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Humorscanner 
 
Wat super dat je de Humorweek gedeeld hebt, daar maak je me ontzettend blij mee!  
En voor jou dus de video (die je denk ik al hebt bekeken) en deze Humorscanner. 
 
Hierin onthul ik welke komische technieken ik heb gebruikt in de video ‘Welke vraag je mij 
ab-so-luut niet moet stellen, als je je leven zeker wilt stellen’. Want humor bestaat voor een 
deel uit het toepassen van komische technieken op een onderwerp waar jij graag iets over 
wilt zeggen. 
 
En als je dat zelf wilt doen: er staat nog een geinige doe-het-lekker-zelf-opdracht aan het 
eind. J 
 
Maar eerst, rapapaaaa, de  
 
Gebruikte komische technieken in de video 
 

1. Overdrijven: de dingen groter, mooier, kleiner of slechter voorstellen dan ze zijn. 
Voorbeeld: De manier waarop ik hard en licht hysterisch ‘Neeeee!’ zeg in de video. 
 
Gecombineerd met: 
 

2. Contrast: in het oog springende tegenstelling, rustig versus hysterisch, groot versus 
klein, emotioneel versus rationeel, hard versus zacht.  

Voorbeeld: Het contrast tussen mijn rustige stem en de harde kreet ‘Neeeee!’  
 

3. Understatement: uitspraak waarmee je iets opzettelijk zwakker uitdrukt dan het 
in werkelijkheid is. 

 
Voorbeeld: De zin ‘Misschien dat je ook wat frustratie hoort in mijn antwoord’ terwijl er 
ontzettend veel frustratie klonk in mijn ‘Neeeee!’. 
 

4. Humoristisch spel: manier van spelen waarmee een komisch effect wordt 
bereikt 

Voorbeeld: Mijn stemgebruik en zo nu en dan mimiek 
 

5. Vergelijking: een vorm van beeldspraak waarbij een onderwerp met iets anders 
(onverwachts) in verband wordt gebracht 

Voorbeeld: Ik gebruik een vergelijkbare situatie waardoor ik mijn punt duidelijk maak: 
‘Als je in het wild een boekhouder tegenkomt, dan vraag je ook niet: oooh, wil jij even mijn 
inkomstenbelasting berekenen?’ 
 
En misschien ontdek je er zelf nog wel meer! Want soms doe ik dingen die blijken te 
werken, die ik niet als zodanig zie en analyseer. Dus als je meer ontdekt: let me know! 
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Geheel-en-al-vrijblijvend-doe-het-zelf-idee 
Denk je nou: hé, dat wil ik zelf ook wel eens proberen? Hier een suggestie om het zelf uit te 
proberen. 
 

1. Bedenk welke vraag jou op feestjes enzo vaak gesteld wordt, nadat je verteld hebt 
wat je doet. Bij voorkeur een vraag die jou licht irriteert. (Trouwens: irritatie is vaak 
een zeer goede bron voor humor.) 

2. Schrijf voor jezelf de antwoorden op. 
3. Kies welke van de bovenstaande komische technieken je toe wilt passen in je act of 

video. 
4. Werk de tekst uit en kijk of en waar je nog meer de komische techniek toe kunt 

passen. 
5. Geef je video een prikkelende titel. 
6. Neem de handel op, of perform voor je klanten. 

 
 
Veel plezier! 
 
Enneh… superleuk als je met de opdracht aan de slag bent gegaan en mij het resultaat (ook 
al ben je er niet tevreden over) laat zien/lezen. 
 
Vrolijke groeten, 
 
Marleen 
 
 


