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

Verklaringen

• Humor transformeert 
ellende (net als kunst)

• Humor kan verbindend 
en kwetsend zijn

• Humor kan 
zelfbevestigend en 
zelfdestructief zijn

• Superioriteitstheorie: 
herdefiniëren relatie (het 
is niet mijn lijden)

Always look on the bright side of life (1979)

https://www.youtube.com/watch?v=IfcuFWOQiXw

https://www.youtube.com/watch?v=IfcuFWOQiXw
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Zijn er vragen?

Afsluiting/meer weten

• Bedankt voor jullie aandacht en 
medewerking!

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

(afdeling Klinische Psychologie)
• http://humorlab.nl (Humorlab)
• E-mail S.Doosje@uu.nl
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Moge de  
humor met je 

zijn!

“Het uitleggen van een grap
is als het ontleden van een
kikker. Je begrijpt het beter
maar de kikker sterft tijdens
het proces.” (E.B. White, 
1899-1985)
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Meer zien?

• The world’s funniest joke (Monty Python)

https://www.youtube.com/watch?v=8I3zCQzZx68

https://www.youtube.com/watch?v=8I3zCQzZx68

