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De schaduwkant
van eengrap
Methumor kan eenmanagermakkelijker een sfeer
creërenwaarinhechtwordt samengewerkt.Maar
wanneer humor als verdedigingsmechanismewordt
gebruikt, kandat leiden tot verwarring,
spanning enongenoegen.

ManfredKets de Vries

Van Jack, deplaatsvervangenddirec-
teur informatiesystemen, zei iedereen
dat je zogoedmethemkon lachen.Hoe
hij zichzelf opdekorrel konnemen,dat
kwamjeniet vaak tegen.Hijwist hoe je
mensenaanhet lachenkonkrijgenen
henkonopbeuren.

Maar zijnplagerijtjeshaddeneen
schaduwkant. Zijnmedewerkers lachten
omzijngrappenoverdeonvolkomenhe-
den vanandere collega’s,maardie grap-
pen lietenookeennare smaakachter.
Wathuneendubbel gevoel gaf,wasdat

Optimistisch

Humor kan worden gebruikt in depri-
merende situaties. Humor kan dan een
optimistisch perspectief bieden.

Spanningen

Humor kan psychologische spannin-
gen verminderen. We staan oog in oog
met de ongerijmdheden van het leven.

Humor
De feiten

Jack altijd tegenstrijdige signalenafgaf.
Wathij nouechtbedoelde,wasmoei-
lijk tebepalen.Gebruiktehij zijnhumor
omzich tegen zijn eigenonzekerheden
te verdedigen?Probeerdehij zijn eigen
angst en lijden te verhullen?Wildehij
met zijn grappenonvriendelijke gevoe-
lens verbergen?Ofmaaktehij anderen
totmikpunt van zijn spot omeenbepaal-
de afstand totmensen tebewaren?

Humor is eencomplexe cognitieve
functiedie vaak—hoewelniet perde-
finitie—tot lachen leidt.Humorkan
op verschillendemanierenwordenge-
bruikt, zowel positief alsnegatief.Meest-
al passenwehumor toe alsweonzeom-
gevingwillen vermaken.Dat is gezellige
enempathischehumor, diemensen ver-
bindt.Humor is ookeenprachtigmid-
del ompsychologische spanningen te
verminderen.Wekomenzooog inoog te
staanmetdeongerijmdhedenvanhet le-
ven.Het contrast tussenonze verwach-
tingenenonze ervaringenkanabsurd
zijn, endatwerkt komisch.

Humorkan somswordengebruikt als
je in een situatie zitwaar je geen vat op
hebt of diedeprimerend is.Humorkan
daneenoptimistischperspectief bieden,
ofhet idee gevendat er licht is aanhet
einde vande tunnel.

Maar er zijnookgevallenwaarinhu-
mor eenkwaadaardiger karakter krijgt.
Plezier tenkoste van iemandanders is
voor eenpaarmensenmisschienwel
leuk,maarniet per se voordegenedie
hetmikpunt vande spot is.Dankanhu-
mor leiden totwrok.

De functie vanhumormoet indeevo-
lutiemetoverleven temakenhebben
gehad.Net als alle andere eigenschap-
pendie vianatuurlijke selectieworden
doorgegeven, is ookhumor ietswaar-
doorwij onsbeter voelen.Goeddus voor
onsgeestelijkwelzijn.Wekrijgendoor
de lachmakkelijker eenbandmet ande-
renenhij bevordert sociale activiteiten.

Methumorwordt van ietsnegatiefs iets
positiefs gemaakt enontstaat er in een
wanhopige situatie tochhoop.Daardoor
kunnenwedeproblemendiewe inhet
leven tegenkomengemakkelijker aan.

Fysiologischgezienkun je lachenals
eengezonde vormvan lichaamsbewe-
ging zien, zoblijkt uit veel onderzoek.
Het vermindert stress, en verhoogthet
incasseringsvermogen. Scansdiemet
de functionele kernspintomografietech-
niekwordengemaakt laten ziendat er
eenbiochemische veranderingoptreedt
inonzehersenenenonzehormoonhuis-
houding.Bij stress gaandoorhumor
onzehartslag, bloeddruken spierspan-
ningomlaag. Er komenmeer antilicha-
menvoordebestrijding van infecties,
enons immuunsysteemwordt versterkt.
Niet zo vreemddusdatmensendie grap-
penmakenmeerkansopeen langenge-
zond levenhebben.

Seksuele spanningen
Psychologisch is ermethumor veelmeer
aandehanddanweonswaarschijn-
lijkbewust zijn. SigmundFreud schrijft
in zijnboekDegrapenhaar relatiemet
hetonbewustedathumor eenbelang-
rijk verdedigingsmechanisme iswaar-
meeonderdrukte seksuele enagressieve
spanningen vrijkomen. Sommige verde-
digingsstrategieën leiden tot onaange-
past gedrag enbrengen iemandsgeeste-
lijke gezondheid ingevaar.Die zijndus
heel contraproductief.Maar er zijnook
verdedigingsstrategieëndie juist goed
zijn voor eengelukkig enproductief be-
staan. Je kan verdedigingsmechanis-
men in feite zelfs indelennaar zwaar-
te: vanpathologisch, via onvolwassen
enneurotisch, naar volwassen.Humor
hoort vanzelfsprekend inde laatste cate-
gorie thuis.

Humorheeft ookeen functioneel en
maatschappelijkdoel. Sindsmensen-
heugeniswordthumorgebruikt omkri-
tiek teuitenoponrecht, arrogantie, pre-
tentieus gedragofhypocrisie, als dat om
maatschappelijkeofwettelijke redenen
niet opeenanderemanier kan. Je kunt
er taboesof politiekniet-correcte onder-
werpenmeeaansnijden.Het ondraaglij-
kewordtdraaglijk, het onzegbarewordt
gezegd. Een vandeeersten indegeschie-
denisdiemethumoren lacheneen re-

‘Sarcasme is een
nauwelijks verholen
vormvanvijandig-
heid engebrekaan
respect’

Wrok

Humor kan ook een kwaadaardiger karakter krij-
gen. Plezier ten koste van anderen is niet leuk voor
die personen. Dan kan humor leiden tot wrok.

Antilichamen

Bij stress gaan door humor onze hartslag, bloed-
druk en spierspanning omlaag. Er komen meer
antilichamen voor de bestrijding van infecties.
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putatie verwierven isdeGrieksefilosoof
Democritus.Hijwerdbekendals ‘de la-
chendefilosoof’, doordathij al lachen-
dede spotdreefmet zijnmedeburgers.
Bij Shakespeare gebeurdehetnogal eens
dat ‘denar’ uiteindelijk toch van ieder-
eenhetwijste enhet eerlijkstebleek te
zijn.Wat verser inhet geheugen liggen
komieken/satirici alsCharlieChaplin,
JohnCleese enWoodyAllen, die amuse-
ment combineerdenmetbijtendekri-
tiekopde zwakkepunten vande
maatschappij.

Maar, zoals eerder
gezegd,humor
kanpositief (ver-
bindend) ofnegatief
(afstand scheppend)
wordengebruikt. Sarcas-
tischeof spottendehumor,
waarbij anderenhetdoelwit van
onzegrappenzijn, is vaakneerbui-
gend, vijandig enmanipulatief.Dit
soort humor zegtmeeroverdeaanvaller
danoverdegenediewordt aangevallen.
Sarcasmewordt vaakalshumor verpakt,
maarhet is eigenlijk eennauwelijks ver-
holen vormvan vijandigheid. Erblijkt
eengebrekaan respect uit, enhet is pijn-
lijk voordegeneoverwiehet gaat.

Daarentegen ishumorwaarbijmen
zichzelf opdekorrel neemtontwape-
nend, eneen tekendat iedereenmeetelt.
We vermakenanderen tenkoste vanons-
zelf. Als je jezelf opdiemanier kleineert,
komtdat over alsnederigheid. Tussen
sarcasmeen jezelf kleineren zittennog
eenheleboel tussenstapjes.Maarwelke
vormvanhumorweookgebruiken,we
moetenbedenkendat te veel humorop
verborgengevoelens van zelftwijfel, lage
zelfwaardering enandere vormenvan
angst kanduiden.

Latenwe teruggaannaar Jack.De ver-
warringdiehij bij zijn collega’s veroor-
zaakte, vroegomaandacht. In eenaan-
tal sessiesmet een leiderschapscoach,
omzichzelf en zijn relatiesmet anderen
beter tebegrijpen,werdhij onderwor-
penaaneen360gradenfeedbackevalua-
tie overde sterke en zwakkekanten van
zijn leiderschap.Uit de evaluatiebleek
dathij humormeestal opde juistema-
nier gebruikte,maardat er tochonver-
wachte, negatieve gevolgenwaren,waar
iets aanmoestwordengedaan.

Voor een verandering van zijn
communicatieve stijl riep Jackde
hulp in vaneendirectiecoach.Hij
vertelde zijn coachdathij dacht
dat zijn gebruik vanhumorgeen
kwaadkonendatdemensenbest
begrepenwathij feitelijkbedoel-
de.Daarop zei de coachdat jedank-
baarmag zijn voor eengoedgevoel
voorhumor,maardat erwel vaakeen

gemengdeboodschap vanuitgaat. Jack
moest zichmeerbewustworden vande
boodschapdiehij afgaf.

Het omslagpuntkwamvoor Jack toen
hij gingnadenkenoverhet gezinwaar-
inhij opgroeide. Toenbegonhij zijn ge-
drag tebegrijpen.Hij dook in zijnonder-
bewuste enontdekte zodathij humor
gebruikte als een instrumentomafstand
tebewaren.Als eenmanier ommet zijn
onzekerheidomtegaanenconflicten
te vermijden.Toenhij kindwas,washet
thuismoeilijk en verwarrend. Zijnou-
dershaddenelkedag ruzie.Hij had zijn
situatie emotioneel gezienbeter onder
controle alshij humorals overlevings-
strategie gebruikte.Metdat verwerkings-
mechanismebleekhij heel goeddean-
gel uit dehuiselijke ruzies te kunnen
halen.Opschool ginghij nog sterker op
humor leunen,wantdoordathij te dik
enniet zo sportiefwas,washij constant
hetmikpunt van spot. Als bescherming
tegenhet gepestnamhij de rol vande
grapjas vandeklasop zich.

Vanelkprobleemeengrapmaken
werd zijn standaardreactie op zijnper-
soonlijke levensverdriet.Maar, zoals uit
de feedbackevaluatiebleek, opdewerk-
vloerwas zijnhumoreendisfunctionele
sleur geworden.

Metbehulp van zijn coachbegon Jack
humorals eenwaardevolle kwaliteit in te
zettenenhemvoor constructieveredoe-
lenaan tewenden.Hijwas in staat omte
bepalenwanneerhumorgepast enposi-
tiefwas; alshij samenmet anderenkon
lachenoverdeongerijmdheden vanhet
leven.Ook zaghij inwanneer in een si-
tuatiehet gebruik vanhumorweerstand
opriep en tweedracht zaaide.

‘Methumorkon
Jack vroeger ook
heel goeddeangel
uit huiselijke
ruzieshalen’

Zelftwijfel

Te veel zelfspot kan echter op verborgen gevoe-
lens van zelftwijfel, lage zelfwaardering en andere
vormen van angst duiden.

Ontwapenend

Humor waarmee men zichzelf op de korrel neemt
is ontwapenend, en een teken dat iedereen mee-
telt. We vermaken anderen ten koste van onszelf.
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