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1.. INLEIDING: OVER MOPPEN, HUMOR EN SMAAK 

Hoee belangrijk een gedeeld gevoel voor humor is, wordt pas duidelijk op het moment dat 

hett ontbreekt. Het is bijna onmogelijk om een verstandhouding op te bouwen met iemand 

diee jou nooit aan het lachen maakt, die nooit lacht om de grappen die je probeert te maken 

off  nog erger: die wel probeert grappig te zijn, maar steeds de verkeerde grappen maakt. 

Maarr weinig dingen zijn zo pijnlij k als een poging tot humor die door de rest van het gezel-

schapp niet wordt gewaardeerd. 

Hett maken van de juiste grappen op het juiste moment vereist een grote culturele kennis. 

Iemandd die niet lacht als alle anderen lachen, of die juist lacht terwijl anderen niet lachen, 

ontmaskertt zichzelf als buitenstaander: hij geeft er blijk van de codes, gewoontes en regels 

niett te kennen; hij hoort er niet bij. Humor fungeert in sociale relaties als maat voor weder-

zijdss begrip en tevens als signaal van goede bedoelingen. Het mislukken van een grap wordt 

dann ook meestal gevoeld (en is veelal ook bedoeld) als een afwijzing van de grappenmaker 

zelf. . 

Watt geldt als 'goede' humor verschilt van groep tot groep, van persoon tot persoon, en 

vann moment tot moment. Wat in het ene gezelschap grote hilariteit opwekt, wordt in een 

anderr gezelschap plat, flauw, of vergezocht gevonden. De grote variaties in wat mensen 

beschouwenn als goede humor blijkt al uit de zeer uitgesproken oordelen die mensen hebben 

overr professionele humoristen: iemand die houdt van André van Duin zal niet snel lachen 

omm Wim T. Schippers; liefhebbers van Hans Teeuwen zijn maar zelden gecharmeerd van 

Tinekee Schouten; in het publiek van Toon Hermans zaten andere mensen dan bij een voor-

stellingg van Wim Kan. Zelfs over Nederlands populairste humoristen bestaan grote me-

ningsverschillen;; de meest geliefde cabaretiers - Youp van 't Hek, Freek de Jonge, Paul de 

Leeuww - zijn ook de meest gehate. Ook in de dagelijkse omgang manifesteren dergelijke 

verschillenn in gevoel voor humor zich sterk, en roepen ze vaak niet minder uitgesproken 

reactiess op. 

Hoee zeer mensen van mening verschillen over wat grappig is, komt scherp naar voren 

bijj  één specifiek type humor dat zich vooral voordoet in de dagelijkse omgang: het vertellen 

vann moppen. De mop is een humoristisch genre waarover de meningen zeer verdeeld zijn. 

Moppenn hebben echte liefhebbers - de spreekwoordelijke ooms op feestjes die ze de hele 

avondd 'uit hun mouw schudden' - maar ook verklaarde tegenstanders. In bepaalde situaties 

enn gezelschappen worden moppen dan ook met groot enthousiasme onthaald, in andere zal 

1 1 



hett vertellen van een mop eerder op een pijnlij k stilzwijgen stuiten; daar geldt het vertellen 

vann moppen als smakeloos en platvloers. 

Hett oordeel over moppen is meer dan alleen een kwestie van persoonlijke stijl of smaak. 

Gevoell  voor humor hangt sterk samen met sociale omgeving en achtergrond. In de waarde-

ringg van humor zijn niet alleen individuele verschillen, maar ook verschillen tussen mannen 

enn vrouwen, hoger en lager opgeleiden, ouderen en jongeren, stedelingen en plattelandsbe-

wonerss - verschillen tussen maatschappelijke groepen. Wat iemand grappig vindt - of niet -

wordtt voor een belangrijk deel sociaal bepaald. 

Ditt verband, tussen gevoel voor humor en sociale achtergrond, is het thema van dit 

boek.. Als beginpunt voor het begrijpen en in kaart brengen van de variaties in gevoel voor 

humorr kijk ik naar variaties in de waardering van moppen. De keuze voor uitgerekend dit 

genree wekt wellicht enige bevreemding. Waar het onderwerp 'humor' nog iets diepzinnigs 

suggereertt en mensen wel aanzet tot bespiegelingen over de menselijke natuur, het belang 

vann creativiteit of het verband tussen lijden, humor en onthechting, roept de mop aanzienlijk 

minderr hoogdravende associaties op. Moppen zijn vóór alles vermaak, zonder veel preten-

tiess of diepe bedoelingen: bedoeld om mensen aan het lachen te maken maar meestal ook 

niett meer dan dat. 

Dee mop is een omstreden humoristisch genre; en juist dit maakt de mop tot een geschikt 

uitgangspuntt voor het onderzoeken van variaties in de waardering van humor. Moppen roe-

penn vaak zeer uitgesproken reacties op. In de loop van mijn onderzoek heb ik mensen ge-

sprokenn die het vertellen van moppen beschouwden als 'het summum van humor', als iets 

datdat 'gewoon hoort bij een goeie avond', en zelfs iemand die vond: 'moppen, dat is gezellig-

heid,, plezier, tranen met tuiten lachen' Maar ik sprak ook mensen die moppen 'een vorm 

vann geestelijke armoede' noemden, 'vermoeiend, vreselijk gespreksstorend'. Eén van mijn 

informantenn stelde zelfs beslist: 'moppen dat is geen humor'.2 Aan deze uitspraken ligt niet 

alleenn een opvatting ten grondslag over wat goede en slechte humor is; er gaat een hele cul-

turelee logica achter schuil: ideeën over wat een goed gesprek is, een goede avond, gezellig-

heid:: en zelfs het idee dat er zoiets bestaat als geestelijke armoede - wat de vraag oproept of 

err ook zoiets bestaat als geestelijke rijkdom. 

Juistt de grote onenigheid die er over moppen bestaat maakt het genre tot een geschikt 

beginpuntt voor het onderzoeken van verschillen in de waardering van humor. De rode draad 

inn dit boek wordt gevormd door de vraag waarom sommige mensen lachen om moppen, en 

anderenn niet: Welke variaties zijn er in de waardering en het vertellen van moppen? Hoe 

Respectievelijk:: Martin van de Ven, Albert Reiziger, Otto van der Meijden. Deze namen zijn, uiteraard, pseudo-
niemen.. In appendix 2 staat een lijst van respondenten met leeftijd, opleidingsniveau en beroep. 

22 Respectievelijk: Anke Vermeer. Corine Steen, Bart Winia. 
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zijnn deze variaties in verband te brengen met sociale achtergrond? Hoe kunnen deze ver-

schillenn in de waardering en het vertellen van moppen verklaard worden? 

Dee keuze voor de mop als centraal thema betekent echter niet dat andere typen humor 

buitenn beschouwing blijven. De mop is het beginpunt van het onderzoek; de rode draad in 

eenn sociaal-wetenschappelijke verkenning van humor en smaak. De vraag waarom mensen 

well  of niet van moppen houden, wordt steeds in verband gebracht met hun opinies over an-

deredere typen humor, als ook met meer algemene vragen over het verband tussen humor en 

klasse,, sekse, cultuur of leeftijd. Vragen over de mop worden gebruikt als ingang voor het 

stellenn van de fundamentelere vraag waar verschillen in de waardering van humor vandaan 

komen. . 

Hett onderzoeken van voorkeur en afkeer van moppen leidt vanzelf naar meer algemene 

vragenn over humor: hoe komt het dat mensen bepaalde vormen van humor wel, en andere 

juistt niet leuk vinden? Over welke onderwerpen maken mensen graag grappen, over welke 

niet?? Waarom vinden mensen iets grappig, amusant, hilarisch of juist flauw, oubollig of 

platvloers?? Welke grenzen zijn er aan grappen: wat vinden mensen te ver gaan, en wat vin-

denn ze nog wel 'kunnen'? Wat bedoelen mensen met 'gevoel voor humor'? En vooral: in 

welkee opzichten verschillen mensen hierover van mening? En welke consequenties heeft dit 

voorr de omgang? 

Omm deze vragen te beantwoorden heb ik vele duizenden moppen verzameld, heb ik een 

vragenlijstt verspreid onder 340 Nederlanders en heb ik zeventig mensen uitgebreid gespro-

kenn over moppen en humor. De helft van deze informanten waren echte moppenliefhebbers; 

mensenn die vele honderden moppen kenden en deze vaak en graag vertelden. De andere 

helftt waren 'gewone Nederlanders', een doorsnee van de Nederlandse bevolking, met mop-

penliefhebbers,, maar ook echte moppenhaters en mensen die vrij neutraal tegenover het 

genree stonden. Naast al deze pogingen iets te weten komen over moppen en moppenvertel-

lers,, heb ik me ook verdiept in andere typen humor: cabaret, spontane grappen, komische 

televisieseries.. Immers, smaakverschillen - alle verschillen - kunnen alleen worden onder-

zochtt door vergelijking; om verschillen in de waardering van humor op het spoor te komen 

moett dus ook worden gekeken wat mensen die niet van moppen houden wel grappig vinden. 

Moppenn zal de lezer hier maar mondjesmaat aantreffen; de opzet van het boek is niet om 

eenn overzicht te geven van Nederlandse moppen, maar van de verschillen in waardering van 

dezee moppen. De inhoud van deze moppen, zo zal ik betogen, is voor een belangrijk deel 

afhankelijkk juist van de variaties in de waardering van dit genre. Het is echter onmogelijk 

omm de beoordeling van het genre te bespreken zonder ook maar enige aandacht te besteden 

aann het genre zelf. De twee delen waarin ik onderzoeksmateriaal bespreek worden dan ook 

steedss ingeleid door een hoofdstuk over moppen: het tweede deel wordt voorafgegaan door 

eenn hoofdstuk waar ik inga op het genre van de mop; het derde deel begint met een hoofd-

stukk over het repertoire: over de Nederlandse moppencultuur in de laatste vijfti g jaar. 
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Verschillenn in de waardering van moppen raken aan drie van de belangrijkste sociale 

onderscheidingenn in Nederland: sekse, leeftijd en klasse. De mop is een uitgesproken man-

nelijkk genre. Vrouwen vertellen maar zelden moppen - meestal zeggen ze dat ze moppen 

niett kunnen onthouden - en lijken ze ook aanzienlijk minder te waarderen dan mannen. 

Leertijdsverschillenn hebben meer te maken met afzonderlijke moppen: grappen die ouderen 

leukk vinden, vinden jongeren vaak 'slap' of ; de humor van jongeren gaat ouderen al 

snell  te ver. Het gaat hier dus om verschillen in gevoeligheid. Meer echter nog dan over sek-

see en leeftijdsverschil, aanzienlijk meer ook dan ik aanvankelijk vermoedde, gaat dit boek 

overr klasse. Vragen over moppen, maar ook vragen over humoristen, of humoristische tele-

visieprogramma'ss leiden al snel tot vragen over hoge en lage cultuur, over platvloersheid en 

goedee smaak, over volkse en elitaire humor - en daarmee: over smaakverschillen tussen 

hogerr en lager opgeleiden, en over klassencultuur in Nederland. Het discours over humor is 

doortrokkenn van verwijzingen naar klasse. 

Dee beoordeling of iets grappig is of niet gaat spontaan, automatisch, bijna als een reflex; 

mensenn lachen vrijwel zonder na te denken. Mensen vinden het vaak raar en niet helemaal 

plezierigg dat ik probeer iets persoonlijks en spontaans als humor in verband te brengen met 

socialee achtergrond. Gevoel voor humor ligt dicht tegen zelfbeeld aan; een dergelijke be-

handelingg van humor lijk t de authenticiteit ervan in twijfel te trekken. De weerstand geldt 

speciaall  mijn pogingen humor in verband te brengen met klasse. Waar mensen nog wel be-

reidd zijn om na te denken over mannelijke en vrouwelijke humor, over de ruwe humor van 

dee jeugd en de brave humor van ouderen, of over de verschillende humor van katholieken 

enn protestanten of van gelovigen en niet-gelovigen (hoewel hieraan meer genoegen beleefd 

wordtt door respectievelijk katholieken en niet-gelovigen) en zelfs graag uitweiden over het 

verschill  tussen Amsterdammers, Groningers en Limburgers, veroorzaakt het bespreken van 

humorr en klasse nogal wat onbehagen. Hier stuit de onderzoeker op een dubbele weerstand: 

niett alleen het sociologiscrcn over humor, ook de poging om mensen in te delen naar 'klas-

se'' wordt maar matig gewaardeerd. Nederlanders praten niet graag over klassenverschillen. 

Zijj  erkennen niet graag dat hun eigen gedrag iets met klasse te maken heeft. Maar bovenal 

zijnn ze huiverig om iets te zeggen over de klasseachtergrond van anderen. 

Sociologiserenn over humor is geen onverdeeld plezierige bezigheid. Niet alleen is het 

eenn poging tot onttovering van iets waar we erg op gesteld zijn - ons gevoel voor humor -, 

dee serieuze toon die bij wetenschap hoort combineert ook maar matig met de frivoliteit van 

hett onderwerp. Een wetenschapper die zich bezighoudt met humor moet zich dan ook al 

snell  verweren tegen het dodelijke verwijt geen gevoel voor humor te hebben. Het analyse-

renn van humor is immers slecht te verenigen met het waarderen, om maar niet te spreken 

vann het creëren, ervan. En inderdaad, dit is niet bedoeld als een grappig boek. Het is een 

boekk óver grappen - en niet per se grappiger dan andere boeken in hetzelfde genre: het so-

ciaal-wetenschappelijkee proefschrift. 
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MOPPENN EN HUMOR 

Moppenn zijn - zoals alle vormen van humor - bedoeld om te amuseren, om mensen aan het 

lachenn te maken. Al sinds de oudheid hebben vele grote en minder grote denkers nagedacht 

overr humor, en er is maar één ding waar ze het allemaal over eens zijn: 'humor' is een ple-

zierigee ervaring die vaak gepaard gaat met lachen. Humor is niet louter onschuldig vermaak, 

hett kan mensen nader tot elkaar brengen, beschamen, belachelijk maken, aan het denken 

zetten,, spanning ontladen of ernstige zaken relativeren. Echter, als mensen een grap niet 

leukk vinden, kan humor ook deze andere functies niet naar behoren vervullen. Humor kan 

velee functies vervullen en vele betekenissen hebben, maar de eerste doelstelling van een 

grapp is altijd amusement: het teweegbrengen van een lach. 

Dee mop is maar één vorm van humor. Naast moppen bestaan er vele andere humoristi-

schee genres en stijlen, variërend van slapstick tot sinterklaasgedichten of maatschappijkri-

tischh cabaret. Om op een zinvolle manier onderzoek te doen naar sociale verschillen in ge-

voell  voor humor, is het echter verstandiger om één genre centraal te stellen. Het is simpel-

wegg niet mogelijk om alle stijlen en genres in één boek recht te doen. Niet alleen is dit te 

veell  voor één onderzoek, het is ook te divers: het is maar de vraag of het mogelijk is zinvol-

lee generaliseringen te maken over uiteenlopende genres als moppen, cabaret, revue, stand-

upp comedy, clowns, tv-satire, sitcoms, humoristische talkshows, om maar niet te spreken 

vann cartoons, cursiefjes, klapsigaren, nepdrollen, clownsneuzen, of de humor in reclame, op 

uithangbordenn of op wc-deuren. En dan is dit alleen nog maar de gestandaardiseerde humor: 

spontanee grappen zoals mensen die maken in de dagelijkse omgang vallen hier nog buiten. 

Inperkingg was dus nodig. 

Naa ampel beraad is gekozen voor de mop, een van de wijdst verbreide en meest herken-

baree humoristische genres van Nederland. Een mop is een korte humoristische tekst, met 

aann het eind een onverwachte omkering of ontknoping, de clou. Meestal hebben moppen 

eenn verhaalvorm, maar ook raadsels worden wel beschouwd als moppen. Ze hebben welis-

waarr niet dezelfde verhaalvorm als moppen, maar hebben wel, net als moppen, een duide-

lijk ee clou, en zijn bovendien vaak gebaseerd op dezelfde thema's. De gebeurtenissen in een 

mopp volgen vaak een vast patroon: zo gebeuren dingen vaak drie keer. Ook voor het vertel-

lenn bestaan vaste formules: 'Komt een man bij de dokter...'; 'Een Nederlander, een Duitser 

enn een Belg...' Niet alleen vorm en opbouw van moppen, ook thema's, settings en persona-

gess staan in hoge mate vast: Sam en Moos in de Kalverstraat, een domme Belg, een dom 

blondje,, een man in een bar, een vlieg in de soep, een ontmoeting van drie personen op de 

Eiffeltoren,, in een vliegtuig of op een onbewoond eiland - allemaal personages en situaties 

diee de goede verstaander ogenblikkelijk associeert met moppen, of in elk geval met humor. 

Dezee gestandaardiseerde thema's en personages worden vaak aangeduid als humoristische 

scriptsscripts (Raskin 1985; Davies 1990, 1998a). 
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Dee sterke standaardisering van moppen heeft veel te maken met het feit dat moppen 

mondelingg overgedragen worden: moppen worden vooral verteld (Röhrich 1977; Meder & 

Venbruxx 2000). Er worden wel moppen op schrift gesteld, bijvoorbeeld in moppenboekjes, 

maarr het overgrote deel van de daarin opgenomen moppen is afkomstig uit de mondelinge 

vertelcultuur.. Mondeling overgedragen genres hebben vaak vaste formules en thema's: dit 

maaktt /e makkelijk te onthouden en door te vertellen; bovendien kunnen nieuwe clous zo 

snell  worden ingebed in een bestaand stramien. Iedereen die een mop vertelt put uit een 

enorm,, reeds bestaand, repertoire van moppen. Een moppenverteller zal dan ook nooit -

bijnaa nooit, althans, en maar zeer zelden met recht - claimen dat hij de mop zelf heeft be-

dacht.. Het gaal bij moppen, net als bij andere mondeling overgedragen genres, niet alleen 

omm de mop zelf. maar ook om het vertellen, of iemand een mop 'weet te brengen'. 

Doorr deze mondelinge overdracht bieden moppen zicht op de voor onderzoekers zo 

moeilijkk toegankelijke rol die humor speelt in de normale, dagelijkse omgang. Moppen zijn 

niett het domein van professionele humor-producenten, maar worden vooral verteld in alle-

daagsee sociale situaties door 'gewone mensen'. Hierin verschillen moppen van andere ge-

standaardiseerdee humor, die zich meestal afspeelt op papier of op een podium. Dit is vaak 

eenn vrij eenzijdige vorm van communicatie: de rol van het publiek is beperkt tot wel of niet, 

harderr of zachter lachen - en bij humor op papier, radio of televisie krijgt de humorist dit 

niett eens te horen. Bij het vertellen van moppen is daadwerkelijk sprake van contact tussen 

dee luisteraars en de moppcnvertellers. Bovendien ligt de rolverdeling niet vast: verschillen-

dee mensen in een gezelschap kunnen om en om moppen te vertellen. Via moppen is het dus 

mogelijkk zicht te krijgen op humor als een vorm van communicatie. 

Dee mop is een bij uitstek sociaal verschijnsel, deel van de cultuur en nooit de creatie van 

éénn individu: moppen zijn niet bedacht door een specifieke persoon, maar worden steeds 

opnieuww verteld en opnieuw vormgegeven in interactie. Moppen zijn van iedereen. Een 

mopp is pas een mop op het moment dat hij wordt doorverteld: dan pas wordt een grap een 

mop,, een 'sociaal feit' in plaats van een individuele creatie. Ook dit is een van de redenen 

waaromm ik gekozen heb voor de mop: een onderzoek naar cabaret of andere humor met een 

duidelijkk aanwijsbare auteur was al snel een geschiedenis geworden van grote namen en 

conflicterendee stromingen; en dat was niet het soort onderzoek dat ik in gedachten had. Bo-

vendienn bestaat bij onderzoek naar cabaret, of andere gestandaardiseerde humor, het gevaar 

datt de nadruk meer zou komen te liggen op de creatie, dan op de waardering van humor. Bij 

moppenn liggen creatie en waardering in eikaars verlengde: er is geen duidelijke scheiding 

tussenn makers of 'performers' en publiek. 

Dee belangrijkste reden om de mop centraal te stellen is echter niet de mondelinge over-

drachtt ervan, of het feit dat moppen 'van iedereen' zijn. De overweging die uiteindelijk de 

keuzee bepaalde voor de mop is de manier waarop wordt gedacht óver moppen. Zoals al eer-

derr gezegd: de mop heeft verklaarde voor- en tegenstanders. In het algemeen is de status 
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vann de mop echter vrij laag: het geldt als een niet erg verheven soort humor. Hierdoor vormt 

dee mop een goede ingang voor onderzoek naar verschillen in de waardering van humor. 

Juistt omstreden genres roepen uitgesproken reacties op en maken zo sociale onderscheidin-

genn duidelijk zichtbaar. 

Dee uitgesproken oordelen over de mop hebben veel te maken met het feit dat de beoor-

delingg van moppen vaak gaat in termen van goede en slechte smaak. 'Smaak' verwijst 

meestall  naar zaken die niet van direct levensbelang lijken, zoals de keuze voor meubilair of 

favorietee televisieserie. Toch gaat het juist bij oordelen in termen van smaak vaak om een 

zeerr diepgevoelde voorkeur of afkeer. Door op het oog triviale zaken waarover 'smaken 

verschillen'' worden sociale grenzen vaak scherp gemarkeerd. 

Aangezienn het hier een onderzoek betreft naar mijn eigen samenleving, deel ik ook deze 

opvattingenn over goede en slechte smaak. Zelf ben ik nooit erg geneigd geweest moppen te 

vertellenn (en ondanks mijn langdurige bemoeienis met moppen ben ik nog steeds geen vir-

tuozee moppenverteller) en ook in mijn sociale omgeving hoorde ik maar zelden moppen. De 

keuzee voor de mop als onderzoeksobject werd dan ook mede ingegeven door wat misschien 

hett beste kan worden omschreven als een 'antropologische impuls': de gedachte dat het on-

derzoekenn van iets wat je niet goed kent vaak meer inzicht oplevert, ook over wat eigen en 

vertrouwdd is, dan het onderzoeken van iets wat je goed kent en waarbij je je nauw betrok-

kenn voelt. De keuze voor een onderzoek naar moppen was ook een keuze voor een onder-

werpp dat weliswaar niet onbekend was, maar toch, binnen mijn eigen kringen, wel 'vreemd'. 

HUMORR ALS SOCIAAL VERSCHIJNSEL 

Denkenn over humor is altijd overwegend het domein geweest van filosofen en psychologen. 

Hoewell  humor bij uitstek een sociaal verschijnsel is - mensen lachen immers maar zelden 

alleenn - hebben sociale wetenschappers zich maar mondjesmaat met humor-onderzoek be-

ziggehouden.. De achtergrond van het merendeel van de humor-onderzoekers heeft ook gro-

tee invloed gehad op de vragen die wetenschappers zich hebben gesteld over humor. Filoso-

fen,, maar ook taal- en literatuurwetenschappers hebben humor veelal gezien als iets wat 

intrinsiekk aanwezig is in een tekst of gebeurtenis. De vraag wordt dan al snel wat 'het we-

zen'' of 'de essentie' van humor is: wat zijn de onderscheidende kenmerken van 'humor', 

'dee lach' of 'het komische"? (Morreall 1983, 1987) Voor psychologen is humor overwegend 

eenn individuele reactie op een 'humoristische stimulus'. Binnen psychologisch onderzoek 

ligtt de nadruk dan ook sterk op humor als een individuele aangelegenheid; de confrontatie 

tussenn een individu, met zijn specifieke gemoedstoestand, persoonskenmerken, 

karaktereigenschappenn en belangen, en een grap (Ruch 1998). 

7 7 



Alss humor wordt bekeken vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief dienen zich 

echterr al snel andersoortige vragen aan. Antropologen en sociologen - hoewel het hier gaat 

omm verschillende disciplines stellen zij vaak dezelfde vragen - richten de aandacht vooral 

opp de sociale en culturele inbedding van humor en lachen. Zij zoeken dan naar verbanden 

tussenn humor, cultuur en sociale relaties: waarom lachen mensen in een bepaalde maat-

schappij,, in een bepaald gezelschap, in een bepaalde setting, met een bepaalde sociale ach-

tergrondd en sociale positie, om een bepaald soort humor? Een sociaal-wetenschappelijke 

benaderingg van humor betekent dus dat niet wordt gezocht naar de intrinsieke kenmerken 

vann humor of naar humor als een individueel psychisch proces, maar naar de humor van een 

bepaaldee cultuur of sociale groep, en naar de sociale functies die humor vervult binnen spe-

cifiekee situaties en relaties. In een dergelijke benadering is er zelden sprake van 'humor' als 

algemenee categorie maar eerder als variabel en veranderlijk verschijnsel: er wordt gekeken 

naarr variaties en verschuivingen in de verschijningsvormen, betekenissen en functies van 

humorr en lachen - en naar de algemene mechanismen die daaraan ten grondslag liggen. 

Ookk in de omschrijving van humor die ik hier gebruik staat het sociale aspect van humor 

voorop.. Ik beschouw humor als 'de succesvolle uitwisseling van grappen en gelach'. Drie 

belangrijkee kenmerken van humor, die in veel definities buiten beeld blijven, staan in deze 

omschrijvingg centraal: het sociale karakter van humor, het verband tussen humor en lachen 

enn hel feit dat niet iedereen lacht om dezelfde grappen. Humor wordt in deze omschrijving 

gezienn als een uitwisseling, als een vorm van communicatie waar altijd meerdere personen 

bijj  betrokken zijn. Deze communicatie kan bovendien meer of minder succesvol zijn. Van 

humorr is pas sprake als de grap ook 'aankomt'. Bij een onsuccesvolle uitwisseling is er wel 

eenn grap - een poging om mensen aan het lachen te maken - maar geen geslaagde humor: er 

wordtt niet om de grap gelachen. 

Inn dit boek zal de discussie overwegend beperkt blijven tot bewuste pogingen om men-

senn aan het lachen te maken: grappen. Een grap - en daaronder vallen ook moppen - is al-

tijdd bedoelde humor: een sociaal gestileerde aanleiding tot lachen. De ideale, en beoogde, 

reactiee op een grap (en dus ook op een mop) is altijd een lach. Iedereen die een grap maakt 

off  een mop vertelt, hoopt dat erom gelachen zal worden. Zelfs de schrijver achter zijn bu-

reauu anticipeert op de lach van zijn publiek, al zal hij die lach zelf waarschijnlijk nooit ho-

ren.. Iemand die een grap waardeert hoeft echter niet te lachen: iemand kan vermaakt zijn 

zonderr dat daar enig uiterlijk teken van is. Toch is het, als humor wordt beschouwd als een 

vormm van communicatie, onmogelijk om de lach buiten beschouwing te laten. Iedereen die 

eenn grap maakt hoopt wel dat er om gelachen wordt; en iedereen die een lach hoort gaat 

ervann uit dat er iets grappigs is voorgevallen (en zal dan ook willen weten 'wat er zo grap-

pigg was'). 

Dee cruciale vraag wordt in deze omschrijving van humor omzeild: wat is er nodig om 

mensenn aan het lachen te maken? Als mensen met een grap pogen anderen aan het lachen te 
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maken,, hoe doen ze dat dan? Wat is het dat mensen doet lachen? Hoe herkennen mensen 

eenn poging tot humor? In het volgende hoofdstuk geef ik een overzicht van wetenschappe-

lijk ee benaderingen van humor. Daar zal uitgebreid op deze vragen worden ingegaan, maar 

zall  ook blijken dat het erg moeilijk, zo niet onmogelijk, is een sluitend en definitief ant-

woordd op deze vragen te geven. Vanuit het hier gekozen perspectief is het ook niet nodig 

dezee vragen volledig te beantwoorden - al is het begrip van verschillen in de waardering 

vann humor moeilijk als niet duidelijk is wat we onder humor moeten verstaan. In eerste in-

stantiee is het echter belangrijker vast te stellen wat precies de sociale betekenis van humor 

is:: op welke manier houdt humor verband met cultuur, maatschappij en sociale relaties? 

Alss humor wordt gezien als een sociaal verschijnsel is een drietal aspecten van humor 

speciaall  van belang. Ten eerste, wat ook blijkt uit deze definitie: elke grap is uiteindelijk 

eenn vorm van communicatie, een uitwisseling waarbij altijd meer dan één persoon betrok-

kenn is. Ten tweede - en dit werd ook al eerder opgemerkt - verschillen in waardering van 

humorr zijn voor een belangrijk deel sociaal en cultureel bepaald. Wat mensen grappig vin-

denn verschilt van cultuur tot cultuur en van groep tot groep. Humor is een kwestie van cul-

tuur,, maar binnen een cultuur ook een kwestie van smaak. En ten slotte: humor raakt vaak 

aann sociale en morele grenzen. Grappen gaan vaak over taboes of 'pijnlijke onderwerpen'; 

err wordt vaak verwezen naar iets wat niet hoort of niet mag. Hierbij worden sociale en mo-

relee grenzen vaak enigszins overschreden. Humor markeert echter niet alleen normatieve of 

morelee grenzen - pijnlijkheidsdrempels, grenzen tussen wat kan of wat te ver gaat - maar 

ookk sociale grenzen. Humor is een krachtig middel om mensen samen te binden en daarmee 

ookk automatisch: anderen uit te sluiten. Soms gebeurt dit rechtstreeks, door mensen uit te 

lachen.. Echter, ook indirect fungeert humor als sociale grensmarkering; door gedeelde stan-

daardenn over wat leuk is en wat niet, maar ook simpelweg doordat een grap voor een be-

langrijkk deel een kwestie is van gedeelde kennis. De lach maakt groepsgrenzen duidelijk 

zichtbaarr en voelbaar: wie lacht hoort er bij, wie niet lacht valt erbuiten. 

Dezee drie aspecten van humor - als communicatie, als kwestie van smaak en als grens-

markeringg - zullen hier dienen als richtlijn voor het begrijpen van verschillen in de waarde-

ringg van moppen en humor in Nederland. Niet alleen bieden deze drie aspecten een raam-

werkk voor het begrijpen van humor als een sociaal verschijnsel, ze bieden ook verbindings-

mogelijkhedenn met andere benaderingen in de sociale wetenschappen: communicatie, 

smaak-- en cultuurverschil en sociale en morele grenzen vormen belangrijke thema's binnen 

dee sociale wetenschap. Deze drie thema's liggen dus op een 'snijpunt' van humor-

onderzoekk en sociaal-wetenschappelijke theorie. In het geval van de eerste en de laatste 

benaderingg is dit verband al vaker geëxploreerd: het verband tussen humor en sociale gren-

zen,, en humor als een vorm van communicatie zijn ook de twee belangrijkste thema's in het 

bestaandee sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar humor. Het derde thema - het verband 

tussenn humor en smaak - staat aanzienlijk minder centraal in het bestaande sociaal-
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wetenschappelijkk onderzoek naar humor. Het sluit echter goed aan bij - met name sociolo-

gischh - onderzoek en theorievorming over smaak en levensstijl. De volgende paragraaf zal 

daaromm specifiek worden ingaan op smaak en smaakverschil. 

HUMORR EN SMAAK 

Humorr verschilt van cultuur tot cultuur. Iedereen erkent dat Nederlanders een ander gevoel 

voorr humor hebben dan Engelsen, Amerikanen of' Duitsers. Een dergelijke constatering 

wordtt meestal snel gevolgd door de stelling dat het gevoel voor humor in bepaalde culturen 

ookk béter is dan in andere. Zo staan Engelsen bekend om hun uitstekende gevoel voor hu-

morr - zij hebhen het woord "humor' zijn huidige betekenis gegeven, terwijl de Duitsers in-

ternationaall  bekend staan om hun bedroevende gebrek aan humor. Uit antropologisch on-

derzoekk naar humor blijkt ook een duidelijk verband tussen humor en cultuur: de gedocu-

menteerdee humor van in tijd of plaats ver van ons verwijderde culturen komt ons vaak voor 

alss grof. vreemd, absurd, of domweg onbegrijpelijk (Apte 1985). 

Hett onvermogen andermans humor te begrijpen is deels een kwestie van kennisgebrek. 

Taall  is vaak een belangrijke barrière bij het begrijpen van humor, maar daarnaast is er voor 

hell  hegrijpen van een grap ook een behoorlijke hoeveelheid culturele kennis nodig. Grap-

penn zijn vaak gebaseerd op impliciete verwijzingen, die alleen voor insiders te begrijpen 

zijn.. Daarnaast is humor nauw gerelateerd aan de culturele grenzen, normen en waarden in 

eenn bepaalde cultuur. Een grap die in één cultuur zeer gewaardeerd wordt, kan in een andere 

cultuurr te ver gaan, maar ook mislopen omdat het onderwerp van de grap mensen niet ge-

noegg kan schelen. 

Naastt dergelijke inhoudelijke verschillen in de humor van verschillende culturen zijn er 

ookk verschillen in gevoel voor humor die het beste samen te vatten zijn als verschillen in 

stijl.stijl. Het verschil tussen Engelse en Amerikaanse humor, bijvoorbeeld, wordt wel samenge-

vatt als de tegenstelling tussen understatement en overstatement (Davies 1984). Hoewel dit 

eenn vrij weidse generalisering is, geeft het wel een idee van wat bedoeld wordt met stijl: 

verschillenn in stijl zijn niet direct gerelateerd aan de thema's of de onderwerpen van de 

grap.. Stijl is meer een kwestie van toon of houding. Dergelijke stijlverschillen zijn moeilijk 

onderr woorden te brengen, ze zijn subtieler, maar misschien nog crucialer dan de meer in 

hell  oog springende verschillen in onderwerpkeuze of taalgebruik. 

Niett alleen tussen culturen, ook binnen één cultuur bestaan grote verschillen in wat men-

senn grappig vinden. Deze verschillen zijn deels te omschrijven als (sub)culturele verschillen 

binnenn een nationale cultuur. Binnen Nederland is er bijvoorbeeld een cultuurverschil tus-

senn stad en platteland, tussen hoger en lager opgeleiden en tussen ouderen en jongeren. Dit 
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wordtt ook weerspiegeld in de humor, zoals ook zichtbaar is in de verschillende Nederland-

see humoristen: Hans Teeuwen is voor de jeugd, Toon Hermans voor de ouderen; André van 

Duinn is vooral populair onder lager opgeleiden, Freek de Jonge is meer de cabaretier van de 

intellectuelen.. Cultuurverschillen tussen groepen binnen een maatschappij worden door so-

ciologenn vaak onderzocht onder de noemer 'levensstijlen': verschillende leefpatronen bin-

nenn één cultuur. 

Dee verschillen in humor tussen verschillende groepen binnen de Nederlandse samenle-

vingg zijn, net als de verschillen tussen culturen, in verband te brengen met verschil in kennis 

enn begrip van de verwijzingen en met verschil in pijnlijkheidsdrempels (Elias 1984) - wat te 

verr gaat en wat nog kan. Daarnaast zijn er ook binnen de Nederlandse samenleving duide-

lijk ee verschillen in stijl. Om een voorbeeld te noemen: veel verschillen in beoordeling van 

Vann Duin zijn misschien het best te omschrijven als stijlverschil. Er zijn waarschijnlijk 

maarr weinig mensen in Nederland die hem niet begrijpen en hij jaagt mensen ook niet tegen 

zichh in het harnas door grenzen te overschrijden. Niemand twijfelt aan zijn vakmanschap, en 

tochh vinden veel mensen hem niet leuk. Het is meer een kwestie van stijl, of smaak. 

Binnenn de sociologie is veel onderzoek gedaan naar het verband tussen sociale achter-

grondd en esthetische voorkeuren - ofwel smaakverschillen. Dat onderzoek richt zich bij-

voorbeeldd op verschillen in 'cultuurconsumptie' als museumbezoek of de voorkeur voor 

bepaaldee typen kunst, huisinrichting, kleding, maar ook spraakstijlen. Deze voorkeuren 

wordenn dan gekoppeld aan 'levensstijl' (Bourdieu 1984; Van Eijck 1998; Ganzeboom 

1988;; Halle 1993; Knuist 1989; Lamont 1992; Peterson & Simkus 1992). 

'Stijl'' en 'smaak' zijn verwante begrippen, maar smaak houdt vooral verband met de 

beoordelingg van dingen, de consumptie, terwijl het stijlbegrip een actievere rol impliceert: 

dee productie. Iemand met een bepaalde smaak houdt van een bepaalde stijl. Smaak gaat 

overr 'wat mensen ergens in zien', stijl eerder over 'hoe mensen het doen'. Bij humor lopen 

dezee factoren snel in elkaar over: maar bij kunst is dit duidelijk gescheiden: de kunstenaar 

heeftt (een) stijl en de kunstliefhebber heeft (een) smaak. Daarnaast is smaak een wat losser 

begripp dan stijl: het hoeft niet meer te zijn dan een omschrijving van alles wat iemand waar-

deertt of niet. Stijl impliceert meer interne consistentie impliceert: dat iemand een bepaalde 

stijll  heeft, impliceert dat deze stijl in veel van wat hij doet terug te zien is. Smaak en stijl 

zijnn bovendien begrippen die zowel in beschrijvende als evaluerende zin gebruikt kunnen 

worden:: iemand die 'stijl heeft', heeft een goede stijl, en iemand zonder smaak, is iemand 

mett slechte smaak. 

Typerendd voor verschillen in levensstijl - esthetische voorkeuren, verschillen in smaak 

enn stijl - is dat ze grote symbolische betekenis hebben (Lamont & Fournier 1992; m.n. Gans 

-11 De scheidslijn binnen de Nederlandse sociologie lijk t zich zo nu en dan ook voort te zetten in de terminologie: 
dee empirisch-theoretische sociologen uit Utrecht, Groningen en Nijmegen spreken van 'leefstijl', terwijl de meer 
kwalitatievee Amsterdammers eerder spreken van 'levensstijl'. 
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1992).. Het gaat hier steeds om keuzen die niet van levensbelang zijn: voorkeuren voor 

meubilair,, boeken, schilderijen. Maar juist deze keuzen kunnen zeer heftige en uitgesproken 

reactiess oproepen. Smaak wordt, net als humor, gevoeld als iets zeer persoonlijks en spon-

taans,, maar dient tegelijkertijd als een manier om vast te stellen of mensen op dezelfde 

**  zitten. Hiermee fungeert humor als een directe sociale begrenzing, niet alleen 

tussenn culturen, maar tussen groepen binnen een cultuur. 

Dergelijkee cultuurverschillen binnen één maatschappij zijn echter niet volledig onafhan-

kelijkk van elkaar. Hoewel verschillende groepen binnen de Nederlandse samenleving deels 

eigenn waarden, normen, ideeën en symbolen hebben, die verschillen van die van andere Ne-

derlandsee subculturen, worden smaak en stijl van verschillende 'leefstijlgroepen' gedefini-

eerdd en gevormd in verhouding, en zelfs in tegenstelling, tot smaken en stijlen van andere 

groepen.. In jeugdcultuur, bijvoorbeeld, zit altijd óók een min of meer bewuste afwijzing van 

dee cultuur van de volwassenen (Willi s e.a. 1990). Ook klassencultuur is vaak deels geba-

seerdd op een afwijzing van smaak, gedragen levensstijl van andere klassen. De hogere mid-

denklassee probeert zich altijd te onderscheiden van de cultuur van de lagere klassen (Bour-

dieuu 1984). 'Smaak' is daarbij altijd een van de wapens van de hogere klassen: de macht om 

dee voorkeuren van andere mensen te definiëren als minder waardevol dan de eigen. 

Datt smaak altijd een manier is om zich te onderscheiden - een middel tot distinctie - is 

dee centrale stelling van La Distinction (1984). In dit boek - berucht moeilijk te lezen, maar 

eenn sociologisch standaardwerk - toont de socioloog Bourdieu aan dat esthetische voorkeur, 

smaakk dus, sterk gebonden is aan klasse. Welke schilderijen, muziek of boeken iemand 

waardeert,, maar ook wat iemand graag eet of waar iemand graag foto's van maakt, hangt 

samenn met klassenpositie. Bourdieu onderscheidt twee aspecten van deze klassenpositie: om 

iee beginnen is klasse - en dus smaak - gerelateerd aan economisch kapitaal, hoeveel geld 

iemandd heeft of verdient. Daarnaast is er de invloed van cultureel kapitaal, de opleiding die 

iemandd heeft gevolgd en daarmee samenhangend, zijn kennis van 'hoge cultuur'. Deze twee 

vormenn van kapitaal vallen niet geheel samen. Er zijn mensen met veel cultureel, maar wei-

nigg economisch kapitaal - arme maar zeer gecultiveerde intellectuelen en artistiekelingen -

enn nouveaiix riches met veel geld maar 'verkeerde' auto's, kleren, kapsels en vakantiebe-

stemmingen.. De esthetische voorkeuren die samenhangen met veel economisch kapitaal zijn 

dann ook niet helemaal dezelfde als die van mensen met veel cultureel kapitaal. 

Volgenss Bourdieu vormen esthetische voorkeuren een manier om zich te sociaal te on-

derscheiden.. Smaak is een teken van en middel tot distinctie, het is gerelateerd aan status. 

Smaakk is een teken datje weet hoe je te gedragen in een bepaalde omgeving. Dat smaak een 

middell  tot distinctie is, wil echter niet zeggen dat mensen zich bij hun voorkeur voor humor, 
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kunstt of televisieprogramma's bewust laten leiden door de behoefte om anders of beter te 

zijnn dan anderen. Smaak is meer dan een opgelegde poging om ergens bij te horen; het gaat 

vanzelf.. 'Elke smaak wordt ervaren als natuurlijk - en dat is het ook bijna, als habitus - wat 

neerkomtt op het afwijzen van andere als onnatuurlijk en dientengevolge slecht.' (Bourdieu 

1984:: 56) Variaties in smaak en stijl zijn volgens Bourdieu de belichaming van sociale on-

derscheidingen,, het zijn 'symbolische herscheppingen van feitelijke verschillen' (Bourdieu 

1989:: 154). Esthetische oordelen zijn daardoor onontkoombaar verstrengeld met sociale 

onderscheidingen. . 

Smaakk is een deel van wat Bourdieu de habitus noemt: belichaamde, in het lichaam in-

gesletenn cultuur. Dit omvat niet alleen esthetische oordelen over humor, schilderijen of kle-

ding,, maar ook de manier waarop iemand praat, hoe iemand beweegt, hoe iemand zichzelf 

enn anderen ziet. Al deze dingen worden gevormd door cultuur en maatschappelijke positie. 

Ookk wat iemand humoristisch vindt is deel van de habitus: de reactie op humor is bijna re-

flexmatigg - je lacht of je lacht niet. Tegelijkertijd zijn die reacties - zoals uit dit boek zal 

blijkenn - sterk gebonden aan sociale positie: verschillende mensen lachen om verschillende 

dingen. . 

Iemandss 'habitus' is niet neutraal: bepaalde voorkeuren en gedragingen hebben meer 

waarde,, boezemen meer ontzag in en hebben meer legitimiteit dan andere. De voorkeuren 

vann hoger opgeleiden zijn maatschappelijke meer waard dan van lager opgeleiden. Hun 

smaakk heeft meer status omdat zij meer status hebben, en omgekeerd: zij hebben meer sta-

tuss vanwege hun smaak. Smaak is dan ook een vorm van 'symbolisch' kapitaal: de status 

vann bepaalde groepen wordt vrij automatisch omgezet in de status van hun esthetische 

voorkeuren.. Ook gevoel voor humor - uiteindelijk ook een soort esthetische voorkeur - is 

eenn vorm van kapitaal. Dit geldt niet alleen voor de voorkeur voor een bepaald type humor, 

maarr ook voor het vermogen om op de juiste manier grappig te zijn. Weten welke grappen 

jee moet maken in welke omgeving is symbolisch kapitaal: een vaardigheid die in bepaalde 

gezelschappenn aanzien oplevert. 

Levensstijlen,, en daarmee ook 'smaken', hangen samen met verschillende maatschappe-

lijkee onderscheidingen. Bourdieu richtte zich hierbij vooral op klasse. Daarnaast zijn er ech-

terr nog verschillende andere belangrijke sociale onderscheidingen zoals leeftijd, sekse, reli-

eie,, regionale of etnische achtergrond - al deze onderscheidingen hebben de neiging om 

samenn te hangen met smaak en levensstijlen. In dit boek zal worden geprobeerd een inde-

lingg te maken, niet van levensstijlen, maar van humorstijlen: van verschillende 'humoristi-

schee habitus'. De vraag is daarbij niet alleen in hoeverre deze stijlen samenhangen met so-

cialee achtergrond, maar ook: waarom? Hoe hangt een humorstijl samen met andere aspecten 

vann iemands gedrag? De theorie van Bourdieu zal hierbij dienen als inspiratiebron. 
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DEE OPZET VAN DIT BOEK 

Ditt boek bestaat uit drie delen: een inleidend gedeelte, een deel over verschillen in de waar-

deringg van het genre en een deel over verschillen in de waardering van afzonderlijke mop-

pen.. Het eerste deel behelst, naast deze inleiding, hoofdstukken over theorie en methodolo-

gie.. Om te beginnen zal, in hoofdstuk twee, een overzicht worden gegeven van de bestaande 

theorieënn en benaderingen van humor. Hierbij zal vooral worden gekeken in hoeverre deze 

benaderingenn aanknopingspunten bieden voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 

Inn het derde hoofdstuk zal worden ingegaan op de methodologische overwegingen die een 

roll  hebben gespeeld bij dit onderzoek: welke methoden zijn gekozen voor het onderzoeken 

vann de verschillen in de waardering van moppen? 

Hett tweede deel heet Stijl en sociale achtergrond. Dit deel gaat over de vraag waar ver-

schillenn in de waardering van het genre van de mop vandaan komen. Om te beginnen biedt 

hoofdstukk vier een overzicht van de sociogenese van het genre. Hier zal ik niet alleen in-

gaann op de geschiedenis van de mop, maar zal ik ook proberen deze te verbinden met ont-

wikkelingg van andere humoristische genres. Vervolgens staat in drie hoofdstukken de vraag 

centraall  waarom mensen houden van de mop als genre. Hoofdstuk vijf gaat over de patro-

nenn in de waardering van de mop als genre. Zoals al gezegd hangt de waardering van mop-

penn - het genre als geheel - sterk samen met sekse en klasse. In hoofdstuk vijf breng ik deze 

verschillenn in verband met verschillen in communicatiestijl: in manieren van omgaan met 

anderen.. Hoofdstuk zes gaat over de relatie tussen de waardering van moppen en andere 

vormenn van humor. Hier zal ik betogen dat de waardering van het genre van de mop even-

eenss samenhangt met verschillen in humorstijI: ideeën over goede en slechte smaak op het 

gebiedd van humor. In hoofdstuk zeven, tenslotte, ga ik in op humorstijlen in het dagelijks 

leven.. Hier worden humorstijlen en communicatiestijlen met elkaar verbonden. 

Hell  tweede deel gaat dus over het genre: over de vraag waarom mensen wel of geen 

voorkeurr hebhen voor moppen in het algemeen. In het derde deel verschuift de aandacht 

naarr de inhoud van de moppen. Verschillen in de waardering van moppen zijn uiteraard 

gerelateerdd aan de vorm en inhoud van de moppen, ofwel: aan het repertoire. Dergelijke 

verschillenn leiden ook tol verschillen in de waardering van de specifieke moppen: niet ie-

dereenn vindt elke mop even leuk, of elk onderwerp even geschikt om over te grappen. Al-

lereerstt zal ik, in hoofdstuk acht, ingaan op het repertoire: op de moppen die op dit moment 

inn Nederland verteld worden. Hoofdstuk negen gaat over de verhouding tussen smaakver-

schill  en kwaliteitsverschil bij afzonderlijke moppen; op de vraag wat een 'goede mop' is. In 

hell  laatste hoofdstuk, ten slotte, kijk ik weer naar variaties tussen groepen in de waardering 

vann afzonderlijke moppen. 

Dee inhoud van de moppen is hier echter bewust geplaatst na de hoofdstukken over ver-

schillenn in de verspreiding van het genre als geheel. De gedachte hierachter is dat de inhoud 
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vann de moppen beïnvloed wordt door degenen die ze vertellen; als moppen voornamelijk 

verteldd worden in bepaalde sociale groepen - meer door mannen dan door vrouwen, meer 

doorr lager dan door hoger opgeleiden - moet dit ook effect hebben op de inhoud van deze 

moppen.. Het wereldbeeld van de groepen die meer moppen vertellen zal in deze moppen 

ookk meer weerspiegeld worden. De inhoud van moppen moet worden begrepen als een af-

spiegelingg van de belevingswereld van de vertellers. 

Aann het eind van deze inleiding nog enkele waarschuwingen voor de lezer. Allereerst een 

opmerkingg over stijl: bij het schrijven van dit boek heb ik er bewust voor gekozen om mijn 

eigenn stem soms door te laten klinken. Dit heeft verschillende redenen. Om te beginnen vind 

ikk het eerlijk: het is bij het schrijven over smaak bijna onmogelijk om je eigen oordeel en 

perspectieff  niet door te laten klinken: hoe hard ik ook mijn best doe, in mijn beschrijvingen 

vann Freek de Jonge zal altijd meer sympathiek doorklinken dan in mijn beschrijvingen van 

dee gemiddelde schuine mop. Niet alleen in de beschrijving, maar in het hele onderzoek 

speeldee dit mee. Ik ben er diep van doordrongen hoezeer het feit dat ik het was die dit on-

derzoekk deed, en vooral: die de interviews deed, van invloed is geweest op het uiteindelijke 

resultaat.. Uit de centrale gedachte van dit boek volgt dit bijna vanzelf: het is altijd makke-

lijkerr praten met iemand die je eigen humor deelt, en de interviews met mensen die mijn 

smaakk deelden, liepen vaak ook soepeler en makkelijker. Het lukte me domweg niet altijd 

evenn goed om te lachen om de grapjes van mijn informanten, of om grapjes te maken die zij 

grappigg vonden. 

Bijj  een onderzoek naar humor is een ik-perspectief niet alleen eerlijk, of moeilijk te 

vermijdenn bij de materiaalverzameling, maar ook zinvol. Humor is per slot van rekening een 

zeerr directe affectieve reactie. De beoordeling van humor is niet los te zien van de beoorde-

laar.. Bij de interpretatie van de voorkeuren van mijn informanten, maar ook van de humor 

zelf,, van de moppen, de humoristen, en de navertelde grappen was mijn eigen vermogen om 

dezee grappen te begrijpen onontbeerlijk. Ik zou geen humorstijlen kunnen analyseren als ik 

niett zelf de humoristen had gezien, en begrepen. Zowel in de gesprekken met de responden-

ten,, als bij het tot mij nemen van de humor, was mijn eigen rol en oordeel een belangrijke 

onderzoeksbron.. Wellicht komt dit niet overeen met iedereens wetenschapsopvatting, maar 

ikk zie niet hoe ik het anders had moeten doen. 

Dann nog een waarschuwing die bijna traditioneel is aan het begin van boeken over hu-

mor.. Dit boek bevat een aantal grappen die kwetsend of schokkend gevonden zouden kun-

nenn worden; mijn excuses hiervoor, maar zo is de aard van het materiaal. Dat ik een mop 

citeer,, wil zeker niet zeggen dat ik deze mop waardeer, of zelfs goedkeur. 
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