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Onder het mom van satire

Ik scheld niet zomaar uit, ik maak grappen. En soms zijn dat grappen die gaan over 
onderwerpen die gevoelig liggen, of die controversieel zijn. Maar juist die grappen 
zijn leuk, die zijn spannend, want daar zit spanning. Als cabaretier werk je daarmee, 
juist, anders moet je het hele genre cabaret of satire afschaffen.

Hans Teeuwen in reactie op een beschuldiging van de Meiden van Halal dat hij verschillende 
mensen en groeperingen beledigd heeft.
Uit het tv-programma Bimbo’s en boerka’s. (NPS, 30 augustus 2007)
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Onder het mom van satire
Laster, spot en ironie in Nederland, 1780-1800
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