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2.. LACHEN EN LATEN LACHEN 

WetenschappersWetenschappers over humor en lachen 

Omm te kunnen verklaren waarom mensen lachen - of niet - om een specifiek type humor, de 

mop,, in een specifieke cultuur, de Nederlandse aan het einde van de twintigste eeuw, moet 

eersteerst de vraag worden gesteld waar mensen überhaupt om lachen, en waarom. Waarom 

vindenn mensen bepaalde voorvallen, verschijnselen of vertellingen grappig; en wat houdt 

datt in, dat iets 'grappig' is? Over deze vragen is in de loop van de tijd veel nagedacht en 

geschreven,, maar een definitief en sluitend antwoord hierop is, naar mijn mening althans, 

nooitt gegeven. Het nadenken over deze vragen heeft echter geleid tot vele verhelderende 

(maarr minstens evenveel vertroebelende) inzichten over humor en lachen. 

Inn dit hoofdstuk wil ik een beknopt overzicht geven van hoe men zoal heeft geprobeerd 

dezee vragen over humor en lachen te beantwoorden. Deze antwoorden variëren van ab-

stractee en theoretische verhandelingen over de aard van humor, tot precieze, empirische 

studiess van specifieke verschijningsvormen van humor of lachen. Als uitgangspunt bij de 

rondgangg langs deze benaderingen neem ik het hierboven geschetste idee dat humor een 

'succesvollee uitwisseling van grappen en gelach' is. In deze omschrijving komen drie aspec-

tenn van humor naar voren: 1. er wordt om gelachen. 2. er bestaan specifieke aanleidingen tot 

lachenn - grappen - en 3. er vindt een uitwisseling plaats - er zijn meerdere personen bij 

betrokken.. Uitgaand van deze omschrijving dienen zich de volgende drie vragen aan, die in 

ditt hoofdstuk achtereenvolgens zullen worden behandeld: Wat is lachen? Welke aanleidin-

genn zijn er tot lachen, hoe zien deze eruit, hoe worden deze vormgegeven, ofwel: wat zijn 

'grappen'?? Hoe worden grappen en gelach uitgewisseld, ofwel: hoe werkt humor als een 

vormm van communicatie? Aan elk van deze vragen zal een afzonderlijke paragraaf worden 

gewijd. . 

Dee omschrijving van humor als 'succesvolle uitwisseling van grappen en gelach' roept 

nogg een vraag op, die maar zelden gesteld is door de denkers, schrijvers en wetenschappers 

diee hier de revue zullen passeren: hoe komt het dat niet iedereen om dezelfde grappen 

11 De 'humor studies' vormen inmiddels een respectabel wetenschappelijke veld, met een eigen tijdschrift. Humor, 
enn jaarlijkse congressen. Het veld is nog altijd zo klein dat het voor één persoon te overzien is; maar wel zo groot 
datt een overzicht van humor onderzoek en -theorie niet meer past in één hoofdstuk: zie hiervoor Chapman & Foot 
1976;; Goldstein & MacGhee 1972; 1976; MacGhee & Goldstein 1983a; b; Derks 1996; Ruch 1998. Voorde 
standd van zaken binnen afzonderlijke disciplines: Apte 1985 voor de antropologie; Attardo 1994 voor taalweten-
schap;; Morreall 1983 voor filosofie; Ruch 1998, en daarin m.n. Martin 1998 voor de psychologie;; Verberckmoes 
19977 en 1998: 1 1-24 voor de geschiedwetenschap. Een overzicht van de sociologie van de humor of een meer 
theoretischh overzicht van sociaal-wetenschappelijke benaderingen van humor is er niet. hoewel de boeken van 
MulkayMulkay (1988), Palmer (1994), en ook het boek van Peter Berger (1997) wellicht als zodanig omschreven zouden 
kunnenn worden. 
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lacht?? Deze vraag is onlosmakelijk verbonden met de hier gekozen omschrijving: immers, 

hett feit dat humor hier wordt omschreven als een 'succesvolle uitwisseling' impliceert dat 

dezee uitwisseling ook fout kan gaan: er is een grap, maar er wordt niet gelachen. Humor is 

altijdd een kwestie van smaak: er zijn, ook binnen één cultuur of groep, duidelijke verschillen 

inn gevoel voor humor. De verschillende benaderingen zullen steeds in het licht van deze 

vraagg besproken worden. Aan het eind van het hoofdstuk zal deze vraag dan expliciet aan 

dee orde komen: wat kunnen al deze theorieën, ideeën en benaderingen van humor bijdragen 

aann het begrip van sociale en culturele verschillen in de waardering van verschillende typen 

humor? ? 

Eenn theoretisch overzicht als dit doet misschien nogal schools aan. De wetenschappelij-

kee humorvorsing, of 'humor studies' zoals het tegenwoordig genoemd wordt, heeft echter 

eenn eigen canon, die ik buiten dit wetenschappelijke veld vermoedelijk niet bekend kan 

veronderstellen.. Hoewel ik aan het eind van dit hoofdstuk tot de conclusie zal komen dat 

veell  van het bestaande humoronderzoek mij bij het beantwoorden van mijn vragen over 

humorr en smaak weinig helpt, is de canon van de 'humor studies' belangrijk geweest voor 

hett formuleren van deze vragen. De uitvoerige rondgang langs filosofie, psychologie, biolo-

giee en linguïstiek van de humor verduidelijkt, naar ik hoop, de bijdrage die een sociologie 

(enn antropologie) van de humor zou kunnen leveren. Juist door heel andere vragen te stel-

len,, ga ik de discussie aan met andere 'humorologen'. 

DEE LACH 

Waarr lachen mensen om, en waarom? Dit is de vraag die centraal heeft gestaan in een lange 

filosofische,, literaire en wetenschappelijke traditie van humorvorsers, van Plato en Aristote-

less tot Schopenhauer, Bergson en Freud. In de loop van de tijd zijn op deze vraag drie 

'klassieke'' antwoorden gegeven: 1. lachen wordt veroorzaakt door - en is dus een uiting 

vann - gevoelens van superioriteit of agressie; 2. lachen wordt veroorzaakt door een ontla-

dingg van fysieke, psychische of sociale spanning; en 3. lachen is een reactie op het doorbre-

kenn van een verwachtingspatroon, een incongruïteit. Deze antwoorden op de vraag wat 

humorr is worden in het algemeen samengevat als superioriteitstheorie, ventieltheorie en 

incongruïteitstheoriee (Morreall 1983; Raskin 1985). 

Humortheoreticii  zijn hierbij meer geïnteresseerd geweest in de aanleidingen en effecten 

vann deze lach, dan in de lach zelf. De klassieke theorieën gaan vooral over de manier waar-

opp agressie en de superioriteitsgevoelens van de lacher worden omgezet in humor; over het 

effectt van het ventileren van opgekropte spanning door een grap of een lachbui; en over de 

specifiekee manieren waarop verwachtingspatronen verbroken moeten worden om mensen 
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aann het lachen te maken. De lach zelf, als fysieke reactie, psychische gewaarwording of 

sociaall  signaal, blijf t hierbij vaak buiten beschouwing (zie ook Chapman 1983). 

Ikk denk echter dat humor niet goed begrepen kan worden zonder de lach daar direct bij 

tee betrekken. De moppenvertellers die ik heb geïnterviewd zeiden bijna zonder uitzondering 

datt de aantrekkingskracht van het vertellen van moppen ligt in het feit dat mensen dan om 

henn lachen, zo 'dat mensen van hun stoel vallen van het lachen' (Jozef Loosduinen), 'dat de 

kantinee ervan davert. Hoe meer de mensen lachen hoe meer plezier je d'r in krijgt, in mop-

penn vertellen.' (Matthieu Cnoops) "Wat er leuk is aan moppen vertellen?' zei Egbert van 

Kaam,, 'Als ik in een kroeg ben, als ik binnenkom, dan lachen ze al. Dat is het leuke van 

moppenn vertellen.' Of zoals Christiaan van der Linden zei: 'Het mooiste natuurlijk, daar 

doee je het eigenlijk voor. als je mensen echt aan het lachen krijgt.' Lachen is de ideale reac-

tiee op humor, de reactie waar iedereen die een grap maakt op hoopt. Maar wat is lachen? 

Dee wetenschap heeft zich nooit erg goed raad geweten met de lach. In zijn standaard-

werkk De emoties noemt de psycholoog Nico Frijda de lach (en de glimlach) een 'raadsel', 

omdatomdat er geen duidelijkheid bestaat over oorsprong, functie of betekenis ervan (Frijda 1988: 

66).. Hoewel humor de belangrijkste aanleiding tot lachen is, kan lachen een uiting zijn van 

uiteenlopendee gevoelens als zenuwachtigheid, schaamte, opluchting, verrassing, herken-

ning,, triomf, spot, vriendelijkheid of vrolijkheid. Ook spelen, kietelen, lachgas, of de lach 

vann iemand anders kan mensen aan het lachen maken (Berlyne 1972; Darwin 1989: 151-

169;; Frijda 1988: 60-64; Plessner 1961: 78-130; Provine 1992). Lachen is dus niet de reac-

tiee op één specifieke stimulus en ook niet de fysieke uitingsvorm van één duidelijk om-

schrevenn gemoedstoestand. 

Err is geen eenduidig of noodzakelijk verband tussen humor en lachen. Niet alleen kan 

eenn lach iets heel anders betekenen dan de waardering van iets humoristisch, het is goed 

mogelijkk een grap te waarderen zonder erom te lachen. In het dagelijks leven wordt de lach 

echterr vooral met humor geassocieerd. Lachen is de meest typerende uiting van de specifie-

kee plezierige ervaring die door humor wordt veroorzaakt, bij gebrek aan een betere term 

vaakk aangeduid als 'vermaaktheid' (Morreall 1983: 39). En zoals bleek uit de citaten van de 

moppentappers:: lachen is de ideale en beoogde reactie op humor. 

Hett raadselachtige karakter van de lach blijkt niet alleen uit de veelheid van betekenis-

senn die lachen kan krijgen, maar ook uit de fysieke verschijningsvorm van de lach. Lachen 

is.. in vergelijking met andere emotionele reacties, uitgesproken lichamelijk: de lach neemt 

dee macht over het lichaam over, en eenmaal begonnen is de lach nauwelijks meer te stoppen 

off  te beheersen (Verberckmoes 1998). Een uitbundige lach beroert het hele lichaam: men-

senn lachen zich 'blauw', een 'stuip' of zelfs 'dood', ze liggen 'dubbel' of 'in een scheur', 

wordenn 'slap' en 'doen het in hun broek' van het lachen. Dergelijke extreme vormen van 

lachenn zijn vrij zeldzaam, maar ook een matige lach kan het lichaam nogal in beroering 

brengen:: de mond wordt opengesperd, schouders en hoofd schokken, ogen worden samen-
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geknepen,, en de adem wordt in korte stoten uitgeblazen, waarbij een kelig geluid ontstaat. 

Enn zoals Arthur Koestier verbaasd opmerkte, deze wilde lichamelijke reflex wordt meestal 

inn gang gezet door een verfijnde cognitieve stimulus: '... dat een gecompliceerde mentale 

bezigheidd als het lezen van een bladzijde van Thurber een specifieke motorische response 

opp reflexniveau weet te veroorzaken is een buitenproportioneel {lopsided) verschijnsel dat 

filosofenn sinds de Oudheid heeft verbluft' (Koestier 1976: 31). 

Dee filosoof Helmut Plessner (1961) noemde dit verschijnsel 'overgave': het hele li-

chaamm geeft zich over aan de lach. Deze overgave, die lachen gemeen heeft met huilen, lijk t 

verbandd te houden met het ontladende of ontspannende effect van lachen (en huilen), het 

effectt dat centraal staat in de zogenaamde 'ventieltheorie' van humor. Dit ontladende effect 

iss niet alleen terug te zien in vermaaktheid, maar ook in aanleidingen tot lachen als opluch-

ting,, herkenning of triomf- allemaal zaken waarbij een plotselinge psychische verschuiving 

optreedtt (Moreall 1983). 

Lachenn heeft ook grote sociale betekenis. Mensen lachen maar zelden alleen: Provine & 

Fischerr (1989) becijferden dat mensen dertig keer zo veel lachen in gezelschap als wanneer 

zee alleen zijn. Lachen is aanstekelijk: als iemand anders lacht, is het bijna onmogelijk niet 

ookk te gaan lachen (Coser 1959: 171; Provine 1992). Vaak is de lach een teken van vrolijk-

heid,, sociabiliteit en vriendelijke bedoelingen. Een onderzoek van Provine (1993) naar 

lachendee mensen in publieke gelegenheden wees uit dat veel gelach niet direct samen lijk t te 

hangenn met humor, maar meer met vriendelijkheid en sociabiliteit. Typerende uitspraken 

diee lachen opriepen waren bijvoorbeeld: 'I'l l see you guys later' en 'Must be nice' (294). 

Hierr lijk t lachen een teken van vriendelijke bedoelingen: een sociaal smeermiddel. Echter: 

lachenn kan ook precies de tegenovergestelde sociale functie vervullen. Lachen is soms niet 

eenn toeschietelijk 'toelachen', maar afwerend 'uitlachen', waardoor mensen niet worden 

verbonden,, maar juist op afstand gehouden, buitengesloten en belachelijk gemaakt. Deze, 

opp zich al tegenstrijdige, sociale functies lijken weer weinig van doen te hebben met de 

fysiekee expressie van lachen, of met betekenissen als schrik, opluchting of andere plotselin-

gee mentale verschuivingen. 

Overr de biologische achtergrond van de lach bestaat weinig overeenstemming - zo wei-

nig,, dat wetenschappers het er zelfs niet over eens zijn of de mens het enige dier is dat lacht 

(Aptee 1985; Darwin 1989; Van Hooff 1972; Lorenz 1967; Preuschoft en Van Hooff 1997). 

Dee grootste onenigheid betreft echter de merkwaardige tegenstrijdigheid tussen de positieve 

enn negatieve sociale betekenis van de lach. Darwin zag lachen als een wezenlijk positieve 

expressie,, een uiting van blijdschap en vrolijkheid. Hij heeft hier weinig navolging in ge-

kregen:: auteurs die schreven over de evolutionaire achtergrond van de lach hebben het 

verschijnsell  veelal in verband gebracht met negatieve emoties als angst (Ambrose 1963; 

Morriss 1967), en meer nog, agressie. De meeste auteurs die schrijven over de evolutie van 

dee lach zijn te plaatsen in de traditie van de superioriteitstheorie. Een voorbeeld hiervan is 
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dee theorie van de psycholoog Rapp: volgens hem is '...de enige bron waaruit alle moderne 

vormenn van humor voortkomen het overwinningsgebrul in een oeroud duel in de jungle' 

(Rappp 195 1: 21)." In de loop van de ontwikkeling van de mensheid zijn er meer cognitieve 

aanleidingenn tot triomf' ontstaan, zoals het oplossen van raadsels of het besef van andermans 

domheid,, maar het overwinningsgebrul is gelijk gebleven. 

Dee bioloog Konrad Lorenz (1967) probeerde de negatieve en positieve sociale functies 

vann lachen met elkaar te verbinden. Hij zag lachen als geritualiseerde agressie: signalen die 

inn het algemeen duiden op agressie en dominantie, zoals het ontbloten van de tanden, zijn in 

dee lach 'omgericht' tot signalen die duiden op vriendschap en goede bedoelingen. De oor-

spronkelijkespronkelijke agressie is echter nog in de lach te herkennen. Het geluid van lachende mensen 

doett Lorenz 'onvermijdelijk aan het triomfgeroep van ganzen (Lorenz' specialiteit, GK) 

denken'' (189). Lorenz wijst erop dat lachen in bepaalde gevallen nog steeds een openlijke 

uitingg van agressie is: als iemand wordt uitgelachen (ibid.: 188-189). 

Inn een meer empirisch-vergelijkende benadering van de lach bekritiseert de etholoog 

Antonn van Hooff (1972; Preuschoft & Van Hooff 1997) de opvatting dat lachen geëvolu-

eerdd is uit signalen van agressie. Van Hooff ziet de lach als een communicatieve expressie, 

niett als een uitdrukking van een emotionele toestand als agressie of vrolijkheid. Hij signa-

leertt een gelijkenis tussen de menselijke lach en glimlach en twee verschillende gezichtsuit-

drukkingenn van andere primaten. De lach lijk t het meest op een 'speelgezicht' dat bijvoor-

beeldd chimpansees vertonen als ze spelen: open mond, ontblote tanden, ontspannen gezicht. 

Vann Hooff ziet deze uitdrukking als een speels nep-bijten. Tegelijkertijd vertonen zowel de 

lachh als de glimlach overeenkomsten met een gezichtsuitdrukking die te maken heeft met 

onderworpenheidd en affectie. Deze uitdrukking wordt gekenmerkt door enigszins opgetrok-

kenn mondhoeken en lijk t op een uitdrukking van angst. Vermoedelijk is deze angstige uit-

drukkingg gaan fungeren als een signaal van onderworpenheid en vandaar, althans bij som-

migee apensoorten, weer geëvolueerd naar een meer algemeen teken van vreedzame bedoe-

lingen.. Bij de menselijke lach is volgens Van Hooff een convergentie van het speelgezicht 

enn deze uitdrukking van onderworpenheid en genegenheid opgetreden: lach en glimlach 

wordenn door elkaar gebruikt en vervullen deels dezelfde functies.3 De betekenissen van 

lachenn en glimlachen overlappen elkaar echter niet volledig. Als de glimlach een reactie is 

opp humor is het een 'kleine lach', een uiting van gematigde vermaaktheid. Glimlachen kan 

""  Alle citaten zijn vertaald door de auteur. 

Recentt heeft Van Hooff, in samenwerking met Preuschoft (1995; Preuschoft en Van Hooff 1997) aan deze 
theoriee een boeiende dimensie toegevoegd. De convergentie van 'lachen' en 'glimlachen' is ook bij andere apen-
soortenn opgetreden. De auteurs brengen het optreden van deze convergentie in verband met sociale organisatie: bij 
soortenn met een hiërarchische organisatie blijf t de 'glimlach' een teken van onderworpenheid en ontstaat er geen 
overlapp met het equivalent van de 'lach'. De convergentie van 'lach' en 'glimlach' treedt alleen op bij soorten 
waarr statusverschillen relatief klein zijn. Hier kan glimlachen zich ontwikkelen tot een teken van vriendelijkheid, 
aanhankelijkheidd en uiteindelijk: spel. 
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echterr ook verband houden met genegenheid, beleefdheid en andere vreedzame en niet aan 

humorr gerelateerde gevoelens. Hierin is nog de oorsprong in een uitdrukking van submissie 

enn affectie te herkennen. Lachen heeft bovendien meer agressieve connotaties die de glim-

lachh weer niet heeft. 

Vann Hooff concludeert dat er geen evolutionair verband is tussen de lach en triomfkre-

tenn of uitingen van agressie. Hierbij verwijst hij naar onderzoek onder mensenkinderen: zij 

lachenn vooral in spelsituaties en nauwelijks in situaties waar sprake is van agressie of con-

flictt (Blurton-Jones 1972). Volgens Van Hooff is lachen een geritualiseerd bijten, dat ver-

bandd houdt met 'nepvechten' (mock fighting), een vorm van spel die bij praktisch elke dier-

soortt terug te vinden is (Bateson 1972). In deze visie is het begrijpelijk dat lachen lijkt  op 

agressie.. Spel is immers vaak een gestileerde vorm van agressie. Het is de speelse gezichts-

uitdrukkingg die duidelijk maakt dat signalen die eruit zien als agressie niet zo bedoeld zijn. 

Dee lach is een dubbelzinnig signaal. Deze ambivalentie is deels een gevolg van de dub-

belee wortels van de lach - angst, beleefdheid, affectie aan de ene kant, spel aan de andere 

kant.. Zij komt echter ook voort uit het feit dat lachen een signaal is dat zelf dubbelzinnig-

heidd aangeeft. Dit blijkt uit de verbinding die Van Hooff legt tussen lachen en spelgedrag. 

Ambivalentiee is het wezen van spel. Kenmerkend voor spel is immers dat de dingen die je 

doett niet hetzelfde betekenen als ze gewoonlijk zouden betekenen: het is niet serieus, je 

doett alsof. 'Lachen betekent dat de ernst van de situatie opgeheven is,' concludeert Frijda 

dann ook (1988: 63). Hij noemt als derde functie van lachen, naast de ontladende en de soci-

alee functies, 'distantiëring': lachen kan dienen om dingen 'niet serieus' te verklaren. 

Dezee distantiëring heeft spel gemeen met humor: spel en humor zijn allebei niet bedoeld 

omm 'serieus' te nemen. Dit is niet de enige overeenkomst tussen humor en spel: net als spel 

iss humor speels, plezierig en bij vlagen competitief (Huizinga 1938). Verschillende auteurs 

hebbenn humor ook beschreven als een vorm van spel: de socioloog Zijderveld (1971; 1983) 

noemtt humor 'spelen met betekenissen', en de ontwikkelingspsycholoog McGhee (1979) 

beschrijftt humor als 'intellectueel spel'. Beide auteurs bedoelen hiermee ongeveer hetzelf-

de:: humor is een vorm van spel die afhankelijk is van het typisch menselijke vermogen te 

denkenn en te manipuleren met aangeleerde symbolen en betekenissen: met taal. Echter, de 

distantiërendee functie van lachen is niet alleen zichtbaar bij spel en humor. Door te lachen 

kunnenn ook negatieve emoties als schaamte, boosheid of verdriet 'niet serieus' worden 

verklaardd en 'weg worden gelachen'. 

Dee lach, en het aapachtige equivalent hiervan, het speelgezicht, zijn signalen die niet-

serieusheidd markeren. Lachen beduidt: 'Dit moet niet letterlijk worden genomen. Het is 

maarr een grapje.' (Fry 1963; Goffman 1974; Mulkay 1988; Raskin 1985). Door signalen als 

dee lach wordt humor afgescheiden van gewone, serieuze communicatie. Om met Gregory 

Batesonn (1972) te spreken: lachen is een vorm van framing. Een dergelijke framing scheidt 
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spelgedragg van serieus gedrag, het scheidt wat acteurs op een toneel doen van de 'echte 

wereld',, en het scheidt humor van ernst. 

Lachenn geeft dus aan dat iets niet serieus is. Dit impliceert dat de lach, zoals Van Hooff 

all  stelde, een signaal is, niet alleen een reactie op een stimulus. Deze communicatieve kant 

vann de lach wordt bevestigd door de, nogal contra-intuïtieve, observaties over de lach van 

sociolinguïstenn en conversatie-analytici, onderzoekers die heel basale vragen stellen over 

communicatiee en interactie en zeer precieze analyses maken van woordgebruik, intonatie, 

interrupties,, turn-taking en non-vcrbale uitingen zoals de lach. Uit dergelijke analyses blijkt 

datt lachen in veel gevallen niet volgt op een grap, maar eraan vooraf gaat of ermee samen-

valt.. Mensen die een grap maken lachen vaak hardop aan het begin van een grap. Ook het 

publiekk lacht vaak al voor de clou (Jefferson 1979; 1985; Rutter 1997; Sacks 1974). De 

lachh van een grappenmaker aan het begin van de grap is een manier om de overgang van 

serieuzee naar humoristische conversatie aan te geven: de framing van een uitspraak als 

.. Voor conversatie-analytici is deze overgang niet vanzelfsprekend: het impliceert 

dee overtreding van allerlei normen die van kracht behoren te zijn in een geregelde gedach-

tenwisseling.. zoals de conventie om de waarheid te spreken: iemand die een grap maakt zou 

heell  goed iets onwaars kunnen zeggen, maar het zou onzinnig zijn hem aan te wrijven dat 

hijj  liegt (Raskin 1998). Bij een mop in framing nog vrij eenvoudig: de formuleringen zijn zo 

gestandaardiseerdd dat een mop goed herkenbaar is. Bij spontane humor moet een spreker op 

eenn andere manier duidelijk maken dat hij grappig bedoelt te zijn: dit kan door gezichtsuit-

drukking,, intonatie, en, zoals blijkt, ook door te lachen. 

Dee lach van de grappenmaker betekent niet zo zeer dat hij iets grappig vindt, als wel dat 

hijj  zelf grappig gaat worden. De lach van de luisteraars vóór het einde van de grap kan 

gezienn worden als een acceptatie van deze overgang. Lachen is dus een zelfstandig commu-

nicatieff  signaal, en niet alleen de uiting van een individuele emotie. Dit signaal betekent niet 

alleen:: 'ik ben vermaakt', maar ook: 'nu komt er humor', 'dit is niet serieus' en 'wij accep-

terenn jouw poging tot humor', en zelfs: 'wij accepteren jou'. De lach blijf t echter een zeer 

ambivalentt signaal. Hij kan immers ook betekenen: 'wij accepteren jou niet', 'ik neem julli e 

volstrektt niet serieus'. In dit geval overheerst de negatieve sociale betekenis van de lach: 

niett een vriendelijk toelachen, maar een afwerend uitlachen. 

Lachenn is inderdaad, zoals Frijda stelde, een raadsel: een lichamelijke uitbarsting, die 

optreedtt als reactie op zeer uiteenlopende stimuli, van een geslaagde mop tot een zenuwslo-

pendd examen, met een veelheid aan functies en betekenissen. Een lach kan duiden op 

vriendschapp en vreedzame bedoelingen, maar ook op agressie en triomf; het ontlaadt allerlei 

vormenn van spanning, van zenuwen tot overwinning; maar duidt ook op niet-serieusheid en 

spel.. Al deze betekenissen van lachen lijken niet goed met elkaar te rijmen. Lachen kan al 

dezee betekenissen hebben - soms zelfs tegelijkertijd. Zoals we zullen zien zijn ook in hu-

morr veel van deze door elkaar heen lopende en tegenstrijdige elementen te herkennen: de 
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combinatiee van solidariteit en hiërarchie, van agressie en vriendelijkheid, distantie en ver-

binding,, en van triomfen speelsheid. 

AANLEIDINGENN TOT LACHEN: WAT IS HUMOR? 

Humortheoreticii  hebben zich minder beziggehouden met de lach, die ze veelal beschouw-

denn als de 'reactie' op humor of de 'uiterlijke verschijningsvorm' ervan, dan met de aanlei-

dingenn daartoe: waar mensen om lachen of waarmee ze elkaar aan het lachen maken. Zoals 

all  vermeld, zijn er drie klassieke antwoorden op deze vragen. Deze worden in het algemeen 

aangeduidd als de incongruïteitstheorie, de superioriteitstheorie en de ventieltheorie van 

humor.. Elk van deze theorieën wijst één mechanisme aan dat ten grondslag ligt aan alle 

humor:: de incongruïteitstheorie zoekt dit in de structuur van humor, de superioriteitstheorie 

inn het gevoel waaraan een grap appelleert, en de ventieltheorie in het effect van humor. 

Dezee benaderingen zijn niet met elkaar in tegenspraak en tegenwoordig combineert men 

vaakk elementen van de drie benaderingen. De klassiekers op dit gebied stammen echter uit 

eenn periode van alomvattende, minder genuanceerde verklaringen, en auteurs als Hobbes, 

Spencer,, Bergson of Freud hebben steeds één aspect naar voren geschoven als de essentie 

vann humor. 

Eenn aspect dat in deze klassieke humortheorieën enigszins buiten beeld blijf t is de in-

houdd van grappen: niet ieder onderwerp is even grappig. Dit is wat in antropologische en 

sociologischee studies naar humor vaak centraal staat: waar mensen grappen over maken; het 

'humoristischh potentieel' van bepaalde onderwerpen. Hoewel hier geen sprake is van één 

overkoepelendd perspectief, komt in deze studies één gedachte steeds terug: humor raakt aan 

socialee en morele grenzen. Deze observatie staat ook centraal in de meest 'sociologische' 

vann de klassiekers op humor-gebied: Le Rire van Henri Bergson (1900), en is te beschou-

wenn als een vierde, meer sociaalwetenschappelijk, antwoord op de vraag waar mensen om 

lachen:: mensen lachen om de overschrijding van sociale en morele grenzen. In deze para-

graaff  zal ik deze aanleiding tot lachen - grensoverschrijdingen - als vierde, naast de drie 

'klassiekers',, plaatsen. 

incongruincongru ïteitstheorieën 

Vann de drie humortheorieën is de incongruïteitstheorie de meest recente. Ik bespreek deze 

benaderingg als eerste, omdat zij vooral probeert een precies en verfijnd antwoord te geven 

opp de vraag hoe een aanleiding tot lachen eruit ziet, en wat een grap precies onderscheidt 

vann andere uitspraken of gebeurtenissen. Terwijl de andere twee benaderingen vooral kijken 

naarr de gemoedstoestanden die verband houden met lachen, ligt in de incongruïteitstheorie 

dee nadruk op de structuur van humor. 
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Volgenss incongruïteitstheorieën lachen mensen wanneer er iets gebeurt dat niet strookt 

mett hun verwachting: als zich iets voordoet wat niet klopt, niet past. of buiten de gebruike-

lijk ee orde valt. Op zo'n moment ontstaat een incongruïteit: een 'botsing' tussen wat wordt 

verwachtt en wat daadwerkelijk gebeurt, of, in het jargon van de humor-wetenschap, een: 

.... discrepantie tussen twee mentale voorstellingen, waarvan één een verwachting is (vermoe-
delijkk afgeleid uit. bijvoorbeeld, het hoofdgedeelte van een grap voor de clou of pointe), en de 
anderr een of ander idee of gewaarwording (bijvoorbeeld, zoals aanwezig in de clou van de 
grap)) (Suis 1983:41) 

Lachenn is dus een reactie op een cognitief' proces, dat nauw verwant is aan schrik, verras-

singg of ontdekking: het plotseling opmerken dat iets anders is dan verwacht. Een plotselinge 

"botsing'' of 'verschuiving' is niet alleen terug te zien in grappen, maar ook in aanleidingen 

tott lachen als opluchting, triomf of herkenning. 

Hett idee dat humor altijd een incongruïteit bevat is inmiddels onomstreden. All e vor-

menn van humor, ook in niet-westerse culturen, zijn gebaseerd op iets wat, naar lokale maat-

stavenn althans, incongruent is (Apte 1985; Chafe 1987; Shuitz 1977). In het geval van mop-

penn en veel humor-in-verhaalvorm wordt vaak eerst een verwachting opgebouwd in de grap 

zelf;; daarna wordt dit patroon abrupt doorbroken: de clou of pointe. Bij onbedoelde humor, 

spontanee grappen, en veel non-verbale humor is meestal geen sprake van zo'n verstoring 

vann een zorgvuldig opgebouwd patroon: hier is het de alledaagse orde die plotseling wordt 

verstoord.. Het klassieke voorbeeld van onbedoelde humor is het uitglijden over een bana-

nenschil.. Wie dat doet doorbreekt de tamelijk alledaagse verwachting dat mensen in het 

algemeenn in staat zijn om op hun voeten te blijven staan. Daarnaast wordt een sociale ver-

wachtingg verbroken: het slachtoffer van de bananenschil is niet voor niets meestal een defti-

gee heer; iemand verliest zijn waardigheid, valt uit zijn rol. Spontane humor is vaak ook 

gebaseerdd op het plotseling opmerken van de incongruïteit van iets dat er allang was: de 

ontdekkingg van iets incongruents in de alledaagse orde (Douglas 1975). 

Eenn 'humoristische incongruïteit' kan liggen op elk denkbaar gebied: taal, logica, mo-

raal,, sociale of fysieke werkelijkheid. Woordspelingen en taalgrapjes zijn gebaseerd op 

taligee incongruïteiten: een woord wordt gebruikt in een ongewone betekenis, context, of 

combinatie,, of er wordt opeens verwezen naar een andere dan de verwachte betekenis van 

eenn woord. Dit laatste is het klassieke procédé van de dubbelzinnigheid; de onverwachte 

betekeniss waarnaar wordt verwezen is meestal scabreus. Naast dergelijke verstoringen van 

dee talige orde kunnen in grappen ook verwachtingen over de fysieke of sociale werkelijk-

heidd worden doorbroken. Humor kan dus gebaseerd zijn op een talige incongruïteit, op een 

onmogelijkheidonmogelijkheid - dit is het geval bij incongruïteiten op het gebied van logica en natuurlijke 

ordee - of een ongepastheid- een overschrijding van sociale normen, regels en rollen. 

Zowell  onmogelijkheden als ongepastheden zijn in praktisch alle humoristische genres 

terugg te vinden. Omkeringen van sociale rollen, of mensen die uit hun rol vallen, zijn voor-
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beeldenn van ongepastheden - afwijkingen van de sociale orde - net als de vele verwijzingen 

inn grappen naar taboes en ongepaste onderwerpen. Onmogelijkheden vormen vaak de basis 

vann absurde humor: het sprekend opvoeren van dieren of, zoals in Monty Python: het be-

staann van moordende grappen, een ministerie dat zich toelegt op het onderzoeken van 'silly 

walks',, en grote witte puddingen die in de finale van Wimbledon staan (en spelen tegen een 

Schotsee kleermaker). 

Niett alles wat ongewoon en onverwacht is maakt mensen aan het lachen. De discussie 

binnenn het humor-onderzoek heeft zich dan ook toegespitst op de vraag welke incongruïtei-

tenn grappig zijn, en wanneer. Een veel gegeven antwoord op deze vragen is dat incongruï-

teiten,, om grappig gevonden te kunnen worden, wel onverwacht maar niet bedreigend of 

gevaarlijkk mogen zijn (Rothbart 1976; 1977; Palmer 1994: 99-101). Ook mogen ze niet al 

tee verdrietig, gruwelijk of schokkend zijn. Een humoristische incongruïteit moet dus geen 

anderee hevige emoties oproepen. Humor mengt slecht met grote gevoelens: omdat humor 

eenn houding van niet-serieusheid nodig heeft. Wanneer iets gevaarlijk, verdrietig of schok-

kendd is, is deze afstand moeilijk te creëren. Deze constatering is ook wel - tentatief - in 

verbandd gebracht met de biologische achtergrond van de lach: lachen zou dan een teken zijn 

datt iets wat in eerste instantie bedreigend leek, erkend wordt als onschadelijk. 

Dee discussie over voorwaarden waaronder incongruïteiten humoristisch worden heeft 

zichh vooral geconcentreerd op de structuur van grappen. Zoals al gezegd wordt in verbale 

humorr vaak een verwachting opgebouwd, die daarna abrupt wordt verstoord. Een clou is 

echterr meer dan alleen maar onlogisch en onverwacht: bij nadere beschouwing blijkt er een 

zekeree zin of logica achter te zitten. De ontdekking van deze 'zin' in een op het eerste ge-

zichtt onlogisch en merkwaardig besluit van de mop is de basis van elke clou. Neem bij-

voorbeeldd de volgende mop: 

Opp het politiebureau staan drie verdachten wegens een overval op een juwelierszaak, een 
Duitser,, een Nederlander en een Belg. De juwelier komt binnen om de verdachte te identifice-
ren.. Stapt de Belg uit de rij verdachten naar voren en zegt: 'Ja dat is 'm.' 

Hett gedrag van de Belg voldoet zonder meer aan de definitie van een incongruïteit: het is 

onlogisch,, onverwacht en ook buitengewoon onverstandig, aangezien het vermoedelijk tot 

zijnn veroordeling zal leiden. Als de Belg simpelweg had bekend, was het ook incongruent, 

maarr niet uitgesproken grappig geweest. De grap is gelegen in het feit dat de Belg zich 

gedraagtt zoals de juwelier zich zou hebben moeten gedragen. De rollen worden omgekeerd, 

eenn beproefde humoristische techniek. Het is deze 'zin in de onzin' die de mop grappig 

maakt,, niet de incongruïteit op zich. In deze grap is overigens nog een - affectief, sterk 

cultuurgebondenn - element dat bijdraagt aan de waardering van de grap: de conventie dat 

Belgenn in grappen 'dom' zijn; wat wil zeggen dat ze een speciale neiging hebben zich in-

congruent,, maar strikt volgens de logica van de clou te gedragen. 
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Ditt mechanisme van de 'zin in de onzin1 is terug te vinden in veel vormen van humor -

mogelijkk in alle humor. Arthur Koestier heeft dit mechanisme aangeduid als bisociatie: 'de 

waarnemingg van een situatie of idee in twee op zichzelf staande maar gewoonlijk onvere-

nigbaree referentiekaders.'(1976: 35) Naast de eerste, zinnige interpretatie, waarbij de juwe-

lierr de overvaller komt identificeren, is er nog een 'onwaarschijnlijk' betekenisdomein, 

waarinn Belgen zich dommer gedragen dan andere mensen, en waarin overvallers hun slacht-

offerr identificeren. Koestier illustreert dit mechanisme met behulp van de volgende grap: 

Inn de vrolijke dagen van La Ronde probeerde een onstuimige maar straatarme jonge Oosten-
rijksee officier de gunst te winnen van een modieuze courtisane. Om deze ongewenste kandi-
daatt at te schudden, gaf zij hem te kennen dat haar hart tot haar spijt niet meer vrij was. Hij 
antwoorddee beleefd: "Mademoiselle, zo hoog mikte ik ook niet." {"I never aimed as high as 
that")) iKoestlcr 1976: 36) 

Dee graptcchnick is hier dubbelzinnigheid; de laatste zin kan zowel metaforisch als 'topogra-

fisch""  (zoals Koestier het noemt) worden opgevat. Er zijn echter vele manieren waarop 

bisociatiee tot stand gebracht kan worden. Arthur Berger (1995) onderscheidt maar liefst 

vijfenveertigg graptcchnieken, zoals omkering, imitatie, overdrijving, understatement, paro-

diee en over-lettcrlijkheid. Bij al deze technieken is sprake van een gelijktijdige aanwezig-

heidd van twee betekenisdomeinen. 

Dee taalkundige theorie van Victor Raskin en Salvatore Attardo (Raskin 1985; Attardo & 

Raskinn 1991) bouwt voort op dit idee. Deze theorie, bekend als de 'Algemene Theorie voor 

hett Genereren van Verbale Humor' stelt dat in verbale humor (andere vormen blijven buiten 

beschouwing)) altijd sprake is van een gelijktijdige interpretatiemogelijkheid van de grap in 

tweee zogenoemde 'scripts': 'Een tekst kan worden gekarakteriseerd als een grap-bevattende 

tekstt als (...) 1. de tekst volledig of deels verenigbaar is met twee verschillende scripts. 2. 

Dee twee scripts waarmee de tekst verenigbaar is tegengesteld zijn.' (Raskin 1985: 99) Deze 

theoriee kan beschouwd worden als een formalisering van Koestlers idee: het begrip 'biso-

ciatie'' wordt vertaald naar de terminologie en formele structuur van de taalwetenschap. De 

bijdragee van deze theorie, vanuit het perspectief van de sociale wetenschap althans, is de 

gedetailleerdee uitwerking van de aard van de botsing tussen de betekenisdomeinen, en de 

introductiee van het begrip 'script'. Een script is 'een groot brok semantische informatie 

rondomm een woord, of dat door een woord wordt opgeroepen' (Raskin 1985: 81): een net-

werkk van betekenissen die horen bij een bepaald begrip of betekenisdomein. Een verbale 

grapp moet zodanig geconstrueerd zijn dat hij past binnen twee scripts tegelijkertijd. Raskin 

citeertt bijvoorbeeld meermalen een mop die zowel te interpreteren is binnen het script 

44 Men is nog in debat over de vraag of dit 'zin in de onzin'-mechanisme terug te vinden is in alle humor. In verba-
lee humor, zoals moppen, lijk t het altijd aanwezig; twijfelgevallen zijn vormen van humor die geen duidelijke clou-
structuurr hebben, veelal non-verbale humor (Attardo 1994; Rothbarth 1977; Palmer 1994; Raskin 1985; Suis 
1972;1983) ) 
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'seks'' als het script 'dokter'. Deze scripts hebben genoeg elementen gemeen - met name op 

hett gebied van ontkleding - voor een indrukwekkend corpus aan grappen. Op een goed 

momentt duikt een verwijzing op waardoor het meer gepaste script - het medische - on-

houdbaarr wordt, waarna de grap met terugwerkende kracht wordt geïnterpreteerd binnen het 

seksuelee script. 

Verschillenn in de waardering van humor zijn in de incongruïteitstheorie vooral een 

kwestiee van kennis en begrip. Als mensen een grap niet waarderen hebben ze de verwijzin-

genn niet herkend, de incongruïteit niet opgemerkt, of de clou niet begrepen. Daarnaast be-

staatt de mogelijkheid dat een script niet wordt herkend als humoristisch script, zoals wan-

neerr een Brit een Belgenmop hoort - in wezen ook een gebrek aan kennis, maar specifiek 

humor-gebondenn kennis. Naast gebrek aan kennis speelt de moeilijkheidsgraad van een grap 

eenn rol bij de waardering ervan. De dosering van de incongruïteit is van groot belang: de 

achterliggendee logica moet niet te moeilijk zijn - dan is de reactie niet vermaak, maar onbe-

gripp - maar ook niet te makkelijk: een te makkelijke of doorzichtige grap wordt al snel 

flauw;; de incongruïteit is niet onverwacht genoeg of de tweede betekenis ligt te zeer voor de 

handd (Derks e.a. 1998; McGhee 1976; Zigler e.a.1967). 

Hoewell  de incongruïteitstheorie, zeker in de versie van Raskin, verreweg de best uitge-

werktee theorie over humor is, blijven veel aspecten van humor onverklaard. Om te beginnen 

iss deze theorie niet erg geschikt om inzicht te krijgen in het sociale karakter van humor. 

Humorr wordt gezien als een eigenschap van een tekst of gebeurtenis, niet als een vorm van 

communicatie.. Er is geen oog voor de rol van het publiek of de context waarin de humor 

plaatsvindt.. De theorie kan dus geen erg bevredigende verklaringen geven voor het feit dat 

dezelfdee grap soms beter 'valt' dan anders, of waarom het van belang zou zijn dat een grap 

2oedd 'gebracht' wordt (Rutter 1997). Ook biedt deze theorie nauwelijks zicht op de affec-

tievee kant van humor. De waardering van een grap is hier een geheel cognitieve bezigheid 

diee sterk lijk t op het oplossen van een puzzel. Waarom dit een zo sterke gevoelsmatige en 

zelfss fysieke reactie veroorzaakt, kan de theorie niet verklaren. Ook voor de rol van affecten 

bijj  verschillen in de waardering van grappen, zoals bijvoorbeeld het gegeven dat een grap 

leukerr is naarmate je negatiever staat ten opzichte van het doelwit van de grap, is in deze 

theoriee geen verklaring. Deze affectieve kant van humor staat centraal in de volgende bena-

dering:: de superioriteitstheorie. 

Superioriteitstheorieën Superioriteitstheorieën 

Lachenn kan kleineren, kwetsen, uitsluiten en beledigen: in een grap wordt vaak iemand (of 

iets)) uitgelachen of belachelijk gemaakt. Op basis van deze constatering hebben vele den-

kerss sinds Plato geconcludeerd dat lachen verband houdt met agressie of superioriteit. De 

auteurss die het agressieve aspect van humor voorop stellen worden in het algemeen gerang-

schiktt onder de noemer 'superioriteitstheorie'. In de visie van de voorvechters van deze 
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theoriee is lachen altijd uitlachen: iemand die lacht stelt zichzelf boven iemand (of iets) an-

ders;; elke grap heeft een doelwit of slachtoffer. Verreweg de beroemdste verwoording van 

dezee theorie is van Thomas Hobbes, die in 1650 stelde: 'de passie van de lach is niets an-

derss dan plotselinge glorie voortkomend uit een plotseling bevatten van enige voortreffe-

lijkheidd in onszelf, in vergelijking met de zwakheid van anderen, of voorheen van onszelf 

(Hobbess 1987: 20). 

Dezee superioriteitstheorie is de oudste theorie over de lach - zij bestond al ver voor men 

überhauptt sprak van 'humor' in dit verband. In retrospectief zijn ook antieke filosofen als 

Platoo en Aristoteles bij deze groep theoretici ingedeeld; en hoewel dit wellicht een wat al te 

ruimee interpretatie van de van hen overgeleverde geschriften is, staat in de literatuur over 

humorr en lachen tot in de achttiende eeuw het neerbuigende aspect voorop (Wickberg 

1998).. Tegenwoordig wordt deze theorie aanzienlijk minder wijd geaccepteerd dan de in-

congruïteitstheorie.. All e humorvorsers erkennen weliswaar dat er een zeker verband is tus-

senn humor, lachen, agressie en superioriteit, maar er woedt nog immer een heftig debat over 

dee aard van dit verband (bv. Lewis 1997). 

Hoewell  de theorie wordt aangeduid als superioriteitstheorie, heeft de nadruk in deze 

verklaringg van lachen sinds de twintigste eeuw meer gelegen op agressie dan op superiori-

teitsgevoel.. Maar vaak worden deze emoties ook niet duidelijk van elkaar onderscheiden. 

Ditt vertroebelt de discussie nogal. Superioriteit gaat immers niet, zoals agressie, gepaard 

mett de behoefte iemand iets aan te doen, maar meer met het tot stand brengen en benadruk-

kenn van statusverschil. Humor kan bedoeld zijn om een groep of persoon te bezeren en 

belachelijkk te maken. In dit geval is er duidelijk sprake van agressie: de uiting van negatieve 

off  vijandige gevoelens. Echter, een grap kan evenzeer bedoeld zijn om zich boven iemand 

tee verheffen of iemand op zijn plaats te zetten. In dit geval ligt de bedoeling van de grap 

dichterr bij superioriteit dan bij agressie. Er is juist weinig reden om agressie te voelen ten 

opzichtee van diegenen aan wie men zich zonder meer superieur voelt. Hoewel in beide 

gevallenn de grap ten koste van een ander gaat, gaat het hier dus om twee te onderscheiden 

gemoedstoestandenn - en dus ook om twee verschillende verklaringen van humor. 

Eenn fundamenteel probleem bij elke superioriteitstheorie is de interpretatie van grappen 

zonderr doelwit. Het is moeilijk vast te stellen wie het slachtoffer is van absurde humor, of 

vann woordspelingen en taalgrappen. Ook humor die eerder gebaseerd is op het doorbreken 

vann een taboe dan op belediging of stereotypering van een groep, zoals seksuele humor, 

heeftt vaak geen echt doelwit. Kortom: lang niet alle grappen gaan zichtbaar ten koste van 

anderen. . 

Aanhangerss van de superioriteitstheorie hebben wel gepoogd absurde en talige humor te 

interpreterenn als uitingen van agressie of superioriteit. Dergelijke verklaringen vergen ech-

terr een zodanige rekbaarheid van het begrip 'superioriteit' (of agressie) dat het veel van de 

verklaringskrachtt verliest. Zo ziet de socioloog Gruner (1978) het begrijpen van een woord-
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spelingg als een cognitieve triomf over de domheid van anderen: mensen voelen zich superi-

eurr op het moment dat ze een grap 'vatten' en daarom lachen ze. Nog los van de vraag of dit 

eenn adequate weergave is van de gevoelens van mensen als ze een clou begrijpen, maakt 

dezee verklaring niet erg duidelijk aan wie mensen zich dan superieur voelen, en in hoeverre 

dezee gevoelens vergelijkbaar zijn met de meer uitgesproken gevoelens van superioriteit die 

gepaardd gaan met uitlachen en bespotten. 

Ookk psychoanalytisch georiënteerde auteurs hebben wel geprobeerd grappen zonder 

doelwitt te interpreteren als een uiting van agressie.5 Zo concludeerde de antropoloog Alan 

Dundess (1987), met een beroep op Freud, dat de in de jaren zestig in de VS zeer populaire 

raadselss over olifanten (Waarom lakken olifanten hun nagels rood? Dan zie je ze niet als ze 

inn de kersenboom zitten) 'eigenlijk' ten koste gingen van zwarten.6 Immers, als alle grappen 

eenn uiting zijn van agressie, moeten absurde raadseltjes 'eigenlijk' over iets anders gaan: ze 

moetenn immers (onbewust) een doelwit hebben. Hoewel Dundes aannemelijk weet te maken 

datt deze raadsels overeenkomsten vertonen met de manier waarop werd gesproken over 

zwarten,, wil dit niet zeggen dat deze grappen dan gaan over deze groep, hoogstens dat ze 

verwijzenn naar de manier waarop over hen werd gepraat; laat staan dat deze grappen meteen 

moetenn worden gezien als agressie ten opzichte van zwarten. De aanname dat humor altijd 

tee maken heeft met agressie leidt dus soms tot zeer vergezochte en veel te absolute uitspra-

kenn over de 'echte' betekenis van grappen. Kenmerkend voor humor is nu juist de ambiva-

lentiee ervan: een grap kan niet worden gereduceerd tot één echte betekenis (Oring 1992: 16-

28). . 

Doorr de ambivalentie van humor zijn zelfs grappen die wel gaan over groepen of perso-

nenn - die dus wel een doelwit hebben - vaak moeilijk terug te voeren op gevoelens van 

agressiee of superioriteit. In vriendschappelijke relaties worden vaak grappen over en weer 

gemaakt:: goede vrienden die elkaar speels beledigen, 'afzeiken' in (mannen-) vrienden-

groepen,, geplaag als onderdeel van geflirt. De bedoeling van de grap is in deze gevallen 

preciess het tegenovergestelde van de inhoud: dergelijke grappen ten koste van de ander 

fungerenn juist als een signaal van nabijheid (Brown & Levinson 1983: 229; Fine 1984). 

Dergelijkk gedrag lijk t dan ook moeilijk in verband te brengen met superioriteit of agressie; 

hett lijk t meer op wat Van Hooff aanduidde als 'gespeelde agressie' of 'nepvechten'. Psy-

choanalytischh georiënteerde auteurs suggereren in dergelijke gevallen vaak dat er sprake is 

vann 'onbewuste' agressie Overtuigender is de suggestie dat humor een sociaal acceptabele 

manierr is om dergelijke gevoelens te uiten: juist tussen vrienden kan agressie vaak niet 

**  Auteurs die zich beroepen op Freud (zoals Legman 1969 en Gay 1993) menen vaak dat deze stelde dat alle 
humorr uiting is van lust of agressie. Ten onrechte, zoals in de volgende paragraaf zal blijken: Freud onderscheidde 
naastt de op agressie en lust gebaseerde Witz ook de onschuldige Schertz en de relativerende Humor. 

ftft Overigens waren deze raadseltjes ook in Nederland enige tijd populair, en wel voor de aankomst van grote 
"roepenn 'zwarten' in Nederland. Dit alleen al - de populariteit van deze grappen in een land zonder het veronder-
steldee doelwit - lijk t een fundamenteel bezwaar tegen Dundes' interpretatie. 
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directt worden geuit. Het blijf t echter de vraag of dergelijke 'gekanaliseerde' agressie ten 

grondslagg ligt aan alle vriendschappelijke plagerijen - de bewijslast hiervoor ligt bij de 

superioriteitstheoretici. . 

Vooralsnogg blijkt het moeilijk een eenduidig verband te leggen tussen humor, agressie 

enn superioriteit. De groepen en personen waarover grappen worden gemaakt lijken niet 

volledigg te corresponderen met de personen of groepen jegens wie men gevoelens van supe-

rioriteitt of agressie voelt: niet alleen maken mensen grappen over anderen die ze - voorzo-

verr te overzien - niet haten, minachten of iets aan willen doen; ze maken bovendien niet 

altijdd grappen over die groepen en personen aan wie ze wél een hekel hebben of aan wie ze 

zichh wél superieur voelen (Davies 1990; 1991). De empirische basis voor de superioriteits-

theoriee is dus niet erg sterk. 

Hierbijj  komt nog dat - en dit is het meest gemaakte bezwaar tegen superioriteitstheorie-

enn - dat deze theorieën de ambivalentie van humor negeren (Davies 1991; Oring 1991; 

1992).. Immers, het is heel goed mogelijk om een grap te lachen zonder de strekking ervan 

tee onderschrijven. Dit betekent dus dat agressieve uitspraken in veel humor niet zonder 

meerr geïnterpreteerd kunnen worden als 'echte' agressie. Mensen hoeven het niet eens te 

zijnn met de 'serieuze' betekenis van een grap om deze te maken of erom te lachen. Een grap 

overr een groep of persoon kan kwetsend of agressief bedoeld zijn; maar voor hetzelfde geld 

iss het alleen maar bedoeld als vermaak, als vriendelijke plagerij, als de humoristisch be-

doeldee doorbreking van een taboe op agressie of zelfs als relativering van de negatieve 

stereotypen.. Humor is een bewust ambigue vorm van communicatie: de betekenis van de 

grapp staat per definitie niet volledig vast (Oring 1991; 1992). Agressie in een grap betekent 

duss ook niet per definitie 'echte' agressie. 

All  met al lijk t er dus weinig aanleiding om aan te nemen dat gevoelens van superioriteit 

ol'' agressie altijd een rol spelen bij humor of lachen. Echter: dit wil niet zeggen dat lachen 

nietss te maken heeft met superioriteit of agressie, zoals de tegenstanders van de superiori-

teitstheoriee - vaak even ongenuanceerd als de voorstanders - volhouden (Lewis 1997). 

Ondankss de niet-serieusheid van humor gaat het te ver om alle humor weg te wuiven als 

'alleenn maar een grapje', gespeelde agressie of, zoals Davies (1991) het noemt, 'spelen met 

verboden'.. Humor kan, zoals gezegd, mensen uitsluiten, bespotten en kleineren. Psycholo-

gischee experimenten wijzen vrij consequent uit dat mensen agressieve humor leuker vinden 

dann neutralere of absurde humor (Kuhlman 1988; Leak 1974; McCauley 1983; Mundorf 

1988;; Pinderhughes & Zigler 1985; Zillman 1983). Ook suggereert dergelijk onderzoek dat, 

hoewell  een negatief oordeel over een groep of persoon niet nodig is om een grap te waarde-

ren,, mensen grappen wel beduidend leuker vinden als ze een negatief beeld hebben van het 

doelwitt van de grap (LaFave e.a. 1973; 1976; Zillman 1983; Zillman & Cantor 1976; Zill -

mann & Stocking 1976; Ryan & Kanjorski 1998). Dit betekent dat verschil in de waardering 

vann humor in elk geval deels verklaard kan worden met behulp van superioriteitstheorieën. 
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Hoewell  superioriteitsgevoel misschien niet de basis van vermaak is, is het waarschijnlijk 

datt mensen een grap leuker vinden als ze zich superieur voelen aan het doelwit van de grap. 

Omm het meer sociologisch te formuleren: mensen zullen grappen over personen met een 

lageree status meer waarderen dan grappen over personen met een hogere status. Agressie 

kann hierbij waarschijnlijk het best worden onderscheiden van superioriteitsgevoel: en hoe-

well  ook agressie niet ten grondslag ligt aan alle humor, zullen mensen een grap meer waar-

derenn naarmate ze meer een hekel hebben aan het doelwit van de grap of misschien ook 

meerr algemeen: naarmate deze grap meer mogelijkheid biedt om uiting te geven aan agres-

sievee gevoelens. 

Agressiee of superioriteitsgevoel zijn echter maar twee van de gemoedstoestanden die 

verbandd houden met de lach. Het uiten van deze gevoelens is ook niet de enige functie die 

humorr kan vervullen. Naast agressie en superioriteit spelen vriendelijkheid, vrolijkheid en 

speelsheidd een rol bij humor: humor kan mensen verbinden, een gevoel van gelijkheid creë-

ren,, een uitlaatklep bieden of mogelijkheid tot relativering. In het vervolg zal ik de uiting 

vann agressie of superioriteitsgevoelens dan ook behandelen als twéé van de functies die 

humorr kan vervullen, niet als de enige echte achterliggende betekenis van humor; en zal ik 

dezee gevoelens ook niet zien als de gevoelens die noodzakelijkerwijs ten grondslag liggen 

aann humor, maar als gemoedstoestanden die regelmatig een rol spelen bij lachen - en dan 

vaakk ook nog vermengd met andere emoties. 

Inn deze visie is de kwestie van de verbanden tussen humor, agressie en superioriteit niet 

meerr een uitgangspunt, maar een empirische kwestie: in hoeverre houden bepaalde grappen 

overr groepen of personen verband met agressie of superioriteit? Hoe hangen deze samen 

mett serieuze opinies? In hoeverre kunnen verschillen in de waardering van moppen en an-

deree vormen van humor begrepen worden uit gevoelens van agressie of superioriteit? Maar 

ook:: welke andere emoties spelen een rol bij de waardering van humor? En, waar een ver-

bandd bestaat tussen humor en agressie of superioriteitsgevoel: waarom gebruiken mensen 

humorr in plaats van meer openlijke methoden om uiting te geven aan deze gevoelens? 

Ventieltheorieën Ventieltheorieën 

Dee derde humortheorie gaat primair niet zo zeer over de aanleiding tot lachen, als wel over 

hett effect ervan: de ontlading van spanning. Dit ontladende effect houdt verband met de 

fysiekee 'overgave' die de lach kenmerkt; de lach is een zeer lijfelijk e aangelegenheid, een 

lichamelijkee uitbarsting die een ontspannen en bevrijd gevoel veroorzaakt (Plessner 1961). 

Inn haar simpelste vorm is de ventieltheorie dan ook een louter fysiologische theorie over de 

lach:: zo zag Herbert Spencer (1987) de lach als een vrijkomen van puur fysieke 'zenuw-

spanning'.. Meer verfijnde varianten van deze theorie beschrijven lachen als een ontlading 

vann psychische of sociale spanning. De aanleiding tot lachen wordt dan gezocht in een plot-

selingg wegvallen van deze spanning. In humor is inderdaad vaak een dergelijk wegvallen 
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vann spanning te zien. Heel duidelijk is dit in één van de oervormen van humor: 'kiekeboe' 

spelen.. In veel humoristische genres, van moppen tot komedies, wordt de spanning eerst 

opgevoerdd in de aanloop tot de clou van een mop of de ontknoping van een komedie (Ber-

lynee 1969; Suis 1983). 

Dee ventieltheorie wordt vaak gekoppeld aan elementen van zowel de superioriteits- als 

dee incongruïteitstheorie. Het grondidee van de incongruïteitstheorie, dat humor verband 

houdtt met een plotselinge cognitieve verschuiving, is goed te verenigen met de gedachte dat 

hierdoorr een psychische 'ontlading' wordt veroorzaakt (Morreall 1983; Koestier 1976). 

Ookk de superioriteitstheorie combineert goed met de ventieltheorie: de nadruk wordt dan 

gelegdd op het feit dat agressie en superioriteit niet altijd geuit worden in de vorm van een 

lach,, maar alleen op die momenten dat er de mogelijkheid wordt geschapen, door middel 

vann een grap, voor een plotselinge uitbarsting van (eventueel onderdrukte) gevoelens van 

agressiee en superioriteit. 

Ookk de meest ambitieuze poging tot een alomvattende theorie van humor verenigt ele-

mentenn van deze drie benaderingen. Uiteindelijk echter lijk t ze het meest op een ventielthe-

orie:: de theorie die Freud heeft geschetst in Der Witz und seine Beziehung zum Unbewus-

stensten (1988a/1905). Freud onderscheidt drie typen humor: Witz (in het Nederlands zowel 

'grap'' of 'mop' als 'geestigheid') Schertz ('het komische', volgens de vertaler) en Humor -

inn een aanzienlijk engere betekenis dan in het Nederlands. Freud erkent de rol van incongru-

iteitt in al deze vormen van humor. Hij stelt dat 'in geestige onzin een zin schuilt en dat deze 

zinn in de onzin de onzin tot een grap maakt' (Freud 1988a: 69). De kern van zijn betoog is 

datt dit contrast tussen onzin en zin leidt tot een plotselinge ontlading van psychische energie 

inn de vorm van een lach.7 In het geval van Witz is de onderliggende 'zin in de onzin' steeds 

eenn verwijzing naar lust en/of agressie. Aangezien deze driften niet ongeremd en zonder 

goedd excuus geuit kunnen worden, zoekt het onbewuste steeds naar mogelijkheden om de 

censorr (het superego) te misleiden. Grappen zijn, net als dromen, een manier om onbewuste 

driftenn te uiten. Door middel van grapmechanismen als dubbelzinnigheid, ambivalentie of 

toespelingg - Freud noemt dit 'graparbeid' - wordt de lust of agressie vermomd als onzin. 

Alss de censor hier intrapt, komt de energie die nodig is om driften en lusten te onderdruk-

kenn vrij en wordt ontladen in de lach. Freud verklaart en passant ook het sociale aspect van 

Witz:Witz: anders dan een droom is humor een sociale, gedeelde ontlading van onbewuste drif-

ten.. De grappenmaker heeft immers altijd publiek nodig. 

Naastt Witz onderscheidt Freud Schertz, nonsens. Dit is speelse, absurde, vaak non-

verbalee humor: clownerie, slapstick. De energie die hier wordt ontladen, is de energie die 

gewoonlijkk besteed wordt aan het instandhouden van volwassen gedrag. Scherz is een tijde-

lijk ee regressie naar kinderlijkheid. Tenslotte onderscheidt Freud nog Humor (Freud 1988b). 

Freudd beschrijft deze botsing meer specifiek in termen van twee mechanismen: verdichting en verschuiving. Dit 
zijnn ook de mechanismen die volgens Freud ten grondslag liggen aan de droom. 
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Ditt is relativerende humor: de lacher neemt afstand van angst en verdriet. Freud geeft als 

voorbeeldd van deze Humor het verhaal van de man die op maandag naar de galg wordt 

geleidd en zegt: 'Nou, de week begint goed!' (Freud 1988b: 269). Wat hij hiermee (volgens 

Freud)) zegt is: 'Kijk ! Dit is nu de wereld die er zo gevaarlijk uitziet. Een kinderspel, net 

goedd genoeg om er scherts over te maken.' (Ibid.: 275) De energie die hierbij wordt afge-

voerdd is de emotionele energie die anders besteed zou zijn aan het voelen en uiten van deze 

'serieuze'' emoties. 

Freudss humortheorie is nog steeds invloedrijk, maar ook zeer omstreden. Hij heeft, als 

eenn van de weinigen, geprobeerd een alomvattende theorie te creëren waarin verband wordt 

gelegdd tussen de structuur van humor, de psychologische basis ervan, de inhoud en de func-

tiess van humor, als ook het sociale karakter ervan. Helaas is Freuds theorie voor een belang-

rijkk deel ontoetsbaar - hoe stel je onbewuste driften vast? Of een regressie naar de kinder-

tijd?? - en wat erger is: voorzover zij valt te toetsen, wordt zij meestal weerlegd. Uit Freuds 

theoriee kan bijvoorbeeld de voorspelling worden afgeleid dat mensen die hun driften meer 

(moeten)) onderdrukken, meer behoefte zouden moeten hebben aan agressieve of seksuele 

humor.. Uit onderzoek blijkt echter dat mensen die minder mogelijkheden hebben om agres-

siee te uiten, agressieve grappen ook minder waarderen en minder agressieve grappen maken 

(Martinn 1998). Dit bleek bijvoorbeeld uit het onderzoek van de Israëlische psychologe Ofra 

Nevoo (1984; 1985) die, op basis van Freud, voorspelde dat Israëlische Arabieren, die als 

gevolgg van hun lage sociale status minder mogelijkheden hebben tot het uiten van agressie, 

meerr agressieve grappen zouden maken dan Israëlische joden. Het tegendeel was het geval: 

dee dominante groep, met de meeste ruimte om agressie rechtstreeks te uiten, was ook in 

humorr het agressiefst. Vergelijkbare weerleggingen van Freud werden gedaan voor de 

waarderingg van seksuele humor: hoe minder seksuele inhibities men had, hoe groter de 

waarderingg voor deze grappen (Prerost 1983; 1984; Ruch & Hehl 1988). Dit neemt niet weg 

datt Freuds ideeën over de rol van driften en taboes in humor, maar ook over de relativeren-

dee Humor nog steeds erg invloedrijk zijn in het denken over humor. Onderzoekers na Freud 

hebbenn zich in het algemeen wat bescheidener doelen gesteld: sinds 1905 heeft niemand 

zichh meer gewaagd aan een dergelijke grootste humortheorie. 

Naastt deze psychologische variant van de ventieltheorie is er een meer sociologische 

variant:: humor wordt dan niet gezien als een ontlading van psychische, maar van sociale 

spanningg of onderdrukking. Deze sociale ventielfunctie van humor staat centraal in de an-

tropologischee klassieker op humor-gebied: de theorie van Radcliffe-Brown (1940; 1949), 

eenn van de grondleggers van de sociale antropologie, over joking relationships. Joking 

relationshipss zijn relaties waarin het maken van grappen gebruikelijk of zelfs verplicht is. 

Antropologenn hebben dergelijke relaties aangetroffen in uiteenlopende culturen, vooral in 

Afrika,, maar ook in Noord-Amerika, Azië en Melanesië (Apte 1985: 29-66). Radcliffe-

Brownn zag joking relationships als een manier om de spanning in moeilijke relaties te kana-
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liscren.. In relaties waarin joking verplicht is, is volgens hem sprake van 'sociale conjunctie 

enn sociale disjunctie' (1940: 197); er is een potentieel conflict, maar ook een noodzaak om 

vreedzaamm met elkaar om te gaan. De grappen ten koste van de ander zijn dan een manier 

omm potentieel destructieve gevoelens in goede banen te leiden. Een dergelijke potentieel 

conflictt is bijvoorbeeld aanwezig in de relatie tussen een man en zijn schoonfamilie: er is 

eenn autoriteitsconflict met de schoonouders (wie is de baas over de vrouw?), een zekere 

tegenspraakk in de relatie met de schoonzusters (potentieel geschikte huwelijkspartners maar 

doorr huwelijk taboe geworden); tegelijkertijd is er sprake van (een verplichting tot) sociale 

conjunctie:: door het huwelijk bestaat er een familieband. Ook in onze maatschappij bestaan 

grappenn over de schoonfamilie, die wellicht verband houden met vergelijkbare spanning in 

dee relatie. Hier wordt echter vooral gegrapt over de schoonfamilie als deze niet aanwezig is. 

Hoewell  de theorieën van Freud en Radcliffe-Brown een heel verschillende inzet hebben 

-- Freud was op zoek naar de werking van de psyche, Radcliffe-Brown was vooral geïnteres-

seerdd in Afrikaanse verwantschapssystemen, en allebei kwamen ze uit bij humor - bena-

druktenn ze in feite dezelfde aspecten van humor. Niet alleen zagen beiden humor primair als 

eenn ontlading van onderdrukte gevoelens die de maatschappij ernstig zouden ontwrichten 

alss ze ongeremd geuit zouden worden, ze verklaarden het kanaliserende vermogen van 

humorr ook uit dezelfde eigenschap: het ambivalente karakter van humor. In Freuds theorie 

(overr Witz) is een grap een onschuldig ogende verpakking van een 'tendentieuze' gedachte; 

Radcliffe-Brownn noemt humor een 'voorgeven van vijandigheid en een echte vriendelijk-

heid'' (1940: 196). In beide verklaringen staat dus de dubbelzinnigheid van de grap voorop: 

err spelen twee gevoelens door elkaar heen en de 'echte' betekenis blijf t in het midden. 

Hoewell  de ventieltheorie in haar simpelste vorm alleen het effect van humor voorop stelt, 

wordenn in deze meer verfijnde versies van de theorie ook de gemoedstoestand van de grap-

penmakerr en zijn publiek betrokken - onderdrukte spanning - en de aanleiding tot lachen -

ambivalentie,, de vermenging van gevoelens. 

Dee ventieltheorie, in zowel de sociaal-wetenschappelijke als de psychologische variant, 

werptt weer een geheel ander licht op verschillen in de waardering van humor. Vanuit dit 

perspectieff  hangen deze verschillen samen met verschillen in opgebouwde spanning: hoe 

meerr spanning - fysiek, psychisch of sociaal - hoe groter de behoefte aan en waardering 

voorr humor. Of specifieker: hoe meer spanning een bepaalde relatie of een bepaald onder-

werpp oproept - bij Freud bijvoorbeeld seksualiteit, bij Radcliffe-Brown de relatie met 

schoonfamiliee - hoe meer waardering voor grappen over dit onderwerp. Zowel bij Freud als 

bijj  Radcliffe-Brown houdt deze spanning direct verband met onderdrukking. In het stoom-

machine-modell  dat aan deze theorie ten grondslag ligt, ontstaat spanning op het moment dat 

ielss 'binnen wordt gehouden': als bepaalde emoties of ongenoegens niet naar buiten kunnen. 

Opp basis hiervan moet er dus ook een verband zijn tussen de waardering van humor en 

onderdrukking:: hoe meer bepaalde emoties (opinies, ongenoegens, etc.) onderdrukt worden, 

34 4 



hoee leuker men grappen vindt die hieraan appelleren. We zagen al bij de Israëlische studie 

datt dit niet altijd het geval is. 

Hett probleem van de ventieltheorie is niet zozeer dat zij niet zou kloppen - iedereen 

erkentt dat lachen een bevrijdend gevoel van ontspanning teweeg kan brengen. De vraag is 

eerderr of ontlading de essentie van lachen en humor is of alleen maar één van de functies 

diee humor vervult. Net als bij de superioriteitstheorie lijk t het belangrijkste bezwaar tegen 

dezee benadering dat door de eenzijdige nadruk op één functie van humor en één gemoeds-

toestandd die bij humor en lachen hoort, andere functies en affecten die evenzeer bij humor 

enn lachen horen buiten beeld blijven. Het ontladende effect van humor is eerder één van de 

functiess die humor kan vervullen: humor kan fungeren als uitlaatklep, maar ook als relative-

ring,, als gelijkmaker en machtsmiddel en als in- en uitsluitingsmechanisme. 

GrensoverschrijdingGrensoverschrijding en -markering 

Off  mensen om een grap lachen of niet, is sterk afhankelijk van waar de grap over gaat. 

Hoewell  in principe alles grappig kan worden - ook de meest triviale, saaie en onbelangrijke 

onderwerpenn zijn geschikt als onderwerp van humor - heeft niet ieder onderwerp evenveel 

'humoristischh potentieel'. Bepaalde gebeurtenissen, personen, verschijnselen of voorwerpen 

zijnn grappiger dan andere; en sommige zaken wekken bijna onvermijdelijk lach- of giechel-

lustt op. 

Dee vraag welke onderwerpen grappig zijn - waar mensen grappen over maken - is de 

vraagg die veelal centraal staat in antropologische en sociologische, en ook in volkskundige 

enn historische studies naar humor. Meestal heeft men in deze studies niet de pretentie een 

humor-theoriee te poneren. Een specifieker opvatting dan dat humor een 'weerspiegeling' is 

vann de cultuur is uit deze studies moeilijk te destilleren. Eén thema komt echter in bijna al 

dezee studies naar voren: humor raakt aan sociale en morele grenzen. Hoewel misschien niet 

verfijndd genoeg om te kwalificeren als theorie, is dit wel het meest gegeven sociaal-

wetenschappelijkee antwoord op de vraag 'wat de aanleiding tot lachen is': mensen lachen 

omm 'grensoverschrijdingen'. 

Constantee in onderzoeken naar humor en cultuur is de conclusie dat humor vaak gaat 

overr wat 'moeilijk ligt': over taboes, verboden, maatschappelijke problemen - zaken die 

angst,, onbehagen en ambivalente gevoelens oproepen; die raken aan sociale of morele gren-

zen.. Dit zijn de zaken die ik eerder heb aangeduid als ongepastheden. Een grensoverschrij-

dingg in een grap moet altijd zorgvuldig gedoseerd worden. Een grap mag niet 'te ver' gaan; 

alss een grens te ver wordt overschreden veroorzaakt dit eerder schaamte of verontwaardi-

gingg dan gelach. Zo gauw een grap te sterke emoties oproept, wordt het moeilijk om de 

'niet-serieuze'' geestesgesteldheid te behouden. De socioloog Chris Powell (1988) conclu-

deertt dat alleen relatief milde grensoverschrijdingen lachwekkend zijn: merkwaardig, onge-

pastt of afwijkend gedrag kan worden geïnterpreteerd in termen van humor - maar ook bij-
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voorbeeldd in termen van dronkenschap - zolang het niet gezien wordt als ernstig of blij -

vend.. Hij illustreert dit aan de hand van een verrassend voorbeeld: de reacties in de Britse 

perss op de Oegandese dictator Amin. In eerste instantie waren deze spottend en vermaakt: 

hijj  werd gezien als een ongevaarlijke gek, een 'joker' en een 'clown'. Naarmate de berich-

tenn zorgwekkender werden, verschool'de evaluatie van 'grappig' - ongevaarlijk, 'gaat wel 

weerr over' - naar 'gek' of 'kwaadaardig". 

Alless wat enigszins raakt aan sociale en morele grenzen is omgeven met angsten en 

taboess en loopt grote kans om onderwerp van humor te worden. Sommige van deze 'moei-

lijke'' en dus grappige onderwerpen zijn min of meer universeel: over de hele wereld wor-

denn grappen gemaakt over seks, man-vrouw-verhoudingen, lichaamsfuncties, machthebbers, 

buurvolkenn en buitenlanders en allerlei vormen van afwijkend gedrag. (Afford & Alford 

1981;; Apte 1985) De meest universele taboe-categorie is seksualiteit. Dit is dan ook we-

reldwijdd het populairste onderwerp van humor. Ook andere verboden onderwerpen worden 

snell  onderwerp van humor: alles wat niet mag heeft groot humoristisch potentieel. Taboe -

enn dus potentieel grappig - zijn niet alleen de zaken waar niet over gepraat hoort te worden, 

maarr ook die zaken waar wel over mag worden gepraat, maar alleen met ontzag en op 

plechtigee toon: godsdienst, machthebbers, het koningshuis. Ook zulke sacrale zaken zijn een 

geliefdd onderwerp van, vaak nogal clandestiene, humor. Daarnaast zijn er nog onderwerpen 

diee niet daadwerkelijk getaboeïseerd zijn, maar die eerder angst en ambivalente gevoelens 

oproepen:: de dingen waar mensen zich niet helemaal raad mee weten. De relatie tussen de 

seksenn is een voorbeeld van zo'n moeilijk, maar niet verboden onderwerp. Ook de omgang 

mett vreemdelingen en buitenlanders valt in deze categorie; de confrontatie met cultuurver-

schill  maakt mensen vaak onbehaaglijk. Bovendien gedragen vreemdelingen zich vaak an-

ders,, niet zoals het hoort en daarmee potentieel grappig. 

Doorr te lachen om een sociale, culturele of morele grensoverschrijding, wordt niet al-

leenn de overtreding van een norm vastgesteld, maar wordt, al lachend, ook een norm ge-

steld.. Een humoristische grensoverschrijding is tegelijk een markering van deze grens: er 

wordtt een onderscheid gemaakt tussen wat wel en niet hoort, wat binnen en buiten de maat-

schappelijkee orde valt. Hierdoor kan humor ook dienen als een sociaal correctiemiddel. 

Datgenee waar om wordt gelachen wordt gedefinieerd als raar, anders: een incongruïteit. 

Ditt normerende aspect van humor is een centraal thema bij de meest 'sociologische' van 

dee klassieke humorvorsers: de Franse filosoof Henri Bergson. Hoewel zijn boek Le Rire 

(1900)) geldt als een van de invloedrijkste werken over humor, heeft men het nooit weten in 

tee passen in de klassieke driedeling en dit is grotendeels het gevolg van Bergsons nadruk op 

dee sociale kant van humor. Daarnaast speelt ook mee dat Bergsons benadering van humor 

directt gerelateerd is aan zijn geheel eigen, inmiddels sterk gedateerde vitalistische filosofie: 

Bergsonn zag de lach als een uitdrukking van 'levenskracht'. Volgens hem is de belangrijkste 

aanleidingg tot lachen 'iets mechanisch op iets levends geplakt' (letterlijk 'encrouté', als een 
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korstt ergens opgeplakt). Mensen lachen om levende dingen die zich repetitief, verstard, 

mechanisch,, machinaal en dus niet als 'iets levends' gedragen. Als algemene omschrijving 

vann alle aanleidingen tot lachen is dit idee - overigens net als theorieën van de andere 

groothedenn op dit gebied - onhoudbaar gebleken: het is niet mogelijk om alle vormen van 

humorr te reduceren tot een dergelijke machinale verstarring - hoewel veel van de humor in 

herhaling,, slapstick en karikaturisering wel gelegen is in het 'bevriezen' van één gedraging 

off  eigenschap. 

Alss we de vitalistische achtergrond van Bergsons theorie even voor lief nemen, komt uit 

LeLe Rire een analyse naar voren van de lach als een door en door sociaal verschijnsel: een 

reactiee op mensen die zich niet 'menselijk' gedragen - waarmee Bergson niet alleen lijk t te 

bedoelen:: 'levend', maar ook 'sociaal' en 'aangepast': 

[Dee samenleving] bevindt zich in tegenwoordigheid van iets dat haar verontrust, doch alleen 
alss symptoom, - het is nauwelijks een bedreiging, hoogstens een gebaar. Zij zal het dus 
slechtss met een gebaar beantwoorden. Het lachen nu moet iets van dien aard, - het moet een 
sociaall  gebaar zijn. Door de vrees die het inboezemt, onderdrukt het de excentriciteit... 
(Bergsonn 1920: 20) 

Dee lach is dus een 'sociaal gebaar' aan het adres van personen die zich op een manier ge-

dragenn die 'de samenleving' niet bevalt; die zich niet gedragen 'zoals het hoort'. Door hun 

mechanischee gedrag plaatsen ze zichzelf buiten de culturele en de maatschappelijke orde: ze 

gedragenn zich niet als 'levende' en dus sociale, aangepaste mensen. Door te lachen wordt 

dezee overschrijding van de maatschappelijke orde niet alleen vastgesteld, maar meteen ook 

afgestraft:: Bergson noemt lachen een 'straf voor onmaatschappelijkheid'. In Bergsons visie 

markeertt de lach dus niet alleen de grens tussen wat hoort en wat niet hoort, maar ook een 

socialee grens: tussen wie erbij hoort en wie er niet bij hoort. Lachen is, volgens hem, altijd 

eenn sociale begrenzing: niet alleen tussen de lachers en degene om wie wordt gelachen, 

maarr tussen degenen die wel en die niet meelachen. 

Hett verband tussen humor, groepsgrenzen en identiteit is in sociaal-wetenschappelijk 

onderzoekk naar humor een steeds terugkerend thema. Hierbij wordt vooral veel aandacht 

besteedd aan de meest expliciet begrenzende vorm van humor: grappen ten koste van buiten-

staanders.. Overal ter wereld worden grappen verteld over buitenlanders, buurvolken en 

anderee buitenstaanders (Apte 1985). Bijna altijd wordt aan deze buitenstaanders één be-

paaldee grensoverschrijdende gedraging toegeschreven; voor elke groep bestaat een humoris-

tischh 'script'. 

Dee socioloog Christie Davies (1988; 1990; 1992; 1998a; b) concludeerde, op basis van 

vergelijkendee studie naar etnische humor - humor over etnische groepen - , dat er twee 

scriptss zijn waarover in praktisch elke moderne samenleving grappen worden gemaakt: 

domheidd en gierigheid/handelsgeest. Grappen over domheid - in Nederland toegeschreven 

aann Belgen - worden altijd gemaakt over groepen aan de periferie van een maatschappij, 
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diee in de rest van de maatschappij worden beschouwd als enigszins achtergebleven: de 

minderr beschaafde versie van de eigen groep. Grappen over gierigheid of handelsgeest -

Belgenn maken ze over Nederlanders, Nederlanders over joden of Schotten - worden juist 

vaakk gemaakt over succesvolle handelaren, vernieuwende ondernemers en over de hardwer-

kendee calvinistische kapitalisten die ook bekend zijn uit het werk van Weber: de Hollan-

ders,, de Schotten en de Zwitsers. Die groepen dus, die het economisch goed doen en bekend 

staann om hun calculerend gedrag of godvruchtige arbeidzaamheid. Davies suggereert dat 

dezee scripts twee eigenschappen benadrukken die twee extreme afwijkingen vormen van 

éénn centrale norm in elke moderne samenleving: de norm van de rationaliteit en het moder-

nee rationeel-calculerend gedrag: 

Inn de context van een moderne industriële maatschappij bevinden zich aan weerszijden van de 
deugdd van een evenwichtig beeld van werk en winst de tegengestelde ondeugden van diege-
nenn die deze zaken te serieus nemen (de gierige/berekenende volkeren en groepen) en diege-
nenn die deze niet serieus genoeg nemen of kunnen nemen (de domme volkeren en groepen).' 
(Daviess 1990: 327). 

'Domheid'' is een tekort aan rationaliteit: domme volkeren en groepen zijn niet voldoende in 

staatt zich te voegen naar de eisen van de moderne maatschappij. Slimheid en gierigheid is 

eenn overschot aan rationeel gedrag: mensen die zich zo gedragen zijn té nadrukkelijk bezig 

zichh te voegen naar de moderne maatschappij. 

Dee gedachte die ten grondslag ligt aan Davies' verklaring is dat mensen in grappen 

anderenn beschuldigen van het onvermogen te voldoen aan bepaalde centrale normen en 

waarden,, juist omdat ze zelf onzeker en ambivalent tegenover deze normen staan. Hiermee 

wordenn niet alleen deze normen en waarden gemarkeerd; de grappenmaker bevestigt ook 

zijnn eigen zelfbeeld: 'Zij zijn anders en afwijkend. Wij niet: wij zijn normaal.' De grappen 

benadrukkenn dus de sociale grenzen van de eigen groep en tegelijkertijd de normatieve 

grenzenn die gelden binnen deze groep. 

Daviess heeft hier een categorie grappen beschreven die nu vrijwel universeel is: bijna 

elkee maatschappij heeft zijn eigen domme en slimme groep. Dit weerspiegelt de mondiale 

verbreidingg van een westers leefpatroon en normenstelsel: iedereen ter wereld moet zich tot 

opp zekere hoogte voegen in het westerse stelsel van berekening, vooruitdenken, punctuali-

teitt en ordening. Hiernaast bespreekt Davies een aantal scripts die aanzienlijk minder uni-

verseell  zijn, zoals de grappen over vieze volkeren en groepen. Deze worden verteld in de 

VSS (over Polen), in Duitsland en Nederland (over Turken), maar niet in Engeland en Frank-

rijk .. Davies brengt dit in verband met een sterk variërende preoccupatie met hygiëne en 

zuiverheid.. Hij staaft dit onder andere met statistieken over het gebruik van zeep en deodo-

rant:: in die landen waar grappen worden gemaakt over vieze volkeren, zoals de VS, ligt het 

zeepgebruikk aanzienlijk hoger dan in landen zoals het Verenigd Koninkrijk, waar grappen 

overr vieze volkeren nooit zijn aangeslagen (Davies 1990: 84-101). Waar hygiëne zwaarder 
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weegt,, is ook de overschrijding van deze zuiverheidsgrenzen significanter, pijnlijker en 

daarmee:: grappiger. 

Hett humoristisch potentieel van bepaalde onderwerpen hangt dus samen met de culture-

lee betekenis van een onderwerp. Verschillen in de waardering van een grap zijn dan ook 

directt gerelateerd aan culturele kennis. Deze kennis gaat verder dan alleen het herkennen en 

begrijpenn van de verwijzingen. Culturele kennis impliceert ook dat deze verwijzingen een 

bepaaldee betekenis hebben. Voor de waardering van grappen over een bepaald onderwerp is 

eenn zekere betrokkenheid nodig bij de inhoud en het onderwerp van de grap: als je ergens 

omm lacht, moet het iets voor je betekenen. Nederlanders vinden grappen over Belgen of 

Turkenn leuker dan de Amerikaanse equivalenten over Polen of Ieren, simpelweg omdat 

daarvoorr de betrokkenheid mist. 

Inn het algemeen moet iemand de normen delen om humoristische overschrijdingen ervan 

tee kunnen waarderen: een grap wordt leuker als 'aangevoeld' wordt dat het hier gaat om iets 

datt enige zorg of ambivalentie oproept, als de norm die wordt overschreden gedeeld wordt 

off  als het onderwerp ook bij het publiek 'gevoelig' ligt. Deze betrokkenheid bij de inhoud 

vann de grap maakt het wel noodzakelijk dat de grensoverschrijding goed gedoseerd wordt. 

Dee affectieve component van humor moet, net als de cognitieve aspecten, zorgvuldig afge-

pastt worden. Een grap kan makkelijk 'te ver' gaan - dan wordt een sociale of emotionele 

grenss te ver overschreden. Maar ook een grap die niet ver genoeg gaat is gedoemd te mis-

lukken;; deze wordt flauw of oubollig gevonden en ook dat is, zij het op een andere manier, 

evenn pijnlij k als een te grove grap. Vanuit het perspectief van humor als de overschrijding 

vann een grens hangen verschillen in de waardering van humor dus samen met de culturele 

kenniss en betrokkenheid van het publiek: het publiek moet een voldoende culturele kennis 

hebbenn om zich te kunnen identificeren met de inhoud van de grap, maar daarnaast moet 

eenn grap ook weer niet zo ver gaan dat deze grens te ver overschreden wordt. 

DEE UITWISSELING VAN GRAPPEN EN GELACH 

Hett sociale karakter van humor blijf t in de klassieke humortheorieën veelal buiten beeld. In 

hett beste geval heeft men wel oog voor de sociale bepaaldheid van humor, maar dat mensen 

altijdd proberen deze humoristische ontladingen, grensoverschrijdingen, incongruïteiten en 

superioriteitsgevoelenss met anderen te delen wordt maar zelden opgemerkt. Toch is dit één 

vann de meest opvallende kenmerken van humor: humor is altijd een vorm van communica-

tie.. Dit kan een vrij eenzijdige vorm van communicatie zijn - via een moppenboekje, een 

televisie,, een vragenlijst - maar de meeste grappen worden gemaakt in concrete interacties 

tussenn personen. Dit sociale karakter van humor bepaalt mede het welslagen van een grap. 

Zoalss bij alle communicatie wordt het karakter ervan niet alleen bepaald door de grap - de 
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tcksll  - maar ook door de context: de setting, de gelegenheid en de relatie tussen de aanwe-

zigen. . 

Humorr is - zoals alle vormen van communicatie - zowel een afspiegeling van bestaande 

relaties,, als een manier om relaties vorm te geven, op te bouwen of te manipuleren. Een 

pogingg tot een grap is een verzoek om acceptatie, instemming of zelfs een poging om men-

senn aan jouw kant te krijgen. Rose Coser, een van de eerste (en beste) sociologisch onder-

zoekerss op humor-gebied, noemde humor een 'uitnodiging': 'lachen of aanleiding te geven 

tott lachen door humor, betekent het uitnodigen van de aanwezigen om dichterbij te komen' 

(Coserr 1959: 172). Anderen kunnen, door wel of niet te lachen, aangeven of zij deze uitno-

digingg accepteren. 

Hett accepteren of afslaan van een uitnodiging is altijd afhankelijk van de relatie die men 

heeftt met de persoon die de uitnodiging doet. Dit geldt ook voor de lach. Een deel van Co-

serss onderzoek speelde zich af onder patiënten in een ziekenhuis: onbekenden die niets 

anderss met elkaar gemeen hebben dan het feit dat ze toevallig samen in een ziekenhuis lig-

gen.. Veel van hun communicatie bestaat uit wat Coser omschrijft als 'schertsend geklaag' 

{jocular{jocular griping). Deze humoristische gesprekken fungeren volgens Coser als een manier 

omm nabijheid tot stand te brengen en om een 'persoonlijke ervaring om te vormen tot een 

diee kan worden gedeeld' (176): 'De patiënt die anderen uitnodigt met hem te lachen creëert 

off  versterkt het gevoel van gelijkheid onder de deelnemers. Schertsend geklaag brengt daar-

doorr een sociale relatie in haar simpelste en puurste vorm teweeg: die van reciproci-

tcit.'dbid.:: 178) 

Coserr onderzocht ook de rof van humor in de stafvergaderingen in hetzelfde ziekenhuis. 

Hierr begon men niet met een schone lei, de relaties lagen al vast en waren bovendien ge-

formaliseerd.. Coser ontdekte dat de grappen die tijdens deze vergaderingen werden ge-

maaktt correspondeerden met de hiërarchie. Personen met een hogere status, de artsen en 

psychiaters,, maakten in het algemeen meer grappen en oogstten hiermee ook meer succes. 

Coserr telde hierbij alleen de geslaagde grappen, grappen waarop werd gereageerd met een 

lachh of een glimlach. Dit lukte de artsen gemiddeld 7,5 keer per persoon, de arts-assistenten 

gemiddeldd 5,5 keer en de verplegers niet meer dan 0,7 keer per persoon. Tijdens de bijeen-

komstenn werd er het meest gepraat door de arts-assistenten. Het is dus niet zo dat wie het 

meestee praat ook het meeste grappen maakt. 

Dee bevinding van Coser dat personen met een hogere status meer succes hebben met 

hunn grappen is regelmatig gerepliceerd (Duncan 1984; Dwyer 1991; Paton & Filby 1996; 

Smeltzerr & Leap 1988; Spradley & Mann 1976). Het is echter geen wet van Meden en 

Perzen:: zeker in minder formele situaties kunnen grappen wel degelijk 'omhoog' gaan. 

Humorr is een machtsmiddel dat potentieel ook ter beschikking staat aan mensen met een 

lageree status (Mulkay 1988). In het geval van humor, zoals meestal, maken personen met 

meerr status meer kans op een succesvol gebruik van statusverhogende middelen. 
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Opp het eerste gezicht lijk t deze bevinding in overeenstemming met het gangbare idee dat 

mensenn 'meelachen met de baas'. Zoals een van de door mij geïnterviewde moppentappers 

hett noemde: 'Als het baasje lacht, lacht iedereen'. Hij , en met hem veel anderen, interpre-

teertt zo'n lach als een onechte, want flemende, lach. Coser suggereert echter een andere 

interpretatie:: verschillen in de waardering van humor zijn slechts voor een deel gelegen in 

dee grap zelf. Of er gelachen wordt, en hoe hard, is evenzeer een resultaat van de grap zelf, 

alss van wie de grap maakt. Een uitnodiging van iemand tegen wie je opkijkt, accepteer je 

snellerr dan een uitnodiging van iemand op wie je neerkijkt. Ditzelfde geldt voor humor: een 

uitnodigingg tot lachen accepteer je ook naar gelang de aard van de relatie. Niet alleen het 

statusverschill  speelt hierbij een rol, maar ook een wat sympathieker factor: vriendschap of 

matee van nabijheid. Iemand die een hogere status heeft, maar ook iemand die je aardig 

vindt,, heeft een grotere kans om jou aan het lachen te maken. Het welslagen van een grap is 

altijdd afhankelijk van de bestaande relatie tussen grappenmaker en publiek. Om Bergson te 

citeren: : 

Hett is misschien wel eens gebeurd dat ge in een spoorwegcoupé of aan een "table-d'höte" 
sommigee reizigers elkaar geschiedenissen hoordet vertellen, die zij erg komiek vonden, omdat 
zijj  er luidkeels om lachten. Ook gij zoudt erom gelachen hebben indien gij tot het gezelschap 
hadtt behoord. Maar daar dat niet het geval was, hadt gij niet de minste neiging tot lachen. Een 
man,, wien men vroeg waarop hij niet aangedaan was door een preek, waarbij iedereen tranen 
stortte,, antwoordde: "Ik behoor niet tot het kerspel [de parochie, GK]." Wat die man meende 
tenn opzichte van het weenen kan met veel meer recht worden gezegd ten opzichte van het la-
chen.. AI schijnt de lach nog zoo oprecht en vrijmoedig, zij verbergt toch altijd een bijgedach-
tee van verstandhouding - van medeplichtigheid, zou ik haast zeggen - met andere lachers, 
hetzijj  deze in werkelijkheid dan wel in de verbeelding bestaan. (Bergson 1920: 6) 

Err is ook een wat cynischer benadering van het communicatieve karakter van humor moge-

lijk .. Auteurs als Norrick (1993; 1994), Sherzer (1978; 1985) en Dwyer (1991) zien het 

initiërenn van humor eerder als een machtsgreep dan als een uitnodiging. Iemand die een 

grapp probeert te maken neemt een groot risico: als niemand lacht wordt dat vaak gevoeld, en 

iss het ook vaak bedoeld, als afwijzing. Lachen ligt vaak dicht bij partij kiezen: een lacher 

schaartt zich aan de zijde van de grappenmaker (Dwyer 1991). Een succesvolle grap bete-

kentt dan ook altijd statuswinst - een beloning voor een succesvolle poging om mensen aan 

jouww kant te krijgen - maar als het fout gaat is het erg pijnlijk : de afwijzing wordt door de 

lachh buitengewoon voelbaar gemaakt. Komieken noemen het niet voor niets 'doodgaan' als 

hett publiek op hun grappen niet reageert (Cook 1994). 

Dee statuswinst die een geslaagde grap oplevert, is deels het gevolg van dit 'partij kiezen' 

datt inherent is aan lachen. Echter, deze statuswinst is ook een resultaat van de verstorende 

off  agressieve aard van humoristische communicatie. In de visie van sociolinguïsten als 

Norrickk en Sherzer is humor altijd een verstoring van de loop van de interactie. Niet alleen 

wordtt de toon van de interactie veranderd van serieus naar humoristisch - alleen dat geldt al 
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alss een machtsgreep van de grappenmaker- , ook het gebruikelijke patroon van turn taking, 

waarbijj  de deelnemers aan een gesprek om en om aan het woord zijn wordt door humor 

verstoord.. Iemand die een grap maakt is vaak relatief lang aan het woord. Ook het feit dat 

dee grappenmaker probeert mensen aan het lachen te maken wordt door conversatie-analytici 

gezienn als een machtsgreep: lachen 'overvalt' mensen en maakt het tijdelijk onmogelijk om 

tee praten. Lachen is dan eerder een overgave, een toegeven aan andermans dwang, dan een 

acceptatiee van een uitnodiging. 

Alss humor zo wordt beschouwd is een geslaagde grap een verstorende en ingrijpende 

communicatievee gebeurtenis. Norrick (1993) noemt humor dan ook een vorm van 'interac-

tionelee agressie": een grappenmaker probeert zijn wil op een tamelijk uitgesproken manier 

opp te leggen aan het gezelschap. De mate van verstoring die humor teweegbrengt varieert 

echterr sterk. Hoewel elk type humor potentieel verstorend is, is het gezamenlijk vertellen 

vann een humoristisch verhaal een stuk coöperatiever dan het vertellen van een mop (Norrick 

1993);; bovendien kunnen ook verstorende genres als moppen op een coöperatieve manier 

verteldd worden (Tannen 1984). De rol van het publiek moet hierbij niet onderschat worden: 

dee grappenmaker is afhankelijk van zijn luisteraars voor de uitvoering van zijn machts-

greep.. Zelfs in de meest hiërarchische situaties kan het publiek besluiten niet mee te doen. 

Eenn grappenmaker is voor zijn succes altijd afhankelijk van zijn publiek. 

HumorHumor als ambivalente communicatie 

Dee succeskansen van een grap zijn dus evenzeer afhankelijk van de relatie tussen grappen-

makerr en publiek, als van de inhoud van de grap. Een grap kan nog zo goed zijn, als je niet 

bijj  de parochie hoort, wordt er niet om gelachen: de machtsgreep of de uitnodiging, wordt 

niett geaccepteerd. Humor kan heel verschillende betekenissen hebben. Het kan statusver-

schill  vergroten en benadrukken, maar, zoals bleek uit Cosers beschrijving van de patiënten 

inn het ziekenhuis: humor kan juist ook een gevoel van gelijkheid teweegbrengen. Humor 

kann bovendien zowel mensen samenbinden, als afstand creëren. Humor vervult dus dikwijls, 

zoalss al bleek in de paragraaf over de lach, uiteenlopende en zelfs tegenstrijdige sociale 

functies. . 

Dee meest manifeste functie van humor is vermaak. Dit plezier is voor een deel gelegen 

inn de prettige fysieke ervaring van lachen: lachen is een fijn gevoel. Veel van het plezier van 

humorr komt echter voort uit het sociale effect ervan: samen lachen verbindt mensen. Tege-

lijkertij dd sluit humor ook mensen uit. Degene die niet meelacht heeft geen deel aan het 

vermaakk en de gezelligheid. Hij begrijpt de grap niet, hij deelt het gevoel voor humor van 

dee anderen niet of in het ergste geval: hij is degene om wie de anderen om lachen. Door te 

lachenn wordt aangegeven wie erbij hoort en wie erbuiten valt: humor markeert de grenzen 

vann de groep (Martineau 1972). 
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Humorr kan dus mensen scheiden én verenigen - afzonderlijk, maar vaak ook tegelijker-

tijd.. Deze twee effecten van humor worden ook onderkend in de (soms wat hypocriete) 

geruststelling:: 'we lachen je niet uit, we lachen je toe.' De Belgische socioloog Dupréel 

(1928)) noemde deze twee componenten van het lachen, in een artikel over 'het sociologisch 

probleemm van de lach' rire d'accueil (verwelkomend lachen) en rire d'exclusion (uitslui-

tingslachen).. Deze twee aspecten van humor en lachen zijn twee zijden van één medaille. 

Overall  waar mensen worden ingesloten, worden anderen buitengesloten. De lach maakt dit, 

meerr dan andere vormen van communicatie, zichtbaar en voelbaar. Iedereen kent wel het 

gevoell  buitengesloten te zijn als ze anderen mensen horen lachen zonder te weten waarom 

(Coserr 1959: 177). Als iemand niet meelacht, uit onbegrip of omdat hij het gevoel voor 

humorr niet deelt, zegt dat iets over zijn plaats in de groep: hij hoort er niet bij. Uitsluiting 

doorr humor kan echter ook meer direct gebeuren, door mensen uit te lachen of door het 

makenn van inside jokes. 

Dergelijkee directe uitsluiting is een van de meest agressieve verschijningsvormen van 

humor.. Het doelwit ervan voelt zich meestal gekwetst of beschaamd. Dit is dan ook de func-

tiee van humor die het meest overeenkomt met de versie van de superioriteitstheorie waarin 

humorr wordt gezien als een vorm van agressie. En, zoals de meeste vormen van agressie, is 

ditt type humor in Nederland dan ook omgeven door taboes. Onder volwassenen is het ei-

genlijkk alleen acceptabel om te lachen om niet aanwezige of 'gegeneraliseerde', abstracte 

anderenn als 'een Belg', 'een vrouw' of om de rol van een komiek. Direct uitlachen associë-

renn we voornamelijk met kinderen (Goudsblom 1997: 13-15), al wil dat niet wil zeggen dat 

hett onder volwassenen niet voorkomt. 

Inn het geval van uitlachen is humor tegelijk machtsmiddel: iemand uitlachen schept 

socialee afstand en benadrukt de lage status van het doelwit. Voor de lachers wordt hier 

zowell  een gevoel van macht, als een gevoel van saamhorigheid en onderlinge gelijkheid 

teweeggebracht.. Deze twee dimensies - nabijheid versus afstand en statusverschil versus 

gelijkheid88 - gaan bij humor niet altijd gelijk op (Tannen 1993). In grappen kunnen status-

verschill  en nabijheid tegelijkertijd tot uitdrukking worden gebracht. Dit bleek bijvoorbeeld 

uitt de studie van Coser over de stafvergaderingen: ondanks het feit dat de grappen zo duide-

lij kk verband hielden met statusverhoudingen, werden ze door de deelnemers niet gevoeld als 

machtsmiddel,, maar als iets sociaals en plezierigs. Humor is misschien een machtsgreep, 

zoalss Norrick stelde, maar het is een machtsgreep die de overwonnenen zich gaarne laten 

aanleunen. . 

Humorr kan dus in één situatie heel verschillende, zelfs schijnbaar tegenstrijdige beteke-

nissenn hebben: het kan zowel vriendelijk als boosaardig zijn, gelijkmakend of statusverho-

gendd zijn en soms zelfs al deze dingen tegelijk. Uit deze veelheid aan functies die humor 

**  Over deze zeer nuttige indeling in twee dimensies die in elke relatie terugkomen, macht en solidariteit, zie 
Brownn &. Levinson 1983; Tannen 1993. 
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kann hebben komt het meest typerende kenmerk van humor naar voren: ambivalentie. Humor 

iss een bewust dubbelzinnig signaal, omdat de boodschap is van een grap, de betekenis van 

eenn lach of de bedoeling van een grappenmaker nooit met zekerheid vast te stellen is. 

Meestall  spelen bij humor verschillende emoties en sociale functies door elkaar. 

Dee ambivalentie van humor staat ook centraal in twee andere functies die humor kan 

vervullen:: het ontladen van spanning en het scheppen van afstand tot datgene waar om 

wordtt gelachen. Deze functies spelen eveneens een belangrijke rol bij het succes van een 

grap.. Een grap lukt vaak even zeer omdat hij spanning weet te kanaliseren of afstand weet te 

creërenn op een moment dat daar behoefte aan is, als vanwege de inhoud en de strekking. Het 

gaatt hier echter niet, zoals bij de eerder besproken functies, om mechanismen die direct 

invloedd hebben op relaties tussen personen: distantiëring en ontlading kunnen evengoed 

betrekkingg hebben op situaties en gebeurtenissen, als op sociale verhoudingen. 

Dee ventielfunctie van humor is eerder al uitgebreid besproken: een hele theoretische 

stromingg is gebaseerd op de gedachte dat humor bevrijdend werkt. Dit bevrijdende effect 

vann humor houdt direct verband met het ambivalente karakter ervan. Juist doordat humor 

"niett serieus' is, kunnen bij wijze van grap dingen worden gezegd en gevoelens geuit wor-

denn die gewoonlijk onderdrukt worden. De aanwezigheid van spanning in een sociale situa-

tiee of relatie draagt ook bij aan de succeskansen van een grap. In een gespannen situatie kan 

eenn zeer zwakke grap plotseling enorme hilariteit veroorzaken. Deze lach is evenzeer het 

gevolgg van relaties en sociale processen, als van de inhoud van de humoristische stimulus 

(Douglass 1975). 

Dee ambiguïteit van humor is het duidelijkst te zien bij een laatste belangrijke sociale (en 

psychische)) functie die humor vervult: het scheppen van afstand (Frijda 1988). Humor is 

'niett serieus', wat niet alleen betekent dat de inhoud van de grap niet letterlijk genomen 

hoeftt te worden, maar ook dat de geestesgesteldheid die bij humor hoort onserieus is: 

speels,, relativerend, met enige afstand tot datgene waar om wordt gelachen. Hierdoor kan 

humorr dienen om afstand te nemen van de eigen woorden: om voorzichtig te peilen wat 

mensenn ergens van vinden, om antwoorden te omzeilen, de waarheid in het midden te laten, 

omm taboes ter sprake te brengen, om iemand te bekritiseren of te beledigen zonder conse-

quenties,, kortom, om iets te kunnen zeggen zonder daarvoor verantwoordelijk te worden 

gehoudenn (Brown & Levinson 1983; Emerson 1969). Humor kan ook gebruikt worden om 

gevoelenss en gedachten van zich af te zetten. De niet-serieusheid van humor wordt dan niet 

gebruiktt om afstand te nemen van de eigen woorden, maar van het onderwerp van de grap: 

alss relativering of zelfs, zoals bij zwarte of galgenhumor: als een manier om zich er hele-

maall  voor af te sluiten. Een grap wordt dan ook snel leuker naarmate er meer behoefte is 

aann afstand en relativering. Dit kan zeer functioneel zijn: de grappen in operatiekamers en 

opp eerste hulpafdelingen zijn berucht ziek en hardvochtig; in zulke settings maken dergelij-

kee grappen het nabije leed hanteerbaar (Lefcourt & Martin 1986). 
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Inn het algemeen geeft het distantiërende effect van humor een zekere vrijheid aan de 

grappenmakerr en zijn publiek: in het humoristische domein is meer ruimte om dingen te 

zeggenn dan daarbuiten. Dit geeft niet alleen de mogelijkheid om taboes of nare onderwerpen 

terr sprake te brengen, maar ook kritische opmerkingen te maken en, zoals het cliché gaat, 

'dee mensen een spiegel voor te houden'. De humoristische vrijheid is het duidelijkst zicht-

baarr bij diegenen die zich professioneel met humor bezighouden: de clown, de humorist, de 

hofnar.. De keerzijde van humoristische vrijheid is echter altijd marginaliteit: clown, hofnar 

enn humorist vallen enigszins buiten de orde. Ze worden nooit volledig serieus genomen. 

Dee vrijheid die humor biedt om zonder serieuze consequenties een uitspraak te doen 

dientt niet alleen voor zwaarwichtige functies als maatschappijkritiek, onderhuidse agressie 

off  onhanteerbare gevoelens, maar ook voor het simpele plezier van het spelen met ideeën, 

hett uitleven van fantasie en het experimenteren met mogelijkheden en onmogelijkheden. 

'Spelen'' wordt vaak niet gezien als een op zichzelf staande functie van humor. Echter, zoals 

ookk al bleek uit de bespreking van Van Hooff (1972) eerder in dit hoofdstuk: het spelaspect 

iss een belangrijke dimensie van humor. Niet alleen is het plezier dat mensen aan humor 

belevenn vaak gelegen in het speelse karakter ervan; ook de vrijheid die humor biedt voor 

exploratiee en experiment houdt hiermee verband. Humor biedt, net als spel, de vrijheid voor 

hett uitproberen van dingen, het spelen met ideeën, betekenissen en concepten (McGhee 

1979;; Ziv 1984). Bij de woordgrapjes van kinderen is vaak goed te zien hoe ze experimen-

terenn met nieuw aangeleerde taalkundige regels. Er is geen reden om aan te nemen dat vol-

wassenenn niet iets dergelijks zouden doen - en ook met andere regels en normen dan alleen 

taalkundige.. Bij absurde of nonsens-humor is het spelkarakter van humor misschien het 

duidelijkst.. Dit is een vorm van humor die humorwetenschappers tot op heden ontglipt is, 

juistt omdat een serieuze boodschap er maar moeilijk in terug te vinden is. Het plezier hier-

vann is misschien juist gelegen in het ontbreken van deze serieuze bedoeling, in het spelen 

mett de onzin. Dit plezier in nonsens en speelsheid is ook waar Freud op duidde toen hij 

ScherzScherz onderscheidde als een afzonderlijk type humor: speelse, onschuldige humor- humor 

zonderr 'tendensen'. 

OpOp grond van het voorafgaande blijkt dat humor, zoals alle vormen van communicatie, 

zowell  een afspiegeling van bestaande relaties is, als een manier om relaties vorm te geven, 

opp te bouwen of te manipuleren. Humor is naar mijn mening het best te begrijpen door te 

kijkenn naar datgene waarin het het meest verschilt van andere vormen van communicatie: de 

ambivalentiee van humor. Deze ambivalentie leidt tot de merkwaardig tegenstrijdige functies 

diee humor kan hebben: plezierig, vijandig, speels, egalitair, neerbuigend en vriendschappe-

lij kk tegelijk. 

Dee tegenstrijdige effecten van humor zijn terug te brengen tot vier basisfuncties: 1. Hu-

morr kan mensen verbinden en uitsluiten. 2. Humor kan statusverschillen manipuleren en 
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markeren.. 3. Humor ontlaadt spanning. 4. Humor schept afstand. Deze functies zijn niet 

specifiekk voor humor. Wat specifiek voor humor is, is de combinatie van deze vier functies, 

dee manier waarop ze elkaar aanvullen en tegenwerken. Elk van deze functies helpt begrij-

penn waarom een grap in een bepaalde sociale situatie al dan niet succesvol is. In sommige 

gevallenn hangt dit succes vooral samen met de aard van de relatie tussen grappenmaker en 

publiek,, in andere gevallen is het succes vooral een kwestie van de sociale behoefte waar 

eenn grap op een bepaald moment aan kan voldoen: het relativeren of bekritiseren van de 

situatie,, het ontladen van spanning, het creëren van cohesie en superioriteitsgevoel. 

Dee verschillende functies van humor lopen vaak door elkaar heen en zijn in concrete 

genress of situaties nauwelijks te scheiden. Een regelmatig voorkomende gebeurtenis als het 

vertellenn van een Turkenmop kan een poging zijn om te choqueren, te amuseren of om 

aanwezigee Turken buiten te sluiten; het kan ook een uiting zijn van een gedeelde negatieve 

houdingg ten opzichte van 'buitenlanders'. Misschien is zo'n grap ook een poging om status 

tee verwerven of om het gevoelige onderwerp van 'de buitenlanders' ter sprake te brengen. 

Tussenn Turken en Nederlanders die elkaar goed kennen kan het echter juist een manier zijn 

omm te laten weten dat zij boven dergelijke sentimenten staan. Een en hetzelfde verschijnsel 

kann voor verschillende personen of in verschillende situaties dus uiteenlopende functies 

hebben;; voor afzonderlijke personen kan het bovendien een andere functie vervullen dan 

voorr de groep of maatschappij als geheel (Goudsblom 1990: 122-127). 

'De'' functie van een grap of humoristisch genre is dan ook niet vast te stellen. Sterker 

nog:: zelfs 'de' functie van één enkele Turkenmop in één specifieke sociale setting is in het 

algemeenn niet vast te stellen. 'De' functie van een grap bestaat niet. Door de meerduidig-

heidd van een grap is nooit met zekerheid te zeggen welke functie hij vervult. Vermoedelijk 

wistt de grappenmaker niet eens zeker waarom hij een mop, en dan nog deze mop, vertelde. 

Behalvee dan: om mensen aan het lachen te maken. 

BESLUIT:: SMAAK, STIJL EN DE WAARDERING VAN HUMOR 

Inn dit hoofdstuk is een heel scala aan benaderingen van humor en lachen aan de orde geko-

men.. Bij verschillende auteurs en in verschillende disciplines staan uiteenlopende vragen 

overr humor en lachen centraal - variërend van de tekstuele structuur tot de sociale functies 

vann humor. Slechts zelden kwam echter de vraag aan de orde die hier uiteindelijk centraal 

slaat:: wie lachen om wat. en waarom? Waar komen verschillen in de waardering van humor 

vandaan?? Hoe komt het dat sommigen een specifiek humoristisch genre - de mop - meer 

waarderenn dan anderen? 

Ditt is dan ook niet de vraag die humortheoretici zichzelf gesteld hebben: ze waren op 

zoekk naar het wezen van humor, het ene mechanisme waar alle humor op gebaseerd is. 
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Dergelijkee algemene theorieën zijn principieel ongeschikt om de vraag te beantwoorden 

waarr verschillen in de waardering van humor vandaan komen: het gaat in deze theorieën 

namelijkk niet om variatie, maar om essentie. Eventueel kunnen uit dergelijke theorieën wel 

factorenn worden afgeleid die effect hebben op de variatie: zo blijkt uit de incongruentiethe-

oriee dat de moeilijkheidsgraad van de incongruentie een rol speelt, uit de superioriteitstheo-

riee komt het belang van identificatie met de strekking van de grap naar voren en uit de soci-

aal-wetenschappelijkee benadering blijkt het belang van de dosering van grensoverschrijdin-

gen. . 

Hett is echter maar de vraag of de factoren, die voortkomen uit de brede algemene hu-

mortheorieën,, wel voldoende zijn om de waardering van humor te onderzoeken. Empirisch 

onderzoekk naar de waardering van humor kan hier een nuttige aanvulling bieden: welke 

factorenn spelen een rol bij de waardering van humor? Waar komen variaties in de waarde-

ringg van humor vandaan? Hoe werkt de waardering van humor? 

Dee klassieke benaderingen bieden bovendien geen enkel aanknopingspunt voor het 

begrijpenn van de waardering van humoristische genres. Inhoudelijke factoren helpen mis-

schienn bij het verklaren van de waardering van individuele grappen, maar werpen niet veel 

lichtt op variaties in de waardering van een geheel genre. Toch zijn er ook op dit gebied 

duidelijkee verschillen: mensen houden wel of niet van moppen - niet alleen van een indivi-

duelee grap, maar van het genre als geheel. Ditzelfde geldt ook voor andere humoristische 

genress als ironie, het vertellen van grappige verhalen en persoonlijke anekdotes, plagerij, 

practicalpractical jokes, geestige opmerkingen, sarcasme, speelse beledigingen, opschepperij of 

overdrijving. . 

Dee voorkeur of afkeer van genres vergt een heel andere benadering dan degene die hu-

moronderzoekerss in het algemeen hebben gekozen. De waardering van genres is immers 

niett alleen te verklaren uit inhoud en is ook vrij onafhankelijk van een specifieke context. 

Omm de waardering van genres te begrijpen zijn andere begrippen nodig, begrippen die va-

riatiess juist centraal stellen: smaak en stijl. In mijn onderzoek hebben deze begrippen dan 

ookk een belangrijke plaats gekregen: variaties in de waardering van humor zullen niet alleen 

inn verband worden gebracht met vorm en inhoud van humor, maar ook en vooral met smaak 

enn stijl. 

Dezee begrippen hebben betrekking op sociale variaties tussen mensen, en onderstrepen 

dee sociale consequenties van deze variaties. Een verschil in 'smaak' of 'stijl' impliceert 

altijdd ook altijd de afkeer van datgene, en daarmee ook van diegene, die 'smaakloos' is of 

'geenn stijl' heeft. Smaak en stijl zijn - net als humor - krachtige middelen tot sociale be-

grenzing. . 
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