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4.. DE MOP 

SociogeneseSociogenese van een humoristisch genre 

Overall  ter wereld vertellen mensen elkaar grappige verhalen en anekdotes. De vorm van 

dezee verhalen, en de onderwerpen waarover deze verhalen gaan, variëren. De bedoeling die 

mensenn hiermee hebben is steeds hetzelfde: zij willen elkaar graag aan het lachen maken. 

Hiervoorr kunnen ze zelf grappen maken en bedenken, maar in elke cultuur is ook een reper-

toiree beschikbaar van grappen die 'van iedereen' zijn: grappen van wie niemand zou dur-

venn beweren dat hij ze zelf bedacht heeft, die vrijelij k verspreid en doorverteld mogen wor-

den.. In Nederland bestaat dit repertoire voornamelijk uit moppen, een genre dat de afgelo-

penn twee eeuwen is uitgegroeid tot het belangrijkste mondeling overgedragen humoristische 

genree in de westerse wereld (Meder en Venbrux 2000; Röhrich 1977; 1988). 

Voorr mondeling overgedragen genres als de mop gelden keiharde darwinistische princi-

pes.. Moppen die niemand leuk vindt krijgen niet de kans om te overleven; ze worden dom-

wegg niet doorverteld. Zo'n grap blijf t een eenmalige geestige opmerking, een losse aanlei-

dingg tot lachen, maar wordt nooit een mop. Moppen die al bestonden, maar niet meer leuk 

gevondenn worden, sterven uit als er niet voldoende mensen meer zijn die de mop grappig 

genoegg vinden om door te vertellen. Moppenboekjes kunnen soms oubollige grappen nog 

ietss langer in leven houden, maar dat is eerder uitstel van het uitsterven dan een definitieve 

redding;; een moppenboekje vol moppen die niemand leuk vindt verkoopt niet. Puur slechte 

moppenn bestaan dan ook niet, hoogstens achterhaalde moppen. 

Ditt geldt voor alle mondeling overgeleverde genres - moppen, maar ook raadsels, 

Broodjee Aap-verhalen {urban legends), liedjes en kinderspelletjes. 'Mondelinge literatuur' 

iss voor haar voortbestaan geheel afhankelijk van mensen die iets de moeite waard vinden 

doorr te geven aan iemand anders; die het op zijn beurt weer leuk genoeg vindt om door te 

vertellenn aan iemand anders; die het weer doorvertelt aan iemand die het dan nog verder 

vertelt;; tot op het punt dat genoeg mensen een mop of verhaal hebben gehoord om het in 

levenn te kunnen houden. Dit maakt dat van de mop met recht kan worden gezegd dat het 

'eenn sociaal feit' is, een cultuuruiting van een hele maatschappij - of in elk geval van de 

groepenn in een bepaalde maatschappij die het genre waarderen. 

Hoewell  het Nederlandse moppenrepertoire in principe 'van iedereen' is, heeft niet ie-

dereenn evenveel affiniteit met het genre. Sommige mensen horen en vertellen nooit moppen, 

terwijll  anderen er honderden kennen. In het hele tweede deel van dit boek staat de vraag 

centraall  hoe het komt dat sommige mensen meer waardering hebben voor het genre van de 

mopp dan anderen. Voordat deze vraag beantwoord kan worden, moet eerst gekeken worden 

watt het genre behelst: wat zijn moppen? Hoe ontstaan ze, hoe worden ze verspreid en hoe 
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heeftt het genre zich ontwikkeld? En ook: hoe wordt er tegen moppen aangekeken? Wat is 

dee status van de mop? Immers, de vraag naar verschillen in waardering van moppen is nauw 

verbondenn met het beeld dat men van moppen heeft en met de status van het genre. Ik begin 

echterr met de meest gestelde vraag over moppen: als moppen inderdaad 'van iedereen' zijn, 

eenn sociaal feit, een genre dat van alle Nederlanders is maar van niemand in het bijzonder -

wiee heeft ze dan bedacht? 

VERTELCULTUUR:: DE MOP ALS MONDELING OVERGEDRAGEN GENRE 

Doorr wie worden moppen verzonnen? All e mensen die ooit een mop hebben verteld - en 

datt is bijna iedereen - zullen zich dat wel eens afgevraagd hebben. Vooral de moppen die al 

binnenn enkele uren na een ramp of schandaal verschijnen, geven aanleiding tot veel verba-

zing:: hoe komt het dat er de dag na de Bijlmerramp, de ontploffing van een vuurwerkfa-

briekk in Enschede, het verongelukken van Diana en haar minnaar in Parijs, al moppen circu-

leerdenn over deze gebeurtenissen? Waar kwamen deze moppen vandaan? 

Hett beste antwoord op deze vraag is waarschijnlijk dat moppen überhaupt niet verzon-

nenn worden, maar ontstaan in de loop van vele interacties. Mensen die bezig zijn met het 

producerenn van een mop zijn zich daar maar zelden van bewust. Er bestaan wel professione-

lee moppenschrijvers die achter een bureau zitten en grappen bedenken, die soms uitgroeien 

tott echte moppen. Het merendeel van de moppen wordt echter niet doelbewust gecreëerd, 

maarr groeit langzaam uit van een spontane grap tot een echte mop. 

Ikk stel me voor dat het ontstaan van een mop ongeveer zo gaat: iemand maakt een grap -

eenn gevatte opmerking, een goed geplaatste geestigheid, een treffende omschrijving, een 

leukee woordspeling. Eén van de aanwezigen vertelt deze grap door - voorwaarde hiervoor 

iss natuurlijk wel dat de grap niet te contextgebonden is. Als hij bescheiden is zegt hij er 

misschienn nog bij door wie deze grap oorspronkelijk werd gemaakt en in welke context. 

Misschienn is hij zich er wel helemaal niet van bewust dat hij hem niet zelf bedacht heeft. 

Vervolgenss wordt deze grap in weer een andere context gemaakt door weer iemand anders, 

enn nog eens, en nog eens - tot op het punt dat de oorspronkelijke grappenmaker en context 

geheell  vergeten zijn. 

Ondertussenn beginnen de ingrediënten van de lokale moppencultuur de grap binnen te 

sijpelen.. Vaste grappersonages - Sam, een Belg, Jantje, een vrouw bij de dokter, een man in 

eenn bar - krijgen de grap in de mond gelegd. De grap wordt geplaatst in vaste grapsituaties: 

eenn onbewoond eiland, de Kalverstraat, een bar, een schoolklas of de Eiffeltoren. Om de 

oorspronkelijkee grap wordt een verhaal heen gebouwd: hij wordt ingebed in het specifieke 

stramienn dat men binnen een bepaalde cultuur heeft voor humoristische vertellingen. 

Ditt betekent dat iemand die bezig is met het produceren van een nieuwe mop zelden of 
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nooitt beseft dat hij daarmee bezig is. De eerste persoon maakt gewoon een grap; de volgen-

dee vertelt over de geestige opmerking die 'dinges' gisteren maakte of hij doet alsof hij hem 

zelff  bedacht heeft; de daaropvolgende vertellers vertellen een anekdote die ze van een be-

kendee hebben gehoord; en langzaam maar zeker gelooft iedereen dat hij gewoon een mop 

aann het vertellen is. Er is een nieuwe mop ontstaan, zonder dat één van de betrokkenen 

beseftt dat hij hier een bijdrage aan heeft geleverd. De kwestie van het intellectuele eigen-

domm van deze mop komt in dit hele proces eigenlijk niet aan de orde. 

Ditt komt het scherpst naar voren bij moppen die ontstaan in reactie op een actuele ge-

beurtenis.. Deze moppen ontstaan soms letterlijk binnen vierentwintig uur. Van sommige 

vann deze moppen kun je met grote zekerheid zeggen dat ze nieuw zijn; en toch heb ik maar 

zeldenn mensen horen claimen dat zij die mop hebben bedacht. Eén van de bekendste mop-

penn ten tijde van het schandaal rond de Belgische kinderverkrachter Dutroux kan niet an-

derss dan toen bedacht zijn: 'Heb je het nieuwe Sinterklaasliedje al gehoord? Wie zoet is 

krijgtt lekkers, wie stout is Dutroux.' Deze grap moet speciaal in reactie op deze zaak be-

dachtt zijn: een woordspeling op de naam van Dutroux, toegespitst op de aard van Dutroux' 

misdrijf.. Ik heb deze mop het eerst gehoord in september 1996, ongeveer een maand na het 

beginn van het schandaal. Binnen enkele dagen hoorde ik deze mop tientallen keren. In het 

beginn heb ik iedereen die de mop vertelde gevraagd waar zij hem vandaan hadden, in de 

hoopp zicht te krijgen op de verspreiding van de mop, maar dit ging in zo'n duizelingwek-

kendd tempo dat ik dit snel opgaf. Ondanks het feit dat praktisch iedereen in Nederland deze 

mopp uiteindelijk had gehoord, heb ik nooit iemand horen beweren dat het zijn grap was. 

Veell  andere grappen over Dutroux waren niet nieuw. Ik kende ze als mop over Hitler 

(zoo had Dutroux, net als Hitler in een eerdere mop, zijn terras bestraat met kinderkopjes), of 

overr Michael Jackson, die enige jaren eerder beschuldigd was van pedofilie. De volgende 

mopp hoorde ik voor het eerst als Michael Jackson-mop: 

Dutroux,, Kurt Cobain, een pastoor en vijfti g kinderen zitten in een vliegtuig. Roept de piloot 
ineens:: 'We storten neer! We storten neer!' Waarop de pastoor roept 'Save the children! Save 
thee children!' Roept Kurt Cobain: 'Aaaaah FUCK the children!!!' Zegt Dutroux: 'Eh, heb ik 
daarr nog tijd voor dan?!' (bron: vele keren, o.a. kennissen, Internet) 

Vakerr nog dan dat er nieuwe grappen worden gemaakt, worden grappen 'gerecycled': een 

bestaandee mop wordt aangepast aan een nieuwe situatie. Dit geldt niet alleen voor moppen 

diee ontstaan in reactie op de actualiteit. Bijna alle moppen die nu circuleren zijn in de loop 

vann de tijd verschillende keren aangepast aan maatschappelijke verschuivingen. 

Dezee 'variabiliteit' (Meder & Venbrux 2000) is kenmerkend voor mondeling overge-

dragenn genres. Een mop is publiek eigendom en dus staat het iedereen vrij zelf elementen 

toee te voegen of te veranderen. Er bestaat niet één standaard versie van een mop, maar elke 

mopp bestaat in vele varianten: dezelfde clou wordt verschillende personages in de mond 

gelegdd of dezelfde grappige gebeurtenis wordt in een heel andere situatie geplaatst. Vooral 
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bijj  de groepen of personen die het doelwit worden van grappen is goed te zien hoe moppen 

inn de loop van de tijd veranderen. Dezelfde moppen over domheid zijn in de loop van de 

tijdd verteld over Duitse immigranten, dienstmeisjes, boeren, Belgen, en het meest recent: 

blondjes.. Het enige wat min of meer onveranderd blijf t is de clou. Ik heb dezelfde clou 

gezienn als ontknoping van moppen met zeer verschillende personages en thema's. 

Err ontstaan dan ook maar weinig echt 'nieuwe' moppen. De meeste moppen die mensen 

vertellen,, bestaan in een of andere vorm al vele jaren, of zelfs vele eeuwen. Onderzoekers 

hebbenn moppen, of beter gezegd, de basisclou die ten grondslag ligt aan een bepaalde mop, 

wetenn te traceren tot zeventiende-eeuwse 'duchten' (Neumann 1986: 22-24; Röhrich 1977: 

22-28)) of zelfs grappen uit de antieke oudheid (Baldwin 1983: 59). Zo oud zijn de meeste 

moppenn vermoedelijk niet - al valt dat nooit met zekerheid te zeggen. Wel zeker is dat er 

eenn repertoire bestaat aan 'basisclous', deels oud, deels vermoedelijk van meer recente 

datum,, die steeds met een nieuwe cast, in een verschillende situatie, op een verschillende 

manierr wordt omgebouwd tot een mop. 

Ditt repertoire is niet exclusief Nederlands. Van bijna alle moppen die in Nederland 

wordenn verteld, circuleren varianten in andere Europese landen, in de Verenigde Staten en 

vaakk zelfs in landen die cultureel gezien verder van ons afstaan. Davies (1990; 1998a) vond 

bijvoorbeeldd exact dezelfde grappen over domme volken in India en Colombia als in allerlei 

West-Europesee landen, alleen met andere doelwitten. Niet alleen het thema, maar zelfs de 

clouss en situaties waren soms precies hetzelfde. 

Bijnaa alle moppen worden in meerdere landen en talen verteld, eventueel aangepast aan 

dee lokale situatie. De in de jaren negentig opgekomen moppen over domme blondjes hoorde 

ikk bijvoorbeeld het eerst eind jaren tachtig als Amerikaanse moppen over fraternity girls, 

watt we in Nederland 'corpsmeisjes' zouden noemen. Al snel werden deze moppen meer 

algemeenn geformuleerd en werden het de 'blondjesmoppen' die de hele wereld zouden 

veroveren.. In Nederland wordt vaak gepreciseerd dat het hier gaat om 'domme blondjes'. In 

Engelandd hebben deze moppen een nog veel duidelijker lokale invulling gekregen. Hier 

gaann de moppen over Essex girls; wat verwijst naar een stereotype dat we in Nederland ook 

kennen,, maar blijkbaar niet tot mopfiguur hebben willen bombarderen, de 'Anita': de ge-

toupeerde,, al dan niet kunstmatige, blondine in een te strakke, gebleekte spijkerbroek (Da-

viess 1998a: 182-187). Het is veelzeggend dat de Britten, die nog steeds meer dan enig ander 

Europeess volk gepreoccupeerd zijn met klasse, deze moppen een klassenconnotatie hebben 

gegeven;; net als het wellicht iets zegt dat juist de zichzelf als egalitair beschouwende 

Nederlanderss zo trouwhartig toevoegen dat het om 'domme' blondjes gaat - en dus niet 

zomaarr ieder blondje. Elke maatschappij past de moppen niet alleen aan aan lokale stereoty-

pen,, maar ook aan lokale preoccupaties. 

Mett alle lokale aanpassingen en invullingen is de mop inmiddels een mondiaal genre. 

Dee hele wereld kan beschikken over hetzelfde repertoire aan clous, personages en situaties, 
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enn erkent grofweg hetzelfde stramien voor een grappig verhaal. 'Hele wereld' moet hierbij 

vrijj  letterlijk genomen worden: in de Internet- en autoloze binnenlanden van Irian Jaya 

verteltt men moppen die hetzelfde stramien volgen als de moppen van de moppentappers die 

ikk heb geïnterviewd. Men noemt het zelfs 'mop'.1 Grappig zijn ze overigens vaak niet voor 

westerlingen:: hoewel het stramien herkenbaar is als mop, blijf t de inhoud van moppen uit 

eenn zo ver van de eigen cultuur verwijderde samenleving vaak een barrière. 

Tochh worden niet alle moppen overal verteld. Niet voor elk thema bestaat in elk land 

eenn voedingsbodem. De regionale verschillen zijn niet alleen gelegen in de specifieke invul-

lingg die men op een bepaalde tijd en plaats aan een mop geeft, maar ook aan de selectie die 

inn elke cultuur wordt gemaakt uit het mondiale moppenrepertoire. Christie Davies, een 

Britsee socioloog die wel aangeduid wordt als de joke professor ziet als meest veelbelovende 

routee voor een onderzoek naar het verband tussen humor en cultuur het onderzoek naar 

'moppenn die niet bestaan': hij ziet het al dan niet bestaan van moppen over bepaalde on-

derwerpenn in verschillende landen als indicatie voor de culturele betekenis van deze the-

ma'ss (1998b). 

Dee populariteit van een bepaalde mopcategorie in een bepaalde maatschappij noemt Da-

viess een 'sociaal feit': moppen komen pas in circulatie als er voldoende mensen zijn die de 

moppenn leuk genoeg vinden om door te vertellen. Davies citeert verschillende voorbeelden 

vann mopcategorieën die door vertaling in moppenboekjes een land binnen zijn gekomen, 

maarr toch niet zijn aangeslagen (1998a: 166-176). De opname van bepaalde mopcategorie-

enn in de lokale moppencultuur blijkt dus slecht te sturen. Het bepalende moment hiervoor is 

hett moment dat moppen uit moppenboekjes terechtkomen in het mondelinge circuit: pas als 

eenn script wordt opgenomen in de lokale vertelcultuur is het werkelijk een mop geworden. 

Eenn mop is pas een mop als hij wordt doorverteld. 

DEE MEDIA VAN DE MOP 

Hett succes van een mop is altijd afhankelijk van mensen die deze moppen doorvertellen. 

Moppenn worden echter niet uitsluitend mondeling doorgegeven. Hoewel elke moppentapper 

voll  overtuiging beweert dat het gaat om het 'brengen' en dat een mop op papier niet meer 

leukk is - eerder een geheugensteun dan echt om te lachen - worden al vanaf het moment dat 

mensenn schrijven grappen op schrift gesteld. En dat is bijna letterlijk: van grappen in spij-

kerschriftt weet ik niet, maar er is in elk geval één Grieks 'moppenboek' uit de vierde of 

vijfdee eeuw na Christus overgeleverd: de 'filogelos', te vertalen als 'lachliefhebber', of in 

archaïschh Nederlands, naar analogie van Tilosofos': 'lachgeer' (Baldwin 1983). 

Mett dank aan Wendelmoet Kuipers voor deze antropologische veldobservaties. 
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Hoewell  mondelinge overdracht het natuurlijke medium van de mop is, kunnen moppen 

opp papier wel degelijk heel grappig zijn. Ik moet zelf regelmatig lachen om een mop die ik 

lees,, al merk ik wel dat ik deze meteen aan een echt mens wil doorvertellen. Ook de vragen-

lijstt heeft mensen, naar eigen zeggen, regelmatig tot hardop lachen bewogen. Veel respon-

dentenn vertelden echter dat ze de moppen op de lijst weer doorverteld hadden, dat ze de lijst 

haddenn gekopieerd en op hun werk rondgedeeld, op een prikbord op hun werkplek hadden 

gehangenn of rond hadden laten gaan op een verjaardag. Op papier kan een mop goed wer-

ken,, maar iedereen heeft de behoefte om een mop meteen weer terug te brengen naar waar 

hijj  hoort: een sociale context. 

Ditt neemt niet weg dat boekjes met humoristische verhalen al vanaf de opkomst van de 

boekdrukkunstt een significant deel van de literaire productie uitmaakten. Al in de zestiende 

enn zeventiende eeuw produceerde men 'cluchtboeken' - vergelijkbaar met onze moppen-

boekjess - in grote oplagen (Brewer 1997; Dekker 1997; Pleij 1983; Verberckmoes 1998). 

Dezee vormden hiermee een van de eerste vormen van 'massacultuur.' En nog altijd ver-

schijnenn goedkoop geproduceerde moppenboekjes in enorme oplagen. Hoewel in dergelijke 

boekjess vaak expliciet verwezen wordt naar de mogelijkheid de grappen door te vertellen, 

bijvoorbeeldd door verwijzingen naar cafes en andere gepaste 'grapsituaties', wordt deze 

humoristischee lectuur ook wel aangeprezen als lectuur voor op reis, voor verloren momen-

tenn en, in het geval van Max Tailleur, zelfs voor op de WC, mét touwtje om het boekje op te 

hangenn (het bockje-met-touwtje schijnt een uniek Nederlands verschijnsel te zijn). Ook in 

tijdschriftenn werden al vanaf de opkomst van het genre grappen en moppen gepubliceerd. 

Err is dus altijd een markt geweest voor moppen op schrift. Bij de schriftelijke versprei-

dingg van moppen blijven wel steeds de regels van de mondelinge literatuur gelden: in veel 

moppenboekjess wordt verwezen naar de sociale context waarin deze moppen verteld horen 

tee worden. Ook voor deze boekjes geldt bovendien dat er niemand eigendom van een mop 

kann claimen; moppen worden zonder gewetensbezwaren van anderen overgenomen. Ik heb 

verschillendee samenstellers van moppenboekjes en -rubrieken gesproken, die mij vertelden 

datt ze hun moppen haalden uit Engelse, Duitse, of Amerikaanse boekjes. Jan-Willem van 

Besouw,, samensteller van een aantal zeer succesvolle moppenboekjes, haalt zijn materiaal 

vaakk uit Duitse tijdschriften. Zelfs de boekjes van Max Tailleur bevatten vele moppen die 

directt gekopieerd zijn uit buitenlandse moppencollecties. 

Ookk de meermalen herdrukte, meest complete moppenbundel die ooit in Nederland ver-

schenenn is, De misselijkste (slechtste) grappen? is voor een belangrijk deel samengesteld uit 

anderee schriftelijke bronnen: Tk heb toen een secretaresse gewoon van mijzelf een grote 

22 De eerste druk hiervan verscheen in 1972 onder de titel 'De 1000 slechtste grappen van de wereld.' In 1981 
volgdee de eerste herdruk, nu onder de titel 'De duizend misselijkste grappen van de wereld'. In de jaren tachtig 
volgdenn nog vier herdrukken: de laatste druk. uit 1997 heet 'Weer meer misselijke grappen.' Opvallend is dat 
Ferdinandussee zowel in het boek als in ons gesprek het woord 'mop' zorgvuldig vermeed. Wellicht had hij toch 
enigee moeite met de wat banale connotaties van het woord. 'Grap' klinkt wat chiquer. 
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stapell  van die boekjes gegeven en aangestreept welke ze moest overtikken.' 'Allemaal uit 

boekjes,boekjes, dus. ' 'Die eerste voor een groot gedeelte wel ja. Maar daar kwam bij dat ik Rudi 

Carelll  en andere mensen waarvan ik wist dat die grote moppenverzamelingen hadden ken-

de,, daar heb ik ook naar gevraagd, en ik haalde ook veel uit Engelse tijdschriften of Ameri-

kaansee tijdschriften.' De spreker is hier, verrassend genoeg, Rinus Ferdinandusse, die met 

dezee moppenbundel een wel heel ander publiek bediende dan in zijn functie als hoofdredac-

teurr van Vrij  Nederland. Ferdinandusse stelde de bundel samen onder het pseudoniem Ar-

chaïvarius,, naar eigen zeggen overigens niet vanwege de lage status van het genre, maar 

omdatt pseudoniemen toentertijd 'in de mode' waren. Zelf, vertelde hij mij, hield hij vol-

strektt niet van moppen. 

Hett onbelemmerd kopiëren van moppen uit andere bronnen verklaart voor een deel de 

sterkee internationale verspreiding van genre en repertoire. De moppen in moppenboekjes 

zijnn echter nooit een goede afspiegeling van de gehele moppencultuur. Zoals Davies ook 

heeftt aangetoond: slechts een deel van de vertaalde moppen vindt zijn weg naar de 'echte', 

mondelingg overgedragen moppencultuur. Bij sommige moppenboekjes zag ik bar weinig 

overeenkomstt met de moppen die mij verteld werden. 

Inn moppenboekjes, en -rubrieken wordt bovendien altijd fors gecensureerd: de taal 

wordtt gekuist, bepaalde mopcategorieën worden zelfs helemaal weggelaten. Op dit moment 

geldtt in Nederland deze (zelfcensuur praktisch alle moppen die betrekking hebben op et-

nischh verschil. Ook de meer expliciete schuine moppen en zogenaamde 'zieke' moppen 

wordenn niet geschikt geacht voor publicatie. Interessant is dat de redacteuren van moppen-

pagina'ss ook merken dat hier sprake is van zelfcensuur: veel moppen die 'kwetsend' zijn 

wordenn zelfs niet naar moppenrubrieken opgestuurd. Vooral deze censuur maakt schriftelij-

kee bronnen tot een zwakke afspiegeling van de, overwegend mondeling overgedragen, loka-

lee moppencultuur. 

Ookk de internationale verspreiding van moppen kan dus niet alleen via boekjes gaan; 

dezee boekjes bevatten immers slechts een gekuiste selectie uit het repertoire. Veel moppen 

diee internationaal circuleren worden nergens gepubliceerd. Een goed voorbeeld hiervan zijn 

dee 'holocaustmoppen' of 'gaskamermoppen': crue moppen over de jodenvervolging (later 

inn dit boek zal ik enkele voorbeelden hiervan citeren). De holocaust is vermoedelijk het 

meestt internationale van alle gevoelige onderwerpen. Precies dezelfde moppen over dit 

onderwerpp circuleren in heel West-Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en zelfs in Israël 

(Dundess & Hauschild 1987; Kuipers 1997). In geen van deze landen worden deze moppen 

publicabell  geacht. De wijde internationale verbreiding van exact dezelfde moppen moet dus 

viaa mondelinge overdracht tot stand gekomen zijn. Een ander voorbeeld van een mopcate-

goriee die maar zelden gepubliceerd wordt en toch een grote internationale verspreiding 

heeft,, is de 'attitude-mop', waarin bijvoorbeeld opgeroepen wordt tot moord en mishande-

lingg van etnische groepen. Het clandestiene van deze kwetsende of schokkende mopcatego-
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ricënn maakt dat ze bijna niet anders dan in besloten kring, en dus overwegend mondeling, 

verspreidd worden. 

Hierr lijk t verandering in te komen door de opkomst van het Internet. Via Internet wor-

denn moppen in grotere hoeveelheden en over aanzienlijk grotere afstanden dan voorheen 

verspreid.. Aan (zelf)censuur wordt hierbij nauwelijks gedaan. Weliswaar worden er soms 

heftigee discussies gevoerd over de toelaatbaarheid van bepaalde moppen, maar buiten het 

Nederlandsee taalgebied lijk t een grote consensus te bestaan dat alles moet kunnen. Neder-

landd is dit opzicht een merkwaardige uitzondering: postings van racistische grappen leiden 

vaakk tot heftige discussies en in enkele gevallen zelfs tot een aangifte bij meldpunten voor 

discriminatie.. Nederlanders lijken meer dan andere volken gevoelig te zijn voor etnische 

grappenn (waarover later meer). Op het Nederlandstalige gedeelte onderschrijft men dan ook 

niett altijd het. door Amerikaanse hegemonie op Internet ondersteunde, primaat van vrijheid 

vann meningsuiting. 

Internett is een medium dat zich aan nogal wat traditionele scheidslijnen onttrekt: de 

grenss tussen publiek en privé - en daarmee de noodzaak tot zelfcensuur - valt goeddeels 

weg.. Ook het onderscheid tussen mondelinge en schriftelijke overdracht is op het Internet 

vrijj  vaag. Hoewel het in principe allemaal schriftelijk gaat, lijken taalgebruik en directheid 

vann de communicatie vaak meer op gesproken woord. Het is goed mogelijk dat mondelinge 

genress als de mop onder invloed van Internet sterk gaan veranderen, hoewel het moeilijk te 

voorspellenn is hoe. 

Hett nieuwe medium heeft in elk geval het tempo waarin moppen zich over de wereld 

verspreidenn aanzienlijk verhoogd. In minder sterke mate geldt dit trouwens voor alle techni-

schee innovaties van deze eeuw: ook radio, televisie, langspeelplaten, cassettebandjes en 

telefoonn hebben de omloopsnelheid van mondeling overgedragen genres vermoedelijk fors 

opgevoerd.. Al deze technische innovaties, van de drukpers af, hebben echter niet het belang 

vann de mondelinge overdracht van deze genres doen verdwijnen. Het grensoverschrijdende 

karakterr van veel moppen vereist nog altijd de beschutting van het privédomein. En daar-

naast:: moppen zijn nog steeds te sterk gebonden aan de kunst van het vertellen, het plezier 

vann het luisteren, en aan de sfeer van een avond moppen tappen. 

DEE GESCHIEDENIS VAN DE MOP 

Dee mop is inmiddels een mondiaal genre: overal ter wereld worden humoristische vertellin-

genn in het stramien van de mop gegoten. Daarmee is het niet het enige mondeling overge-

dragenn grappige genre en in sommige landen ook zeker niet het belangrijkste. Vooral buiten 

hett Westen kent men nog vele andere humoristische genres. Toch kan veilig gezegd worden 

datdat de mop zich heeft ontwikkeld tot de internationale standaard voor humoristische vertel-
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lingen,, zowel qua vorm als qua inhoud. Overal ter wereld worden humoristische verhaaltjes 

verteldd met een duidelijke ontknoping; en overal worden deze vertellingen geplaatst in bars, 

opp onbewoonde eilanden en bij de dokter. In deze paragraaf zal ik de ontwikkeling van dit 

genree proberen te traceren: hoe heeft dit specifieke stramien voor de vormgeving en inbed-

dingg van humoristische vertellingen zich ontwikkeld? 

Omm de geschiedenis van de mop te achterhalen zijn schriftelijke bronnen de enige in-

formatiebron.. Er is al aangegeven wat het probleem is met deze moppenboekjes: er wordt 

sterkk gekuist en gecensureerd, al zijn er ook enige ongepubliceerde collecties, waarbij 

hoogstenss zelfcensuur wordt toegepast. Bovendien weet je nooit zeker of deze grappen 

daadwerkelijkk verteld werden. Om de ontwikkeling van de mop te traceren is dit niet zo 

belangrijk:: ongeacht de inhoud is wel te zien in welke 'mal' clous in de loop van de tijd 

werdenn gegoten. 

Dee mop zoals wij die kennen lijk t een relatief nieuw genre te zijn: vermoedelijk is het 

genree ongeveer honderdvijftig jaar oud. De Duitse volkskundige Lutz Röhrich dateert het 

ontstaann van de mop in de negentiende eeuw. Hij noemt de mop een genre van de 'huidige 

modernee industriesamenleving', dat hoort bij een 'grootstedelijke omgeving' (1977: 10). 

Ookk Daniel Wickberg (1998) is van mening dat de mop ontstaan is in de negentiende eeuw. 

Zowell  Röhrich als Wickberg verbinden de mop met moderniteit. Röhrich wijst op de vluch-

tigheidd en veranderlijkheid van het genre, die hij contrasteert met de grote continuïteit van 

ouderee genres als de 'Schwank', de voorloper van de mop, in het Nederlands 'klucht' gehe-

ten.. Ook Wickbergs argument gaat in deze richting: hij beschrijft de ontwikkeling van de 

mopp in het kader van de toenemende 'commodificatie' van de humor. Het ontstaan van het 

ideee van de mop/grap als contextloos, vluchtig genre. 

Wijj  zouden de mop/grap {joke), als een snel te herkennen en isoleren eenheid van humor, 
kunnenn zien als een overwegend modern quasi-literair genre, vergelijkbaar met de manier 
waaropp de roman een bij uitstek moderne literaire vorm is, ondanks overeenkomsten met, en 
wortelss in, oudere literaire vormen. De mop staat in historische verhouding tot het komische 
volksverhaall  als de roman tot het epos. (Wickberg 1998: 122) 

Dee datering van een genre is sterk afhankelijk van hoe het genre gedefinieerd wordt. Als 

onderr 'mop' wordt verstaan 'humoristische vertelling' is de mop vele duizenden jaren oud. 

Hett stramien dat tegenwoordig 'mop' wordt genoemd stelt echter veel preciezere eisen dan 

alleenn een verhaal, met een grap: er moet een clou zijn, er zijn herkenbare personages en 

settings,, er worden bepaalde eisen gesteld aan de opbouw. 

Dee mop komt mij voor als een veel strikter en sterker gestandaardiseerd genre dan zijn 

voorloper,, de 'klucht' (Brewer 1997; Dekker 1997; Moser-Rath 1984; Pleij 1983; Verber-

ckmoess 1998). Mij althans valt in de kluchtboeken uit de zestiende, zeventiende en acht-

tiendee eeuw vooral de veelvormigheid van het genre op. Neem bijvoorbeeld de collectie 

humoristischee 'anekdoten' van de zeventiende-eeuwse jurist Aernout van Overbeke, een 
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manuscriptmanuscript dat toevallig aangetroffen is in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek door 

dee historicus Rudolf Dekker (Van Overbeke 1991). De Nederlandse historici Dekker en 

Roodenburgg schromen bijvoorbeeld niet om de zeventiende-eeuwse grappige anekdoten van 

Aernoutt van Overbeke 'moppen' te noemen (Dekker en Roodenburg 1984; Dekker 1997; 

Roodenburgg 1997). Nu is dit een privécollectie en daarom misschien veelvormiger dan veel 

kluchtboeken,, maar het is duidelijk dat Van Overbeke zich van de genreconventies die wij 

onderscheidenn weinig aantrok: anekdotes, moppen, grappen, kwinkslagen; zelf meegemaak-

tee en van anderen gehoorde grappige voorvallen; verhalen met en zonder clou staan dwars 

doorr elkaar heen. 

Inn de anekdotes van Van Overbeke is een enorme diversiteit aan settings en personages, 

variërendd van persoonlijke bekenden, beroemdheden, historische figuren en andere 'echte' 

mensen,, tot grapfiguren en anonieme personages. In een gemiddeld modern moppenboekje 

komenn misschien niet meer dan tien verschillende personages voor - Jantje, Sam, Moos, 

Saar,, de dokter, de pastoor, Petrus, en veel niet nader omschreven mannen en vrouwen - en 

misschienn twintig settings: in huis, in een bar, bij de dokter, op de Eiffeltoren, op straat, 

langss de kant van de weg, op een onbewoond eiland. Ook andere vormconventies van de 

mopp komen bij Van Overbeke slechts sporadisch voor, zoals de driemaal herhaalde gebeur-

tenis,, de bouwsteen van de moderne mop: een man komt bij de dokter of in het café, en nog 

eens.. om precies hetzelfde te doen, zodat een verwachtingspatroon wordt opgebouwd dat de 

derdee keer doorbroken kan worden. 

Vann Overbeke vertelde misschien wel eens iets wat wij een mop zouden noemen (Dek-

kerr 1997: 159). En het is zeer wel denkbaar dat hij andere genreconventies wel respecteer-

de.. De veelvormigheid die ik zie, is misschien vooral een gevolg van het feit dat ik deze 

kluchtenn met mijn moderne vormeisen lees: als de eigen criteria niet werken, ziet men al 

snell  wanorde en grote diversiteit. Hieruit blijkt echter wel dat het genre zoals wij dat onder-

scheidenn in de zeventiende eeuw niet bestond. 

Ookk het woord 'mop' werd toen niet in de huidige betekenis gebruikt. Het Woorden-

boekk der Nederlandse Taal noemt als oudste vindplaats voor het woord in de betekenis van 

'grap'' 1875. Op dat moment werden echter allerlei verschillende termen door elkaar ge-

bruiktt voor het korte komische genre: naast mop gebruikte men ook 'aardigheid', en 'ui'. 

Hett feit dat de term nieuw is, is geen doorslaggevende aanwijzing voor de datering van het 

ontstaann van de mop. In andere taalgebieden, bijvoorbeeld onze directe buurtalen Frans, 

Duitss en Engels, is nooit een apart woord ontstaan voor de mop, maar daar hebben ze wel 

degelijkk moppen en onderscheiden ze de mop ook als genre. Het ontstaan van een nieuw 

woordd wijst er echter wel op dat er hier een behoefte te vervullen viel. 

Dee moderne mop verschilt in een aantal opzichten van zijn voorloper, de klucht: het vas-

tee repertoire aan personages en settings, de sterke standaardisering van thema's en scripts; 

hett feit dat dingen vaak in drieën gaan. Het bepalende verschil tussen de moderne mop en 
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dee anekdotes, kluchten en vertellingen van vóór de negentiende eeuw is echter de clou. De 

centralee eis die moderne moppentappers aan een mop stellen is dat hij een ontknoping aan 

hett eind heeft, waardoor het hele voorgaande in een ander daglicht wordt gesteld. In de 

'cluchtboeken'' is goed te zien dat deze eis toentertijd niet werd gesteld aan humoristische 

vertellingen:: na de ontknoping volgen meestal nog enige regels, met een moraal, een verde-

ree uitweiding, of zelfs wat tegenwoordig geldt als de allergrootste zonde: een uitleg van de 

clou.. Daarnaast zijn er veel kluchten die helemaal niets hebben wat wij zouden omschrijven 

alss clou: het is gewoon een verhaal dat - voor ons gevoel - wat voortkabbelt en dan zomaar 

stopt.. Tegenwoordig zou dat niet meer kunnen. De clou is voor een mop een must.3 

Hoee is uit deze vroegmoderne, clouloze, verhalende klucht de moderne mop voortge-

komen?? Ik vermoed dat deze transformatie van klucht naar mop voor een belangrijk deel 

verbandd houdt met de factor die Wickberg en Röhrich noemden: moderniteit. Onder invloed 

vann modernisering veranderden oude, relatief onveranderlijke, mondelinge genres in een 

vluchtig,, puntig genre, dat makkelijk van de ene naar de andere context overgebracht kon 

worden.. Een belangrijke rol bij deze omvorming van oude naar nieuwe genres speelde de, 

inn het kielzog van de industrialisering sterk tot bloei gekomen, stedelijke vermaakscultuur. 

Rondd het midden van de vorige eeuw kwam een nieuw vermaaksgenre op - in Engeland 

heettee het music hall, in Amerika vaudeville, in Europa cabaret of revue (lbo 1981a; Sene-

lickk 1981; Slide 1994; Stein 1984; Wickberg 1998): 'Het eerste volledig verstedelijkte 

vermaakk dat een groot publiek van een nieuw soort proletariaat en lagere middenklasse wist 

aann te spreken' noemt Senelick (1981: 2) de music hall. Hoewel al deze vormen van variété 

niett uitsluitend voor lagere sociale klassen waren - ook kunstenaars, studenten, bohémiens 

enn andere niet helemaal fatsoenlijke lieden frequenteerden de music hall, cabaret en vaude-

vill ee - was het toch laag, weinig verfijnd vermaak (Stein 1984). De dames uit de burgerij 

lietenn zich in dergelijke gelegenheden niet zien. 

Humorr speelde een belangrijke rol in het variété. Hoewel er ook gezongen, gedanst, en 

zelfss gegoocheld en gejongleerd werd, bestond een groot deel van de voorstelling uit - qua 

vormm en inhoud sterk gestandaardiseerde - sketches, komische liederen, maar vooral uit 

conferencess en grappen. In deze nieuw tot bloei gekomen genres ontwikkelden zich in hoog 

tempoo nieuwe thema's, typetjes, vormen van performance, en nieuwe theatrale, muzikale en 

humoristischee vormen. De vaudeville heeft vermoedelijk een belangrijke rol gespeeld bij de 

'verstedelijking'' van de klucht. Peter Baily beschrijft hoe de traditionele liedcultuur in de 

contextt van de music hall omgevormd werd tot een genre van humoristische music hall 

liederen,, de swell song: 

All  bestaat er wel een genre dat juist weer gebruik maakt van deze anticipatie op de clou: de zogenaamde shaggy 
dogdog stories, in opzet sterk vergelijkbaar met de mop, maar eindigend in een anti-climax. In Nederland is dit genre 
echter,, anders dan in Angelsaksische landen, nooit aangeslagen. Mogelijk heeft dit iets te maken met het feit dat 
spelenn met de conventies van een genre een meer 'intellectuele' humortechniek is: in de Angelsaksische wereld 
wordenn moppen, anders dan in Nederland, ook wel verteld in hogere sociale strata. 
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.... het markeerde een verschuiving van de traditie van de ballade naar een meer episodische 
o\'o\' situationele representatie. Het lied had niet langer een traditioneel karakter, maar was 
commercieell  geproduceerd door een professionele liedschrijver, de woorden van een profes-
sionelee artiest of tekstschrijver. De tekst was minder literair of poëtisch, en komt op papier 
niett echt tot leven, aangezien het zwaar leunde op uitvoering en receptie (...) Als genre kan 
zijnn vorm alleen naar voldoening worden gedefinieerd in termen van uitvoering en gebruik. 
(Bailyy 1998: 1 23-4, cursivering in origineel) 

Watt Bailey hier beschrijft zou uitstekend op de mop van toepassing kunnen zijn; hoewel de 

professionaliseringg van de mop uiteraard minder extreem is geweest dan bij liederen. Het is 

echterr zeer waarschijnlijk dat vaudeville, music hall en cabaret wel de toon hebben gezet 

voorr nieuwe standaarden voor humor. Het negentiende-eeuwse lage amusement fungeerde 

vermoedelijk,, zoals Bailey hier beschrijft, als een setting waar de oude mondelinge genres 

omgevormdd konden worden tot stadse, vluchtige, meer door gebruik dan door inhoud be-

paalde,, contextloze, kortom: moderne genres. 

Dee vormverandering van de mop hangt niet alleen samen met de verstedelijking van ou-

dee mondeling overgedragen genres. Deze ontwikkeling sluit ook aan bij een verandering in 

dee humor over een wat langere termijn. De verplichtstelling van de clou is meer dan alleen 

eenn ontwikkeling in de vormgeving en het gebruik van een verhaal: het impliceert dat humor 

inn de loop van de eeuwen steeds taliger is geworden. In een mop is de humor niet meer 

gebaseerdd op wat iemand doet, wat er gebeurt, of hoe iemand is, maar op een plotselinge 

verschuivingg in perspectief, teweeggebracht door de laatste zin van de mop. Hoewel ook de 

gebeurteniss en het onderwerp hun bijdrage leveren aan het vermaak, wordt de uiteindelijke 

lachh steeds veroorzaakt door de clou: een verbale humoristische techniek (Röhrich 1977). 

Ditt is goed te zien aan de moppen over een thema dat ook in de kluchten al zeer popu-

lairr was: domheid. Bij Belgenmoppen is de uitvergroting van het domme gedrag van de 

Belgg nooit de directe aanleiding tot de lach: de lach volgt altijd op de clou, op een verbale 

weergavee van dom Belgisch gedrag. Vergelijk dit met de humor van clowns - tegenwoordig 

eenn 'kinderachtig' soort humor - waar de directe aanleiding tot de lach wel gelegen is in 

domm gedrag: over je eigen voeten vallen, dingen verkeerd om doen. In moppen ligt de na-

drukk op het woord, niet op handeling. 

Dezee ontwikkeling loopt min of meer synchroon met een meer algemene ontwikkeling in 

dee humor, door Anton Zijderveld aangeduid als 'intellectualisering': een meer algemeen 

cultureell  proces waarbij 'alle menselijke impulsen en emoties' - en dus ook spelgedrag, 

vermaakk en humor - 'in toenemende mate onderworpen worden aan cognitieve capaciteiten' 

(1982:: 42).4 De verschuiving van handeling naar woord past goed in dit proces: de clou is in 

44 In dit citaat lijk t 'intellectualisering' vooral een ander woord voor 'rationalisering' in de klassiek Weberiaanse 
betekeniss van het woord. Inderdaad brengt Zijderveld deze intellectualisering in verband met de 'onttovering' van 
dee wereld: hij beschrijft deze intellectualisering in de context van een betoog over de geleidelijke verdwijning van 
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dee eerste plaats een 'cognitieve' humortechniek, een wisseling van perspectief die relatief 

loss kan staan van de affectieve inhoud van de grap. Deze cognitieve humortechniek is te-

genwoordigg zo ingeburgerd dat hij zelfs de basis vormt voor één van de belangrijkste hu-

mortheorieën:: de incongruentietheorie - en daarin de variant waarin de nadruk wordt gelegd 

opp bisociatie en de oplosbaarheid van deze incongruentie (zie hoofdstuk 2). Met deze theo-

riee zijn bijna alle moppen te analyseren als ook het merendeel van de moderne humor. Een 

zeventiende-eeuwss blijspel of een Middeleeuws carnavalsgebruik, maar ook een moderne 

August,, vallen volledig buiten het bereik van deze theorie. 

Dezee intellectualisering van de humor maakt deel uit van een breder proces van civilise-

ringg van de humor (Zijderveld 1982: 41; Elias 1984). In de zestiende eeuw begonnen gees-

telijken,, humanisten en andere zedenmeesters een beschavingsoffensief tegen de lach. Johan 

Verberckmoess (1997) heeft prachtig beschreven hoe men probeerde de 'wilde onbeheers-

baarheid'' van de lach te temmen en te disciplineren. In de loop van dit proces werden ook 

dee aanleidingen tot de lach, grappen, kluchten, toneelstukken, satire, in toenemende mate 

beheerst,, verfijnd en geciviliseerd (Thomas 1977). Het simpelweg overschrijden van een 

grens,, het doen of zeggen wat niet hoorde, het verwijzen naar een taboe - humoristische 

techniekenn die in de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd nog zeer effectief waren -

werdenn hierdoor al snel te grof, te onbeheerst en te weinig verfijnd gevonden. Grensover-

schrijdingenn en taboes werden in toenemende mate versluierd, 'verpakt' in humortechniek. 

Ditt maakte het belang van verbale, intellectuele humortechnieken, die niet terugvielen op 

emotionelee inhouden van de grap, veel groter. Misschien kan Freuds humortheorie, met de 

nadrukk op humortechniek als een middel om de censor te misleiden, dan ook het best begre-

penn worden als een momentopname, het hoogtepunt in een ontwikkeling van steeds toene-

mendee dwang om de affectieve inhoud van grappen te versluieren door middel van clous, 

woordspelingen,, en andere cognitieve trucs en technieken. 

Hett is hier niet de plaats om diep in te gaan op de geschiedenis van de humor, een 

terreinn dat de laatste jaren tot grote bloei gekomen is, en nog wel dankzij Nederlands(talig)e 

onderzoekers.. Ik schets deze twee ontwikkelingen van civilisering en intellectualisering 

hierr slechts zeer kort - naar de zin van historici vast onverantwoord kort - omdat ze ook-

Iichtt werpen op het huidige genre van de mop. Niet alleen de vorm van het genre, ook de 

huidigee lage status van de mop houdt verband met deze processen. De criteria van verfij-

ningg en beheersing, de normen die door deze processen werden gesteld, hebben zich uitein-

delijkk tegen de mop gekeerd. De mop is in toenemende mate terechtgekomen aan de kant 

vann de wild-uitbundige, onverfijnde humor: de humor dus die niet geciviliseerd, en al heie-

dee zotheid, het 'gespiegelde' wereldbeeld van narren, maar op gezette tijden van alle Middeleeuwers en vroegmo-
dernen. . 

-,, Binnen lijd van één jaar verschenen drie boeken over humor van drie Nederlandse en een Vlaamse historicus: 
Bremmerr en Roodenburg 1997; Dekker 1997; Verberckmoes 1998. 
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maall  niet intellectueel is. Hiermee is de mop geworden tot 'lage' humor. Binnen het toch al 

niett erg hoog aangeslagen domein van de humor is de mop misschien wel het genre met de 

laagstee status. 

DEE STATUS VAN DE MOP 

Err zijn dus in de loop van de afgelopen eeuwen nogal wat veranderingen opgetreden in de 

vormgevingg van het genre van de 'korte humoristische vertelling': het genre is puntiger 

geworden,, er zijn nieuwe inhoudelijke standaarden waar het aan moet voldoen, en de clou is 

eenn absolute 'must' geworden. In de loop van deze tijd heeft het genre een nieuwe naam 

gekregenn - in elk geval in Nederland. Niet alleen vorm en inhoud zijn echter veranderd, ook 

dee manier waarop tegen het genre aan werd gekeken in de loop van deze periode is veran-

derd.. De sociale status van de mop (klucht, ui, aardigheid, anekdote) is steeds lager gewor-

den.. De geschiedenis van de mop is niet alleen de geschiedenis van voortschrijdende intel-

lectualiseringg en standaardisering van een genre, maar vooral: de geschiedenis van een 

zinkendd cultuurgoed. 

HogeHoge en lage humor 

Dee status van mondeling overgedragen genres is tegenwoordig niet erg hoog. In de moderne 

westersee wereld hebben andere stichtende en verstrooiende media veel functies van de oude 

vertelcultuurr overgenomen. Vanaf de opkomst van de boekdrukkunst is de kunst van het 

vertellenn misschien niet, zoals velen verwachtten, verdwenen, maar wel enigszins in 

diskrediett geraakt. Verschillende malen is de noodklok geluid voor de 'stervende' 

vertelcultuurr en is het redden van het oude erfgoed is steeds gebruikt als legitimatie voor de 

volkskunde.. Maar tegen de verwachting in blijven de mondelinge genres zeer 

levenskrachtig.. De mop is als nieuw genre opgekomen, net als de 'stadssagen' of 'Broodje 

Aap'' -verhalen. 

Mondelingg overgedragen genres worden steeds meer in verband gebracht met groepen 

mett weinig status en macht: met 'het volk', zoals al blijkt uit de naam van de discipline die 

hett meeste aandacht heeft besteed aan mondelinge literatuur, de volkskunde. Daarmee 

bedoeldenn volkskundigen vooral het 'volk' op het platteland; zoals ook blijkt uit Maarten 

Koningss excursies naar het boerenland in J.J.Voskuils romancyclus Het bureau (1996-

2000).. Tegenwoordig wordt mondelinge cultuur vaak gezocht in de cultuur van kinderen en 

jongerenn - ook al groepen met weinig maatschappelijke macht. Uit deze (niet geheel 

terechte)) associatie met weinig dominante groepen blijkt al dat mondeling overgedragen 

genress niet gelden als erg belangrijk of respectabel. 

Dee mop heeft een dubbel statusprobleem: niet alleen worden moppen mondeling over-
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gedragen,, de mop is ook nog een humoristisch genre. Humor heeft altijd een enigszins twij-

felachtigee status gehad: iedereen houdt ervan, maar niemand vindt het helemaal een respec-

tabelee aangelegenheid. Humor is altijd geclassificeerd onder de 'lagere' vormen van ver-

maakk en vertier: het geldt als uitbundig, losbandig, volks, populair, niet serieus, lichtzinnig. 

Hett is veelzeggend dat humor vaak genoten wordt in combinatie met andere 'vleselijke 

genoegens':: moppenpagina's staan tegenwoordig vooral in mannenbladen met blote dames: 

Playboy,Playboy, Actueel en eerder De Lach. De naam van onze nationale humoristische kunstvorm, 

hett cabaret, roept buiten Nederland nog altijd associaties op met smoezelige nachtclubs, 

losbandigg vermaak en schaarsgeklede dames; en dat is dan ook de context waar het cabaret 

uitt voortkomt. Het verband tussen voedsel en humor is in de loop van de tijd verminderd, 

maarr de Middeleeuwse carnavals waren een lach- en vreetfestijn, waarin een groot deel van 

dee symboliek berustte op voedsel (Pleij 1979). De associatie van humor met alcohol is on-

verminderdd vanzelfsprekend, en nog altijd geldt de kroeg als de meest natuurlijke omgeving 

voorr de mop en de bulderlach. Humor is een lichtzinnig, makkelijk, en vooral: een lijfelij k 

soortt vermaak (Bakhtin 1984; Verberckmoes 1998). 

Vanaff  de vroegmoderne tijd werden door geestelijken en andere zedenmeesters pogin-

genn gedaan om dit lijfelijke , lichtzinnige verschijnsel in te tomen. Het gevolg hiervan was 

niett alleen de al beschreven toenemende civilisering van humor en lachen, maar ook een 

toenemendee scheiding tussen 'hoge' en 'lage' humor (Brewer 1997). In de zeventiende 

eeuww begonnen, zoals Herman Roodenburg (1997: 126) schrijft, 'sociale en esthetische 

standaardenn samen te vallen [...]. Onder invloed van de nieuwste hoffelijkheidscodes was 

hett de elite niet langer toegestaan te genieten van lage komedie in al haar lichamelijkheid.' 

Statusverschillenn begonnen zich binnen het domein van de humor - evenals in andere vor-

menn van vermaak (Knuist 1989: 56-63) -steeds duidelijker af te tekenen. 

Hogee humor onderscheidde zich, toen en nu nog, van de lage humor doordat het humor 

wass met een boodschap of moraliserende humor; humor met een esthetisch verantwoorde 

vormgevingg of verfijnde humor; humor die niet te uitbundig is of beschaafde humor. Maar 

zelfss deze gecultiveerde humor is sindsdien altijd enigszins in de schaduw gebleven van de 

'echte'' kunst. Pas sinds kort begint kleinkunstenaar - het woord zegt het al, de grote kunst 

iss elders - een respectabel beroep te worden; de humor begint zich te emanciperen (Dekker 

1997:: 163-164). De lage status van de mop en andere 'lagere' vormen van humor tekent 

zichh hierdoor eerder scherper af dan voorheen. 
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ZinkendZinkend cultuurgoed: de statusdaling van de mop 

'Hoog'' en 'laag' zijn in het domein van de humor, zoals overal, meerduidige begrippen 

(Goudsblomm 1988: 91-103). Dat een cultuurverschijnsel een lage status heeft kan betekenen 

datdat het zich overwegend manifesteert in situaties en settings met een lage status, maar ook 

datdat het zich alleen voordoet bij personen en groepen met een lage status. In het eerste geval 

iss de lage status situationeel; in het laatste structureel (hoewel dat onderscheid niet absoluut 

is).. Als een cultuurgoed 'zinkt' betekent dit dat de status in absolute zin steeds lager wordt: 

aanvankelijkk was het populair in hogere kringen, maar met het verstrijken van de tijd nemen 

personenn uit lagere sociale strata deze voorkeur over, waarop de hogere milieus zich, uit 

distinctieovcrwegingen,, van het cultuurgoed afkeren (Bourdieu 1984; Elias 1984, m.n. 632-

639;; Fallers 1954).6 

Bijj  de mop en zijn voorlopers lijkt de lage status in eerste instantie vooral situatiege-

bondenn te zijn geweest. Langzaam maar zeker begonnen humoristische vertellingen daad-

werkelijkk te verdwijnen uit hogere kringen. Pas in deze eeuw lijk t de mop definitief gezon-

kenn te zijn: inmiddels heeft de mop een zo lage status dat men in hogere milieus nauwelijks 

moppenn kent en vertelt. In de volgende hoofdstukken zal ik uitvoerig bewijsmateriaal aan-

dragenn voor deze bewering. Hier wil ik proberen het verloop van dit zinkproces te traceren: 

wanneerr is de statusdaling van de mop begonnen? Hoe valt dit te verklaren? 

Rondd 1600 waren kluchten, voor zover te overzien, overal: ze waren onder de elite po-

pulair,, maar circuleerden ook onder het gewone volk (Roodenburg 1997: 114). De anekdo-

tenverzamelaarr Van Overbeke was jurist, en verkeerde in de hoogste kringen. 'Popular 

culturee includes gentlemen' concludeert Brewer (1997: 97) in zijn bespreking van zestien-

de-- en zeventiende-eeuwse jestbooks. Zowel Roodenburg als Brewer signaleren, zoals ge-

zegd,, dat in deze periode de verwijdering tussen hoge en lage humor op gang kwam. Hoge 

humorr moest verfijnd en beschaafd zijn: twee eisen waar een mondeling overgedragen gen-

re,, met een vaak weinig subtiele plot, maar moeilijk aan voldoen kon. 

Inn de achttiende eeuw verschijnt naast de criteria van beheersing en verfijning boven-

dienn nog een criterium voor goede humor: authenticiteit en persoonlijke inventiviteit. Dit is 

eenn nieuw bezwaar tegen humoristische vertellingen, dat ook nu nog vaak tegen moppen 

gemaaktt wordt: ze zijn niet zelf bedacht. De vroegste verwijzing die ik ken waarin dit be-

""  Dit 'doordruppeleffect' van hoog naar laag is één van de meer gebruikelijke, maar zeker niet de enige manier 
waaropp smaken, stijlen en voorkeuren zich verspreiden over een maatschappij: zeker in de twintigste eeuw hebben 
zichh ook bewegingen 'omhoog' voorgedaan: spijkerbroeken, jazz en popmuziek zijn voorbeelden van stijgende 
cultuurgoederen,, maar ook het cabaret heeft de afgelopen decennia eerder aan status gewonnen, zeker als het gaat 
omm 'hoogculturele' cabaretiers als Freek de Jonge. Naast dit doordruppelen van hoog naar laag, of andersom, is er 
ookk wel sprake van bewuste beïnvloeding van bovenaf: het beschavingsoffensief bijvoorbeeld, te zien bij de 
verspreidingg van het ABN. In de geschiedenis van de humor heeft dit vooral de vorm gekregen van onderdrukking 
vann te losbandige vormen van humor, zoals het carnaval. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden als de horizontale 
verspreidingg van stijlen; tegenculturen en stijlen die zich 'afzetten' tegen de dominante cultuur en relatief onaf-
hankelijkk naast elkaar functionerende culturen. 
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zwaarr wordt gemaakt is een Nederlands etiquetteboek uit 1735 met de fraaie titel: 

Hett groot ceremonieboek der beschaafde zeeden, welleevendheid, ceremonieel en beschaafde 
hoffelykheden.. Onderwyzende hoe ieder een, volgens zyne sexe, geboorte, rang, vermogen, 
bediening,, beroep, rykdom, staat, betrekking tot anderen, &c, zich behoorden te gedraagen, 
omm zich zelven in deeze wereld, bemind en gelukkig te maaken. Voorgesteld in verscheiden 
redenwisselingen;; tusschen Johan, een man van ervarendheid; Carel, een jong heer; en Maria, 
eenn jonge juffrouw. Ten einde allerhande mans en vrouwen, in welke voorvallen ofte omstan-
dighedenn het zoude mogen zyn, geacht en voorspoedig te maaken. (geciteerd in De Man 
1993:: 107) 

Dee schrijver van dit werk keurt het vertellen van niet zelf bedachte grappen ten zeerste af, 

grappenn moeten 'uit het onderhoud natuurlyker wijze voortspruiten, want zonder het zelve 

zynn ze laf, droog en zonder leeven' (Van Laar, geciteerd in De Man 1993: 107). 

Dezee vermaningen komen tot stand op het moment dat men in burgerlijke kringen, onder 

Fransee invloed, humor steeds meer gaat definiëren als 'esprit', in het Nederlands vertaald 

alss 'geest' of 'geestigheid'. Dit leidt niet alleen tot steeds grotere taligheid van de humor, 

maarr ook tot een nadruk op oorspronkelijkheid, creativiteit en vooral gevatheid. Het debite-

renn van andermans vondsten geldt bij deze eis van individuele creativiteit als een zwakte-

bod.. Men dient zijn eigen sprankelende geest te demonstreren door inventieve geestigheden 

enn verfijnde woordgrapjes. 

Hett criterium van de authenticiteit houdt direct verband met de al eerder genoemde in-

tellectualisering.. Waar de opkomst van de clou goed past in deze ontwikkeling - de clou 

legtt immers de nadruk op verbale en cognitieve humor - schiet de mop op andere fronten 

juistt zeer tekort als het gaat om intellectualiteit. Het criterium van de intellectuele verfijning 

keerdee zich dus tegen de mop. De toenemende nadruk op geestigheid, gevatheid en de kunst 

vann het converseren vroeg bovendien om een zeer beschaafde humor. 'Esprit' is geen kwes-

tiee van bulderlach of clandestiene verwijzingen, maar van beheerste, gedisciplineerde, glim-

lachjes.. Het feit dat de grap, in al haar verfijning, behoorlijk scherp kon zijn wijst hoogstens 

opp een nog effectievere affectbeheersing. 

Dezee opeenstapeling van bezwaren tegen de kluchten en anekdotes leidde dus tot een 

statusdalingg van de humoristische vertelling, maar niet direct tot het 'zinken' ervan. Uit de 

negentiendee eeuw ken ik verschillende verwijzingen naar moppentapperij in de hogere 

kringen.. Wel lijk t de mop steeds meer een genre te worden voor lage en losbandige gele-

genheden.. De 'ui' wordt bijvoorbeeld regelmatig vermeld in de context van de studen-

77 De mooiste illustratie van deze achttiende-eeuwse humor wordt niet gegeven in een wetenschappelijke studie -
naarr de achttiende-eeuwse humor is betrekkelijk weinig onderzoek gedaan, historici hebben zich vooral gericht op 
dee zoveel vrolijker vroegmoderne tijd - maar in een film: Ridicule (Frankrijk, Leconte, 1996). Deze film schetst 
mooii  de Franse geestigheidscultus. Hij eindigt, zeer gepast, met een Fransman die, na zijn vlucht uit Frankrijk na 
dee revolutie, zich stort op het aanleren van de Engelse humour, een term die pas in de negentiende eeuw het 
continentt veroverde. 
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tencultuur,, een levensfase waarin leden van de hoge kringen zich onledig houden met de 

lageree zaken des levens. In Klikspaans Studentenportretten wordt verschillende malen gere-

fereerdd aan het vertellen van 'uien'. Uit ditzelfde studentenmilieu ken ik ook een zeer mis-

prijzendee verwijzing naar de 'ui', in een anoniem portret van 'Mijn oom de majoor' in de 

AlmanakAlmanak voor het Leidsche Studentencorps uit 1875, een zeer vroeg voorbeeld van de 

spreekwoordelijkee moppentappende oom: oom is vrijgezel, praat veel over politiek, doet 

alsoff  hij van kunst houdt, en, zoals de student het noemt: 

Oomm is soms zeer "uijig" ; eens toen ik bij hem kwam, zag ik hem haastig een klein boekje 
wegstoppen,, en daar hij bijzonder in zijn schik was, volgde de eene aardigheid op de andere.' 
(...)) 'Het meest is hij op zijn dreef bij het kaartspelen, iedere kaart, ieder spel geeft aanleiding 
tott eene nieuwe geestigheid; "men kan nooit weten hoe eene koe een' haas vangt", luidt het 
bijj  iederen gewaagden solo, en als hij niet recht weet hoe hij spelen moet, hetgeen echter, het 
dientt tot zijne eer gezegd, niet al te dikwijls gebeurt, roept hij uwe toegevendheid in door de 
waarheidd te verkondigen, dat een kaart geen molensteen is. (Anoniem 1875: 112) 

Eenn belangrijk deel van de enige mij bekende negentiende-eeuwse 'informele' moppencol-

lectiee in Nederland, van de arts Cornelis Bakker, is eveneens afkomstig uit het Leidse stu-

dentenmilieu.. De rest verzamelde Bakker onder zijn dorpsgenoten in Broek in Waterland, 

waarr hij een ander repertoire aantrof, maar wel ongeveer hetzelfde genre: de mop was in-

middelss dus aan het 'doordruppelen' naar het volk. De moppen uit deze collectie werpen 

overigenss een verrassend licht op de keurige negentiende eeuw: binnenskamers kon men 

tochh behoorlijk grof in de mond zijn (Meder 1997; 1999). Vooral in deze laatste collectie 

blijk tt hoe de mop in de negentiende eeuw toch een deels clandestien genre moet zijn ge-

weest,, en daarmee onvermijdelijk: een genre voor 'onnette' gelegenheden in 'nette' milieus. 

Tott het midden van de twintigste eeuw kon een mop heel goed 'beschaafd' zijn: mis-

schienn niet chic, maar ook niet uitsluitend platvloers. Hoewel moeilijk vast te stellen is 

hoeveell  consensus hierover bestond, waren er wel degelijk mensen die de grens tussen hoge 

enn lage humor trokken binnen het genre van de mop. Ondanks de toenemende bezwaren 

tegenn de mop - niet verfijnd, niet authentiek, niet beheerst - begint de mop tegen het eind 

vann de negentiende eeuw, door de sterk uitgedijde schriftelijke cultuur, steeds zichtbaarder 

tee worden, zowel in de lage, als in de meer burgerlijke milieus. 

Hett is moeilijk vast te stellen in hoeverre er uitwisseling was tussen de moppen in deze 

tijdschriftenn en de moppen in het mondelinge circuit. Tijdschriften publiceerden uitsluitend 

'nette'' moppen die nogal verschilden van de vaak zeer scabreuze moppen uit de mondelinge 

circulatie,, zoals bekend uit de collectie Bakker. Tijdschriften afficheerden hun moppen vaak 

nadrukkelijkk als van buitenlandse herkomst: ze werden vaak overgenomen uit gerenom-

meerdee bladen als Punch en Fliegende Blatter. Het is dus de vraag wat deze moppen te 

makenn hadden met de Nederlandse vertelcultuur. Echter, het zegt iets over de status van het 

genree dat het gepubliceerd werd in respectabele familietijdschriften. 

Vanaff  het begin van de twintigste eeuw tot in de jaren vijfti g had bijna ieder zichzelf 
82 2 



respecterendd geïllustreerd tijdschrift een moppenpagina, of zelfs een moppenbijlage. Van de 

vierr belangrijke 'familietijdschriften' (een genre dat door de televisie overbodig is gewor-

den)) Panorama, Revue, De Spiegel en De katholieke illustratie had in de jaren vijfti g alleen 

dee protestantse Spiegel geen moppenrubriek. De moppen in deze tijdschriften leken te gel-

denn als een beschaafde vorm van amusement, tussen de zorgelijke reportages over de toe-

standd in de wereld, fotoseries over Nederlandse landschappen, recepten en breipatronen. De 

moppenpaginaa stond meestal achteraan, bij de luchtige afdeling, maar maakte in het alge-

meenn geen deel uit van de kinderpagina. Naast deze moppen voor wat, naar ik aanneem, de 

middenstandd was - niet gestudeerd, ook niet rijk, maar wel breed geïnformeerd en geïnte-

resseerdd in de toestand in de wereld -, stonden er ook moppen in werkelijk 'lage' bladen als 

DeDe lach, maar ook in moeilijk te typeren populair-politieke bladen als De uitkijk. Ook de 

zondagsbijlagenn van kranten bevatten vaak moppen. De mop kende, kortom, vele verschij-

ningsvormen,, waarvan sommige inderdaad nogal platvloers, maar andere eerder keurig 

burgerlijk. . 

Hett interessantst zijn hier de familiebladen, omdat deze met hun moppen duidelijk de 

bedoelingg hadden om de (kleine) burgerij op een beschaafde manier te vermaken. Illustra-

tieff  voor deze doelstelling is de manier waarop in 1954 in de Revue de redacteur van de 

moppenpaginamoppenpagina werd voorgesteld: 

Degenenn die al eerder van zijn mopjes in Revue genoten hebben zullen zich zijn typische, 
mysterieuzee glimlach kunnen voorstellen. Herman Focke (...) is geen man van de bonte ker-
mispret.. (...) Met een spitse penseel of pennestreek noteert hij zijn mopjes, welke op het ge-
zichtt van de lezer meestal een fijne maar bijzonder plezierige glimlach doen verschijnen. 
{Revue{Revue 1954-5) 

Binnenn het genre werd het, althans voor sommige mensen, mogelijk geacht verfijnde en 

geciviliseerdee moppen te maken. Het criterium van de authenticiteit ligt bij moppen iets 

lastigerr (hierop zal ik later nog uitgebreider ingaan), maar aan de andere twee eisen wordt, 

blijkenss dit citaat, voldaan: geen 'bonte kermispret' - of onbeschaafde humor -, en een 

'fijnee glimlach', wat wijst op verfijnde humor. Nu was het beoogde publiek niet de gestu-

deerdee elite, deze tijdschriften richtten zich vermoedelijk op een brede middengroep, en 

natuurlijkk was dit een specifiek soort mop, de 'nette' mop, maar het geeft wel aan dat de 

mopp als genre een aanzienlijk wijder bereik had dan nu: er was een mogelijkheid voor 'be-

schaafdee moppen', nu bijna een contradictio in terminis. De structureel lage status die het 

genree nu heeft, had het toen niet. 

Pass in de jaren zestig begon de mop zichtbaar terrein te verliezen. In hoog tempo ver-

dwijnenn de moppen uit de nettere bladen. Tegenwoordig is het genre definitief gezonken: 

moppenn worden alleen nog maar gepubliceerd in kinderbladen als Donald Duck en Taptoe, 

enn mannenbladen als Playboy en Aktueel. Alleen Het Beste blijf t dergelijke moppen nog 

publiceren,, maar dat is dan ook een blad dat in alle opzichten de sfeer van de jaren vijfti g 

83 3 



levendd probeert te houden. 

Pass halverwege de twintigste eeuw is de mop dus definitief gezonken: tot die tijd 

stapeldenn de bezwaren tegen de mop vanuit de hoge cultuur zich op, maar het genre bleef 

standhouden,, bij de onnette gebeurtenissen van de nette mensen, in de marge van de hoge 

humor,, voor de kroegen en de feestjes, en in de nette verschijningsvorm zelfs: in het 

centrumm van de 'amusementscultuur' van de middenklasse. 

Watt gebeurde er in de jaren zestig waardoor dit cultuurgoed uiteindelijk toch nog tot 

zinkenn werd gebracht? In de loop van de volgende hoofdstukken, waar ik de bezwaren van 

hogerr opgeleiden tegen moppen - en de argumenten van lager opgeleiden vóór het genre -

bespreek,, wil ik het antwoord op deze vraag langzaam maar zeker uitwerken: hoe komt het 

datt hoger opgeleiden tegenwoordig de mop, ook in settings met lage status, niet meer kun-

nenn waarderen? Waar komt deze afwijzing van het hele genre vandaan? Wat is er veranderd 

inn de Nederlandse klassencultuur? 

Ikk besluit mijn beschrijving van het langzaamaan zinken van de mop echter met een op-

vallendee ooggetuigeverklaring uit de periode dat de mop definitief verdween uit de 'nette' 

milieus,, van de reeds eerder geciteerde Rinus Ferdinandusse: 

Moppenn dat was in die tijd een stervend ras. Want de jaren zestig hadden ons verrijkt en we 
zoudenn een nieuwe en betere wereld in gaan en al die humoristen van de bonte dinsdagavond 
treinn die waren aan het verdwijnen die gingen met pensioen. Rudi Carrell moest shows gaan 
maken.. Zelfs Cees de Lange [beroemd conferencier, GK] kon geen mop meer kwijt. En in die 
tijdd had je de Legman boeken [Legman 1968, nog altijd een standaardwerk over seksuele hu-
mor,, GK1 en al die andere dingen. Dus toen dacht ik we maken een standaardboek waarin 
wordtt opgenomen wat er nog van die verdwijnende cultuur is. Maar je weet hoe dat gaat. 

MisselijksteMisselijkste Grappen begon dus als gedenkteken voor een verdwijnend genre, precies als de 

volkskundee een eeuw eerder. Maar, zoals later bleek, een reddingsoperatie was helemaal 

niett nodig. De mop heeft zich geconsolideerd, maar wel in een andere niche dan voorheen. 

Watt wel gestorven is, in dit proces, is de 'nette mop' (waarover meer in hoofdstuk acht): 

nettee burgers zochten ander amusement. De mop werd definitief een genre van 'het volk', 

enn van de kinderen: daar waar mondeling overgedragen genres floreren. 

BESLUIT:: VERANDERENDE CRITERIA VOOR DE BEOORDELING VAN DE MOP 

Ditt hoofdstuk had een tweeledig doel: het schetsen van een profiel van de mop, als monde-

lingg overgedragen genre, als mal waarin grappen worden gegoten, om vervolgens monde-

lingg doorgegeven te worden. Naast een introductie van het genre dat in rest van dit boek 

centraall  zal staan, is het mijn bedoeling geweest in dit hoofdstuk enkele lijnen uit te zetten 

diee door het boek heen gevolgd kunnen worden. Deze lijnen noemde ik hier: criteria voor 

goedee humor, en bezwaren tegen slechte humor. Dit is immers waar het hele boek over gaat: 
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wiee vindt wat goede humor; wie vindt wat slechte humor; en waarom? 'Smaak' behelst 

uiteindelijkk niet meer dan dat: criteria voor wat goed of mooi is en bezwaren tegen wat 

slechtt of leiijk is. 

Inn dit hoofdstuk is de historische wording geschetst van drie smaakcriteria die steeds be-

langrijkerr geworden zijn bij de beoordeling van humor. Het eerste criterium, dat van de 

intellectuelee verfijning, of geestigheid, hangt samen met een proces van toenemende 'intel-

lectualisering'' van de humor. Het tweede criterium, beheersing of beschaving, houdt ver-

bandd met het steeds verder intomen van allerlei affecten: deze ontwikkeling heeft niet alleen 

dee humor, maar ook de lach beïnvloed. Het derde criterium, authenticiteit, de eis dat iemand 

doorr humor iets van zichzelf laat zien, is minder eenvoudig in verband te brengen met een 

enkell  sociologisch proces. 'Individualisering' zou geen slechte kandidaat zijn, evenmin als 

'psychologisering'.. De toenemende nadruk op het belang van authenticiteit en oorspronke-

lijkheidd in humor lijk t van recenter datum te zijn dan de twee andere criteria. Naar mijn 

meningg was het juist dit criterium dat uiteindelijk het genre definitief tot zinken heeft ge-

bracht. . 

Opp het snijpunt van deze drie criteria bevindt zich wat Bourdieu de esthetische disposi-

tiee noemde: een afstandelijke, beheerste en cerebrale kijk op kunst, maar ook op andere 

zakenn die onderhevig zijn aan esthetisch oordeel, zoals humor. Schoonheid is hier niet een 

kwestiee van directe zintuiglijke ervaring, maar een wat gedistantieerder, en vooral ook geïn-

formeerder,, genot van zaken die je moet 'leren waarderen'. Deze dispositie vereist een grote 

matee van intellectualisering: de ervaring van schoonheid wordt bijna volledig ondergeschikt 

gemaaktt aan begrip. In de moderne tijd vergt esthetische beoordeling van 'hoge' cultuur 

kennis.. Ook vergt het veel affectbeheersing: de Bourdieuiaanse estheet heeft eigenlijk een 

beetjee minachting voor zaken die bedoeld zijn om een directe emotionele reactie op te roe-

pen,, of het moet een negatieve emotie zijn, die dan kan worden omgebogen tot een 

gedistantieerd-positieff  waarderende reactie (De Swaan 1985). De laatste eis ten slotte, 

authenticiteitt en oorspronkelijkheid, is in de kunst, waar deze dispositie zich toch in eerste 

instantiee naar richt, altijd het doorslaggevende criterium. De criteria waaraan mensen humor 

meten,, zijn dus verwant aan de criteria die ze aanleggen voor andere esthetische 

gemoedstoestandenn - al zijn de emotionele reacties op schoonheid wat minder zichtbaar, 

lijfelij kk en onbeheerst dan de lach. Hierdoor zal humor vermoedelijk nooit helemaal horen 

bijj  de 'grote' kunst: zelfs de hoogste humor zal altijd een beetje 'laag' blijven. 
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