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Verwerk informatie uit minstens drie van de volgende vier artikelen in jouw tekst voor 
het essay ‘Humor om te lachen’. Let je er goed op dat je verwijst naar de bronnen? 

 
Oorlogvoering met plaatjes 

1. 'Wapen tegen wanhoop': Oekraïners houden het moreel hoog met 
internetgrappen 

08 oktober 2022  

Na de ontploffingen op de Krimbrug vanochtend deelden Oekraïense politici en activisten al snel een 
stroom aan grappen en plaatjes. Oekraïners gebruiken humor om heftig oorlogsnieuws te verwerken en 
successen te vieren. Nog nooit hebben grappen op sociale media zo'n belangrijke rol gespeeld in een 
oorlog. 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5338435/hoe-oekraine-de-socialemediaoorlog-
wint 

 

2. Lang leve onze humor: waarom we juist nu grappen nodig hebben 
30 oktober 2020  

We zitten midden in de tweede coronagolf, het wordt steeds donkerder buiten en we weten niet hoe en of 
we de feestdagen gaan vieren. Weinig om vrolijk van te worden. Maar toch is het goed om de humor van de 
hele situatie in te blijven zien, want humor verlicht pijn. Maar waarom eigenlijk? En hoe komt het dat humor 
in zware tijden extra goed werkt? "Door er een grap over te maken, zeg je eigenlijk: dit is helemaal niet 
bedreigend of eng. Ik sta hier boven." 

https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/artikel/5193712/humor-coronagrappen-waarom-humor-verlicht-
coronatijd-waarom-nu-grappen 
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3. Opinie: Laten we stoppen met die morele paniek over humor 

Humoristen onderschatten in hun naïviteit dat humor ook bestaande machtsverhoudingen en hiërarchieën 
versterkt en bevestigt. Humor is altijd verbonden met macht en die is ongelijk verdeeld, betoogt onderzoeker 
Dick Zijp. 

13 juli 2021 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-laten-we-stoppen-met-die-morele-paniek-over-
humor~be117dac/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

4. Onderzoeker Dick Zijp: humor is niet onschuldig 

In Brainwash Talks van HUMAN buigen journalisten, schrijvers, wetenschappers, theatermakers en filosofen zich 
over de grote persoonlijke en maatschappelijke vragen van nu. Deze keer humoronderzoeker Dick Zijp over het 
effect van humor. 
 
Een tijdje geleden raakte een van Nederlands bekendste komieken in opspraak omdat hij het woord 
'pisnicht' gebruikte. Pisnicht, zei hij, is 'gewoon een woordje'. Toen ik zestien was en zelf nog cabaretier 
wilde worden, was deze komiek één van mijn grote voorbeelden. We hebben het natuurlijk over Youp van 't 
Hek. Wat de pisnichtaffaire laat zien is dat humor op dit moment een ontzettend gepolitiseerd en 
gepolariseerd onderwerp is. Aan de ene kant wordt er geroepen dat harde humor zoals die van Youp van 't 
Hek of Theo Maassen seksistisch, racistisch en homofoob is. Aan de andere kant wordt geroepen dat het 
gevaarlijk is om komieken ter verantwoording te roepen – dat is censuur, een bedreiging van de vrijheid van 
meningsuiting! 

https://www.brainwash.nl/bijdrage/onderzoeker-dick-zijp-humor-is-niet-onschuldig 
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