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HANDLEIDING 
Echt? Een handleiding die je helpt om de juiste clou te 
vinden bij een grap? CEPTCHA heeft geen handleiding 
nodig. CEPTCHA schotelt je een grap voor en jij selecteert 
de bijbehorende clou. Daarna kun je even lachen of gniffelen (als je wilt) en heb je 
bewezen dat je een mens bent. Makkelijk! 

Maar misschien heb je deze handleiding geopend omdat je problemen hebt met 
het concept humor. Misschien ben jij gewoon niet grappig. Misschien zocht je 
naar hulp om de juiste clou te vinden. Misschien moet je nog een beetje werken 
aan je typische menselijke kwaliteit: humor. Voor al die mensen hebben we wat 
leesmateriaal verzameld.  

We adviseren om te beginnen, waar iedereen begint, namelijk op Wikipedia. Daar 
wordt uitgelegd wat humor nu eigenlijk precies is. Het is saai, maar het is een 
begin! 

Nadat je de Wikipedia-pagina gelezen hebt en op alle hyperlinks hebt geklikt en 
die ook allemaal hebt gelezen, is het tijd voor de oudste grap in de wereld. Nou 
ja, misschien is het niet de oudste, maar het was de oudste die wij konden 
vinden. De grap is uit 300-400 voor Christus.  

Toen de kapper vroeg aan de koning hoe hij zijn haar geknipt wilde, was het 
antwoord: “In stilte.” 

Oké, nu ben je klaar voor wat moeilijker leesmateriaal. Bijvoorbeeld, een lijst met  
45 verschillende soorten humor. Allemaal met voorbeelden. We garanderen dat je 
zo nu dan zult lachen en een hoop zult leren.  

En, natuurlijk, hebben we ook een diagram nodig, of 
zoiets. Een taartdiagram misschien. Of nog beter, een 
piramide. Een humor-piramide. Iets dat een 
wetenschappelijk sausje over deze handleiding giet, wat 
altijd goed is.  

Oké, nu ben je klaar voor humor op een hoog niveau. Je 
bent al bijna een expert. Onze suggesties:  

‘De Grappigste Mop in de Wereld’ van Monty Python. 
‘The Soup Nazi Scene’ uit Seinfeld.  
Eric Cartman met een chip in zijn hoofd.  
4 hours van de grappigste Funniest Home Videos. 

En nu kun je opnieuw proberen om een CEPTCHA op te lossen. We weten zeker 
dat het lukt. Je bent een mens! Toch? 


