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VOORAF 

 KAN ER NOG EEN LACHJE AF? 

 

 

 

 

Om de juiste toon te zetten, meld ik vooraf dat MIJN 1E BIJSCHOLINGSLESJE OP ONZE ALUMNI 

WEBSITE POSTVAKH3 geen diepgaand wetenschappelijk betoog is, maar een amusant bedoeld 

samenraapsel van eigen lachervaringen & weetjes, feiten, vermoedens, en speculaties over ons aller, zo 

menselijke, gelach.  

 

Maar, beste lezers, de onderwerpskeuze viel me zwaar. Immers, iedere voormalige Klasgenoot van de 

Ludgerjaargang 1962-1967 heeft al ruim 70 jaar ervaring met dit o zo menselijke, opfleurende dagelijkse  

gedrag van onszelf en soortgenoten! Om zo’n Panel Ervaringsdeskundigen tevreden te stellen, moest ik dus 

veel extra moeite doen! Maar dat bleek heel plezierig te zijn:  

 

Ten eerste omdat ik me nu in het tropisch zweet moest werken. 

Dat roept altijd aangename associaties op met Zwart Afrika!  

 

Ten tweede omdat ik levendige flash backs kreeg toen ik me de 

doelgroep van dit lachlesje voor ogen haalde. Het was alsof ik 

weer in een klaslokaal zat van onze Ludgeruskweekschool.  Ik 

betrapte me er daarbij op dat ik tijdens het uitschrijven van de 

voorliggende tekst vaak uitbundig zat te lachen. Bijvoorbeeld, 

toen ik me probeerde voor te stellen met hoeveel kleuren 

onderstreping Hans Wesseling dit document te lijf zou gaan. Ook 

zat ik me gniffelend voor te stellen dat Cees Wessels mijn cognitie-verhaal van paragraaf 5.4 in de 

prullenmand zou laten verdwijnen met de hem zo typerende, relativerende opmerking <Doe maar gewoon; 

dan doe je al gek genoeg!>  En ik zag Martin Linthorst bedachtzaam een pijp opsteken alvorens met lezen te 

beginnen. Hij kon daarbij niet bevroeden dat Jan Kempkens al hijgend en zwetend van het rennen de leesfinish 

had bereikt toen ik net mijn laatste zin neerpende….  

En zo kan ik nog even door gaan ☺! 

 

En nu, op het echte eind van mijn schrijfrit -- voor jullie dus de start van je lachexcursie -- vraag ik me min 

of meer serieus af wie van onze voormalige 70-jarige Ludger-klasgenoten nog genoeg volharding en 

doorzettingsvermogen heeft om de eindstreep van dit lach-exposé te halen… We zullen ‘t zien!  

Ik hoop dat er dan nog een lachje af kan! 

 

 

 

Amsterdam 25 november 2016 

Gerard 
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1. Bij wijze van inleiding: 

LACHENDE KOEIEN & GIECHELENDE RATTEN … 

 

Alleen in Friesland en in wereldwijd  Reclameland kom je ze tegen: lachende koeien! 

Maar ze bestaan ook dáár alleen maar voor hen die er glimlachend in geloven… Wel 

staat onomstootbaar vast dat er tal val warmbloedige beesten en beestjes zijn die 

kunnen lachen en die giechelen als ze elkaar kietelen, of zich door ons laten kietelen.  

 

Vooral het vrolijke gedoe van speelse, niet-menselijke primaten als chimpansees, gorilla’s, orang oetans en 

de seks beluste bonobo’s is goed in kaart gebrachti. Maar met wat extra geluidsapparatuur, kunnen we 

tegenwoordig ook meegenieten met lachende ratten die zich bescheuren terwijl ze elkaar kietelen! Duitse 

onderzoekers hebben bij hen zelfs het ‘kietelplekje’ in hun brein gelokaliseerdii.  

 

Bij onszelf zijn we nog niet zover gevorderd met kennis over ons eigen brein. Als je het tegendeel hoort 

beweren, dan moet je maar een beetje schamper lachen. Dan breekt het realiteitsbesef meestal wel door, en 

zal men de grote kennislacune over het lachen snel toegeven! Maar ik betreur dat gemis niet. Integendeel! 

Die grote leegte komt me nu goed van pas. Immers, de lacune in onze kennis over de eigen elektronische 

breinbedrading schept voor mij de vrijheid om dat gat te dichten met tal van persoonlijke ervaringen en  

speculaties, en met de wél beschikbare objectieve gegevens over ons gelach. Of ik het altijd bij het rechte 

eind heb, moet de lezer zelf maar beslissen. Je mening stel ik in ieder geval erg op prijs. Je moet maar denken:  

Wie het laatst lacht, lacht het best!  

  

   

                                                                                                     

2. Luidkeelse definitie van hardop lachen: 

SNURKEN & ANDERE GELUIDEN TIJDENS HET LACHEN… 

 

Je hebt je vast wel eens te pletter gelachen. Vooral als de ene mop na de andere de revue 

passeerde. Ieder van ons lacht dan op zijn  eigen, kenmerkende 

manier! Maar of we nou bulderen, gieren, bulken, proesten, hikken of 

grinniken van het lachen, snurkende geluiden uitstoten, of hinniken als 

een paardiii: het aantal 

verschillende klinkers dat we 

produceren is heel beperkt! We 

komen niet verder dan 

Hihihihihi, Hahahahahaha, 

Hohohohoho of andere één-

lettergrepige klanken die deze drie 

reeksen benaderen. 

 

Ook is het zo dat we nooit verschillende lach-klinkers combineren. Combinaties als 

hihahihihahahi en dergelijke komen niet voor.  

Wel halen we soms snurkend of ronkend adem tussen twee lach-uitbarstingen in… Ook snakken veel  

lachers regelmatig naar adem in een onbedaarlijke lachbui.  

 

Een enkele keer verstoort dat gesnurk of hijgend gepiep de concentratie van cabaretiers en andere lieden die 

er hun beroep van hebben gemaakt om ons aan het lachen te maken. Ze raken dan de draad van hun verhaal 

kwijt. Dat was kort geleden, in september 2016,  nog het geval in Eindhoven toen Theo Maassen een vrouw 

met een hinderlijke lach de zaal uitstuurde: Het lachen was haar toen snel vergaan!  
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3. Ontleding van onze lach: 

NA MIJN ‘ANATOMISCHE LES’ BEN JIJ WELLICHT DE LACHENDE DERDE… 

 

Deze Les neemt je in vogelvlucht mee over het verschijnsel lachen. Op het eind van paragraaf 5.3 krijg je 

daardoor het bedrieglijke gevoel te begrijpen waarover we het hebben als je in de lach 

schiet. Maar wees al vast gewaarschuwd: Pas in de erop volgende paragraaf 5.4 gaan 

we na wat er binnen in ons brein gebeurt. Daar begint dus de eerste kijkoperatie van 

het verschijnsel <LACHEN>. Tijdens die kijkoperatie in onze hersenpan en 

bewustzijn, belichten jij en ik namelijk samen wat je ervaart als je lacht. Dat doen we 

daar aan de hand van de psycho-linguïstische denkbeelden die ik erop nahoud. Op die 

manier krijgen we inzicht in de prettige, opbeurende humoristische activiteit die we 

‘lachen’ noemen. Daarop volgend, memoreer ik in voorliggend exposé ook kort enige komische, culturele 

verschillen. Maar dat zal je niet verwonderen. Je weet immers dat ik van diversiteit en verschillen houd.   

 

En tenslotte: In een nog te verschijnen  lachcompendium zul je lach-overzichtjes aantreffen, evenals cartoons, 

grappen en schema’s van de botsingen van bewustzijns-inhouden die ons aan het lachen zetten. Handig, 

toch?!  Maar ik lepel niet alles zélf op. Jullie worden hierbij allen uitgenodigd mij je bijdragen toe te zenden. 

Zelfwerkzaamheid… staat immers hoog in het vaandel in onderwijsland!?   

Als mijn lachexposé en verklarende kijkoperatie je niet voldoende overtuigen, dan moet je maar 

bedenken dat jij als voormalig onderwijzer altijd de lachende derde bent, en dus toch blijft profiteren van de 

uitkomst. Immers, het wekt nog steeds onze lachlust als iemand zich te kijk zet!  

 

 

4. Lachen door de eeuwen heen: 

LEEDVERMAAK, ONDERBROEKENLOL, EN ANDERE REDENEN OM TE LACHEN 

 

Wij Nederlanders doen ons leven niet af als  ‘een lachertje’. We nemen ons bestaan wis en waarachtig heel,  

heel serieus. We zullen er dus bijna nooit spottend om lachen! Onze Calvinistisch gekleurde cultuur heeft 

daar alles mee te maken. Desondanks lachen we bijna om alles wat er in ons mensenleven plaats vindt……!  

 

Vroeger lag de aanleiding tot lachen het vaakst op leedvermaak. Dus op het gebied van andermans leed, 

pijn, schaamte, ongeluk, afwijkingen, falen en teloorgang. Elke cultuur had en heeft zo zijn eigen repertoire 

lachonderwerpen, en prefereert alleen bepaalde zaken uit dit 

negatieve rijtje. Lachen om andermans pijn schijnt, bijvoorbeeld,  

vooral te domineren in de westerse, christelijke cultuur en in het 

orthodox christelijke Ethiopië waar men veel plezier had in het 

villen van levende mensen. Misschien heeft dat iets te maken met 

het feit dat <Het Lijden> (van Jezus) zo’n centrale, verlossende, rol 

heeft in de christelijke wereldbeschouwing? Bij ons was in ieder 

geval het vierendelen en martelen van verdachten een hoog 

gewaardeerde vorm van volksvermaak. Tegenwoordig staan er 

trouwens ook nog lange rijen wachtenden voor het Torture Museum 

in Amsterdam…Daarna zie je dezelfde bezoekers vaak besmuikt 

lachend terug als ze die  wrede griezelplek aan het Rokin weer 

verlaten! 

Ook blonk Jan-met-de-Pet vroeger uit in de nu wat ouderwets en primitief aandoende boertigheid. De erbij 

horende lachonderwerpen ervaren we tegenwoordig meestal als primitieve ‘onderbroekenlol’. We doelen dan 

vooral op gebeurtenissen, situaties en uitlatingen die we betitelen met termen als burlesk, grof, kluchtig, 

koddig, komiek, oubollig, plat, potsierlijk en scabreus. De clerus vond al die dijen-kletserij en dat boertige 

gelach maar niks! Daarom voerden ze in de Vroege Middeleeuwen een lachverbod in op veel alledaagse 

interacties en voorvallen -- een verbod dat lang aanhield. Desondanks werd er natuurlijk wel (veel) gelachen.iv  
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Ook waren veel lachonderwerpen taboe gedurende de Reformatie; vooral als het geloofskwesties betrof. En 

tegenwoordig denken de fundamentalistische Islam en oerconservatieve, Christelijke Revival-bewegingen er 

net zo over.. Dus werd en wordt het lachen weer bestempeld als een duivelse bezigheid. Mohammed en Jezus  

zouden immers ook nooit gelachen hebben!v  

 

Tegenwoordig lachen we in het Westen heel vaak omwille van het lachen. We zoeken daarbij bewust naar 

iets wat we betitelen als ‘humoristisch’. Het is dan een persoonlijke, vreugdevolle ervaring.   Maar nog veel 

belangrijker is het gegeven dat lachen een sociaal fenomeen bij uitstek is geworden: Lachen is een sterk  

bindmiddel. Het brengt mensen tot elkaar. Dat is zelfs het geval als een aantal mensen samen leedvermaak 

hebben en daarmee het mikpunt (slachtoffer) van hun gelach uitstoten of van zich vervreemden. Het artikeltje 

dat ik noem in Eindnoot V vat het als volgt samen: “We laten er iets mee zien aan de mensen om ons heen. 

Met elkaar lachen maakt duidelijk: wij horen bij elkaar. Met incrowdgrapjes kan een groep haar waarden en 

normen duidelijk maken en buitenstaanders belachelijk maken (…)Anders gezegd: wij lachen vaak omdat 

onze omgeving daar op een positieve manier op reageert.”  

 

 

 

5. Lachen in kaart gebracht: 

LACHEN: BEZIEN DOOR VIER LACHBRILLEN 

 

Er zijn tal van studies die het lachen bestuderen -- ieder vanuit een eigen invalshoekvi- dus een kwestie van 

kijken door steeds een andere bril, vergelijkbaar met de manier waarop kunstenaars de werkelijkheid zien 

en ‘portretteren’. Hiernaast staan een paar 

van die eigen-zinnige visies afgebeeld.  

 

Wanneer we bezien wat er zoal net onder 

onze huid gebeurt als we lachen, en we 

daarbij in kaart brengen waar dat lachen 

vandaan komt, dan belichten we die zaken 

vooral vanuit een biologische/fysiologische 

invalshoek, en de erbij horende evolu-

tionaire kant. 

 

Daarnaast kies ik voor nog twee <brillen> 

om naar ons menselijke vrolijkheidsgedrag 

te kijken:  

Eerst probeer ik vanuit de wat droge 

behavioristische invalshoek ons lach-

gedrag beter te typeren. Daarna begeef ik 

me op het glibberige pad van de cognitieve 

invalshoek.  

 

Die cognitiebril laat ons merken dat de taal-, denk- en associatieve processen die optreden bij het lachen 

gepaard gaan met botsende bewustzijns-fluctuaties -- botsingen die ons aan het lachen zetten! Maar de feiten 

en veronderstellingen over deze kwestie zijn dermate complex dat de lezer onwillekeurig het gevoel krijgen 

kan dat ik de Doos van Pandora open. Dus ga ik in deze Les niet zo ver! Ik laat je ervaren wat er in je lijf, 

brein en bewustzijn gebeurt als je lacht. Wel zo gemakkelijk voor me zelf, overigens! ☺ Dus, beste oude 

studenten, laat je niet afschrikken -- zeker niet door de vier hier opgevoerde wetenschappelijk aandoende 

termen. Je beschikt immers over ruim 70 jaar praktijkervaring op lachgebied, en voelt daardoor haarfijn aan 

wanneer mijn uitleg zijn doel voorbij schiet zoals een misplaatste grap dat ook altijd doet. 
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5.1 LACHBRIL 1:  BIOLOGISCHE & FYSIOLOGISCHE KENMERKEN VAN DE LACH 

Vooral in de winter lach ik me graag te pletter -- meer nog dan in de zomer. De winterse aansporing zit hem 

vooral hierin dat ik mijn ‘koude, stijve gezichtsspieren’ associeer met ‘dodelijke, drukkende ernst’, terwijl ik 

helemaal niet gebukt ga onder de erbij passende sombere kijk op het leven. Als tegengif trek ik dan allerlei 

rare koppen en grimassen en laat ik geen gelegenheid voorbij gaan om breeduit te lachen. Met andere 

woorden: Ik zet dan bewust mijn  gezichtsspieren in beweging. En ik produceer dan ook vaak een neplach 

voor de spiegel! Je zult wel begrijpen dat mijn neplach dan ook snel over gaat in een echte, spontane lach!  

 

In de nu volgende paragraaf ga ik verder in op de hier aangekaarte gelaats-activiteit en de aanverwante 

biologische zaken. Maar ik hou het kort, héél kort: 

 

5.1.1 Hoe ‘fabriceren’ we een lachvii 

Als we lachen, dan vindt er vooral een vertrekking van de mondhoeken 

plaats. Maar ook onze ogen doen mee. Beter gezegd: onze spieren rondom 

de ogen! En in mindere mate onze oogpupillen en de stand van ons hoofd. 

Maar daar weet ik (nog) niet zo heel veel van. 

 

Om te lachen, gebruiken we zo’n 15 gelaatsspieren. Daarvan zijn vooral twee 

gezichtsspieren de hoofdverantwoordelijken van onze lach:   

1). De grote jukspier (Latijn: zygomaticus major):verantwoordelijk voor de 

optrekking van de mondhoeken, naast de neus gelegen. 

2).  De circulaire oogspier (Latijn: orbicularis oculi):verantwoordelijk voor 

de optrekking van de wangen en de kraaienpootjes, rond de ogen gelegen.  

 

Maar onze spieren worden --uiteraard -- aangestuurd door ons brein. En de lachactiviteit oefent zélf ook weer 

een zeer positieve prikkel-invloed uit op de emotie-centra in onze hersenenviii. We voelen ons dan blij, 

opgewekt, happy en vol met energie! We beschikken via MRI-scans en EG’s over talloze neurologische 

gegevens op dat gebied. Ik 

beperk me in deze les echter 

tot het weergeven van een 

paar  vage plaatjes die laten 

zien welke hersendelen 

actief zijn bij het lachen. 

Maar voor onderwijzers, 

opvoeders en therapeuten is 

het van immanent belang 

om één detail over die 

actieve hersendelen goed te 

blijven onthouden:  

 

Humoristische prikkels en de opzettelijke beweging/activering van de lachspieren 

(=neplach) activeren diverse delen van onze ventromediale prefontale cortex. En 

dat zijn dezelfde gebieden die gevoelig zijn voor beloning!!!  Ze zijn dus 

belangrijk voor het aanleren van nieuw gedrag en nieuwe kennis! Je ziet de 

doorsnede van dat hersendeel op het meest linkse plaatje hierboven. En hiernaast 

staat dat hersendeel driedimensionaal aangegeven met een paarse kleur. 

 

Wat er tegelijkertijd door onze hersens wordt geproduceerd als we lachen, komt 

aan de orde bij de nu volgende fysiologische kenmerken van lachen. 
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5.1.2 Lachen is gezond…..vanwege de opgewekte geluk hormonen 

Als je lacht, dan maken je hersens signaalmoleculen aan. Bij lachen komen er twee soorten van dergelijke 

neurotransmitters vrij: endorfine en dopamine. Door deze pijnstillende hormoontjes voelen we ons lekkerder, 

relaxter, en dus minder gestrest. Daarom zijn het geluk hormonen. Het staat als een paal boven water: 

 
De belangrijkste gezondheid bevorderende effecten van de door lachen opgewekte endorfinen en 

dopaminen zijn onomstotelijk aangetoond. Lachen wordt daarom in toenemende mate toegepast om een 

therapeutisch effect te bewerkstelligen bij ernstige lichamelijk-zieke patiënten. Bij kids worden bijvoorbeeld 

clini-clowns ingeschakeld.  En in de psychotherapie worden al heel wat jaren --met succes!--  lachles en 

lachyoga ingezet als therapeutische instrumenten -- vooral om depressies te bestrijden.  

 

Samenvattend, zet ik nu de 7 belangrijkste effecten van endorfinen en dopaminen op een rijtje:   

 Stress verlaging en daardoor verbetering van ons immuunsysteem -- met wel 40 %! 

 Pijnstilling  

 Bloeddruk verlaging 

 Bevordering van lichamelijke genezing  

 Bevordering van mentale genezing en daardoor ook verbetering van je sociaal gedrag 

 Bevordering van je levensplezier door betere genotservaring en meer blijdschap 

 Bevordering van je actiebereidheid en je plezier in het bezig-zijn 

 

En er is nog meer goed nieuws: 

Hoe harder en vaker je lacht -- spontaan of ‘gemaakt’ (=neplach) -- hoe meer van deze twee geluk-

hormoontjes worden aangemaakt! Je hebt daarmee dus meer greep op je eigen geluks- en welzijnsgevoel dan 

je misschien dacht! Ook wordt de doorbloeding van je gezicht sterk bevorderd en zie je er gezonder, 
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stralender en dus aantrekkelijker uit. Dat blijkt van groot belang voor de duur en kwaliteit van je sociale 

contacten! 

Er zijn natuurlijk ook andere manieren om bewust endorfinen aan te maken. Ik wijs op een artikeltje dat er 

een tiental bespreektix. Het zal je niet verbazen dat ook sport en massage in dat rijtje staan.  

 

Conclusie: Je kunt bewust werken aan een fijner bestaan door veel en vaak te lachen. Lachen kost niet veel 

inspanning en is bovendien aanstekelijk. Daardoor worden je sociale contacten nóg relaxter, nóg minder stijf 

en nóg minder formeel! Zou het daardoor komen dat je nergens zoveel gelach hoort als in Afrika?   

 

 

5.1.3 De echte en de neppe lach 

Je kunt jezelf bewust aanzetten om te lachen; dus een lach ‘faken’. Vaak doe je dat in sociale situaties waarbij 

er spontaan weinig te lachen valt. Maar omwille van de goede sfeer voel je je geroepen om de andere persoon 

op zijn of haar gemak te stellen of te vriend te maken/houden door zelf hardop te lachen of te glimlachen. 

Ook is de neppe lach het belangrijkste ingrediënt van Lachtherapie en Lachyoga. Daarbij blijf je dan vaak  

lachen! Je neppe lach slaat namelijk dikwijls om in een spontane, echte lach. Immers, als je zoveel gekke 

bekkentrekkers en gehinnik om je heen ziet en hoort, dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om niet in 

spontaan lachen uit te barsten!  

 

Onze hersenen herkennen onmiddellijk of iemand spontaan lacht of niet. Het verschijnsel van een bewust 

opgewekte, ‘neppe’ lach is bij uitstek onderzocht door een Engelse dame: door Dr Carolyn McGettigan van 

het UCL Institute of Cognitive Neuro-

science. Zij toonde onder meer aan dat 

je hersenen zich op dit gebied niet laten 

bedotten. Google haar maar om er meer 

over te weten te komen! 

 

Voor mijn Lachles is alleen nog van 

belang te wijzen op de factoren die 

bepalen of een (glim)lach echt of nep 

is. We letten daarbij op de verschillen 

die optreden t.a.v. 

 de opening van de ogen. 

 de opening van de mond. 

 de stand van de mondhoeken. 

 de mondhoekvergroting. 

 de symmetrie van de mondhoeken. 

 

Vooral Franstalige lach-websites staan 

bol van de oefeningen en uitleg over de 

verschillen tussen echt (spontaan) en gemaakt (nep) lachen. Je kunt met behulp van de daar gepresenteerde 

voorbeelden en testjes jezelf trainingen in het effectief herkennen van allerlei types/soorten lachjes en 

glimlachjes. In mijn Afrikaanse loopbaan onderkende ik hier al vroeg het belang van: 

 

Vooral bij interculturele onderhandelingen is het juist herkennen van de functie van iemands glimlach 

uiterst belangrijk.  Iemands verborgen doelstellingen, bijvoorbeeld, kunnen vaak door empathische, goed 

getrainde onderhandelaars worden herkend bij de tegenpartij. Dan moeten ze letten op de discrepanties tussen 

het type glimlach en de inhoudelijke boodschap die de tegenpartij naar voren brengt. Andere, non-verbale 

gedragingen spelen ook een grote rol. Maar het voert te ver om daar in deze Lachles verder op in te gaan.  
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Rest me op te merken dat gedurende mijn intensieve trainingscursussen van Afrikaans Topkader aan 

het bewust herkennen van discrepanties  langdurig en intensief aandacht moest worden besteed.  Veel 

Afrikaanse culturen beschikken namelijk over extreem hoog ontwikkelde verbale en non-verbale aanpassings-

vaardigheden. Maar die voorsprong werkt in hun nadeel als ze met, bijvoorbeeld, stijve Westerse bankiers, 

vlotte CEO’s, en andere onoprechte Westerse en Arabische onderhandelaars te maken hebben. Mijn training 

was er op gericht te voorkomen dat het Zwarte Kader zonder meer gelooft wat die lieden met fraaie woorden 

en Nota’s zeggen of met Contracten schijnen te beloven. Juist door hun eigen non-verbale observatie- en 

manipulatievoorsprong bewust in te zetten, moesten zij achter de verborgen bedoelingen van het verhaal van 

die neokoloniale uitbuiters komen! Als zoiets lukt, dan kun je jouw eigen voordeel ongemerkt realiseren! Dit 

soort omdraaiingen-in-het-tegendeel (in vaudou: à l ‘envers) spreekt veel zwarte culturen enorm aan!  

 

Twee lachkenmerken kun je zelf gemakkelijk onderkennen -- pas ze toe op de smoelwerken hieronder: 

 Bij de echte lach heeft 87% van de lachers zijn of haar mond (wijd) open. Bij de neppers 10% 

 De echte lachers hebben hun mondhoeken 13% verder omhoog getrokken dan neppers dit doen. 

DOE DE TEST op internet: http://www.quest.nl/test/herken-jij-de-neplach/vraag/2200   

En onthoud: Voor de aanmaak van geluk-hormonen maakt het je hersen geen steek uit of je echt of gefaked 

lacht. Hun  productie van endorfinen en dopaminen blijft op dit punt gelijk! 

 

5.2 LACHBRIL 2:   EVOLUTIE VAN DE LACH 

 

5.2.1 Het  lachen bij dieren   

Om wat meer te weten te komen over het gelach van onze 

voorouders in de prehistorie, hebben tal van onderzoekers 

zichzelf een leuk baantje bezorgd met kietelexperimenten bij  

vier soorten niet-menselijke primaten:  chimpansees, gorilla’s  

bonobo’s en orang-oetans. Zo ontdekten ze dat deze verre 

familieleden ook luidkeels lachen en daarbij een typisch 

‘spelgezicht’ trekken dat vergelijkbaar is met hetgeen ik in 

paragraaf 5.1.1 vertelde over onze eigen ‘fabricatie’ van een 

lach. Maar de vocale productie van apen is wat minder 

‘muzikaal’ dan ons eigen hihihi, hahaha, hohoho. Apen lachen 

meer ‘hijgerig’ dan wij dit doen. Maar ze hebben dezelfde kietelgebieden als wij. 

Bij andere dieren, zoals bij onze hond, constateerden de onderzoekers dat hun lach een soort hijgerig 

keelgeluid is dat meestal voorkomt in combinatie met spel, een spelgezicht en kwispelen van hun staart. 

Iedereen die thuis beschikt over een trouwe viervoeter zal dat beamen. Misschien is het voor hen wél nieuw 

te vernemen dat het terugspelen van geluidsopnamen van <hondengelach> een kalmerende werking heeft op 

gestreste honden in een dierenasiel.  

http://www.quest.nl/test/herken-jij-de-neplach/vraag/2200
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Over het effect van gekietel bij ratten zei ik al iets in het eerste hoofdstukje van deze lachles. Hier wil ik er 

nog over kwijt dat hun gelach een hoogfrequent ‘tsjirp’ geluid is met een golfpatroon van 50 kilohertz. 

Vandaar dat je extra apparatuur nodig hebt om hun typische emotiegeluid goed te horen.  

De verschillen tussen dierlijk en menselijk lachen  zijn nog niet overtuigend verklaard. Veelal komt men 

met dezelfde afgezaagde (gedragspsychologische) veronderstelling dat <echt> lachen veronderstelt dat je 

beschikt over zelfbewustzijn en empathie; dus dat je in staat bent om je te realiseren wat je doet en ervaart, 

en dat je je kunt indenken wat de ander doet en ervaart. Tot nu toe ben ik nog geen enkel onderzoek tegen 

gekomen dat me ervan overtuigt dat wij mensen daarover het alléénrecht hebben… 

 

5.2.2 De lachstamboom x 

Het dieren-gekietel waarover ik het had, leverde ruim achthonderd geluidsfragmenten op. De psychologen 

die dit onderzoek verrichtten, vergeleken die fragmenten op aantal en sterkte van de lachstoten en plaatsten 

ze in een evolutionaire ‘lachstamboom’. Wat bleek? De lachstamboom overlapt met de genetische stamboom 

van mens en mensapen: 

 

 De mensen-lach vindt zijn oorsprong in de laatste gemeenschappelijke voorouder van ongeveer 10-16 

miljoen jaar geleden. Je 

ziet hem afgebeeld als de 

tweede figuur van links.   

De mens ontwikkelde 

vervolgens een heel 

eigen variant op die 

‘oerlach’ toen hij zich 

4,5 tot 6 miljoen jaar 

geleden van zijn 

voorouderlijke  apen 

familie afsplitste. Hun 

gelach moet een ratjetoe 

zijn geweest van de lachelementen van mens en apen: korte series van een bij uitademing uitgestoten, weinig 

melodieuze, langzame en lang aanhoudende lach.  

 

5.3 LACHBRIL 3:  BEHAVIORISTISCHE INVENTARISATIE VAN LACHGEDRAG 

5.3.1 Behaviorisme: een droge kijk op gein en gelach 

Tijdens onze Kweekschooljaren in Hilversum in de jaren 1960 zette men zich binnen rooms katholiek 

Nederland nog sterk af tegen wat toen genoemd werd het “kille, zielloze behaviorisme”. Immers, dat is de 

richting in de psychologie die zich uitsluitend bezig houdt met het waarneembare gedrag van mens en 

dierxi.   Deze psychologie-stroming stelde dat alles wat we denken, voelen, waarnemen, en doen iets is wat 

we aangeleerd hebben -- ons geestelijk, religieus en beschouwelijk leven incluis. Geen wonder dat ons 

toenmalig <Leerboek Psychologie> en onze katholieke docenten zich beperkten tot een zeer oppervlakkige 

behandeling van de conditionerings-trucs die de Rus Pavlov met honden uithaalde. Daar staat tegenover dat 

met name de jaargroep waarin ik zat, door Meinardus begeesterd les kreeg over het existentialisme en 

aanverwante zaken -- kwesties die de meesten van ons ver boven de pet gingen. Maar dat remde onze docent 

niet af. Integendeel.  

 

Voor deze lachles is de behavioristische focusing op waarneembaar gedrag heel nuttig. Immers, zo leren 

we beter kijken en luisteren naar wat er nu eigenlijk gebeurt als we lachen, welke soorten lach we produceren, 

welke prikkels ons aan het lachen maken, en wat de effecten van dat gelach zijn op ons eigen gedrag en op 

dat van andere mensen met wie we zo vreugdevol interacteren. Voor talloze opvoedingstijdschriften is het 

behaviorisme dus een nooit opdrogende bron van kennis en smeuïge verhalen. Let maar eens op de artikelen 

waarin uit de doeken gedaan wordt hoe, waarom en wanneer mensenbaby’s leren lachen….! Dat is pas echt 

lachen geblazen! 
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5.3.2 Vergaat ons het lachen?  

Volgens de Duitse psycholoog en therapeut Dr Michael Titzel (2012) lachten we in onze vroege jeugd -- dus 

in de jaren 1950 -- nog zo’n 18 minuten per dag. Heden ten dage lachen onze Westerse kids nog zo’n 300 

keer per dag. Volwassenen slechts 15 tot 20 keer! Wij, blanke! westerlingen lachen dus steeds minder! 

Titze legt in een kort YouTube filmpjexii uit dat hij er met lachyoga wat aan doet om onze ‘natuurlijke 

levensvreugde’ weer aan te wakkeren. Hij en vele andere onderzoekers wijzen er op dat blanke volwassenen  

--ondanks de enorme verbeteringen in onze levensomstandigheden-- tegenwoordig nog maar 6 minuten per 

dag lachen. Gelukkig is lachen aanstekelijk. Dus zal dat wel verbeteren als er nog meer zwarten bijkomen… 

 

Titze en andere onderzoekers wijten de lachafname aan de hoge druk en spanning waaronder we in 

kapitalistische samenlevingen staan om te produceren en te consumeren. Ik voeg daar op grond van mijn 

langdurige ervaring in Afrikaanse samenlevingen nog aan toe dat de huidige uitwassen van het (Westers en 

Aziatisch) kapitalisme zich bovendien kenmerken door een concurrentie-attitude die alle cohesie en 

saamhorigheid vernietigt……terwijl wij mensen per definitie juist sociale wezens zijn die bovendien voor 

het belangrijkste deel van hun bewust en onbewust gedrag worden gemotiveerd door altruïsme!  

 

Het verschijnsel <depressie> neemt onrustbarend toe. Die kwaal zorgt voor heel wat ellende, maar ook 

voor blije gezichten in de Farmaceutische Industrie die de omzet van hun <gelukspillen> alsmaar ziet stijgen.   

Maar het blijft niet bij therapie: 

 

Ons hele ‘normale sociale’ leven wordt steeds vaker gestuurd 

en bijgestuurd door partydrugs zoals Lachgas, XTC, cocaïne,  

speed en GHB.xiii Ook ontsnapt een steeds groter gedeelte van 

de bevolking aan zichzelf en onze welvarende werkelijkheid 

door zich in een roes  te storten met behulp van Cannabis en 

andere softdrugs. … 

Onze coffeeshops en uitgaansindustrie varen er wel bij, en de 

Drugsmaffia is de lachende derde! Maar daar gaat dit lachlesje 

niet over. 

 

 

5.3.3 Lachen: synoniemen &  soorten (glim)lach  

Op internet vind je talloze lachdemonstraties en opsommingen van de verschillende soorten lach en 

glimlach die we zoal tegen komen. Maar er zit op al die 

Nederlandstalige websites nergens een eenduidige systematiek 

in die rijtjes lachsoorten en types glimlach.  Eén uitzondering 

daar gelaten. Ik doel op het  overzicht van synoniemen. Je ziet 

er hier links een afbeelding van. Het er achter liggende 

uitgangspunt is vooral de vraag welke geluiden er op welke 

wijze geproduceerd worden. Je vindt  dit lachgeluid-register op 

de bekende synoniemen-site: 

http://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=lachen 

 

Er is in de Engelstalige onderzoekstraditie wel veel te vinden 

over het lachen, een traditie die terug gaat tot Charles Darwin 

in zijn <The Expression of the Emotions in Man and Animals> 

(1872). En daarop voortbouwend, kwamen Dr Paul Ekman en 

Wallace Vriezen in 1975 met hun UNMASKING THE FACE 

- nog steeds beschouwd als een standaardwerk voor het 

herkennen en ontraadselen van gezichtsexpressies. Zo 

onderkent Ekman 18 soorten glimlach die zich vooral van  

http://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=lachen
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elkaar onderscheiden door 1)het aantal gezichtsspieren dat meedoet (tot maximaal 42);   2)de mate waarin 

de mond open is   3)de spanning van de spieren van 

mond, lippen en ogen; en 4)de stand van het gehele 

hoofd =de hoek waarin het hoofd staat t.o.v. het 

lichaam. Ik voeg daar nog een 5e onder-

scheidingskenmerk aan toe: de verwijding van de 

oogleden. Dat element is óók van enorm belang  om 

te begrijpen welke glimlach er aan de orde is. Wijd 

opengesperde ogen drukken totaal iets anders uit 

dan toegeknepen ogen!  

 

Ik merk tot slot nog op dat onze hersenen er slechts 

20 milliseconden voor nodig hebben om te bepalen 

welke van de door Ekman genoemde soort 

(glim)lach op ons los gelaten werd. De vraag is of je nu serieus benieuwd naar de benaming van Ekmans 18 

soorten glimlach? Zo ja, dan kun je het beste een beetje moeite doen en dus het Franstalige lijstje vertalen dat 

je vindt op:  http://villemin.gerard.free.fr/aSocial/Rire.htm  Let op: die Fransen hebben er 1 type aan 

toegevoegd! Je mag trouwens van geluk spreken dat Ekman nooit in Afrika aan het inventariseren sloeg. Dan 

had je veel en veel langere lijstjes met lachsoorten te vertalen! Sociale dimensies zijn daar beter ontwikkeld!  

  

5.3.4 Een doelgerichte, pragmatische indeling van Westerse (glim)lach-soorten 

Het is heel goed mogelijk om onze lachsoorten vanuit andere gezichtspunten te rubricerende.  De volgende 

SYSTEMATIEK heb ik ontwikkeld voor de al gemelde West-Afrikaanse Toponderhandelaars. 

Onderstaand, simpel te hanteren overzicht lag aan de basis van de trainingsmodule  die erop gericht was hen 

te bekwamen in het  herkennen van discrepanties tussen  WESTERSE gelaatsexpressie en de gesproken 

boodschap tijdens interculturele onderhandelingen. Ik verstrekte in dat overzicht van elke invalshoek alleen 

die (Westerse) lachsoorten die voor Zwarte onderhandelaars (met Frans als 2e taal) van groot belang zijn. Het 

soortenoverzicht is dus niet compleet. Maar daar kan verandering in komen als jullie me allemaal 

lachvoorbeelden toezenden voor het aangekondigde COMPENDIUM VAN DE LACH.  

 

De door mij gehanteerde 7 rubriceringen en de erbij horende (glim)lachsoorten waren: 

INDELINGSCRITERIUM (GLIM)LACHSOORTEN = TYPERINGEN 
1 GEPRODUCEERD GELUID: 

geluidstype = tonaliteit en stem- 

volume    

Breeduit lachen, proesten van de lach, bulken, bulderen, hinniken, hikken, 

gieren, giechelen, schateren, astmalach, de geen-geluid lach  

2 DE GECOMMUNICEERDE 

EIGEN INTENTIE, 

ATTITUDE EN STEMMING 

VAN DE LACHER 

 

Het accent ligt doorgaans op één 

of meerdere attitude-

componenten (=gevoel, 

actiebereidheid, cognitie)  

POSITIEVE VALENTIE: Een hartelijke, vriendelijke, blijde, spontane, 

warme, aanmoedigende, bemoedigende, beschermende, geruststellende, 

aantrekkelijke, beleefde, meelevende, inlevende, respectvolle, tedere, 

liefdevolle, begrijpende, schalkse, flirtige..…(glim)lach.  

NEGATIEVE VALENTIE: Een valse, gemene, wanhopige, angstige, 

benepen, aarzelende, geforceerde,  afkeurende, misplaatste, bangige, 

onderdanige, afstotelijke, wrange, verwaande, arrogante, heimelijke, 

gespannen, verlegen, brutale,   losbandige, gemene, behaagzieke, arrogante, 

neerbuigende, heimelijke…(glim)lach. Een grimas, een grimlach, een 

verbeten lach, een grijns. De-ik-vind-het-eigenlijk-niet-leuk-(glim)lach  

NEUTRALE VALENTIE: Een afwachtende, neutrale, minzame, 

afstandelijke, afwezige…(glim)lach   

3 DUUR & 

WAARNEEMBAARHEID  

Een lange, korte, afgeknepen, onderdrukte, uitbundige, nauwelijks 

zichtbare, vluchtige, brede ….(glim)lach 

4 WAARDERING  + of - Iemand toelachen. Iemand uitlachen. Lachen om iemand of iets.  

5 ZELFCONTROLE ja of neen Een onbedaarlijke, slappe, afgemeten, valse, toegeeflijke …(glim)lach 

6 MOND-STAND VAN DE 

LACHER 

Een scheve, volle, gespannen, afgeknepen, holle, open…(glim)lach 

7 SPONTAAN OF NIET? Een echt gemeende of gemaakte, neppe (glim)lach; bevroren lach 

http://villemin.gerard.free.fr/aSocial/Rire.htm
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5.3.5 Non-verbale componenten bij de lach & van de lach 

In het kader van dit introducerende lachlesje stip ik alleen aan dat de lach-expressie veelal begeleid wordt 

door non-verbaal gedrag. Ze helpen je om een juist begrip te krijgen van de bedoeling en valentie 

(=relationele verbindingsmogelijkheden)  van de lach en glimlach. Net als bij ironie en sarcasme het geval 

is, kunnen lichaamshouding, gezichtsuitdrukking, blikrichting, en gebaren de intentie en/of valentie van 

de lach afzwakken, omdraaien in hun tegendeel,  of teniet doen. De culturele setting waarin het lachincident 

plaats vindt, is daarbij vaak van doorslaggevende betekenis. 

Ik geef hier slechts een paar voorbeelden om duidelijk te maken waarover ik het heb. Eerst presenteer ik twee  

embleemgebaren (duimpje en schouderklop). Daarna een gebaar dat de lach-intrinsieke motoriek van de 

mond verbergt: 

 

HET DUIMPJE OMHOOG HOUDEN:   

Als we in West-Europa om iemands prestatie lachen en daarbij een <duimpje> 

laten zien, dan is dat positief (waarderend, aanmoedigend) bedoeld. Het gebaar 

versterkt onze goedkeurende lach. Echter, dit sterk gestileerde en aangeleerde 

embleemgebaar wordt in grote delen van Afrika juist opgevat als afkeuring. 

 

IEMAND LACHEND OP DE SCHOUDER SLAAN: 

Bij ons komt zo’n gebaar positief over. Het versterkt het gevoel van 

saamhorigheid dat je met je toelachende geluid al aangeeft. Maar bij de Ewé in 

West-Afrika kan zo’n schouderklopje absoluut niet. Daar moet je bij het elkaar-toelachen de rechter handen 

ineen slaan en daarna snel loslaten terwijl de hoofden in schuine stand naar elkaar toebuigen totdat de 

voorhoofden elkaar net niet raken! In multi-cultureel Amsterdam kun je op bijna ieder moment van elke dag 

tientallen verschillende versies van dergelijke ‘cordiality fosterings’ tegen komen op straat!   

 

JE MOND ZICHTBAAR WIJD OPENEN TIJDENS JE UITBUNDIGE LACH: 

Wij vinden dit normaal en acceptabel -- zelfs als je iemands  huig (uvula) helemaal achter in diens keelgat 

kunt zien hangen. Echter, dit is grof en beledigend in grote delen van Azië. Daar moet je je opengesperde 

mond met de hand afdekken terwijl je onbedaarlijk lacht.  

 

 

5.3.6 Onze lachobjecten variëren:  in de tijd en van cultuur tot cultuur 

In principe kunnen we letterlijk lachen om alles wat zich voordoet en bestaat. Maar onze favoriete 

lachobjecten veranderen naarmate de tijd voortschrijdt. In hoofdstukje 4 stipte ik dat al aan toen ik meldde 

dat boertige, burleske en platvloerse lachobjecten van vroeger nu meestal niet meer tot lachen aanzetten.  

 

Lachen en de keuze van lachobjecten zijn onderhevig aan (veranderende) lokale waarden en normen.  

 Ook is het zo dat de cultuur weer een grote 

invloed uitoefent op de vraag waarover we 

wel of niet lachen. Je zult, bijvoorbeeld, 

weinig Arabieren zien lachen om varkentjes 

zoals ik die opnam op blz. 4 van dit exposé. 

Ook is het zo dat één en dezelfde prikkel 

bij de een wél en bij de ander niet als 

komisch wordt ervaren. Denk maar aan de 

Mohammed-cartoons die  zoveel opschud-

ding veroorzaakten. Onze westerse claim 

op de waarde <vrije meningsuiting> is een 

te verabsoluteerde, en dus te eenzijdige  

benadering van het culturen-conflict dat 

door die Mohamed cartoons ontstond. 
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En daar komt nog bij dat bij veel lachobjecten geldt dat de lachers over dezelfde informatiebasis moeten 

beschikken om iets als ‘lachwaardig’ te bestempelen en te herkennen.  

 

Bij de hier  afgebeelde twee muisjes geldt bijvoorbeeld dat ze 

oerwoudbewoners en ontelbare miljoenen arme lieden niet 

aanzetten tot lachen. Zij kennen namelijk geen computermuis en 

ze weten ook niet dat die rood gekleurde objecten het menselijk 

hart voorstellen  en de liefde verbeelden! Daar komt nog eens bij 

dat het afgebeelde click-apparaatje in heel veel talen niet de naam 

<muis> heeft! 

 

Het touw om de nek van het mannetje op het linker plaatje 

betekent ook al niets voor grote delen van de mensheid. Ze zijn 

daar totaal onbekend met die vorm van suïcide en doodstraf.   

Bovendien is er nog iets anders aan de hand wat ons gemakkelijk 

ontgaat: Deze lachprikkel bestaat uit twee componenten die 

alleen in hun cultureel bepaalde samenhang tot lachen aanzet: 

De tekst  bepaalt namelijk de humor van de afbeelding! En 

daarmee is nog lang niet alles gezegd. Immers, in grote delen van 

de wereld kan men zich niet indenken dat er vrouwen 

(echtgenotes) bestaan  die hun man met die vraag zouden 

benaderen. Vertaling van die tekst voldoet dan niet. 

 

 

 

5.4 LACHBRIL 4: COGNITIEVE ASPECTEN VAN ONS LACHEN   

 

5.4.1 Cognitie….gedefinieerd 

Simpel gezegd, gaan we ons in deze paragraaf 5.4 focussen op hetgeen er in ons bewustzijn gebeurt als we 

bezig zijn met bepaalde vormen van taalgebruik, met associaties leggen, en met het herkennen van patronen 

en verbanden tussen diverse waarnemingen. De definitie van cognitie die Wikipedia brengt, voldoet daarbij 

ruimschoots aan de portee van deze lachles. De onderstrepingen zijn van mij. Deze drie benadrukte 

hersenactiviteiten zijn van doorslaggevend belang voor de vraag of je wel dan niet gaat (glim)lachen! 

Volgens genoemde naslagbron is cognitie namelijk<het vermogen tot kennisverwerving door waarnemingen 

en het verwerken van de daarmee opgedane informatie door het denken. Dit kan meer of minder ontwikkeld 

zijn, afhankelijk van het voorstellingsvermogen, geheugen, de rede, ervaring en het vermogen tot 

gewaarwording en hypothesetoetsing van ideeën of overtuigingen.>    

 

 

5.4.2 KIJKOPERATIE: ‘Frame shifts’ en begripsbotsingen in ons bewustzijn   

De briljante Franse filosoof en Nobelprijswinnaar (voor literatuur) Henri Bergson publiceerde in 1901 een 

drietal van zijn artikelen in een boek dat de - voor die tijd merkwaardige-  titel LE RIRE (de Lach) meekreeg.  

Zelf was hij niet zo’n lolbroek. Maar zijn inzichten in het zo opvallende en stimulerende fenomeen ‘lachen’, 

blijven tot op de dag van vandaag de grote doorbraak in het begrijpen en onderzoeken ervan. Bergson boog     

zich namelijk over de oorzaak van het lachen. En toen was de volgende stap snel gezet:  Hij kon toen 

concluderen dat het lachen zélf niets anders is dan een <effet risible>, een lachwekkend effect.  

 

Bergsons bloedserieus verhaal kan kort samengevat worden door de hedendaagse terminologie van één van 

zijn belangrijkste navolgers te introduceren. Ik doel met name op de Amerikaanse, veelzijdige cognitie-

hoogleraar Seana Coulson. Zij promoveerde op een psycholinguistisch hoogstandje dat in 2001 als boek 

verscheen met de titel <Semantic Leaps: Frame-shifting and Conceptual Blending in Meaning Construction>.  
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Vrij naar het Nederlands vertaald is dat: Semantische sprongen: Frame-shifting en Begrips-fusering tijdens 

het Construeren van (nieuwe) Begrippen. Er bestaat geen Nederlands woord voor het kernbegrip <frame-

shifting>. Daarom ‘vertaal’ ik de mentale activiteit die zij beschrijft als volgt. De vijf neurologisch 

aantoonbare en deels nog aan te tonen  --chronologisch gerangschikte--  mentale activiteiten van frame-

shifting heb ik hieronder zelf benoemd,  van een nummer voorzien en toegepast op  (GLIM)LACHEN. : 

 

(GLIM)LACHEN IS HET FYSIEKE EFFECT  VAN EEN BEWUSTZIJNSTOESTAND DIE JE NA 

EEN FRAME-SHIFT ERVAART ALS EEN ‘ONMOGELIJKE’  BEGRIPSINHOUD .  

 

Het mentale proces dat uiteindelijk resulteert in het 

waarneembare (glim)lach-gedrag kent 5 fasen. Ze vormen 

samen één doorlopende zin:   

1. Het verspringen van je mentale focus (=frame-shift)………. 

2)…van de ene naar de andere waargenomen begripsinhoud… 

3)…resulteert in een kort durende botsing en samen-smelting 

    van die begripsinhouden……………………………………  

4)…hetgeen je op dat moment ervaart als een ‘onmogelijke’  

   bizarre, of contradictoir samengestelde begripsinhoud……… 

5)….die je daarom uit je bewustzijn verwijdert in de vorm van 

    lichamelijk gedrag dat we (glim)lachen noemen.  

 

(Glim)lachen  is dus het biologische en fysiologische effect 

(gevolg) van een hersenactiviteit waarbij het ene conceptuele 

pakket het andere kortstondig ontmoet,  vervangt en er mee 

samensmelt in een realisering van <Dat kán toch niet?!>.  

 

De hierboven beschreven, kortstondige, RARE gewaar-

wording’ illustreer ik hiernaast drie keer visueel:  met 

gefuseerde, dus samengesmolten,  auto’s van steeds twee totaal 

verschillende, zelfs concurrerende, merken die een nieuw 

onmogelijk geheel vormen met een toepasselijke onzinnaam.  

 

Bij het zien van deze plaatjes is één ding zeker: 

Concurrerende Amerikaanse en Koreaanse Autofabrikanten zitten er in hun vuistje bij te lachen! 

 

 

5.4.3 Psychologische en existentiële effecten van het (hardop) lachen  

Gedurende het formeren van een lach en tijdens het hardop lachen zélf treden er een paar diep ingrijpende 

veranderingen op in ons mentaal bestaan. Bij glimlachen zijn de verschijnselen minder pregnant. De twee 

belangrijkste mentale lacheffecten schets ik hier in het kort:  

 

1).   Tijdens het ervaringsmoment van fase 4 in de aanloop naar de lach (zie hierboven) gebeurt er iets heel 

bijzonders met je   bewustzijn en met je zelf-bewustzijn: 

JE GEHELE BEWUSTZIJN WORDT DAN GEVULD DOOR DIE ‘ONMOGELIJKE BEGRIPSINHOUD’  

Daardoor ben je je van niets anders meer bewust; ook niet van je eigen bestaan. Met andere woorden:   

Je wordt helemaal in beslag genomen door de niet-werkelijkheid van die lachopwekkende 

bewustzijnsvulling. Even is de rest van je mentale wereld verdwenen en besef je ook niet meer dat jezelf 

bestaat! Als deze toestand langer aanhoudt, dan we spreken van <trance>. Er is dan immers sprake van een 

geestesgesteldheid waarin bijna alle persoonlijke gedachten, emoties, herinneringen en waarnemingen 
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‘buiten’ iemands bewustzijnsbereik zijn geplaatst. In veel Afrikaanse en Caribische culturen wordt er 

intensief gebruik van gemaakt om met ‘andere realiteitslagen’ 

te communiceren. En in het Westerse uitgaansleven gaan er 

miljarden euros om in de ‘trance-tak’ van het muziek- en 

uitgaansleven. Het valt me op dat er daarbij nagenoeg nooit 

gelachen wordt. 

 

2).   Tijdens fase 5, tijdens je reactie op de voorgaande 

ervaring, gaat je fysieke lachexplosie gepaard met een 

‘GELUKZALIGE TERUGKEER’ NAAR JE BEWUSTE 

ERVARING VAN JE WERELD EN  JEZELF.  De endorfinen 

en dopaminen die je hersenen produceren als gevolg van je 

lachgedrag (met spieren en stembanden) zorgen voor die 

welzijns-ervaring. Echter, met dien verstande dat je 

gedurende een bepaalde tijd geen toegang tot nare zaken (gedachten, emoties, herinneringen en 

waarnemingen) hebt. Je blijft a.h.w. een poosje gefixeerd op je bewustzijn van je positieve, opbeurende en 

gelukkige bestaanswijze tijdens het lachen. Inderdaad: lachen snijdt je af van ellende, lucht je op en geeft 

je nieuwe energie! Het drukt het besef van ellende en andere narigheid naar de achtergrond van je bewustzijn. 

En de vrijkomende hormonen zorgen er ook voor dat je met nieuwe energie verder kunt gaan op de nu 

ingeslagen, positieve weg.        

 

 

5.4.4 Lachobjecten en lachaanleidingen: Rubricering 

We gaan niet zomaar te lachen! Er is altijd een aanleiding of wilsbeschikking nodig om ons gelach op gang 

te brengen. Bepaalde drugs doen dat ook. Echter, van mensen die zonder aanleiding lachen, zeggen we terecht 

dat er bij hen “een steekje los zit”. Zo’n geestesgesteldheid is interessant voer voor psychologen en 

psychiaters, maar valt buiten het bestek van deze lachles.  

 

In principe kan ALLES als lachaanleiding/lachobject fungeren. De lachliteratuur kent echter geen 

classificatie van lachprikkels. Dat is ook zo als je de zaak bestudeert vanuit het oogpunt ‘humor’. Voor het  

trainen van Afrikaanse onderhandelaars zoals geschetst in par 5.3.4 maakte ik daarom zelf een classificatie: 

 

RUBRICERING VAN LACHPRIKKELS 
A. NAAR OPERATIONELE PRESENTIE VAN DE LACHPRIKKEL: 

1. actueel aanwezige, waargenomen objecten, individuen, interacties, boodschappen, en ervaringen 

2. herinneringen aan bepaalde objecten, individuen, interacties, boodschappen, en ervaringen 

 

B.  NAAR VORMGEVING VAN DE LACHPRIKKEL: 

3 visuele configuratie (afbeelding, ding, actie) 

4 geschreven taal (tekst) 

5 combinatie van tekst & afbeelding 

6 auditieve input (tonaal, vocaal, spraak) 

7 combinatie van auditief  met B3 en/of B4 

8 motorisch (kietelen, non-verbaal gedrag) 

9 combinaties van bovengenoemden 

C.  NAAR LOCATIE VAN DE LACHPRIKKEL: 

10 buiten de lachende persoon gelegen 

11 binnen de lachende persoon gelegen: 

           herinnering, overtuiging, fictie of fantasme  
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D.  NAAR DE AANWEZIGHEID VAN EEN 

WILSINTENTIE BIJ DE LACHER: 

12 spontaan 

13 gefaked (neplach) 

14 onderdrukt 

 

E.  NAAR DE INTENTIONELE SOCIALE 

UITWERKING VAN HET LACHEN: 

15 iemand uitlachen 

16 iemand toelachen 

17 om iemand lachen 

18 met iemand meelachen 

 

Overal in de wereld herkent men de 6 BASISEMOTIES die hieronder verbeeld zijn: droefenis, 

verrassing, vreugde, angst, walging, en verdriet . Daarom zijn er allerlei herkenbare combinaties van 

lachsoorten die dus in alle culturen voorkomen alhoewel hun verschijningsfrequentie sterk verschilt. 

 

EEN ACTUEEL HOLLANDS VOORBEELD: 

Een steeds vaker voorkomend fenomeen onder onze 

westerse, schoolgaande jeugd is de ‘uitsluitende lach’ 

waarvan een ander kind het slachtoffer is. Dat pesten 

kan verschillende vormen aannemen; zelfs die van 

geweld. Maar al die pestvormen gaan gepaard met 

(groeps)lachen waarvan de prikkel gekenmerkt is door: 

 

A1 actuele aanwezigheid van de lachprikkel:  

      het slachtoffer dat door anderen waargeomen wordt 

B5 de combinatie van auditieve, visuele en geschreven stimuli: De lacher scheldt, roddelt -- ook in 

geschreven vorm (op Facebook) --  al dan niet vergezeld van foto’s en ander beeldmateriaal 

C11 de prikkel-inhoud is fictief: is verzonnen en niet of slechts ten dele gebaseerd op feiten 

 

 

6. Jezelf als lachobject  

ZELFSPOT: EEN BIJZONDERE VORM VAN LACHEN 

Na kennisname van het voorgaande, is het gemakkelijk in te zien wat <zelfspot> 

zo uitzonderlijk maakt. Achtereenvolgens zijn dat: 

1. LACHOBJECT & LACHER VALLEN SAMEN 

    De mentale focus waarover ik het had in paragraaf 5.4.2 beweegt zich naar  

    je zelf. Dus een merkwaardig type frame-shift! 

2. AFSTAND NEMEN & WEER TERUG KOMEN IN JEZELF 

    De gewaarwording van die manier van kijken kun je vergelijken met jezelf  

    zien en fotograferen in een spiegel , zoals ik deed toen ik bij Frits Le Roux en  

    Ans logeerde in hun gasten-caravan voor de biografische diepte-interviews die  

    Frits me afnamxiv .  Zie het fotografisch resultaat hiernaast. 

3. RELATIVERING VAN EMOTIES 

    Je snijdt jezelf af van je al bestaande emoties door te lachen om wat je van  

    jezelf ziet, begrijpt en ervaart tijdens die ‘zelf-reflectie’. Dus een variant van  

    Fase 4 in het frame-shiftingproces dat resulteert in een lach (zie par 5.4.2).  

 

Er is nog veel meer over zelfspot te vertellen. Maar dat zou buiten het bestek 

vallen van deze vogelvlucht over het verschijnsel lach ☺.   
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SAMENVATTING 
In de vorm van een variatie op een Afrikaanse Testvorm 

 

AFRIKAANS 

Het is in grote delen van traditioneel West-Afrika gebruikelijk dat namens de toehoorders van een exposé 

een samenvatting wordt geproduceerd. Soms gebeurt dat door een “Ocheame”: iemand die jarenlang getraind 

heeft om uitspraken en teksten van zijn --tegenwoordig vaak traditioneel en universitair geschoold-- 

Stamhoofd samen te vatten en te ‘vertalen’ in de taal van het gewone volk.  

Maar voor ‘alledaagse’ bijeenkomsten krijgen een drietal Familie- of Clanhoofden de taak het besprokene 

samen te vatten. Dat doen ze dan door de precies geformuleerde vragen te beantwoorden die gesteld worden 

door een drietal Hoofden van andere Families of Clans. Foute antwoorden van de één, worden gecorrigeerd 

door een collega. Als er daarna toch nog geroezemoes ontstaat binnen de toehoorders, dan wordt de fout 

gecorrigeerd door de vragensteller -- net zolang tot ieder tevreden is en er consensus bestaat. 

 

TEST-INSTRUCTIE 

Voor deze Lachles heb ik een schriftelijke variant gemaakt van de Afrikaanse manier van werken. 

Door tijdsgebrek geplaagd, werd het een simpele en onvolledige  DOE-HET-ZELF-TEST: 

 Je krijgt steeds één lachprikkel aangeboden, waarna je gaat lachen of glimlachen.  

 Daarna wordt eerst gevraagd om bij jezelf te rade te gaan en te noteren wat er bij het zien van de 

lachprikkel en tijdens het (glim)lachen zoal door je heen ging. Dus wat er gebeurde in je lijf, kop en 

bewustzijn. 

 Daarna ‘vertaal’ je het gebeuren in termen van de 5 fasen die in paragraaf 5.4.2 werden 

onderscheiden EN geef je aan hoe je de lachprikkel kunt typeren met behulp van het 

rubriceringsschema dat te vinden is in paragraf 5.4.4 

 

 

VOORBEREIDING 

Hopend dat mijn uitleg in dit exposé glashelder is geweest en je niet in slaap bent gesukkeld, vraag ik je dus  

om DE PROEF OP DE SOM TE NEMEN met betrekking tot je begrip van voorliggende tekst door deze test 

echt te maken. Maar begin niet meteen. 

 

 Bereid jezelf voor met behulp van de volgende tips die zichzelf bewezen hebben: 

 

1. Ga ontspannen zitten aan een eettafel in een  

    kamer zonder lawaai of muziek 

2. Zet een goed glas wijn klaar en leg de print  

    van de twee volgende bladzijden met hun 

    blanco zijde naar boven voor je neer.  

3. Sluit je ogen 

4. Schudt je hoofd een paar keer stevig heen en  

    weer om alle gedachten van je af te zetten 

5. ADEM 3X DIEP IN EN UIT 

6. Open nu je ogen weer 

7. En draai de vellen papier om. 

 

 

START 

De Test begint nu op de volgende bladzijde!  
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 JE TEST GAAT VAN START OP DEZE PAGINA: 
 

BEKIJK STEEDS 1 PLAATJE  

 

REAGEER SPONTAAN 

 

BESCHRIJF DAARNA WAT ER DOOR JE HOOFD GING  

 

 

 PLAATJE 1 

 

MIJN gedachten en andere gewaarwordingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mijn ‘vertaling’ hiervan in termen van de fasen  in  

het proces dat resulteert in een lach (zie par 5.4.2) 

en de rubricering van grappen in par. 5.4.4 : 

  

 

 

 

 

 

 

 

PLAATJE 2 

MIJN gedachten en andere gewaarwordingen:  

 

 

 

 

 

 

Mijn ‘vertaling’ hiervan in termen van de fasen  in  

het proces dat resulteert in een lach (zie par 5.4.2) en 

de rubricering van grappen in par. 5.4.4  : 
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PLAATJE 3 

                                                                               MIJN gedachten en andere gewaarwordingen: 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Mijn ‘vertaling’ hiervan in termen van de fasen  in het proces dat resulteert in een lach (zie par 5.4.2) en 

de rubricering van grappen in par. 5.4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKSMOPJE  

WAT IS DAT DAAR? 
Jantje loopt met zijn moeder en zijn zusje Mieke voor het eerst over het naaktstrand. Jantje vraagt aan 

moeder wat is dat bij Mieke. Moeder antwoordt: 'Dat is Mieke haar tweede mondje.' Even later vraagt 

Mieke aan haar moeder 'Wat is dat bij Jantje?' Moeder antwoordt: 'Dat is Jan zijn elfde vinger.' De volgende 

dag gaan Jantje en Mieke samen in bad. Dan komt moeder naar boven en vraagt aan Mieke 'wat zijn jullie 

aan het doen?' Mieke antwoordt: 'Jantje is met zijn elfde vinger aan het voelen of er in mijn tweede mondje 

al tandjes staan.' 

MIJN gedachten en andere gewaarwordingen: 

 

 

 

Mijn ‘vertaling’ hiervan in termen van de fasen  in het proces dat resulteert in een lach (zie par 5.4.2) en 

de rubricering van grappen in par. 5.4.4 : 
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EINDNOTEN  

voor verdere verdieping en meer lachen   

Hieronder tref je alleen bronnen aan die je ZELF kunt lezen op internet. Wel zo gemakkelijk en geheel 
kosteloos als je je eigen energie niet meerekent. Maar in dit geval krijg je die energie driedubbel weer terug 
omdat lachen een ruim netto saldo aan energie oplevert! 

 
i LACHEN BIJ DIEREN: 
Een goed boek over lachen bij niet menselijke primaten vind je via het artikel hieronder, want je wilt vast meer weten  

over de seks-beluste, zeer sociale en vreedzame Bonobo’s. ☺ Hier is daarom een aardige introductie:  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonobo  
 
ii KIETELPLEKJES IN HET RATTENBREIN: 
Een luchtig artikeltje van Lucas Brouwer over kietelende ratten a.h.v. hetgeen Science er  recent over meldde, vind je 
op bladzijde W 12 in de wetenschapskatern van NRC WEEKEND, 12-13 november met de titel <Ook een Rat giechelt 
als je hem kietelt> 
 
iii SYNONIEMEN / AUDITIEVE VARIATIES VAN LACHEN: 
De andere overzichten van de verschillende manieren van lachen, vind je op de synoniemen site die daarvoor  

dynamische grafieken produceert van elke betekenisvariant: http://synoniemen.net/alexandria.php?word=lachen  
  
iv GESCHIEDENIS VAN DE LACH: 
Een aardig artikeltje van lachhistoricus Johan Verberckmoes kan je misschien verleiden om meer over dit onderwerp 
te lezen en te lachen. Zie:   
http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/2750755/1998/03/06/Lach-historicus-Johan-
Verberckmoes-moet-het-zelf-van-onbedoelde-humor-hebben.dhtml  
 
v DUIVELS LACHEN IN HET BEGIN VAN DE MIDDELEEUWEN 
Het introducerende Wikipedia artikel over lachen vat de historische ontwikkelingen vanaf het Begin van de 
Middeleeuwen beknopt samen. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lachen_(gedrag)  
Er wordt daar verwezen naar het spannende boek <De Naam van de Roos> dat Umberto Eco in 1980 publiceerde. Dat 
misdaadverhaal speelt zich af in een abdij in 1327. Twee franciscaner monniken speuren daar naar het verdwenen 
tweede boek van de ‘Poetica’ van Aristoteles: het boek over de ‘komedie; ook wel <Het Boek van de Lach> genoemd. 
Maar door toedoen van de bibliothecaris krijgen ze dat werk niet in handen. Immers, lachen is slecht, want Jezus zou 
ook nooit gelachen hebben…   
   
vi INVALSHOEKEN VOOR DE BESTUDERING VAN DE VRAAG WAAROM WE LACHEN: 
Een handzaam internet-artikeltje wijst je de weg naar verdere verdieping.  
Ik doel op: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/51517-waarom-lachen-wij.html  
 
vii GEZICHTSMOTORIEK BIJ HET LACHEN:  
Ik gebruik in deze les vooral een eenvoudige artikeltje uit de EXO.SCIENCE producties van de Faculteit der Natuur-
wetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen. Meer details in: 
http://www.exo.science.ru.nl/bronnen/biologie/lachen.html  
 
 
viii NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK VAN/BIJ LACHEN, C.Q. MEE-LACHEN: 
Voor een vlot leesbare uitleg over hetgeen er zoal plaats vindt in onze hersen als we lachen, wijs ik op het Profiel 
Werkstuk Biologie dat de eervolle Onderwijsprijs-2010 kreeg van onze Koninklijke Academie van Wetenschappen 
(KNAW). Dit bekroonde werkstuk achterhaalde de (neuronale) factoren die invloed hebben op het meelachen: 
https://www.knawonderwijsprijs.nl/bestandenafbeeldingen/2010/de-aanstekelijkheid-van-lachen  

                                                                 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonobo
http://synoniemen.net/alexandria.php?word=lachen
http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/2750755/1998/03/06/Lach-historicus-Johan-Verberckmoes-moet-het-zelf-van-onbedoelde-humor-hebben.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/2750755/1998/03/06/Lach-historicus-Johan-Verberckmoes-moet-het-zelf-van-onbedoelde-humor-hebben.dhtml
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lachen_(gedrag)
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/51517-waarom-lachen-wij.html
http://www.exo.science.ru.nl/bronnen/biologie/lachen.html
https://www.knawonderwijsprijs.nl/bestandenafbeeldingen/2010/de-aanstekelijkheid-van-lachen
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ix 10 MANIEREN OM ZELF, BEWUST, ENDORFINEN AAN TE MAKEN: 
Goed lachen is er een prima manier om gelukshormonen aan te maken. Als je 3 minuten je mondhoeken optrekt, dan 
geven je hersenen al de eerste signalen af om endorfinen aan te maken! Wanneer je 10 minuten goed lacht, dan voel 
je je fantastisch! Lachtherapie en lachyoga hebben aangetoond uiterst effectief te zijn in het bestrijden van depressies. 
Andere manieren om jezelf er toe te bewegen om endorfinen aan te maken, vind je in dit eenvoudige maar duidelijke 
artikeltje: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2005080/2014/08/22/Gelukshormonen-
nodig-10-natuurlijke-tips-om-ze-op-te-wekken.dhtml 
 
x LACHSTAMBOOM: 
Uit gemakzucht gebruik ik in deze paragraaf de essentie van de korte samenvatting die je op internet kunt vinden: 
http://dekennisvannu.nl/site/artikel/De-evolutie-van-de-lach/4175 
 
xi BEKNOPTE SAMENVATTING VAN HET BEHAVIORISME: 
Een aardig geheugenopfrissertje vind je in: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/41977-behaviorisme-
in-de-psychologie.html  
 
xii DR TITZE IS IN 2012 AAN HET WOORD OVER DE AFNEMENDE LACHFREQUENTIE VAN BLANKE 
WESTERLINGEN -- maar realiseert zich niet dat hij alle allochtonen over het hoofd ziet: 
de website: https://www.youtube.com/watch?v=T5_VkkGSeTI 

  
xiii OVER PARTY DRUGS & ANDERE SHIT: 
Lees wat de Jellinek-kliniek er over zegt: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-zijn-partydrugs/   
 
xiv HET RESULTAAT VAN DE BIOGRAFISCHE DIEPTE-INTERVIEWS DIE FRITS LE ROUX ME AFNAM: 
Op onze alumni website POSTVAKH3.NL vind je de drie delen van de Rapportage van die interviews. Frits hanteerde 
voor elk deel een ander format; respectievelijk die van een vraaggesprek waarin hij de vragen stelde, die van  een 
biografische schets die hij maakte van hetgeen hij vernam en observeerde, en het format van een theater-monoloog 
waarin Frits als acteur-auteur mij  fictief aan het woord laat na eerst in mijn huid en  brein te zijn gedoken 
Je kunt die drie delen lezen door een bezoek af te leggen aan: 

 http://www.postvakh3.nl/interviewgbkosse.pdf    =   DEEL 1: JEUGD & JONGE JAREN (1945-1967)  

 http://www.postvakh3.nl/interviewgbk2.pdf          =   DEEL 2: STUDIE, LIEFDE & CARRIERE (1967-1993) 

 http://www.postvakh3.nl/interviewgbk3.pdf          =   DEEL 3: DE CRISIS EN DAARNA (1993 - heden) 
Verder is er van mij een geïllustreerde terugblik en waardering van mijn interviewbezoek aan Frits en Ans, getiteld: 
TOT OP HET BOT. Zie  

 http://www.postvakh3.nl/totophetbot.pdf  
  
 
 
 
 
 

ABSURD GRAPJE 
 NIET ALS AANSPORING VOOR LEZERS VAN DEZE LACHLES BEDOELD: 

WAT IS EEN KOMMA TOCH BELANGRIJK 

 Zin 1: Wacht, niet schieten! 
 Zin 2: Wacht niet, schieten! 

 
  
 

http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2005080/2014/08/22/Gelukshormonen-nodig-10-natuurlijke-tips-om-ze-op-te-wekken.dhtml
http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2005080/2014/08/22/Gelukshormonen-nodig-10-natuurlijke-tips-om-ze-op-te-wekken.dhtml
http://dekennisvannu.nl/site/artikel/De-evolutie-van-de-lach/4175
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/41977-behaviorisme-in-de-psychologie.html
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/41977-behaviorisme-in-de-psychologie.html
https://www.youtube.com/watch?v=T5_VkkGSeTI
https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-zijn-partydrugs/
http://www.postvakh3.nl/interviewgbkosse.pdf
http://www.postvakh3.nl/interviewgbk2.pdf
http://www.postvakh3.nl/interviewgbk3.pdf
http://www.postvakh3.nl/totophetbot.pdf

