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ENTERTAINMENT

Een dag niet geademd, 

is een dag niet geleefd!

Jacob Spoelstra

Is het moeilijk grappen te maken bij bedrijven of op 

congressen?

“Grappen maken in een vol theater kan iedereen. Zelfs Ivo 

Niehe kan het. Grappen maken ’s ochtends om 10 uur op een 

congres over de pluriformiteit in de sociale sector, is lastiger. 

Vorig jaar moest ik een afdelingsuitje opleuken van een groot 

technologiebedrijf. De afdeling had net van haar manager 

gehoord dat ze werd opgeheven. En dan gaan we nu lachen: 

hier is Jacob Spoelstra. Het makkelijke is wel vaak dat je alleen 

maar hoeft te vertellen hoe het er in een bedrijf aan toegaat 

en het is al grappig.”

 

Een congres is toch bedoeld om serieus de diepte in te 

gaan?

“Mensen willen graag out-of-the-box  denken. Maak een grap 

over het onderwerp, brand het af of hemel het veel te hoog 

op en je bent uit je box. Het gaat er vooral om dat je de sfeer 

een stukje luchtiger maakt.”

Kun je overal grappen over maken?

“Ik schrijf al drie jaar lang tweewekelijks een column over ICT. 

Saaier kan het onderwerp niet worden. Maar juist dan is het 

verrassend om daar geestig over te schrijven. Bij sommige 

bedrijven kom je er achter dat je beter geen grappen kunt 

maken over de leaseregeling. Als je op de parkeerplaats kijkt 

dan zie je dat het hele bedrijf in zo’n seksloze Prius rijdt, terwijl 

je het gat dat de directeur met zijn Hummer in de ozonlaag 

rijdt, live kunt volgen op buienradar.nl. Maar je kunt overal 

grappen over maken. Ik kan zonder kleerscheuren aan een zaal 

met 500 vrouwen vertellen dat vrouwen geen leiding kunnen 

geven. En ze geven me vaak nog gelijk ook. Thuis laat ik het 

overigens wel om die grap te maken. Ik ben wel grappig, maar 

niet gek natuurlijk.”

Als columnist en stand-upcomedian 

is Jacob Spoelstra een veelgevraagd 

spreker op evenementen en congressen. 

Een gesprek over de lach op een serieus 

event.

jacobspoelstra@speakersacademy.nl
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