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#3 Het verrassingseffect! 
Humor bestaat bij de gratie van het verrassingseffect. Je bouwt spanning op door een 

situatie op te bouwen en met een verrassende conclusie, clou wending te eindigen. 

Een einde dat het publiek dus niet aan ziet komen. De spanning die dan ontlaadt 

geeft de lach bij het publiek. 

 

Hoe kun je een verrassingseffect creëren? 

Als mensen of dingen op een vreemde plek opduiken. Dat zie je vooral terug bij 

slapstick. Daar duiken mensen op uit gaten in de vloer, ze verschijnen achter 

onverwachte deuren etc. Ik heb dat gedaan door Cabaret College te geven vanuit 

bed, alhoewel dat geen reuzegrap is, moet ik toegeven. Maar als ik nonchalant een 

konijn uit mijn ochtendjas had getoverd was je in de lach geschoten. 

 

Door aandacht besteden aan het einde van een verhaal. Als je een situatie mooi hebt 

opgebouwd, geeft een verrassende conclusie/wending een fantastische ontlading bij 

het publiek. Zoals je kon zien in de video waarin ik een stukje naspeel uit mijn 

voorstelling waarin ik de romantische interventie van mijn man op onverwachte 

manier beantwoord. Dat ga ik niet opschrijven, want dat komt voor geen meter over 

op papier. 

 

Taboe-doorbreken werkt ook goed om mensen te verrassen. Door dingen te 

benoemen die niet horen, door dingen te doen die niet horen, verras je het publiek.  

Een voorbeeld uit mijn voorstelling ‘Het is er al’. 

Ik vind het echt fokking bullshit dat we de hele tijd iets aan ons lichaam willen veranderen. 

Ik denk echt: hou daar mee op! 

En nou hoor ik jullie denken: ‘Ja Marleen, jij hebt makkelijk praten!’. 

Nou. 

Dat is ook zo! 

En vervolgens noem ik op wat er allemaal zo mooi is aan mijn lichaam. 

Het is taboe om over jezelf te zeggen dat je er goed uitziet.  
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En dat vervolgens ook nog eens breeduit te gaan omschrijven.  

Als je daarna ook nog in je blote buik met de legging op de schoenen een heel 

verhaal houdt, vertoont het publiek in 99% van de gevallen tekenen van lachen.  

 

Word-zelf-grappig-opdracht #3 Verrassende vergelijking 

1. Maak een lijstje met 10 voorwerpen. Gewoon, willekeurige voorwerpen. 

Bijvoorbeeld wasknijper, atoombom, pilverdeler, laptop etc.  

2. Kies 1 voorwerp uit het lijstje. 

3. Schrijf een kort stukje van max 6 zinnen door het volgende aan te vullen:  

“Ik ben net een [hier het voorwerp dat je hebt uitgekozen].  

Als ik …., dan …[beschrijf hier vergelijking tussen jou en het voorwerp] 

Dus… [gekke verrassende conclusie] 

 

Voorbeeld: 

“Ik ben net een atoombom. Als ik ergens binnenkom vallen dan ontploft de boel. 

Daarna is iedereen voor een tijd lang niet aanspreekbaar. Dus je bent 

gewaarschuwd als je me uitnodigt voor een feestje. Want het is maar de vraag of je 

andere gasten het overleven.”  

 

BONUSTIP 1: Komische techniek: herhaling 

De lach ontstaat als er iets onverwachts opduikt in een verhaal, maar ook als een 

bepaald element juist regelmatig terugkomt. The running gag die je bijvoorbeeld in je 

vriendengroep hebt, of met je collega’s is een typisch gevalletje herhaling. Soms voel 

je ‘m dan alweer aankomen en is het hilarisch als iemand ‘m in een nét andere 

context weer herhaalt. In mijn voorstelling heb ik een mini-publieksonderzoek, dat ik 

een polletje noem. Ik loop op een bepaalde manier naar mijn accordeon en dan 

weten mensen bij de derde keer dat er weer een polletje komt. Omdat er andere 

vragen komen, blijft het toch ook nog weer verrassend.  
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BONUSTIP 2: Taboedoorbreken 

Wat is taboe bij jou klant? Waar hebben ze last van, maar schamen ze zich voor? 

Wat vinden ze dat er niet hoort?  

Neem dat als inspiratie voor een humoristisch verhaal op video of in je presentatie. 

En omschrijf bijvoorbeeld waarom het héél goed is dat ze zich daarvoor schamen, 

omdat ze anders…  

 

BONUSTIP 3: Vergelijk meer! 

Maak meer gebruik van vergelijkingen en voorwerpen. Letterlijk ook. Als je iets 

uitlegt in je presentatie of workshop, beklijft de boel veel beter als je het uitlegt aan 

de hand van een voorwerp. En het is veel makkelijker om dan de humor te laten zien 

van een situatie, probleem of theorie. Helemaal als je ook een vergelijking benoemt 

die dan nét niet helemaal opgaat. ;-). 


