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Conclusie

Laat een zo ongrijpbaar verschijnsel als satire zich vatten in een wetenschappelijke 
studie? Het voorgaande relaas over de toverlantaarns en De Lantaarn deed in elk ge-
val een poging daartoe. Door de politieke, culturele, mediale en sociale achtergron-
den van deze casussen te schetsen en door de vragen met betrekking tot de werking 
en het functioneren van satire die dit materiaal oproept nader te onderzoeken, heb 
ik getracht de praktijk van het lasteren, spotten en ironiseren in kaart te brengen. Ik 
onderzocht die praktijk in de eerste plaats binnen de context van het laat-achttiende-
eeuwse Nederland, maar keek daarnaast ook naar satire in algemene zin. De analyses 
van de toverlantaarns en De Lantaarn dienden daarbij als een soort diepteboringen in 
het satirische veld, bedoeld om de vooronderstellingen te testen die er vanuit de hui-
dige stand van het onderzoek bestaan over de werking van satire. Zoals gebleken is, 
zijn deze casussen in verband te brengen met tal van andere voorbeelden van satire, 
uit hun eigen tijd, maar ook van daarvoor en daarna. Ze zijn daarmee niet exempla-
risch voor hoe satire als verschijnsel werkt, maar wijzen wel op bredere trends in het 
satirische veld. Ter afsluiting van dit boek zet ik een aantal van die trends op een rij.

Ik doe dit in drie stappen. Eerst benoem ik de voornaamste bevindingen die ik heb 
gedaan met betrekking tot de twee casussen zelf, hun karakter en hun politieke, cul-
turele en sociale inbedding. Daarna ga ik in op de vraag wat de analyse van deze twee 
casussen ons vertelt over het functioneren van satire in de late achttiende eeuw in Ne-
derland. Ten slotte behandel ik de bredere reikwijdte van mijn bevindingen voor wat 
betreft de functie en werking van satire als verschijnsel.

Belichten, verlichten, oplichten

In het orangistische tijdschrift Lanterne magique of toverlantaern (1782-83) van Hen-
rik Sterck en in de drie patriotse toverlantaarns die Klaas Hoefnagel in reactie daarop 
uitbrengt, vormt blameren het kernwoord. Deze geschriften zijn erop uit om beken-
de publieke figuren persoonlijk te beledigen en aan te vallen en doen dat door deze 
figuren in verband te brengen met dronkenschap, hoerenloperij, overspel en andere 
belastende zaken. De Savojaard of Luikerwaal is degene die in deze geschriften het 
woord voert en die namens Sterck en Hoefnagel de beledigingen en aanvallen uit. 
Aan de strijd die Sterck en Hoefnagel via deze geschriften met elkaar aangaan, zitten 
zowel een politieke, als een commerciële, als een persoonlijke dimensie. De strijd is 
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210    Conclusie

politiek, omdat de Lanterne magique van Sterck, die als de initiator van deze strijd ge-
zien kan worden, louter representanten van de patriottenbeweging blameert, terwijl 
het in de toverlantaarns van Hoefnagel steevast orangisten of personen uit de entou-
rage van de stadhouder zijn die zwartgemaakt worden. De strijd laat zich in die zin 
lezen als een polemiek tussen patriotten en orangisten, twee groepen die in deze ja-
ren recht tegenover elkaar staan en elkaar ook met diverse andere middelen bestrij-
den. De strijd is ook commercieel, omdat Sterck en Hoefnagel beiden broodschrijvers 
zijn en dus moeten leven van de pen. De categorie van schotschriften waartoe hun 
publicaties te rekenen zijn, staat in de vroegmoderne tijd bekend als commercieel 
aantrekkelijk.1 Schimpscheuten verkopen goed, vooral als ze op zo’n kluchtige manier 
zijn opgeschreven als in de toverlantaarns van Sterck en Hoefnagel, waarbinnen het 
amuserende aspect een niet te onderschatten rol speelt. De manier waarop personen 
hierin geblameerd worden, is vaak ronduit kolderiek, met veel oog voor lachwekken-
de details. Daarnaast draagt de figuur van de Savojaard, met zijn zware Franse accent, 
bij aan het komische effect van deze publicaties. Ten slotte is de strijd ook nog als een 
persoonlijke vete op te vatten, waarbij Sterck, in het geheim, probeert de fanatieke 
pamflettist Hoefnagel het leven zuur te maken door hem in zijn Lanterne magique te 
kijk te zetten, terwijl Hoefnagel andersom probeert degene die hij verantwoordelijk 
acht voor deze blameringen aan zijn adres, eerst R.M. van Goens, later Kees Vermij-
nen, in zijn eigen toverlantaarns terug te pakken.

Met hun blameringen hebben de toverlantaarns van Sterck en Hoefnagel de poten-
tie om reputatieschade te veroorzaken en de publieke beeldvorming te beïnvloeden. 
De scènes in deze geschriften hebben een sterk repetitief karakter. In de orangistische 
Lanterne magique worden steeds weer patriotten door de mangel gehaald en in ver-
band gebracht met alles wat vuig en vies is. In de patriotse toverlantaarns gebeurt het-
zelfde, maar dan met orangisten. Wie een vaste lezer is van Stercks Lanterne magique 
krijgt zodoende het idee dat patriotten per definitie niet deugen, terwijl volgers van 
het werk van Hoefnagel waarschijnlijk iets soortgelijks van de Oranjepartij denken. 
De geschriften tonen daarmee het delegitimerende effect dat blameren kan hebben: 
de ondermijning van het gezag van personen, instituties en politieke bewegingen die 
optreedt wanneer je maar vaak genoeg herhaalt dat ze niet deugen.2 Het feit dat de to-
verlantaarns in verband te brengen zijn met enkele persoonlijke lastercampagnes die 
uiteindelijk reële consequenties hebben gehad, kan beschouwd worden als een bewijs 
van het bestaan van dit delegitimerende effect.

Hoe anders is het gesteld met de spot van De Lantaarn van Amurath-Effendi. Deze 
kenmerkt zich juist door indirectheid en dubbelzinnigheid. In de vijf boekjes die tus-
sen 1792 en 1801 onder de naam Lantaarn op de markt komen, heeft de satire het aan-
gezicht van een januskop. Dit geldt in de eerste plaats op het niveau van de strekking. 
Uit Amuraths teksten en prenten spreekt vaak een ambivalente boodschap, zowel 
voor als tegen vaderlandsliefde, kritisch op de Verlichting én op religieuze dogmatiek. 
Wat de auteur uiteindelijk vindt, laat hij – bewust – in het midden. Ook op het niveau 
van zijn intenties toont hij zich ambivalent. Soms lijkt hij ernstig te willen zijn, dan 

1 Zie Harms 2011.
2 Over dit effect meer in Darnton 2010.
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weer vooral zijn publiek te willen laten lachen om de dwaasheden van zijn tijd. Amu-
rath is Heraclyt en Democriet ineen, zoals hij zelf in een prent uit De Lantaarn voor 
1796 lijkt te suggereren [afb. 21]. Ten slotte zijn eveneens zijn pretenties dubbelzin-
nig. Door middel van zelfrelativerende opmerkingen stelt Amurath zich bescheiden 
op, maar dat doet hij vaak met zoveel pathetiek dat een ironische of zelfs sarcastische 
lezing zich opdringt. Binnen die lezing lijkt de auteur zich juist superieur te wanen 
aan zijn tijdgenoten.

Met deze dubbelzinnigheid ontregelt De Lantaarn zijn publiek. Dat weet nooit goed 
wat het aan hem heeft. Voor sommige tijdgenoten zijn de ambivalente retoriek en 
ironie van Amurath ook provocerend. Zij nemen het hem kwalijk dat hij dubbelzin-
nig is over zaken waar je volgens hen niet dubbelzinnig over zou moeten zijn, over 
algemeen geaccepteerde waarheden en pas verworven revolutionaire idealen bijvoor-
beeld. Amurath blijkt tegen heilige huisjes te schoppen en moet dat bekopen met een, 
zij het wat halfslachtig uitgevoerd, verschijningsverbod op zijn Lantaarn voor 1800. 
Satire hoeft anno 1800 in Nederland, zo blijkt, niet keihard te zijn om toch aanstoot 
te geven.

Bij De Lantaarn speelt ook, meer dan bij de toverlantaarns, de publieke persona van 
de auteur een rol in hoe er naar dit werk gekeken wordt, in de eigen tijd en daarna. 
Pieter van Woensel profileert zich als een excentriekeling, een buitenstaander in po-
litiek, sociaal en cultureel opzicht. Uiteindelijk is die excentriciteit vooral een pose 
en blijkt Van Woensel in werkelijkheid behoorlijk stevig ingebed in de maatschappij 
van zijn tijd. Hij is een ‘outsider on the inside’. Die positie valt in verband te brengen 
met de klassieke cynici, waar Van Woensel ook via de titel Lantaarn van zijn reeks al 
naar verwijst – deze titel alludeert op de anekdote van Diogenes met zijn lantaarn op 
de markt van Athene. Tevens valt er een relatie te leggen tussen Van Woensel en de 
Frans-Zwitserse filosoof Jean-Jacques Rousseau, die net als hij een paradoxale excen-
triekeling is. Bij beide heren is sprake van een spel met feit en fictie: enerzijds lijken 
het daadwerkelijk zonderlinge figuren te zijn geweest in hun gedrag en voorkomen, 
anderzijds is dat zonderlinge een masker dat ze naar believen op- en afzetten, een rol 
die ze aannemen.

Zo bezien lijken de casussen van de toverlantaarns en De Lantaarn vooral van elkaar 
te verschillen: felle blameringen tegenover subtiele ironie en dubbelzinnigheid, ano-
nieme broodschrijvers tegenover een figuur die zich actief met zijn zelfpresentatie 
bezighoudt. Toch hebben de twee ook het een en ander gemeen.

Het eerste wat ze delen is hun mediale complexiteit. In de toverlantaarns wordt de 
fysieke vertoning van een voorstelling met lichtbeelden op de kermis, waarbij de ver-
toner mondeling commentaar levert, omgezet in een gedrukte tekst. Het concrete vi-
suele aspect verdwijnt daarbij hoegenaamd – de toverlantaarns zijn, op één titelprent 
na, niet geïllustreerd – maar er is nog wel een sterke retoriek van het kijken te ontwa-
ren in de toverlantaarns, waarbij de vertoner zijn voorstellingen beeldend beschrijft 
en zijn publiek expliciet uitnodigt om daarnaar te kijken – ‘Kyke maar rekt ute!’3 De 

3 De enige prent die er wel is, behorend bij de gebundelde uitgave van de Lanterne magique of toverlantaern, 
evoceert evenzeer die retoriek van het kijken, middels de afbeelding van een vertoner die in een afgesloten ruim-
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Lantaarn vormt een waar knooppunt van media en genres. Hij is onder meer in ver-
band te brengen met de almanak, het haneboek, de spectator en het satirische tijd-
schrift. Geen van deze tradities neemt Amurath volledig over, hij gebruikt er steeds 
elementen uit. Zodoende ontstaat een soort intermedium, een mediale tussenruimte 
die niet tot één medium of genre in het bijzonder te herleiden valt. Daarnaast bedrijft 
De Lantaarn zowel satire in woord als in beeld, omdat er een veertigtal prenten in zijn 
opgenomen.

Zowel de toverlantaarns als De Lantaarn parasiteren in dit opzicht op het culturele 
en mediale erfgoed dat er op dat moment ter beschikking is. Ze ge- en misbruiken 
bestaande vormen en genres, die ze parodiëren en inzetten om satire te bedrijven. 
De toverlantaarns parodiëren het format van een toverlantaarnvertoning om harde 
blameringen te uiten. De Lantaarn parodieert het format van de almanak om maat-
schappelijk commentaar te leveren. De contemporaine lichtsymboliek vormt een van 
de voornaamste slachtoffers van dit parasitaire gedrag. Licht en verlichting vormen 
een dominant semantisch veld in de late achttiende eeuw, met dank aan de beweging 
van de Verlichting en later ook de Franse Revolutie. De toverlantaarns en De Lantaarn 
spelen met de verschillende betekenissen van dit veld. De toverlantaarns belichten 
hun tegenstanders en plaatsen hen in een ongunstig licht, door de vertoning van zoge-
naamde lichtbeelden. De Lantaarn wil zijn lezers voorlichten, verlichten en inlichten, 
maar dan wel op zijn eigen(wijze) manier. Amurath is een recalcitrante volksopvoe-
der, die de bestaande traditie van verlicht-opvoedkundige literatuur verwerpt en het 
publiek zijn eigen, dubbelzinnige waarheid wil opleggen. Beide casussen zijn suc-
cesvolle parasieten, die de ‘gastmedia’ die ze bewonen volledig hebben overgenomen.

De toverlantaarns en De Lantaarn delen ten tweede ook hun dubbele gezicht van 
tegelijkertijd politieke en artistieke uiting. Beide casussen zijn politiek te lezen: de 
toverlantaarns als wapens in de felle strijd tussen patriotten en orangisten in de ja-
ren 1780, De Lantaarn als kritisch commentaar op de actuele politiek van de Bataaf-
se Republiek en de contemporaine Verlichtingsmanie. Beide hebben daarnaast ook 
een artistieke laag en zijn te beschouwen als kunstuitingen: de toverlantaarns doen 
hun best met kluchtige beschrijvingen het publiek te amuseren, in De Lantaarn toont 
Amurath zijn wit, zijn vermogen om paradoxale en complexe redeneringen op te zet-
ten en te spelen met intellectuele tradities, en lijkt hij daarnaast het publiek te willen 
laten lachen om de actualiteit. 

Als derde en laatste hebben de toverlantaarns en De Lantaarn met elkaar gemeen 
dat ze provoceren, zij het wel op een verschillende manier. De toverlantaarns zijn door 
het uiten van persoonlijke beledigingen in staat reputaties te schaden. Ze proberen 
daarmee, heel openlijk, degenen die ze aanvallen te provoceren. De Lantaarn provo-
ceert vooral door ironisch en dubbelzinnig te zijn, zich steeds weer ongrijpbaar te ma-
ken en daardoor nergens op te pakken te zijn. Ook ‘ontheiligt’ hij hooggestemde ide-
alen door er sceptisch of schertsend over te schrijven of tekenen.

Om deze redenen is het verschil tussen de toverlantaarns en De Lantaarn, in mijn 
ogen, uiteindelijk slechts gradueel. Beide casussen behoren tot het domein van de sa-

te met zijn toverlantaarn een beeld projecteert, terwijl enige figuren staan toe te kijken. (Vgl. afb. 33)
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tire, houden zich bezig met spotten, het combineren van het politieke en het artistieke 
en het parasiteren op bestaande vormen en genres.

Gouden decennia

In Groot-Brittannië wordt de periode 1770-1830 aangeduid als de ‘Golden Age of Ca-
ricature’.4 In Nederland kunnen de decennia tussen 1780 en 1800 ook gerust als een 
gouden periode voor satire, in beeld, maar met name ook woord, worden beschouwd. 
Er verschijnt veel satire in deze jaren: diverse satirische tijdschriften, zoals De Haag-
sche Correspondent (1785-1786), Janus (1787), Janus verrezen (1795-1798) en De burger 
politieke blixem (1800-1801), en daarnaast verschillende satirische romans en vertel-
lingen zoals Reize door het aapenland (1788) van Gerrit Paape en De moderne Helicon 
(1792) van Arend Fokke Simonsz. Een belangrijke voedingsbodem voor deze satire 
vormt het roerige politieke klimaat van dat moment. In de jaren 1780 doet de pa-
triottenbeweging veel stof opwaaien, in de jaren 1790 maakt Nederland de Bataafse 
Omwenteling mee, die het startsein geeft voor enige jaren van radicale bestuurlijke 
vernieuwing. Deze gebeurtenissen bezorgen de satirici hun input, in de vorm van 
conflicten die via satire uitgevochten worden, zoals bij de toverlantaarns, of van ingrij-
pende gebeurtenissen die aanleiding geven tot kritisch of sceptisch commentaar. Als 
na 1800 de politieke turbulentie plots sterk afneemt, wordt het ook op het satirische 
front aanmerkelijk rustiger. De bloeiende perscultuur,5 waarin het uiten van politieke 
meningen door middel van met name periodieke drukwerken (week- of maandbla-
den) voor velen gemeengoed is, heeft tevens gunstige voorwaarden geschapen voor 
het uiten van satire. Velen die in de journalistiek actief zijn in deze jaren, zien satire 
als een effectief middel om hun politieke opinies over te dragen op het publiek.

In het licht van het bovenstaande toont satire zich vooral een nogal tijdgebonden 
fenomeen: in de jaren 1780-1800 bloeit hij en daar lijken specifieke historische om-
standigheden voor verantwoordelijk te zijn. Opvallend is echter juist ook hoezeer de 
satirische praktijk van deze jaren valt in te bedden in oudere, reeds bestaande tradi-
ties. De blaamsatire van de toverlantaarns en andere satirische schotschriften is terug 
te voeren tot een cultuur van lasterlijk pamfletteren die al uit de late zestiende eeuw 
stamt en de hele vroegmoderne tijd door in de Republiek gevonden wordt, in het bij-
zonder op momenten van politieke spanning en conflict.6 Ook de formule van de fic-
tieve toverlantaarnvertoning bestaat al sinds de late zeventiende eeuw. In de meer iro-
nische, dubbelzinnige satire van De Lantaarn en de Jani en Blixems is de traditie van 
learned wit te herkennen, die teruggaat tot zestiende-eeuwse geleerden als Erasmus 
en Rabelais, en die eerder in de achttiende eeuw reeds in de satirische tijdschriften 
van figuren als Weyerman en Van Swaanenburg gevonden wordt. De toepassing van 
deze intellectuele, ironische stijl op de politieke actualiteit is wel nieuw. Deze nieuwe 
toepassing is te koppelen aan de opkomst van een nieuwe politieke cultuur in Neder-

4 Zie verder over deze periode Donald 1996 en Gatrell 2006.
5 Zie daarover m.n. Van Sas 1987.
6 Vgl. Vrieler 2007, Dingemanse 2008 en Harms 2011.
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land in de jaren 1780, waarbij burgers voor het eerst mogen meedenken over het be-
stuur van hun stad, gewest en land en er (publiekelijk) opinies op na mogen houden 
over staatszaken.7

Wat we steeds zien is een proces van creatieve herwerking en toe-eigening, waar-
bij de bestaande tradities en cultuurvormen waarop satire zich beroept door de laat-
achttiende-eeuwse satirici naar hun eigen hand worden gezet en worden toegepast op 
en aangepast aan de actuele situatie. Satire bedrijven door middel van toverlantaarns 
bestond al langer, maar dan alleen in de vorm van losse pamfletten en niet, zoals bij 
de Lanterne magique of toverlantaern, maandenlang achter elkaar door. De Lantaarn 
toont zich op het eerste oog vooral als een op zichzelf staand geval. Pas bij nadere be-
schouwing wordt duidelijk dat Amurath allerhande culturele en mediale tradities in 
deze reeks op zijn eigen creatieve wijze heeft herwerkt. Via dat proces van herwerking 
krijgt iedere satire zijn eigen stem.

Als zo’n stem eenmaal is geuit en gehoord, kan hij op zijn beurt weer latere satirici 
inspireren. Ook in de negentiende eeuw is het genre van het (politiek-)satirische tijd-
schrift populair, evenals de politieke cartoon. Beide vormen van satire kunnen worden 
teruggevoerd tot de achttiende-eeuwse journalistieke spottraditie in woord en beeld, 
die in Nederland begint bij Doedijns en Weyerman en voor het eerst zijn politieke 
invulling krijgt in de persorganen van de patriotten en orangisten in de jaren 1780. 
Daarnaast zien we dat de toverlantaarnformule tot het midden van de negentiende 
eeuw gebruikt blijft worden om politieke satire te bedrijven.

Dat satire óók tijdgebonden is, blijft intussen een feit. De laat-achttiende-eeuwse si-
tuatie in Nederlands schept specifieke omstandigheden die de bloei van satire in dat 
tijdvak mogelijk maken: de aanzienlijke ruimte voor opinie en debat in het publieke 
domein en het gegeven dat politiek als discussiethema erg op de voorgrond staat. Het 
feit dat de vrijheid van meningsuiting in die tijd nog niet zo verregaand was als in de 
eenentwintigste eeuw, maakt tegelijkertijd dat er in satire nog wel meer verhuld en 
anoniem geschreven wordt dan wij nu gewend zijn. Ook leidt sommige satire waar-
van wij ons dat nu niet meer kunnen voorstellen tot controverse. Dit soort zaken geeft 
aan dat bij een onderzoek naar satire nooit de historische context van verschijnen uit 
het oog verloren mag worden.

Ernst en spel

Ondanks die laatste opmerking meen ik dat de behandeling van het functioneren van 
laat-achttiende-eeuwse satire zoals die in dit proefschrift heeft plaatsgevonden ons 
ook iets zegt over de werking van satire in zijn algemeenheid. Bepaalde vormen en 
reacties blijken steeds weer op te duiken en suggereren dat er langer lopende lijnen 
door de geschiedenis van satire te trekken zijn, in ieder geval als we ons tot de wes-
terse traditie beperken. Specifiek is er een drietal rollen van satire en de satiricus dat 
door de tijd heen steeds terugkeert.

7 Zie verder Van Sas 1987, Van Sas 1988 en Klein 1995: 91-127.
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De eerste rol is die van satire als speelse provocateur en provocerende speler. Zo-
wel de satiricus als zijn/haar satire zijn tegelijkertijd serieus en niet-serieus, en tege-
lijkertijd politiek en artistiek. Enerzijds zegt de satiricus: het is maar een spelletje, ik 
maak alleen maar grappen. Anderzijds doet hij vaak concrete uitspraken over de po-
litieke actualiteit of blijkt uit zijn satire een uitgesproken opvatting over contempo-
raine maatschappelijke kwesties. Hij wil amuseren, maar vaak ook opiniëren. Hij wil 
relativeren, maar soms ook activeren. Daarom leidt satire regelmatig tot provocatie. 
Het publiek, het slachtoffer (mikpunt van spot) of de autoriteiten vermoeden, vrezen 
of doorzien de dubbelzinnige intenties van de satiricus. Zij hebben door dat satire 
meestal meer dan een spelletje is, dat het een serieuze impact kan hebben. Daarom 
willen ze protest aantekenen, de satire laten verbieden of op z’n minst hun ongenoe-
gen laten blijken.

Want satire provoceert door te spelen en speelt door te provoceren. Die twee zaken 
gaan samen op. Specifiek dit is wat satire, in mijn ogen, tot een uitdager van cultu-
rele grenzen maakt. Door speels provocerend de grenzen van het toelaatbare en het 
denkbare op te zoeken en te overschrijden, laten satirische uitingen zien hoe hard of 
rekbaar die grenzen zijn, waar de absolute grens ligt en waar nog enige speling mo-
gelijk is. Satire is als een lakmoesproef: het laat zien hoeveel laster, spot en ironie een 
gemeenschap op een specifiek historisch moment kan verdragen. Die hoeveelheid is 
nooit oneindig, zo blijkt uit de situatie in de late achttiende eeuw en zo blijkt vandaag 
de dag, bijvoorbeeld in het geval van de Mohammedcartoons.

De tweede rol is die van de ‘outsider on the inside’. Satire neemt graag een buiten-
perspectief in, terwijl de maker ervan in de praktijk toch vaak behoorlijk dicht op de 
onderwerpen die hij behandelt zit. Dat geldt in de late achttiende eeuw voor de tover-
lantaarns, waarin de zogenaamd buitenlandse Savojaards het woord voeren, en voor 
De Lantaarn, waarin de zogenaamde Turk Amurath de spreker is, maar net zo goed 
tegenwoordig voor de excentrieke rol die wordt aangenomen door schrijvers en caba-
retiers die intussen stevig in het culturele veld verankerd zijn. De positie van buiten-
staander fingeert de satiricus om voor zijn satire een vrijplaats te creëren, ruimte om 
dingen te zeggen die hij als insider niet of minder scherp zou kunnen zeggen. Door 
die positie in te nemen, plaatst hij zich tevens in de traditie van de parrhesia, de vrij-
moedigheid van spreken, afkomstig uit het klassieke Athene, maar ook onderdeel 
van de (vroege) christelijke theologie. Die traditie wordt door de meeste satirici echter 
wel met de nodige ironie benaderd. Zij pogen vrijmoedig de waarheid te spreken in 
hun satiren, maar doen dat tegelijkertijd vaak met zoveel luchtigheid en scherts dat 
de parrhesia gemakkelijk een excuus wordt om te provoceren om het provoceren. We 
moeten in die zin als publiek niet naïef zijn. De satiricus is – meestal – een oprechte 
maatschappijcriticus, maar blijft toch ook een schavuit.

De derde en laatste rol is die van parasiet. Satire is altijd afhankelijk van dat wat er 
al is, zowel inhoudelijk, in de zin dat satire gebruik maakt van de actuele gebeurte-
nissen en politieke controverses die er zijn, als formeel, via het ge- en misbruik van 
bestaande vormen en genres. Dit zou een reden kunnen zijn om satirici af te serve-
ren als profiteurs, maar uiteindelijk pleit dit parasitaire gedrag toch vooral voor de in-
telligentie en kunstzinnigheid van veel satire. Wie een satire wil maken, moet op de 

Nieuwenhuis_binnenwerk.indb   215 25-11-13   10:22



216    Conclusie

hoogte zijn van wat er speelt in de samenleving en de politiek en de actualiteit door-
zien. Ook moet hij snappen hoe bestaande media en genres werken, wat hun conven-
ties zijn, om met deze conventies te kunnen spelen in zijn satire. Satirici zijn derhalve 
zelden van de straat. Ook voor het publiek geldt dat het over de nodige geletterdheid, 
mediawijsheid en politieke achtergrondkennis moet beschikken om een satire te kun-
nen snappen en waarderen.

Met het spreken over rollen zijn we weer terug bij het mom van satire waar dit proef-
schrift zijn titel aan ontleent. Als ergens de kern van het functioneren van satire in 
ligt, dan is dat in het bijzondere karakter van dit mom. Satire behelst een manier om 
dingen te zeggen of tonen die afwijkt van zowel de conventionele artistieke als de 
traditionele journalistieke vorm van uiten. Die afwijking zit hem vooral in de conse-
quente mengeling van het ernstige en het ludieke, die als een rode draad door de sati-
rische traditie loopt. Als aan satire macht of invloed valt toe te kennen, dan dankt het 
verschijnsel dat mede aan dit gemengd ernstig-speelse karakter. De ernst doordringt 
het publiek en de autoriteiten ervan dat de satiricus iets te melden heeft, dat zijn ge-
spot en gelaster ergens over gaat. Het spel haalt de scherpe kantjes af van dat gespot 
en gelaster. Als de kritiek hard aankomt, of als de ontvangers not amused zijn, kan de 
satiricus altijd zeggen: het was maar een grapje. Blameren, schertsen en ironiseren 
zijn activiteiten die we de satiricus toelaten te doen omdat hij een satiricus is, een nar, 
een clown, een gek. Zonderlinge figuren wordt veel vergeven. Veel, maar niet alles. 
De vraag waar de grenzen van satire liggen, blijft zodoende een permanent punt van 
discussie.
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