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5.. MOPPEN TAPPEN 

Sekse,Sekse, klasse en communicatiestijlen 

i kk ben toch iemand die ze echt uit zijn mouw schudt, ik vertel een mop en gelijk heb ik de 

volgendee en gelijk heb ik de volgende. Binnen de familie, kennissenkring, dan is het altijd ook 

well  van "Hans, ken je nog een goeie mop!'" Hans Wagenaar, één van de geïnterviewde 

moppentappers,, is typerend voor de 34 moppenvertellers die ik heb gesproken: joviale, 

begaafdee vertellers, die in hun kennissenkring een reputatie hebben als moppentapper en 

gangmaker. . 

Hoewell  deze moppenliefhebbers allemaal trots waren op hun uitgebreide repertoire en het 

ookk wel bijhielden in schriftjes, op bierviltjes en zelfs in computerdatabases, was het vertellen 

vann moppen voor deze moppenliefhebbers vooral een sociale gebeurtenis: 'Als ik met zes 

zevenn man in een groepje zit die moppen kennen, die kunnen allemaal wel vier vijf zes goeie 

moppenn vertellen. En ja als eentje dan verteld heeft dan willen anderen er ook één vertellen, 

duss dat cirkeltje blijf t dan gewoon draaien tussen een aantal mensen. Op een gegeven moment 

benn je gewoon lekker bezig aan het kletsen, en dan vertelt iemand een mop en daarop inhakend 

gaann er een aantal mensen wat moppen vertellen.' Hoewel Wagenaar wel toegaf dat hij genoot 

vann de aandacht die het vertellen van moppen opleverde - 'ik vind het altijd wel leuk dat je 

eenn beetje in de belangstelling staat' - was het vertellen van moppen voor hem vooral gezellig: 

'Opp een verjaardag is altijd wel een bepaald hoogtepunt en is het altijd wel gezellig als er een 

paarr moppen werden verteld. Dat hoort er gewoon bij. Gewoon spontaan. Vrolijk. ' 

Alss alle moppentappers hield Hans Wagenaar van moppen als genre, van het vertellen van 

moppenn als bezigheid. Het was voor hem dan ook moeilijk om aan te geven wat de leukste 

moppenn waren: i k heb niet echt een specifieke voorkeur van wat ik leuk vind. Ik vind een 

mopp is leuk als-ie gewoon goed verteld wordt, hij is redelijk actueel, nou goed, dat kan niet 

altijd.. [...] Dus ik heb geen voorkeur ik kan niet zeggen: een Belgenmop daar lig ik helemaal 

blauww van en moppen over Turken en Surinamers en noem maar op. Discriminerend of wat 

dann ook dat maakt niet uit. En ja, eigenlijk kan ik als een mop gewoon heel goed en leuk in 

elkaarr zit, kan ik er best wel om lachen.' 

Inn dit hoofdstuk komen veel moppenliefhebbers als Wagenaar aan het woord; maar ook 

mensenn die totaal geen belangstelling hebben voor het genre en zelfs mensen met een 

duidelijkee afkeer van moppen. Al deze mensen hebben echter één ding gemeen: ze hebben een 

meningg over moppen in het algemeen. Deze mening over het genre betreft meestal in eerste 

instantiee het moppen tappen: het vertellen van moppen als een vorm van communicatie, een 

socialee bezigheid. Al deze mensen maken binnen het genre wel onderscheid tussen betere en 
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slechteree moppen: zelfs een rabiate moppenhater lacht wel eens om een heel goede mop en 

zelfss de grootste moppenliefhebber vindt sommige moppen flauw, grof of onbegrijpelijk. Maar 

aann het oordeel over een afzonderlijke mop gaat altijd een oordeel over het genre vooraf. En 

ditt oordeel, zo zal blijken, hangt sterk samen met sociale achtergrond. 

MOPPENN EN SOCIALE ACHTERGROND 

Uitt de vragenlijst kwam dit duidelijk naar voren: mensen waarderen de mop als genre. De 

respondentenn werd gevraagd vijfendertig moppen te beoordelen; het ging hier om zeer 

uiteenlopendee moppen, variërend van Belgenmoppen, absurde raadseltjes en andere 

moppenn 'voor onder de kerstboom' tot zeer expliciete etnische en schuine moppen. Deze 

moppenn zijn opgenomen in appendix 1. Uit de statistische analyse bleek dat de 

beoordelingenn van de moppen uit de lijst sterk met elkaar samenhingen.1 Als iemand één 

mopp leuk vond, vond hij de meeste andere moppen ook leuk. Dit wijst erop dat mensen niet 

alleenn afzonderlijke moppen meer of minder grappig vinden, maar dat ze waardering 

hebbenn voor moppen in het algemeen. Dit bevestigt het vermoeden dat mensen in het geval 

vann moppen een voorkeur of afkeer hebben voor het genre als geheel en pas daarna voor 

afzonderlijkee moppen. 

Ikk vond ook variatie in de waardering van afzonderlijke moppen - daarover gaat het 

derdee deel van dit boek. Uit de factoranalyse (zie noot 1) bleek bijvoorbeeld dat sommige 

mensenn de voorkeur gaven aan wat nettere moppen en andere aan grovere zieke, etnische of 

schuinee moppen. Deze variaties hingen vooral samen met leeftijd. Echter, zelfs uit de 

factoranalysee bleek in eerste instantie vooral dat de waardering van alle moppen met elkaar 

samenhingen.. Zelfs voor de meest omstreden grappen gold: als iemand één van deze 

moppenn leuk vond, is de kans groot dat hij de andere, neutralere of minder absurde grappen 

ookk leuk vond. Ongeacht leeftijdsverschil, bestaat er zoiets als voorkeur voor het genre. 

Dee waardering van de moppen in de vragenlijsten bleek samen te hangen met klasse en 

seksee (en niet met leeftijd): mannen vonden de moppen aanzienlijk leuker dan vrouwen en 

hogerr opgeleiden vonden ze aanzienlijk minder grappig dan lager opgeleiden.2 Andere 

'' De score van elke afzonderlijke mop correleerde significant met gemiddeld 31,26 van de 34 andere moppen 
(ofwell  92%). Overigens bleek de sterke onderlinge samenhang tussen de waardering van moppen ook uit de 
factoranalysee (een methode waarmee de scores op een groep variabelen terug worden gebracht tot een kleiner 
aantall  onderliggende variabelen), die een nogal ongebruikelijk resultaat vertoonde: de ongeroteerde oplossing -
diee overigens eigenlijk niet gebruikt hoort te worden -resulteerde in één factor, waarop alle moppen laadden. Bij 
rotatiee verdween deze eerste factor - uiteraard, want dergelijke rotaties zijn ervoor gemaakt om verschillende 
factorenn te onderscheiden - en bleven twee factoren over die samenhingen met leeftijd, inderdaad de 
belangrijkstee achtergrond voor variaties binnen het genre van de mop, zoals zal blijken in hoofdstuk negen. Zowel 
dee geroteerde als de ongeroteerde factoroplossingen zijn opgenomen in appendix 3. 

22 Het vertellen van moppen lijk t ook in andere landen overwegend het domein van mannen te zijn (Castell & 
Goldsteinn 1997; Crawford 1995; Kaufman 1991; Kotthoff 1988; Lakoff 1975; Lampert & Irving-Tripp 1998; 
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socialee kenmerken hielden geen verband met de waardering voor moppen. Dit geldt niet 

alleenn voor leeftijd, maar bijvoorbeeld ook voor regionale achtergrond of religie. En 

misschienn het meest opvallend: hoewel er wel een verband werd gevonden met opleiding, 

wass er geen relatie tussen de waardering van moppen en inkomen. 

Dee gemiddelde waardering van de moppen door mannen was 3,17 op een vijf-

puntsschaal,, de score van vrouwen was 2,84. Deze verschillen waren statistisch significant 

(pp < 0,01). Het vaststellen van het verband tussen klasse en de waardering van de 

aangebodenn moppen is minder eenvoudig, omdat klasse minder eenvoudig te classificeren is 

dann sekse. De meest 'objectieve' maat voor klasse is vermoedelijk opleidingsniveau. Tussen 

opleidingsniveauu en de gemiddelde waardering van de moppen in de vragenlijst bleek een 

correlatiee te bestaan van -0,22. ofwel: hoe hoger opgeleid, hoe minder waardering voor 

moppenn (p<0,01). In figuur 5.1 zijn de gemiddelde waarderingen voor deze moppen 

weergegeven,, uitgesplitst naar opleidingsniveau; in figuur 5.2 staan dezelfde cijfers 

nogmaals,, uitgesplitst naar sekse. De lage score bij de groep met alleen lager onderwijs is 

niett statistisch significant: het gaat hier namelijk om maar zeven personen. 

Err is een aantal bezwaren tegen het gebruik van opleidingsniveau als een maat voor 

klassenachtergrond.. Het belangrijkste bezwaar is dat opleidingsniveau geen rekening houdt 

mett mobiliteit na de opleiding. Een ander bezwaar is het gestegen gemiddelde 

opleidingsniveauu van de Nederlandse bevolking: ouderen zijn gemiddeld lager opgeleid dan 

jongeren,, ook als ze hetzelfde werk doen. Om deze reden is gekeken naar twee andere 

matenn voor klasse, gebaseerd op het huidige beroep. Figuur 5.3 toont de relatie tussen de 

waarderingg van de moppen en het 'meest geëigende opleidingsniveau' voor dit beroep 

Walkerr 1988). Wal betreft de klassengebondenheid van het vertellen van moppen lijken er aanzienlijke 
verschillenn te bestaan tussen landen. Humoronderzoekers afkomstig uit de VS, Canada of Israël reageren vaak 
verbaasdd op de suggestie dat het vertellen van moppen iets met klasse te maken zou hebben. Ik heb ook de indruk 
datt het vertellen van moppen in deze landen ook in universitaire kringen wat minder ongebruikelijk is dan in 
Nederland.. In de meeste West-Europese landen lijk t de waardering voor moppen, net als in Nederland, meer 
klassengebonden.. Dit zou. uiteraard, nader onderzocht moeten worden. 

Omgerekendd naar een schaal van -I tot +1 scoorden mannen gemiddeld 0,18, vrouwen -0,36. En bij 
opleidingsniveauu wordt het: Lü: -0,06; LBO 0,4; MBO 0,18; MO 0,05; HBO -0.19; WO -0,38. De merkwaardige 
ongeroteerdee factoranalyse resulteerde onverwacht ook in een gestandaardiseerde versie van alle scores. De 
factorscoress van elke afzonderlijke respondent op elk van deze factoren wordt berekend op basis van de scores 
vann de respondent op alle items die laden op deze factor. Aangezien op de eerste factor alle moppen laden, 
correleertt deze dus ook bijna volledig met de gemiddelde score van elke respondent op de moppen: 0,998. De 
scoree op de moppenfactor is dus in feite een gestandaardiseerde versie van de gewone gemiddelden. Echter, een 
scoree van -1 tot +1 klinkt wel heel mooi. Ik ben bijna bezweken voor de verleiding om ook de tabellen te 
herberekenenn naar deze factorscore, waarbij de hoger opgeleiden dan, met een negatieve score, een balkje omlaag 
zoudenn krijgen. Dit leek mij echter te veel effectbejag; daarom heb ik deze informatie naar de noten verwezen. 

44 De grootste misser in de vragenlijst bleek uiteindelijk de operationalisatie van opleidingsniveau. Ik heb hier 
alleenn gevraagd naar LO, LBO, MBO, MO, HBO en WO. Hiermee verloor ik veel informatie: ik had de vraag 
naarr het middelbaar onderwijs veel verder moeten uitsplitsen naar niveau - het maakt immers veel uit of iemand 
MAV OO of VWO heeft gedaan; en de groep met alleen middelbaar onderwijs is een relatief grote groep. Ik 
vermoedd dat allerlei correlaties met opleidingsniveau ook aanzienlijk hoger waren geworden als ik dit preciezer 
hadd gevraagd. 
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(afkomstigg van de beroepenclassifïcatie van het Centraal Bureau voor Statistiek, CBS 

1992).. Deze indeling onderscheidt vijf niveaus, van elementair tot universitair niveau. Ook 

uitt deze tabel blijkt een verband tussen opleidingsniveau en de waardering van de moppen. 

Figuurr 5.4, eveneens gebaseerd op het huidige beroep, is een klassieke indeling in 

handarbeid,, laag- en hooggeschoolde hoofdarbeid, zelfstandigen en boeren. Hiervoor is een 

versimpeldee versie gebruikt van de classificatie van Erickson, Goldthorpe and Portocarero 

(Ericksonn e.a. 1979; Ganzeboom e.a. 1987b). Ook hier blijkt een verband tussen de 

waarderingg van de moppen en klasse. Er is een statistisch significant verschil tussen hogere 

hoofdarbeidd aan de ene kant en lagere hoofdarbeid en handarbeid aan de andere kant. De 

lagee score bij de boeren is misleidend: het gaat hier om de score van twee personen. Dit 

verschill  is dan ook niet statistisch significant. 

Well  enigszins significant (p < 0,1) is de hoge score van de zelfstandige ondernemers. 

Ditzelfdee patroon kwam ook naar voren in de interviews: middenstanders, ondernemers en 

anderee zelfstandigen lijken een speciale voorliefde te hebben voor moppen. Dit lijk t 

verbandd te houden met de aard van hun werkzaamheden: het vertellen van moppen en meer 

inn het algemeen, een voorliefde voor humoristische communicatie, lijk t typerend voor 

mensenn die in de handel zitten en zelfs voor hun familieleden. Later zal ik hier nog op 

terugkomen.. De uitkomsten voor de andere maten voor klasse verschillen dus niet erg van 

dee maten voor opleidingsniveau; om deze reden zal ik hierna alleen nog maar kijken naar 

opleidingsniveau. . 

Alss verklaring voor deze resultaten ligt wellicht voor de hand dat vrouwen minder van 

humorr houden dan mannen, of dat hoger opgeleiden eenvoudigweg minder gevoel voor 

humorr hebben dan lager opgeleiden. Deze gedachte sluit aan bij bestaande stereotypen over 

humor:: het idee dat vrouwen geen gevoel voor humor hebben; en het, iets minder 

uitgesproken,, stereotype over de vrolijkheid, gezelligheid en uitbundigheid van volkse 

humor.. Deze stereotypen worden echter niet bevestigd in de waardering van de komieken, 

cabaretierss en humoristische televisieprogramma's, waar ook naar gevraagd werd. Er werd 

geenn verschil gevonden tussen sekse, klasse en de gemiddelde score voor alle 

cabaretiers/komiekenn en voor alle tv-programma's. Wel werden verbanden gevonden tussen 

sekse,, klasse en de waardering van afzonderlijke komieken en programma's. Hoger 

opgeleidenn hadden bijvoorbeeld significant meer waardering voor Wim T. Schippers, Jules 

Deelderr of Arjan Ederveen dan lager opgeleiden, mannen houden meer van Jiskefet, Youp 

vann 't Hek of Laurel and Hardy dan vrouwen. Deze verschillende groepen houden niet 

meerr of minder van humor: ze houden van verschillende soorten humor. De mop is 

blijkbaarr een vorm van humor die het meest gewaardeerd wordt door mensen uit lagere 

klassenn en door mannen. Hetzelfde geldt voor een komiek als André van Duin of voor 

televisieprogramma'ss als Flodder. 
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Figuurr 5.1. 
Gemiddeldee waardering van moppen in vragenlijst, 
uitgesplitstt naar opleidingsniveau. 
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Figuurr 5.2 
Gemiddeldee waardering van de moppen in de vragenlijst, 
uitgesplitstt naar opleidingsniveau en sekse 
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Figuurr 5.3. 
Gemiddeldee waardering van de moppen in de vragenlijst, 
uitgesplitstt naar klasse. 
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Figuurr 5.4. 
Gemiddeldee waardering van de moppen in de vragenlijst, 
uitgesplitstt naar geëigend opleidingsniveau voor huidig beroep. 
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Moppen,Moppen, mannen en vrouwen 

Inn de interviews kwamen de verschillen tussen mannen en vrouwen, hoger en lager 

opgeleidenn nog sterker naar voren dan in de vragenlijsten. Eenderdertig van de vierendertig 

moppenvertellerss waren man. Ondanks verwoed zoeken, heb ik er niet meer dan drie 

vrouwelijkee moppenvertellers kunnen vinden. Twee van deze vrouwen vond ik via via, 

terwijll  de mannen zich in het algemeen zelf aandienden. Blijkbaar is moppen vertellen een 

ongebruikelijkee bezigheid voor vrouwen. Alle drie waren zij bovendien op een of andere 

manierr een uitzondering: een vrouw was joods, een was Creools-Surinaams en de derde was 

ergg jong: zestien. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in bepaalde Nederlandse 

(sub)culturenn het wellicht iets minder ongebruikelijk is dat vrouwen moppen vertellen. 

Zowell  joden, kinderen, als Creolen hebben in elk geval deels een eigen moppencultuur, 

afzonderlijkk van de 'mainstream' Nederlandse moppencultuur. 

All ee geïnterviewde moppenliefhebbers, zelfs de vrouwen, beschouwden het vertellen 

vann moppen als iets dat vooral mannen deden of geacht worden te doen. Moppen, zo 

verzekerdenn mijn respondenten mij keer op keer, horen bij een 'mannenwereld': bij de 

kroeg,, de haven, de voetbalvereniging, de biljartclub en bij avondjes met 'de jongens'. De 

moppentapperss vertelden moppen vooral aan andere mannen, hoorden ze van andere 

mannenn en dit alles bij voorkeur in gezelschappen met alleen mannen. De meeste mannen 

(zevenentwintigg van de eenendertig) vonden dat men 'voorzichtig' moet zijn met moppen 

alss er vrouwen in de buurt zijn. Vrouwen worden geacht sneller geschokt of gekwetst te zijn 

doorr moppen. 'Als er dames bij zijn die ik niet ken dan gooi ik daar geen mop tussendoor. 

Datt is gewoon uit respect.' (Onno van der Meijden) 'Ik probeer tegen vrouwen toch altijd 

ietss beschaafder te zijn dan tegen mannen.' (Matthieu Cnoops) 

Ditt geldt vooral voor 'schuine' moppen, maar vaak werden alle moppen beschouwd als 

potentieell  aanstootgevend voor vrouwen. Dit betekende echter niet dat er nooit moppen 

wordenn verteld als er vrouwen in de buurt zijn, wel dat bepaalde moppen, of zelfs hele 

categorieënn moppen vervallen in gemengd gezelschap. 'Ja het meer erotische genre zeg maar, 

alss er meisjes bij zijn, dat doe ik niet. Nee ik denk toch datje een beetje in je achterhoofd hebt 

dall  je toch altijd bij mensen een goeie indruk achter wil laten.' (Frits Eldering) Ook leidt de 

aanwezigheidd van een vrouw vaak tot het kuisen van het taalgebruik. 'Met een vrouw d'r bij 

dann moet je toch af en toe op je woorden passen. Ja, ik weet niet hoe je dat uitlegt. Maar ja. 

Datt is anders.' [lacht] 'Mag er ook minder als er vrouwen bij zijn?' 'Nou dat doe je niet. Ik 

weett niet of het niet mag maar dat doe je niet.' (Gerrit Helman) 

Hoee problematisch het vertellen van moppen in aanwezigheid van vrouwen was merkte ik 

ookk tijdens de interviews: het kostte me vaak enige moeite om mensen ervan te overtuigen dat 

ikk bepaalde moppen heus wel aankon. Veel moppentappers voelden de behoefte om mij uit te 

leggenn dat ze deze mop alleen maar vertelden 'omdat ik er onderzoek naar deed'. En zelfs dan 

bekendenn ze soms, met een rood hoofd, dat het toch wel tegenviel om zo'n mop aan mij te 
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vertellen.. Overigens waren niet alle mannen zo voorzichtig en sprak ik ook moppentappers die 

zichh totaal niet in acht namen in aanwezigheid van vrouwen. Dit was echter een minderheid. 

Veell  van deze mannen hadden er dan weer weinig waardering voor als een vrouw hén een 

schuinee mop zou vertellen. 

Dee helft van de geïnterviewden (vijftien van de eenendertig mannen) was bovendien van 

meningg dat het niet gepast was voor vrouwen om moppen te vertellen. Een vrouw die 

moppenn vertelde vonden ze wat gênant. Een geïnterviewde merkte op dat een vrouw die 

moppenn vertelde 'de kroon van haar hoofd aftrok'. 'Moppen vertellen past niet bij een 

dame'' (Egbert van Kaam). Een ander was wat diplomatieker: 'Moppen vertellen bij 

vrouwenn is gewoon heel confronterend' (Otto van der Meijden). Dit geldt weer het sterkst 

voorr schuine moppen: als een vrouw een dergelijke mop vertelt wordt dat snel 

geïnterpreteerdd als een teken dat 'een vrouw wat wil' . 'Gewoon om het feit dat, als een 

vrouww al twee schuine moppen vertelt dan denkt een man al gauw van die zal wel met Jan 

enn allemaal het bed in duiken' (Egbert van Kaam). Maar ook 'nette moppen' kunnen 

vrouwenn volgens veel geïnterviewden beter niet vertellen. 'Het staat toch grof, als een 

vrouww een mop zit te vertellen' (Jacob Hitters). Deze afkeer van moppentappende vrouwen 

werdd niet algemeen gedeeld. De helft van de moppentappers had geen bezwaar tegen 

moppenvertellendee vrouwen of sprak zelfs de hoop uit dat vrouwen ooit nog eens meer 

moppenn zouden vertellen. 

Ookk de drie vrouwelijke moppentappers waren zich er terdege van bewust dat ze door 

hett vertellen van moppen soms hun 'reputatie' in gevaar brachten. 'Een vrouw die moet 

wetenn wat voor genre ze naar voren brengt,' zei Chantal Wijntuin bijvoorbeeld. 'Punt één 

uitt schaamtegevoel. Punt twee, het past niet bij een vrouw, weetje. Je gaat af als een gieter 

bijj  die kerels. [...] Ik bedoel, ik hoor een mop van een ander. Hele vieze mop zal ik maar 

zeggen.. Schuine mop. Geloof maar niet dat ik het zo cru aan in plein public zal vertellen. 

Nee.. Want wat zullen ze zeggen van: "poeh die is hard gebekt. " Weetje. Dus zodoende.' 

Naastt restricties voor vrouwen die verband houden met eer en fatsoen, noemden veel 

respondentenn nog een andere belemmering: een aantal moppenliefhebbers was van mening 

datt vrouwen geen moppen kónden vertellen. Vrouwen beginnen met de clou, lachen voor de 

grapp is afgelopen, zijn te verlegen, te voorzichtig, ofte netjes, kortom: ze doen het verkeerd. 

MaaktMaakt het ook verschil of het een man of een vrouw is waar u het aan vertelt? 
Nou,, eigenlijk vrouwen kunnen geen moppen vertellen. Omdat ze nooit in de kroeg hebben 
gezeten.. In principe. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. Er zijn wel vrouwen - maar dat is 
misschienn ook van mij een vooroordeel wat ik nu zeg hoor. Ik kan niet best om vrouwen 
lachenn want ze doen 't zo netjes. (Evert van Roden) 

Watt me ook nog opvalt is dat als eens een keer een vrouw een mop vertelt, dat ze die niet kan 
onthouden.. Dat ze dan begint van: 'Ja hoe was het nou ook al weer?' Of: 'Mijn man die 
verteldee gisteravond een mop en hoe ging die ook alweer?' Ja. En dat zeggen ze ook wel 
vaker:: 'Ik weet niet of ik het goed vertel.' {Huibert Busser) 
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Heell  veel vrouwen, die zijn niet goed in moppen meestal en dat komt denk ik ook doordat ze 
misschienn niet zo heel erg in geloven ofzo, dat ze toch een beetje twijfelen of dat ze zich toch een 
beetjee schamen ofzo. Misschien dat dat het is: datje helemaal van overtuigd moet zijn.' (Alfred 
Kruger) ) 

Vrouwenn zijn het hier overigens vaak wel mee eens: veel van de geïnterviewde vrouwen uit 

dee steekproef zeiden zelf ook dat ze geen moppen konden vertellen ('Ja ik begin altijd met 

dee clou.' 'Halverwege raak ik de draad altijd kwijt'). 

Moppenn zijn in de ogen van de moppenvertellers een mannenzaak en, zoals zoveel 

zakenn die te maken hebben met mannelijkheid en vrouwelijkheid, verknoopt met ideeën 

overr eer en schaamte. Voor mannen valt eer te behalen aan het vertellen van een mop, voor 

eenn vrouw is het al snel een schande. Ondanks de sterk afgenomen machtsverschillen tussen 

mannenn en vrouwen bestaan er verschillende normen voor mannelijk en vrouwelijk gedrag, 

ookk op het gebied van humor en het vertellen van moppen. Dit lijk t wel langzaam maar 

zekerr te verschuiven: de jongere geïnterviewden hanteerden in het algemeen minder strikte 

normenn met betrekking tot vrouwen en het vertellen van moppen. Echter, ook zij zeiden 

moppenn met name te vertellen aan andere mannen. Sekserollen blijken ook hier behoorlijk 

weerbarstig. . 

OokOok in de interviews met de mensen die eerder de vragenlijst had ingevuld bleek dit 

verschill  tussen mannen en vrouwen duidelijk: iedereen is zich er wel van bewust dat vooral 

mannenn moppen vertellen. Opvallend in deze interviews was dat zelfs de vrouwen die hoge 

cijferss hadden gegeven voor de moppen zelf vaak geen moppen vertelden. Ze waren bij 

voorkeurr toehoorder en zeiden vaak ook dat ze zelf niet zo goed waren in moppen vertellen. 

Sofiee Gooijer vertelde me dat ze altijd haar man namens haar moppen liet vertellen. Als er, 

bijvoorbeeldd op een verjaardagsfeestje, moppen werden verteld en zij wist een toepasselijke 

mop,, dan fluisterde zij haar man de mop in zijn oor, zodat hij hem kon vertellen. Ook een 

anderr echtpaar had een dergelijke arbeidsverdeling. De vrouw van Jaap van Noord vertelde: 

'Jaapp is de moppentapper en ik geef hinten.' Vrouwen die van moppen houden, houden in 

hett algemeen van moppen als publiek, niet als performer: ze lachen om de moppen die 

mannenn vertellen. Uiteraard was er onder de geïnterviewde vrouwen een aantal die totaal 

niett van moppen hielden: niet als verteller en ook niet als publiek. In de groep van 

tweeëndertigg geïnterviewden waren twaalf die volstrekt niet van moppen hielden, van wie 

negenn vrouwen (de drie mannen waren hoogopgeleid). Dertien geïnterviewden waren echte 

moppenliefhebbers,, van wie vijf vrouwen. Hieronder waren echter vooral de vrouwen die 

hunn mannen moppen lieten vertellen. De overige zeven stonden vrij neutraal tegenover het 

genree of hielden wel van 'een mop op zijn tijd, als het maar niet te gek werd' (Claire van 

Kampen,, getrouwd met een moppentappende vertegenwoordiger). 

Dee bezwaren die deze vrouwen maakten zijn grofweg in te delen in drie categorieën. 

Omm te beginnen noemden ze moppen 'voorspelbaar' en 'afgezaagd'. Ook vonden ze het 
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vertellenn van moppen 'overdreven' of 'geforceerd': een moppenverteller wil 'de aandacht 

opp zichzelf richten' en 'probeert leuk te zijn'. Het meest genoemde bezwaar was dat 

moppenn 'onpersoonlijk' waren: de verteller heeft de mop niet zelf bedacht en zegt met de 

mopp ook niks over zichzelf. Eén vrouw noemde moppen hierom een vorm van 'geestelijke 

armoede'' (Anke Vermeer). Bijna alle geïnterviewde vrouwen zeiden dat ze de voorkeur 

gavenn aan spontane, zelf bedachte grappen en humoristische verhalen over eigen 

belevenissenn - die zijn volgens hen minder voorspelbaar, geforceerd, of onpersoonlijk. 

Zoalss straks zal blijken, lijken deze bewaren op de bezwaren van veel hoger opgeleiden 

tegenn moppen. 

All ee zeventien geïnterviewde vrouwen uit de steekproef meldden unaniem dat ze geen 

moppenn konden onthouden. In de afgelopen jaren hebben heel veel vrouwen, vaak in 

opvallendd gelijke bewoordingen, mij verteld dat ze moppen 'altijd meteen weer vergeten'. 

Gezienn het feit dat vrouwen vooral geacht worden te luisteren naar de moppen van mannen, 

iss dit buitengewoon efficiënt: ze zijn hierdoor het ideale, want eeuwig durende publiek. Dit 

wijdverbreidee onvermogen om zich moppen te herinneren is niet alleen typisch voor 

vrouwen,, maar ook voor veel hoger opgeleiden. Ik vermoed dat het deels een gevolg is van 

gebrekk aan interesse, maar vooral van gebrek aan oefening. Een mop - heb ik inmiddels ook 

zelff  ontdekt - onthoud je niet door er naar te luisteren, maar door hem steeds opnieuw te 

vertellen.. Het vertellen van moppen is niet alleen een voorkeur, maar ook een aangeleerde 

vaardigheid:: een competentie waar mannen meer eer mee inleggen dan vrouwen. 

MoppenMoppen en klasse 

Mensenn zijn zich gewoonlijk bewust van het verband tussen sekse en het vertellen van 

moppen.. Voor klassenverschillen in de waardering van moppen geldt dit veel minder. Het 

merendeell  van de geïnterviewde moppenliefhebbers was lager opgeleid - slechts twee 

haddenn een hogere beroepsopleiding gevolgd, twintig van hen hadden ten hoogste een 

opleidingg op mavo-niveau - en was afkomstig uit de arbeiders- of lagere middenklasse. Als 

ikk tijdens de interviews suggereerde dat hoger opgeleiden, zoals mijn collega's op de 

universiteit,, meestal niet zoveel moppen kenden of vertelden, verraste dat hen nogal. Ze 

begrepenn hieruit dat universiteitsmedewerkers niet van humor hielden of dat ze saai en 

serieuss waren. Voor hen stond het vertellen van moppen min of meer gelijk aan humor. 'Ja 

daarr moet misschien ook meer gelachen worden.' (Jaap van Noord) 'Ja die zullen wel niet 

zoveell  plezier hebben. Die hebben zo veel met hun neus in de boeken gezeten, af en toe heb 

ikk het idee dat bij mensen die op de universiteit werken het werkelijke leven aan hun voorbij 

gaat.'' (Claudia van Leer) Slechts twee van de moppenvertellers waren zich er van bewust 

datt de voorkeur voor moppen iets met klasse te maken heeft. De geïnterviewden uit de 

steekproeff  reageerden vergelijkbaar: de meeste lager opgeleide respondenten waren 

verbaasdd dat hoger opgeleiden zoveel minder waardering voor moppen bleken te hebben. 
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Dee reacties van de hoger opgeleiden waren wat gevarieerder, maar meestal was men 

zichh er wel van bewust dat moppen populairder waren in 'andere kringen'. De meeste hoger 

opgeleidenn zeiden dat ze simpelweg niet zo vaak moppen hoorden: 'Ik moet zeggen dat mij 

opvaltt dat je eigenlijk weinig, dat wil zeggen ik verkeer weinig in de omstandigheden dat ik 

moppenn vertel of moppen hoor.' (Cornelis Blom) Dit gold zelfs voor die mensen die de 

moppenn in de vragenlijst redelijk hoog beoordeeld hadden, zoals Louis Balde: 'Ik vind ze 

somss enig om te horen, maar ik hoor eigenlijk nooit moppen. En ik onthoud ze zo 

verschrikkelijkk slecht. Dat is het probleem. Ik vind ze soms enig om te horen en dan hoor ik 

err vijf en misschien onthoud ik er eentje.' 

Dee meest opvallende uitzondering was een arts, Kees van Dokkum, die zei al sinds zijn 

studententijdd en ook in zijn huidige werkkring, de EHBO-afdeling van een ziekenhuis, zeer 

regelmatigg moppen te horen en te vertellen. Die was ook, als enige hoger opgeleide, oprecht 

verbaasdd toen ik vertelde dat uit mijn vragenlijst bleek dat hoger opgeleiden minder 

waarderingg voor moppen hadden: 'Ja? Ik zou juist zeggen dat je dan eerder vat wat er 

bedoeldd wordt. Dat verbaast me. [...] Die vinden dat dan beneden hun stand, blijkbaar. 

Wonderlijk.. Ja, het is een heerlijke ontspannen vorm van humor, daar hoefje niet bij na te 

denken,, kan je leuk plezier maken. En dat mag dan niet. Calvinistisch misschien.' 

Dee andere hoger opgeleiden hoorden in het algemeen slechts incidenteel een mop. Erg 

rouwigg waren ze daar niet om. Hoewel ik geprobeerd had evenveel mensen te selecteren die 

well  als niet van moppen hielden, was het merendeel van de geïnterviewde hoger opgeleiden 

(negenn van de veertien) negatief over moppen. De eerste reactie was meestal desinteresse 

('ikk hoor eigenlijk nooit moppen), maar de meesten van hen vonden, bij doorvragen, het 

vertellenn van moppen vervelend en zelfs gênant - de gebruikelijke reactie op een vorm van 

humorr die niet wordt gewaardeerd. Hoger opgeleide respondenten beschreven moppen als 

'plat',, 'vulgair', 'simpel', 'makkelijk', 'voorspelbaar', 'een geforceerde manier om de 

lachlustt op te wekken' (Rob de Laat) en typisch voor 'bouwvakkers en buurtkroegen' (Lotte 

vann der Lans). 'Moppenverteller is toch meer een doorgeefluik. Ja, het is dus toch wel een 

graadjee hoger als je ook zelf een grap bedacht hebt.' (Ton Linge) 'Als je echt zo iemand 

hebtt met een partijtje die dus echt aan de moppenkant zit dan heb ik het gauw gezien hoor.' 

'Waarom?'Waarom? ' 'Je kunt geen normaal gesprek met die mensen voeren. Ja. Dus ik vind het 

helemaall  niet erg als mensen gewoon eens een mop vertellen, zeg maar gewoon tussendoor 

maarr als dat het niveau is dan heb ik gauw gezien.' (Corine Steen) 

Moppenn hebben duidelijk geen erg hoge status voor deze hoger opgeleide respondenten. 

All  deze reacties zijn vrij expliciete uitingen van klassendistinctie (Bourdieu 1984): moppen 

wordenn geassocieerd met 'lagere klasse' en het vertellen van dergelijke moppen wordt 

beschouwdd als 'slechte smaak'. In de laatste twee citaten gebruiken de respondenten ook de 

hoog-laagg metafoor die aan de basis ligt van het denken over klasse: 'graadje hoger', 

'niveau'' (Goudsblom 1988: 91-103). 
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Hett is duidelijk dat iemand die in een dergelijke omgeving een mop vertelt zichzelf 

enigszinss diskwalificeert. Dat wil echter niet zeggen dat in deze kringen nooit een mop 

verteldd wordt. De bezwaren golden meestal niet de incidentele mop - niemand had daar per 

definitiee bezwaar tegen - maar meer het echte 'moppen tappen': de langdurige uitwisseling 

vann moppen. Ondanks de bezwaren is er niet zoiets als een absoluut verbod: in bepaalde 

situatiess kunnen wel degelijk moppen worden verteld (tegen het einde van een feestje), en 

doorr middel van een ironische presentatie is het altijd mogelijk om de afkeuring voor te 

zijn.. In het algemeen geldt het vertellen van moppen echter als enigszins smakeloos en wat 

gênantt gedrag. 

Dee mensen die zich hier het meest bewust van waren, waren de sociale stijgers in de 

groepp geïnterviewden. Zij waren volstrekt niet verbaasd over mijn suggestie dat het 

vertellenn van moppen iets te maken heeft met klasse. In totaal heb ik met zes van hen 

gesprokenn en zij waren zich er terdege van bewust dat de moppen die bij hun ouders thuis 

verteldd werden niet erg geliefd of gepast waren onder hun huidige vrienden op collega's. 

Driee van hen (drie vrouwen) hielden nu helemaal niet van moppen - in tegenstelling tot hun 

ouderss en broers en zussen. Zoals een van hen zei: 'Mijn universitaire opleiding heeft mij 

verpestt voor moppen' (Roos Schuurman). Toen ik vroeg of ze wel eens moppen hoorde, 

verteldee ze over de moppenrondjes op familiefeestjes: 

Err zitten wel een paar ooms die er goed voor gaan zitten en dan wel een mop kunnen 
vertellen.. Ja er zijn er gewoon een paar, af en toe is er gewoon zo'n moment dat er dan een 
rondjee moppen is. Ja. Ja.' 
VindVind je dat leuk? 
[Stilte]]  Eh. Ja. Ik vind het niet erg. Nee. 
MaarMaar dat klinkt toch niet alsof je d'r echt van geniet. geniet. Maar vind je het leuk? 
Jaa neeeeee. Familiefeestjes vind ik niet leuk. Nee. Nee. Ik vind het wel leuk om te zien hoe zij 
diee mop vertellen en ervan genieten en soms kan ik ook meelachen en dan vind ik het ook 
grappig.. Dus nee ik voel me er niet boven staan ofzo. Nee. Ik kan het wel eh.. Ja nee, ik vind 
hett niet erg dat het gebeurt. Nee. 

Dee drie andere sociale stijgers (twee mannen, één vrouw), zeiden dat ze wel van moppen 

hieldenn wanneer ze bij hun ouders waren, maar dat ze wisten dat ze deze moppen niet zo 

makkelijkk konden vertellen aan hun vrienden, collega's of echtgenoten. Zij wisselden dus 

vann register: gevatte geestigheden bij hun gestudeerde vrienden, moppen bij de familie. 

Tochh leek er hier soms wel sprake te zijn van enig onbehagen: 

VertelVertel je weleens een mop? 
Jaa soms wel. Maar wij hebben vaak het idee dat we niet dat we niet in de hoek zitten [lacht] 
waarr de moppen worden uitgevonden. Als ik bij mijn familie kom dan zijn d'r veel meer 
moppenmensenn zeg maar. Ja maar ik vind het wel leuk. Als ik er een kan onthouden en de 
gelegenheidd doet zich voor dan vertel ik er ook wel één. 
Eentje... Eentje... 
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Nee.. Ik ga niet rijen achter elkaar, zoveel onthoud ik er meestal ook niet. 't Is meer iets van, 
ikk onthou een enkel... Maar het is ook wel een beetje een bepaalde sociale setting waar je in... 
Datt ik toch niet in een setting zit waar dat vaak voorkomt. 
HoeHoe bedoel je? Op je werk niet? 
Nee.. Thuis ook niet. In de kennissenkring ook niet. Hoe moet ik zeggen. Ja een enkele keer 
gebeurtt het wel eens maar... 
HoeHoe komt dat denk je? 
[stilte]]  Ik denk dat de meeste moppen toch flauw zijn [lacht]. En dat de meeste mensen daar 
eenn te hoge opleiding voor hebben. Dat ze zoiets niet graag horen. [Stilte] 
DD 'r zijn niet zoveel mensen die dat zo durven zeggen. 
Neee nee dat geloof ik ook wel. Maar ik denk dat dat erachter zit. Dat eh, moppen toch worden 
gezienn als iets voor een wat eh, ja, dommere mensen, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Zo 
vann eh [stemmetje] 'dat doen wij niet' (Sybren Boonstra. N.B. dit was helemaal aan het begin 
vann het interview, en ik had over klasse, opleidingseffecten, etc. nog niets gezegd) 

Boonstraa identificeert zich meer met zijn ouderlijk milieu dan Schuurman, al spreekt uit de 

woordenn van allebei ambivalentie over de verschillende milieus waarin zij verkeerden; een 

gespletenheidd die kenmerkend is voor mensen die sociaal sterk gestegen zijn. (Brands 

1992).. All e sociale stijgers hadden echter dezelfde ontdekking gedaan: dat onder hoger 

opgeleidenn het vertellen van moppen niet alleen ongewoon was maar ook 'niet hoort'. 

SekserollenSekserollen en kl'assenculturen 

Hett contrast tussen het sekseverschil en het klassenverschil is opvallend: mensen tonen zich 

aanzienlijkk meer bewust van verschillen tussen mannen en vrouwen, dan van verschillen 

tussenn hoger en lager opgeleiden. Als het gaat om mannen- en vrouwenhumor gelden 

duidelijkee normen en regels; er zijn standaard frasen en gevestigde waarheden over het 

gebrekk aan humor van vrouwen, over de schuine grappen van 'mannen onder elkaar', over 

vrouwenn die geen moppen kunnen vertellen, over eer, schaamte en schande, over dames, 

sloeriess en 'echte mannen'. 

Dee afwezigheid van bewuste normen en regels, en zelfs de afwezigheid van bewustheid 

vann de klassenverschillen - voornamelijk onder lager opgeleiden - wijst erop dat hier 

sprakee is van cultuurverschil. In het algemeen zijn mensen zich niet bewust van hun cultuur: 

mensenn in een moppencultuur beseffen vaak niet dat het vertellen van moppen niet zo 

gebruikelijkk is in andere omgevingen en ook degenen die niet in een dergelijke 

moppencultuurr leven zijn zich niet altijd bewust van de humor van anderen. De mensen die 

hett meest geconfronteerd worden met deze culturele verschillen zijn uiteraard degenen die 

beidee culturen kennen: de sociale stijgers (Brands 1992). 

Hett vertellen van moppen maakt meer deel uit van de cultuur van lager dan van hoger 

opgeleiden.. Dit onderscheid valt niet precies samen met een traditionele verdeling tussen 

hoofd-- en handarbeid: de culturele grens lijk t in Nederland te lopen tussen de arbeiders- en 

lageree middenklasse (of lager en middelbaar opgeleiden) enerzijds en de hogere 

middenklassee (hoger opgeleiden) anderzijds. Echter, klassenculturen binnen een 
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maatschappijj  zijn niet onafhankelijk: de een wordt deels gedefinieerd in tegenstelling tot de 

andere.. De hogere middenklasse probeert zich altijd te onderscheiden van de cultuur van de 

lageree klassen (Bourdieu 1984). Een van de wapens van de hogere klassen is smaak: de 

machtt om de voorkeuren van andere mensen te definiëren als minder waardevol dan de 

eigen.. Dit blijkt uit de uitspraken van hoger opgeleiden over moppen, die ik hierboven heb 

geciteerd:: men doet wat laatdunkend over de humor van lager opgeleiden, noemt het 'plat' 

enn vindt het enigszins pijnlij k om ermee geconfronteerd te worden. 

Dee hoger opgeleiden hebben meer kennis van de cultuur van lager opleiden dan 

andersom.. Om je ergens van te onderscheiden, helpt het om er kennis van te hebben. De 

asymmetriee in kennis van andermans oordeel over moppen, of meer algemeen, de kennis 

vann andermans smaakoordelen, hangt samen met verschillen in maatschappelijke status. 

Smakenn met meer status zijn per definitie moeilijker toegankelijk dan lagere smaken: niet 

alleenn worden ze afgeschermd door een grotere moeilijkheidsgraad, ook de kennis van de 

smaakoordelenn zelf wordt waar mogelijk buiten bereik van anderen gehouden. De kennis 

waaropp de afkeuring van hoger opgeleiden gebaseerd wordt is niet heel accuraat. Het beeld 

datt hoger opgeleiden hebben van moppentappers is zeer stereotiep en weinig uitgewerkt -

nett helder genoeg voor minachting. 

Dee moppentappers gaven ook wel uiting aan een dergelijk negatief stereotype van hoger 

opgeleiden,, maar hun beeld van hoger opgeleiden was in het algemeen nog vager, abstracter 

enn minder geïnformeerd. Om Wagenaar nog eens te citeren: 'Die [mensen die gestudeerd 

hebben]]  hebben gewoon veel andere dingen aan hun hoofd. Niet dat daar nooit een mopje 

verteldd wordt maar dan zal het meer een grapje zijn over het falen van iemand of eh wat er mis 

iss gegaan met die en die company en dat soort dingen. Ik denk niet dat ze gewoon normale 

moppenn horen of vertellen. Ik denk niet zo heel erg veel zoals wij dat doen. Nee.' 'Op de 

universiteituniversiteit bijvoorbeeld, waar ik zit, vertellen ze ook bijna geen moppen.' 'Ja, maar je bent 

aann de studie natuurlijk, dus je komt misschien dan ook minder in de gelegenheden dan 

degenenn die niet studeren.' 

Inn dit opzicht verschillen klassenverschillen nogal van sekseverschillen. Hoewel 

verscheidenee auteurs hebben beweerd dat er afzonderlijke mannen- en vrouwenculturen 

bestaann (bijvoorbeeld Maltz & Borker 1982; Tannen 1994) lijk t mij dit een weinig zinvolle 

benadering.. Mannen en vrouwen in dezelfde klasse delen het merendeel van hun levens en 

daarmeee ook het merendeel van hun cultuur. Wel hebben mannen en vrouwen verschillende 

rollenn en posities binnen dezelfde cultuur. In het geval van het vertellen van moppen (en 

meerr in het algemeen humor) zijn sekserollen min of meer complementair: mannen vertellen 

moppen,, vrouwen luisteren ernaar. In dit opzicht is er misschien niet zo heel veel veranderd 

55 Over de beelden die mijn respondenten hadden van personen in andere sociale milieus valt nog veel meer te 
zeggen,, maar helaas niet binnen het bestek van dit boek: zowel hoger als lager opgeleiden gaven uiting aan een 
ambivalentt mengsel van ontzag en minachting, dit alles bedekt onder eufemismen. Zie De Regt en Weenink 1999. 
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sindss Rose Coser (1960: 85) schreef: 'Een vrouw met een goed gevoel voor humor is een 

vrouww die lacht (maar niet te hard!) als een man iets geestigs zegt of een goede mop vertelt. 

Eenn man met een goed gevoel voor humor is een man die geestige opmerkingen maakt en 

goedee moppen vertelt.' Het feit dat moppenvertellers 'voorzichtig zijn' met het vertellen 

vann moppen als er vrouwen bij zijn duidt er echter op dat het vertellen van moppen niet 

alleenn een mannenrol is, maar ook hoort bij het domein van mannen: het café, de 

voetbalkantinee en het 'kringetje' van de mannen op de verjaardagsfeestjes. 

Onderr lager opgeleiden lijken mannen- en vrouwendomeinen meer gescheiden dan 

onderr hoger opgeleiden. In deze cultuur is dus vermoedelijk meer ruimte voor 

mannenbe/.ighedenn als het vertellen van moppen. Het is echter moeilijk om hier, buiten mijn 

interviews,, verdere bevestiging voor te krijgen: de Nederlandse sociologie laat het nogal 

afwetenn als het gaat om klassencultuur.6 Uit buitenlandse literatuur komt een beeld naar 

vorenn van gescheiden mannen- en vrouwenwereiden in arbeidersmilieus (klassieke 

voorbeelden:: Bourdieu 1984; Gans 1962; Rubin 1976; Willi s 1977). Ook het feit dat de 

vrouwenemancipatiee in de hogere klassen eerder en meer invloed gehad heeft dan in lagere 

klassenn is wellicht een van de redenen voor de beperkte populariteit van moppen in de 

hogeree middenklasse: de veranderde verhouding tussen mannen en vrouwen heeft geleid tot 

eenn afnemend verschil tussen mannen- en vrouwenrollen en vermoedelijk ook tot een 

afkalvingg van mannendomeinen - en daarmee van de mogelijkheden en wellicht ook de 

voorkeurr voor het vertellen van moppen. 

Dee geschetste sekse- en klassenverschillen zijn uiteraard niet absoluut. Het gaat hier om 

meerr algemene patronen, waarbinnen uitzonderingen zeer goed mogelijk zijn. Zeker sociale 

klassenn zijn cultureel verre van homogeen. Onder de hoger opgeleiden is bijvoorbeeld een 

verschill  in cultuur en levensstijl tussen de verschillende leeftijdsgroepen en 

maatschappelijkee sectoren (Ganzeboom e.a. 1987a). Dit is terug te zien in de humor. Zo 

lijkenn moppen relatief populair in de cultuur van het studentencorps, en in het verlengde 

daarvann in bijvoorbeeld de financiële en de medische wereld (zoals bijvoorbeeld de 

hierbovenn genoemde arts). In deze kringen staan moppen aanzienlijk meer in aanzien dan 

bijvoorbeeldd in de universitaire wereld. Dit onderscheid tussen sectoren loopt min of meer 

parallell  aan het onderscheid dat Bourdieu (1984) heeft gemaakt tussen cultureel en 

fll Over culturele verschillen tussen klassen is in Nederland weinig geschreven. Het onderzoek dat er is, is 
merendeelss kwantitatief onderzoek naar verschil in consumptiepatronen, stemgedrag, waardenoriëntaties en 
dergelijkk (zie voor een overzicht van dergelijke onderzoek, de bundel van Dronkers en Ultee uit 1995). Dergelijk 
onderzoekk biedt slechts zeer beperkt zicht op klassencultuur en cultuurverschillen tussen klassen. De enige mij 
bekendee kwalitatieve onderzoeken waarin ook aandacht wordt besteed aan klassenculturen in Nederland zijn 
Brandss (1995); Van Schaardenburg (1988). Ook Brinkgreve en Van Stolk (1997) valt te lezen als een onderzoek 
naarr klassencultuur. Buiten Nederland wordt aan dit onderwerp aanzienlijk meer aandacht besteed. In dit 
hoofdstukk zijn bijvoorbeeld al genoemd: Bourdieu (1984); Gans (1962); Rubin (1976); Willi s (1977). Voor meer 
recentee benaderingen zie: Halle (1993); Lamont (1992); Lamont & Fournier (1992). Een interessante synthese 
vann onderzoek naar klassencultuur is van Randall Collins (1976: 49-89; 1988: 208-2). 
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economischh kapitaal: grofweg kan gezegd worden dat in sectoren waarin economisch 

kapitaall  voorop staat moppen populairder zijn dan in sectoren waar cultureel kapitaal 

belangrijkerr is.7 De afkeer van moppen is dan het sterkst in omgevingen waar culturele 

kenniss een belangrijke rol speelt. Dit hangt samen met de standaarden van verfijning, 

geestigheid,, authenticiteit en andere meer 'intellectuele' en 'artistieke' eisen die aan humor 

gesteldd kunnen worden, waar de mop nooit aan zal kunnen voldoen. Aan dergelijke 

standaardenn wordt in het algemeen meer waarde gehecht door mensen met veel cultureel 

kapitaal.. Daarnaast vermoed ik dat er een verband is met de 'bedrijfscultuur' van de 

verschillendee sectoren: naarmate deze cultuur competitiever, hiërarchischer en masculiener 

is,, worden er meer moppen verteld. Het vertellen van moppen is, zoals straks zal blijken, 

eenn tamelijk competitieve en statusgerichte vorm van communicatie. 

MoppenMoppen en handel 

Naastt het klassen- en sekseverschil in de waardering van moppen is er een opvallend 

verbandd met de aard van de werkzaamheden die iemand uitvoert. Al eerder is verwezen naar 

dee opvallende populariteit van moppen onder mensen die iets met handel van doen hebben. 

Vann de geïnterviewden hadden vijftien (44%) een achtergrond in de handel. Dit was een 

vann de volstrekt onverwachte bevindingen uit mijn eerste ronde interviews met de 

moppenliefhebbers.. Van de vierendertig geïnterviewde moppenliefhebbers bleken twaalf 

(35%)) te werken of gewerkt te hebben als zelfstandig winkelier, groothandelaar of 

vertegenwoordiger.. Drie anderen hadden bovendien een vader die middenstander was 

geweest.. Deze relatie tussen humor en handel bestaat ook in de beeldvorming van de eigen 

groep.. Vooral vertegenwoordigers hebben een reputatie op het gebied van humor: niet 

alleenn wordt van vertegenwoordigers bijna verwacht dat ze een mop vertellen bij elke klant 

waarr ze binnenkomen, er is inmiddels ook een aanzienlijk corpus van moppen over 

vertegenwoordigers. . 

Dezee relatie tussen humor en handel ligt vermoedelijk in het vermogen om door middel 

vann humor snel een band tot stand te brengen. Een grap 'breekt het ijs'. Zoals de eigenaar 

vann een ijzerhandel me vertelde: 

IsIs het ook goed voor de zaken, moppen vertellen? 
Ja.. Zeker. Ja. Met de klant vriendelijk omgaan. En vooral in ons werk is dat echt nodig. In ons 
werkk moet je altijd zorgen dat je terug kunt komen, op allerlei gebied. Je moet vriendelijk 
zijn,, netjes zijn, spontaan zijn. Ja. Een beetje dollen, beetje grappen maken. Waar ik dertig 
jaarr geleden kwam, mag ik nou nog komen, bij die fabrieken. Snap je? Ja je moet eh vriendjes 
worden.. (Gerben Stuijling) 

77 Bij de vragenlijst bleek de waardering van moppen negatief te correleren met een maat voor 'cultureel kapitaal' 
(Ganzeboomm e.a. 1987a). Tussen economisch kapitaal en de waardering van moppen werd geen relatie gevonden. 
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Enn de eigenaar van een groothandel in medische apparatuur: 

Natuurlijkk wi! iedereen aardig gevonden worden, maar het gaat ook om de productieve 
stemming.. Je moet het zo zien als iemand bij mij voor het eerst in de showroom komt dan 
kennenn we elkaar niet. En die man heeft 10.000 gulden in zijn zak. En ik wil graag dat dat 
geldd van zijn pocket naar mijn pocket gaat. Dat doe je niet zomaar, toch? Dat is een relatie. 
Datt is een kwestie van vertrouwen. Hoe kan ik zijn vertrouwen winnen? En ik denk dat wat ik 
nouu vertel projecteerbaar is op iedereen die in zaken zit. Dat is: door goed te luisteren. De 
juistee vragen stellen. En daarmee een sfeer te scheppen waarin die ander het gevoel krijgt van 
diee 10.000 gulden is bij hem goed besteed. Het is een kwestie van gunnen. Alles is een 
kwestiee van gunnen uiteindelijk. Er wordt gecalculeerd er wordt gerekend maar als puntje bij 
paaltjee kom moetje het iemand gunnen. Wie gun ji j iets? Bij iemand die je sympathiek vindt, 
diee een goed verhaal geeft en die jou het gevoel geeft: dat is vertrouwd. Dat is goed. Daar kan 
humorr een rol in spelen. En dan gaat het er niet om dat dat per se de mop moet zijn, maar wel 
humorr in het algemeen. (Onno van der Meijden) 

Niett alleen is het vertellen van moppen een snelle en effectieve manier om een 

vriendschappelijkee relatie tot stand te brengen, het is bovendien een tamelijke 

onpersoonlijkee en dus 'veilige' manier om dat te doen. Zonder al te veel persoonlijke 

openheidd wordt de sfeer van vertrouwen gecreëerd die het makkelijker maakt om iets te 

verkopen.. Het vertellen van moppen is bovendien een uiting van een verbale virtuositeit die 

voorr handelaars van groot belang is. Mensen die iets willen verkopen moeten, misschien 

well  meer dan elke andere beroepsgroep, vertrouwen op hun verbale vaardigheid: ze moeten 

goedd praten om mensen te kunnen overhalen, om ze te verleiden tot hun aankoop. Humor is 

eenn doeltreffend retorisch middel dat hierbij kan worden ingezet. In zijn boek over de 

Rijnsburgerr bloemenhandelaren signaleert ook Alex Strating (1997), zonder daarbij 

expliciett te verwijzen naar moppen, de opvallende welbespraaktheid van de door hem 

onderzochtee groep. En inderdaad waren de geïnterviewde moppentappers zonder 

uitzonderingg verbaal zeer vaardig: het waren niet alleen goede moppentappers, maar in het 

algemeen:: goede praters. 

Dezee relatie tussen moppen en handel heeft mij op het spoor gezet van de mop als 

communicatiestijl.. Handelaars houden van moppen omdat moppen vertellen een vorm van 

communicerenn is die goed past bij hun dagelijkse bezigheden: het vertellen van moppen 

wordtt hier dus gezien als een manier van praten. Dit is een opvallend andere benadering 

dann degene die gewoonlijk wordt gekozen in het onderzoek naar humor, waarbij de nadruk 

ligtt op het verband tussen de inhoud van de grap en de waardering ervan. Alleen al uit het 

feitt dat er mensen bestaan die zich hebben gespecialiseerd in het vertellen van moppen 

blijk tt al dat het hier niet gaat om de waardering van specifieke moppen, maar om het genre 

alss geheel. De voorliefde voor het genre is bovendien gerelateerd aan een voorliefde voor 

eenn bepaalde atmosfeer, een vorm van sociale omgang. 

Dee mop is een humoristisch genre dat aansluit bij een bepaalde communicatiestijl. Deze 

manierr van praten bleek in de familie te zitten. Net als overigens de handel: driekwart van 
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dee middenstanders had een vader die in de middenstand zat, wat al wijst op de overerving 

vann deze, voor handelaren zo nuttige verbale vaardigheid. Ook bij de niet-handelaars zat het 

vertellenn van moppen in de familie. De moppentappers beschreven vaak hun vader, maar 

opvallendd vaak ook de grootvader van moederskant als 'echte moppentapper' en als groot 

voorbeeld:: de moppenliefhebbers spiegelden zich graag aan deze grappige vaders en 

grootvaders.. Bijna alle moppentappers hadden het vertellen van moppen van huis uit 

meegekregen.. Wat hier is overgeërfd is niet alleen een 'smaak', een passieve voorkeur voor 

bepaaldee soorten humor, maar ook een vorm van gedrag: een 'stijl'. Het vertellen van 

moppenn is een communicatiestijl die typerend is voor bepaalde families en sociale groepen. 

HETT VERTELLEN VAN MOPPEN ALS COMMUNICATIESTUL 

Hett vertellen van moppen is een bezigheid die voornamelijk voorbehouden is aan mannen, 

lagerr opgeleiden en aan middenstanders en hun familieleden. Een verklaring voor deze 

verschillenn tussen groepen moet naar mijn mening in eerste instantie worden gezocht in de 

eigenschappenn van de mop als genre. Zowel uit het kwantitatieve als het kwalitatieve 

onderzoeksmateriaall  blijkt immers dat mensen een voorkeur hebben voor moppen in het 

algemeen.. Dit betekent dat het moeilijk is om een verklaring te geven die verband houdt 

mett de inhoud van moppen. 

Hett begrip communicatiestijl kan naar mijn mening verder licht werpen op zowel sekse-

alss klassenverschillen in de waardering van moppen, als op de hierboven gesignaleerde 

verbandenn tussen moppen en handel. .8 Verschillende culturen, maar ook verschillende 

groepenn binnen een cultuur, hebben verschillende communicatiestijlen: verschillende 

manierenn van met elkaar praten en verschillende standaarden voor gepaste spreekstijl in 

bepaaldee gezelschappen of gelegenheden. Deze verschillen tussen communicatiestijlen zijn 

niett alleen terug te vinden in zeer basale aspecten van spraak zoals de snelheid waarmee 

mensenn praten, het al dan niet gebruiken van indirecte formuleringen of het onderbreken 

vann anderen, maar uiten zich ook in zaken die meer direct verband houden met relaties 

tussenn mensen, zoals de neiging om spraak meer te gebruiken of te interpreteren als een 

manierr om relaties tot stand te brengen of juist om hiërarchieën aan te geven. 

Veell  bezwaren van zowel hoger opgeleide als vrouwelijke geïnterviewden kunnen 

wordenn geïnterpreteerd als bezwaren tegen een vorm van communicatie, meer dan tegen de 

xx Het begrip 'communicatiestijl' heb ik ontleend aan het werk van sociolinguïsten als Tannen (1984, 
1993;,, 1994), Lakoff (1975) en Hymes (1974). Hoewel in eerste instantie ontwikkeld voor etnische verschillen, 
wordtt het tegenwoordig veel gebruikt voor het verklaren van verschillen in spraak tussen mannen en vrouwen. 
Ookk wordt het wel gebruikt bij de analyse van klassenverschillen in communicatiestijlen (hoewel bijna altijd in 
verbandd met sekse en etniciteit). In dit opzicht sluit het ook wel aan bij het werk van Bourdieu over verschillen in 
taalgebruikk tussen klassen (1989, 1991) en zijn begrip 'linguistisch kapitaal'. 

103 3 



moppenn als zodanig. Maar weinigen maakten bezwaar tegen de inhoud van moppen, zolang 

dezee niet kwetsend (racistisch of gebaseerd op leedvermaak) waren. Waar men bezwaar 

tegenn maakte was bijvoorbeeld dat moppentappers aandacht trokken, andere mensen 

geforceerdd aan het lachen maakten, dat ze luidruchtig of niet persoonlijk waren. Men had, 

kortom,, problemen met de aard van de communicatie, niet met de grap als zodanig. Deze 

voorkeurr voor andere communicatiestijlen blijk t ook uit de beschrijvingen van de vormen 

vann humor waar ze meer van hielden: persoonlijke anekdotes, spontane grappen, ironische 

off  geestige opmerkingen. Ofwel: humor die persoonlijker is dan moppen en vaak ook 

aanzienlijkk bondiger. Ook werd wel gezegd dat men de voorkeur gaf aan minder 

voorspelbaree of geforceerde vormen van humor. Dat wil zeggen: niet zo nadrukkelijk 

bedoeldd als humor als moppen. 

All  deze opmerkingen kunnen worden gezien als bezwaren tegen moppen vertellen, of, in 

eenn formulering die bij veel hoger opgeleiden al enig onbehagen teweegbrengt: het 'moppen 

tappen'.. Het zijn bezwaren tegen een vorm van communicatie, vermoedelijk ook tegen de 

presentatiee en tegen de vertellers, maar niet per definitie tegen de grappen zelf. Meer dan 

eenn confrontatie met een grap die je wel of niet leuk vindt, zoals in de vragenlijst, is het 

luisterenn naar het vertellen van moppen een confrontatie met een specifieke sociale situatie 

enn een sociale sfeer. 

Ookk de liethebbers van moppen verwezen meer naar de vorm van communicatie dan naar 

dee inhoud van de mop zelf. Als ik hen vroeg waarom ze van moppen hielden verwezen ze in 

hett algemeen naar het uitwisselen van moppen met anderen: 

Duss als het effetjes gezellig wordt en dan begint eigenlijk eentje, en dan de anderen gelijk 
inhakenn eigenlijk, en dan even een halfuurtje lol. (Gerrit Helman) 

Enn dan als je lekker zo met een clubje onder mekaar, lekker borreltje, lekker gezellig en 
lekkerr spraakwatertje op, nou dan rollen ze er helemaal uit als koek natuurlijk. (Albert 
Reiziger) Reiziger) 

Enn dat is het mooiste met moppen vertellen. (.) Als je met twee of drie mannen, en 
diee anderen die vertellen ook moppen. Dat gaat het mooiste. En dan heeft hij er weer 
eenn en dan hij. Dan komen ze boven hè? (...) Van: ik weet ook een over dat en dat 
onderwerp.. En dan ga je echt een verbinding aan van moppen. (Joost Wiersema) 

Centraall  in al deze antwoorden staat het vertellen van moppen als een bezigheid, een vorm 

vann communicatie die voor moppenliefhebbers geldt als spontaan, ontspannen en 'gezellig'. 

Dee achtergrond van het verschil in waardering van moppen zoek ik dan ook in eerste 

instantiee in het verschil tussen het vertellen van moppen en andere humoristische 

communicatiestijlen.. Hierbij kijk ik naar drie dimensies waarop alle vormen van 

humoristischee communicatie van elkaar kunnen verschillen. Elke humoristische uitwisseling 

iss een sociale handeling -de grap doet iets met de sociale situatie en met relaties - ; een 
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vormm van zelfpresentatie - de grappenmaker zet een bepaald beeld van zichzelf neer -; en 

eenn act: een humoristische performance met bepaalde stijl, of vormgeving. 

Inn de praktijk zijn deze drie dimensies onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het werk 

vann Erving Goffman (1959, 1967) kan bijna samengevat worden als: elke sociale handeling 

iss én een manier om relaties en situaties te beïnvloeden, én een presentatie van het zelf, én 

eenn performance - een woord waar helaas geen Nederlands equivalent voor bestaat. Zoals 

hijj  schreef in het voorwoord van The Presentation of Self in Everyday Life: 'Ik zal de 

manierr bekijken waarop het individu in gewone werksituaties zichzelf en zijn activiteit aan 

anderenn presenteert, de manieren waarop hij de indruk die zij van hem vormen stuurt en 

beheerst,, en het soort dingen die hij wel en niet kan doen als hij zijn performance voor hen 

instandhoudt'' (1959: 8). Als analytisch onderscheid helpt het om te begrijpen hoe sociale 

uitwisselingenn werken en dus ook: hoe het vertellen van een mop verschilt van andere 

humoristischee uitwisselingen. Bij het maken van deze vergelijkingen maak ik zo veel 

mogelijkk gebruik van de woorden die mijn respondenten gebruikten om moppen en andere 

vormenn van humoristische communicatie te beschrijven en te beoordelen - beschrijving en 

beoordelingg waren hier, zoals zo vaak, moeilijk te scheiden. 

Alss we, om te beginnen, kijken naar het vertellen van een mop als sociale handeling, valt 

opp dat een mop een verstoring is van het verloop van de communicatie. Dit maakt het 

vertellenn van een mop tot een relatief agressieve vorm van communicatie. De taalkundige 

Neill  Norrick heeft humor beschreven als een vorm van 'interactional aggression in 

disruptingg topical turn-by-turn talk' (1993: 134, dit jargon is nauwelijks te vertalen). Iedere 

grap,, zeker als deze gevolgd wordt door gelach, verstoort de normale loop van het gesprek. 

Eenn dergelijke verstoring heeft onvermijdelijk altijd iets agressiefs: de grappenmaker grijpt 

inn in de aard en loop van de conversatie en dit is te interpreteren als een machtsgreep. Voor 

moppenn geldt dit nog sterker dan voor andere vormen van humor, omdat een 

moppenvertellerr relatief lang zonder onderbreking het woord voert (op zich al een teken van 

conversationelee macht). Dit verstoort de loop van het gesprek sterker dan kortere 

humoristischee opmerkingen of langere verhalen die wel onderbroken kunnen worden, 

bijvoorbeeldd door vragen of doordat het verhaal door meerdere mensen wordt verteld. 

Corinee Steen, universitair opgeleid, maakte bezwaar tegen dit aspect van moppen tappen. 

Zee vertelde over haar buren, die ze soms op buurtfeestjes niet kan ontlopen: 

Ikk krijg altijd sterk het gevoel dat ze dus helemaal niks anders kunnen vertellen. Of dat ze 
altijdd door die moppen het centrum van de aandacht moeten hebben. Ik vind het soms wel 
eenss heel erg gespreksstorend. Ja, want je hopt van de ene mop naar de andere en er is geen 
speldd tussen te krijgen. Dat wil helemaal niet zeggen dat die mensen op zich, als je daar eens 
eenn keer doorheen kunt breken, vervelende mensen zijn. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. 

Dee verstorende aard van het vertellen van moppen maakt het ook tot een zeer riskante 

bezigheid.. Er kan grote statuswinst en -verlies geboekt worden bij het vertellen van 
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moppen.. Het succesvol vertellen van een mop - het aan het lachen maken van het publiek -

iss een manier om status te verwerven, maar als het misgaat betekent dit serieus 

gezichtsverlies.. Ais er niet gelachen wordt, of, misschien nog erger, als mensen halverwege 

all  beginnen te roepen dat ze 'hem al kennen' of dat die mop heel oud is, kan de 

moppentapperr wel ophouden. Ook hier is het risico bij moppen tappen groter dan bij veel 

anderee vormen van humor, niet alleen omdat de moppentapper voor een relatief lange 

periodee aan het woord is, maar ook omdat hij het buitengewoon duidelijk heeft gemaakt dat 

hijj  humoristisch bedoelt te zijn: de framing is ondubbelzinnig. Het vertellen van een mop is 

duss een groot waagstuk. 

Ditt verstorende en statuszoekende karakter van het vertellen van moppen sluit goed aan 

bijj  iets dat als uitgesproken mannelijk beschouwd mag worden: moppen is een nogal 

competitievee vorm van communicatie. Dit geldt voornamelijk wanneer verschillende 

mensenn om en om moppen vertellen, waarbij wordt geprobeerd elkaar te overtroeven: 

iedereenn probeert grappiger te zijn dan de vorige verteller. 'Niet datje bewust zegt van: "ik 

zall  eens ef'fe nou net zoveel vertellen tot ji j niet meer kan", maar wel, als er één begint. D'r 

komtt een ander. En op het laatste blijven er nog twee over. En dan ben ji j klaar dan begint 

hijj  weer en is hij klaar begin ji j weer ja. Niet dat je bewust daar een wedstrijd van maakt. 

Maarr onbewust zal dat wel zo lopen ja. Dat geloof ik wel. Maar niet we tegen mekaar 

zeggenn van; "joh ik ken d'r meer als jij. " Nee. Maar spelenderwijs en onbewust.' (Walter 

Adriaans) ) 

Hoewell  deze uitwisseling van moppen zeer sociaal kan zijn, is het vertellen van de mop 

zelff  altijd een solo-optreden van de moppentapper. Dit maakt moppen vertellen tot een vrij 

individuelee en oncoöperatieve vorm van communicatie. Meer coöperatieve vormen van 

humorr zijn situaties waarin mensen samen uitweiden over iets grappigs (gezamenlijk een 

verhaall  vertellen of bedenken) en goed bedoelde plagerijen, gedeelde verhalen. 

Dann de mop als zelfpresentatie: in vergelijking met veel andere soorten humor is de mop 

voorall  onpersoonlijk. Een mop is nooit bedacht door de verteller en vaak ook niet 

gerelateerdd aan de eigen ervaring van de verteller. Dit maakt moppen onpersoonlijker dan 

vormenn van humor zoals persoonlijke anekdotes, grappige verhalen en elke willekeurige 

spontaann bedachte grap. Wel is het sterk afhankelijk van de inhoud van de mop en van de 

contextt waarin een mop verteld wordt, hoe onpersoonlijk het is: een mop kan ook ingezet 

wordenn om uitdrukking te geven aan een zeer persoonlijke overtuiging, gedachte of opinie 

(bijvoorbeeldd een vrouwonvriendelijke of racistische mening). Hierbij is het nog steeds zo 

datt de moppenverteller zich dubbel verschuilt: achter de humor en ook nog achter 

andermanss grap. Een moppenverteller laat zich nooit helemaal kennen. 

Moppenliefhebberss zullen hier natuurlijk tegenin brengen dat het gaat om het 'brengen'. 

Hett vertellen van moppen steunt per saldo meer op de presentatie dan op de inhoud van de 

grap.. Dit geldt voor alle mondeling overgedragen genres: het gaat om de vertelkunst, de 
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performanceperformance (Bauman 1977; 1986; Meder en Venbrux 2000) Impliciet zegt de 

moppentapperr natuurlijk wel degelijk iets over zichzelf: 'kijk mij, bewonder mij, lach om 

mij,, vind mij aardig', maar ook: 'ik ben gezellig', 'wij zijn vrienden', en, door het vertellen 

vann harde, schuine of grove moppen ook: 'ik ben niet preuts, voorzichtig of braaf.' Niet 

voorr niets worden moppen vooral verteld aan gelijken en aan mensen die de moppentapper 

nabijj  staan: vrienden, collega's, broers, vaders en zonen. Dit zijn allemaal sociale 

boodschappen:: het vertellen is de boodschap. Bij andere vormen van humor is er naast de 

socialee boodschap vaak nog een meer persoonlijke of inhoudelijke boodschap van de 

grappenmaker:: door het vertellen van iets watje zelf overkomen is geef je naast de sociale 

ookk een meer persoonlijke boodschap. En soms, zoals bij satire, staat de communicatiestijl 

geheell  in dienst van de inhoud. 

Waarr het moppenliefhebbers uiteindelijk om gaat is de 'act'. Ook in dit opzicht verschilt 

dee mop van andere vormen van humoristische communicatie. Om te beginnen zijn moppen 

zeerr nadrukkelijk humoristisch; ze zijn zeer duidelijk geframed. Het vertellen van een 

moppenn is een uitgesproken gestandaardiseerde vorm van communicatie, en om deze reden 

goedd herkenbaar als zodanig. Bovendien is het zo dat moppenvertellers vaak heel 

nadrukkelijkk 'opvoeren'. 'Uitbeelden' noemen ze het zelf meestal: 'Je moet het echt voor je 

zien'.. Hierdoor is het vertellen van een mop nadrukkelijk humoristisch: de framing van de 

interactiee als 'humor' is zeer onambigu. Hierdoor vinden moppenhaters moppen als snel 

'voorspelbaar'' (wat vooral betekent dat je weet dat er een clou aan zit te komen), 

'overdreven'' en 'nadrukkelijk'. De moppentapper oefent een 'lachdwang' uit: het publiek 

voeltt zich bijna gedwongen de humoristische toon te beantwoorden met een (glim)lach.9 

Ookk blijven mensen tijdens het vertellen van een mop relatief lang in de humoristische 

'frame',, met andere woorden: de atmosfeer wordt nadrukkelijk grappig. Bijna alle andere 

vormenn van humor, met uitzondering van 'echte' komische voorstellingen op een podium, 

zijnn minder nadrukkelijk grappig en daardoor snel: meer ingetogen. De nadrukkelijkheid 

vann de mop brengt een zekere uitbundigheid met zich mee: bij moppen tappen hoort een 

uitvoerigee en exuberante vertelstijl, met imitatie van stemmen, accenten en allerlei gebaren. 

Dee moppentappers houden hier vaak erg van: 'met gebaren en uitbeelden kun je het een 

beetje,, ja, smeuïg maken. Daarmee kan je in principe iedere mop leuk brengen' (Gerrit 

Helman).. 'Wat ik het meeste zoek is moppen waar je gewoon accenten en bewegingen en 

datt soort dingen bij kan gebruiken; die moppen die zoek ik. En dat moet je ook durven 

natuurlijk.. Maar dat is het mooiste.' (Jasper Bentinck) Door al deze armgebaren en 

stemmetjess is het vertellen van moppen een weinig ingetogen vorm van communicatie. Lang 

niett elke vorm van humor is zo uitbundig: met als absolute tegenpool van de mop 

waarschijnlijkk ironie en understatement. 

''''  Met dank aan Bonno Thoden van Velzen voor deze treffende omschrijving. 
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Hett laatste performatieve aspect waarin moppen verschillen van andere vormen van 

humorr is de uitgebreidheid ervan. Moppen zijn korte verhaaltjes en het vertellen kost vaak 

enigee tijd. Dit kenmerk is verwant aan het eerder genoemde 'verstorende' karakter van 

moppenn vertellen, maar niet hetzelfde, aangezien verhalende communicatie gepaard kan 

gaann met turn-taking: verhalen hoeven niet noodzakelijkerwijs door één persoon verteld te 

worden.. Andere vormen van humor zijn minder verhalend, minder gericht op 

uitgebreidheid;; en deze kunnen dus veel bondiger zijn. Ook deze uitgebreidheid is zowel 

geliefdd als gehaat. 'Als je sommige mensen een mop hoort vertellen en dan zo helemaal 

uitgewerkt,, maar voor iedereen een eigen stemmetje, dan leef je helemaal mee, dan zie je 

hett voor je*  zei Hanneke Meertens. Maar: 'het gaat maar door en het gaat maar door,' 

verzuchttee Ton Linge over moppen. 

Naarr mijn mening kan elk humoristisch genre beschreven worden op min of meer deze 

zelfdee manier: ironie, het vertellen van grappige verhalen, en persoonlijke anekdotes, 

plagerij,, practical Jokes, geestige opmerkingen, sarcasme, speelse beledigingen, 

opschepperijj  of overdrijving en vele andere. Uiteraard zijn de meeste andere genres veel 

minderr eenvoudig te classificeren als moppen vertellen. Alleen dit al is vermoedelijk een 

goedee reden om te beginnen met moppen. 

SekseSekse en spraak 

Overr verschillen in spraakgebruik tussen mannen en vrouwen bestaat een enorme 

hoeveelheidd literatuur (Crawford 1995; Lakoff 1975; Maltz & Borker 1982; Tannen 1984, 

1993,, 1994). Zeer bondig samengevat komen de bevindingen op dit gebied op het volgende 

neer:: de manier waarop vrouwen praten is in het algemeen relatief bescheiden of 

voorzichtig,, minder agressief en meer gericht op het creëren en onderhouden van goede 

relaties.. Vrouwen gebruiken taal vooral voor het tot stand brengen van een band met 

anderen.. Mannen praten in het algemeen meer (in tegenstelling tot het bestaande 

stereotype),, zijn stelliger en agressiever dan vrouwen en leggen in hun spraak meer de 

nadrukk op het overbrengen van informatie en het markeren van statusverschillen. Het beeld 

datt uit al dit onderzoek naar voren komt klinkt als een opeenstapeling van clichés van 

mannelijkheidd en vrouwelijkheid, maar wordt bevestigd in zeer uiteenlopende studies. 

Uitt de beschrijvingen van de vrouwelijke communicatiestijlen blijk t wel dat het 

vertellenn van moppen hier niet erg goed bij past. Moppen zijn onpersoonlijk, oncoöperatief, 

verstorendd en competitief, terwijl vrouwen juist geneigd zijn om zich coöperatief, 

persoonlijk,, betrokken op te stellen en relatief weinig gericht zijn op status, competitie en 

hett vaststellen van hiërarchische verhoudingen. Vrouwen zijn in hun spraak meer direct 

gerichtt op de gesprekspartner - meer 'turn-taking', meer onderbrekingen, meer vragen -

terwijll  een moppenverteller juist langdurig aan het woord blijf t en daarmee de controle over 

dee conversatie tijdelijk geheel overneemt. 
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Dee sociolinguïstische benadering van mannen- en vrouwentaai is ook gebruikt voor het 

onderzoekk van humor. Kothoff (1986) concludeerde uit conversatieanalyse van de 

gesprekkenn van Duitse vrouwen: 'Vrouwen maken grappen over zichzelf en hun ervaringen. 

Humorr is voor hen een manier om gemeenschappelijkheid en intimiteit tot stand te 

brengen.'' (22). Voor mannen daarentegen is humor een 'manier om dominantie teweeg te 

brengen'' {Dominanzkonstruktiori) (19). De Amerikaanse Crawford (1995: 148) suggereert 

ietss vergelijkbaars: 'vrouwenhumor ondersteunt een doel van grotere intimiteit, door 

ondersteunendd en helend te zijn, terwijl mannenhumor gericht is op performatieve 

doelstellingen:: competitie, het vaststellen van hiërarchische relaties en zelfprofilering.' 

Dezee sekseverschillen zijn terug te zien in de bezwaren die vrouwelijke respondenten 

maaktenn tegen moppen. Zoals gezegd maakten vrouwen bezwaar tegen de 

'voorspelbaarheid'' van moppen, tegen het feit dat de moppenverteller 'de aandacht op 

zichzelff  wil richten', maar vooral: tegen de onpersoonlijkheid ervan. Het bezwaar tegen 

overdrijvingg en aandachtzoekerij hangt samen met het competitieve, agressieve en 

statuszoekendee karakter van moppen vertellen: mannelijke Dominanzkonstruktion, 

inderdaad.. 'Ze vinden zichzelf veel te grappig.' (Anna Pijlstra) 'Eén mop is wel leuk, maar 

alss ze de hele tijd zo doorgaan. Gruwelijk.(..) Het moet leuk zijn. Je moet lachen. Terwijl, ik 

will  ook wel eens over iets praten, gewoon.' (Frouke Huizinga) 

Hierbijj  komt nog het riskante karakter van moppen vertellen: vrouwen zullen minder 

snell  dergelijke risico's nemen. Dit sekseverschil in communicatiestijl verklaart ook waarom 

vrouwenn die wel van moppen houden toch geen moppen vertellen: zelfs als ze geen bezwaar 

hebbenn tegen deze mannelijke aandachttrekkerij, zullen ze zelf toch wat voorzichtiger en 

coöperatieverr zijn in hun humor. Het gaat hier dus deels om complementaire sekserollen. 

Hett bezwaar tegen de onpersoonlijkheid van moppen geldt ook het aanhoren van 

andermanss moppen. Dit is een bezwaar dat vooral kwam van de hoger opgeleide vrouwen: 

Moppenn ben ik dus niet goed in. Ik kan dus wel lachen om moppen, maar ik vind 
woordspelingenn vind ik gewoon veel leuker. En situaties. Humor over wat je met iemand 
hebt,, wat je deelt. Maar goedje hebt het over moppen hè. (Marga van Stolwijk) 

Maargoed.Maargoed. Over moppen. Hou je van moppen? 
Somss wel, maar eigenlijk wat eh, ja, spontane moppen. Grappige gebeurtenissen meer. Dingen 
diee spontaan gebeuren daar kan ik vreselijk om lachen en nou schiet me echt iets. Mag ik een 
spontanee mop vertellen. Iets wat echt gebeurd is? [vertelt een anekdote over een gênante 
gebeurtenis]]  Nou dat was dus een spontane grap. Ja grap, gebeurtenis, iets humoristisch dat ik 
denkk van ja, als je dat zou willen verzinnen dan kom je er niet op. (Marijke van der Moer) 
Maarr ik verkeer ook niet in het gezelschap waar moppen worden verteld. Maar het komt ook: 
allee mensen om je heen, zijn allemaal een beetje verbaal vaardige types die allemaal 
ontzettendd de neiging hebben om hun eigen werk tot grappen om te bouwen, althans tot 
anekdotess om te bouwen. En dat ook heel leuk kunnen. Dus ja wat moet je dan nog met 
andermanss moppen, zal ik maar zeggen. Wat niet wegneemt dat er, dat het soort mensen waar 
ikk mee omga, dat er inderdaad ontzettend veel onzin beweerd... ook kul over tafel gaat. Maar 
eigenn kul. (Anke Vermeer) 
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Ikk heb mijn respondenten, zowel mannen als vrouwen, meermalen gevraagd wat zij zich 

voorsteldenn bij vrouwenhumor. Het is veelzeggend dat ze daar maar zelden een antwoord 

opp konden geven. Van mannenhumor had iedereen wel meteen een beeld. 

Ankee Vermeer beschreef uitgebreid haar eigen humor, die zij prefereerde boven wat zij 

aanduiddee als 'mannetjeshumor': 

Hett is natuurlijk leuker als er een uitwisseling van humor is die alleen maar leidt tot steeds 
groterr hoogten van pret. Ik was een paar jaar geleden bij een boekpresentatie, een 
kinderboekpresentatiee in Amsterdam. En ik zat met een vriendin op stoelen. En op de grond 
zatt de directeur van de Bezige Bij , omdat het heel klein was, en dat is een beetje ook een 
dikkee wat oudere - althans hij zal niet ouder zijn dan ik. Maar in ieder geval ook niet meer 
piep.. En die moest daar vrij lang zitten in de opgevouwen positie. Toen was het afgelopen en 
toen,, we kennen die man verder niet, maar toen zeiden we toch: 'moeten we u omhoog 
helpen?'' En dat was niet eens vervelend bedoeld, het was meer van: nou het is heel vervelend 
omm zo lang in elkaar gevouwen te zitten. Maar dat was natuurlijk de man zijn eer te na. Dus 
hijj  'nee nee. Het gaat allemaal wel.' Waarop er tussen ons drieën een soort uitwisseling 
ontstondd waarbij er gezegd werd: 'het zou ook wat zijn. De koppen in de krant: "Directeur 
vann De Bezige Bij moet uitgezaagd worden uit de vloer van de boekhandel." "Directeur van 
dee Bezige Bij onder de voet gelopen door kleuters tijdens kinderboekpresentatie."' En het een 
loktt het ander uit en het wordt dus steeds leuker. En dat vind ik dus echt iets van, dat vind ik 
heerlijk.. En dan stroomt het ook, dat voedt elkaar. Dat niet zo'n man in zijn eentje een beetje 
geestigg zit te wezen [lacht]. Ja, hoewel ik daar ook wel heel erg van kan genieten hoor, op 
zich.. Ik vind het ontzettend leuk als iemand zo is. Ik bedoel, als ik maar niet mee hoef samen 
tee wonen. Maar goed de directeur van De Bezige Bij ik weet niet of de man het erg leuk vond, 
maarr wij waren erg grappig, ja. En ik heb dus een paar vriendinnen, met name vriendinnen, 
waarmeee ik dat dus heel goed kan. Een beetje, dat je uiteindelijk vervalt in de slappe lach 
omdatt je steeds elkaar geestiger maakt, zeg maar. Maar goed, moppen dat nee. 

Hett gaat hier om een soort 'gedeelde humoristische fantasie': gezamenlijk bedenk je een 

grappigee situatie, die je dan steeds verder invult (vgl. Lampert & Erving-Tripp 1998). Een 

dergelijkee vorm van humor is minder riskant, individueel, verstorend en competitief dan het 

vertellenn van moppen. Ditzelfde geldt voor geestige opmerkingen, korte grapjes en 

kwinkslagen,, maar ook voor grappige verhalen en anekdotes, waar altijd ruimte is voor 

onderbrekingg en die bovendien door verschillende personen gezamenlijk verteld kunnen 

worden.. Dergelijke 'eigen kul', 'spontane moppen' en 'humor over wat je deelt' komt 

vermoedelijkk het dichtst in de buurt van vrouwenhumor. Al deze vormen van humor zijn 

eenn heel andersoortige sociale handeling en veroorzaken een heel ander soort sfeer dan 

moppen. . 

KlasseKlasse en spraak 

Idealiterr zou nu een vergelijking moeten komen van ander onderzoek naar de 

communicatiestijlenn van hoger en lager opgeleiden. Helaas: naar de communicatiestijlen 

vann verschillende klassen is praktisch geen onderzoek verricht, niet in Nederland en 

nauwelijkss daarbuiten. Het enige Nederlandse onderzoek dat ik ken dat nadrukkelijk ingaat 
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opp klassenverschillen in taalgebruik kijkt voornamelijk naar meer basale aspecten van taal, 

zoalss uitspraak en dialect (Brouwer 1989). 

Ditt is des te verbazender omdat taalgebruik vrij algemeen wordt beschouwd als een van 

dee meest herkenbare markeringen van klasse. Bourdieu wees 'linguïstisch kapitaal' aan als 

éénn van de maatschappelijke succesfactoren. Hiermee bedoelde hij het vermogen om op het 

juistee moment het juiste soort taal te spreken (1989, 1991). Linguïstisch kapitaal, de 

competentiee om een taal op een bepaalde, sociaal gewaardeerde manier te kunnen spreken, 

maaktt dan ook, met cultureel kapitaal (kennis, opleiding, smaak) en economisch kapitaal 

(geld,, bezit) onderdeel uit van het symbolisch kapitaal dat mensen hebben. Ook Bernstein 

(1971)) beschreef hoe 'linguïstische codes' van verschillende klassen een rol speelden bij 

maatschappelijkk succes. Stereotypen over klassenverschillen en taalgebruik bestaan er 

voldoende:: de luid pratende en bulderend lachende arbeider, die schuttingwoorden niet 

schuwtt en een sappig stadsdialect spreekt; de bankdirecteur met de aardappel in zijn keel 

diee zijn oude corpsvrienden joviaal aanspreekt met 'kaerel'; de met veel 'eeehs' en omhaal 

vann woorden formulerende academicus. 

Eenn vergelijking van de interviews met hoger en lager opgeleiden geeft wel enkele 

aanwijzingenn over hun communicatiestijlen, ook omdat de bezwaren tegen het vertellen van 

moppen,, zoals al werd gezegd, vaak worden geformuleerd als een bezwaar tegen een manier 

vann communicatie. Dergelijke normen met betrekking tot communicatiestijlen geven 

natuurlijkk geen volledig beeld van de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Echter, op 

basiss van de interviews en mijn waarnemingen kan er wel iets over gezegd worden, zij het 

datt een preciezere vaststelling van sekse- en klassenverschillen in communicatiestijlen een 

aanzienlijkk nauwkeuriger analyse vereist dan binnen het bereik van dit onderzoek valt. 

Mensenn waren vaak zeer expliciet over de typen humoristische communicatie die ze 

waardeerden,, en nog explicieter over wat ze niet waardeerden. In het algemeen valt het 

mensenn makkelijker om te zeggen waarom zij bepaalde vormen van humor niet waarderen, 

dann waarom zij iets wel waarderen. Zoals uit de eerder aangehaalde uitspraken van de 

moppenliefhebberss bleek, vonden zij moppen vertellen vooral 'gezellig' en goed voor een 

'leukee sfeer' (later zal ik nog uitgebreid ingaan op de aard van deze 'leuke sfeer'). Wat 

sommigenn hier nog aan toevoegden was dat het vertellen van moppen wel leek op een 

vriendschappelijkk 'wedstrijdje'. Een aantal van hen bracht dit in verband met de speels-

beledigendee manier van met elkaar omgaan ('dollen', 'afzeiken') die ook in verschillende 

(Britse)) onderzoeken wel genoemd wordt als typerend voor mannen uit de arbeidersklasse 

(Collinsonn 1988; Paton & Filby 1998; Willi s 1977). Gerrit Helman beschreef deze sfeer als: 

'Bijj  mannen is dan - wat ik dan merk bij ons onder mekaar, dat is mekaar een beetje 

sarren,, een beetje dollen.' En Martin van de Ven: 'Gewoon een beetje lol maken. Dan zeg 

ikk tegen hem van "hé klootzak", maar dat meen je dan niet. Dat is gewoon een beetje 

flauwekullen.. Dan hebben we eigenlijk allebei lol.' 
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Waarr moppenliefhebbers met hun argumenten voor de mop vaak niet veel verder 

kwamenn dan gezellig, lol maken en misschien wat afzeiken, waren de hoger opgeleiden zeer 

uitgesprokenn in hun bezwaren tegen moppen. Anders dan bij de vrouwen ga ik hier alleen in 

opp hun bezwaren en niet op de humor die zij daar dan weer tegenover stellen: deze zal in de 

volgendee twee hoofdstukken nog uitgebreid aan bod komen. 

All  eerder zijn de bezwaren van Corine Steen tegen moppenvertellers geciteerd ('d'r is 

geenn speld tussen te krijgen'). Hoger opgeleiden noemden moppen vaak geforceerd, 

voorspelbaar,, sfeerverstorend. Het meest vernietigend was Rob de Laat: 'Ik vind een enkel 

mopjee nu en dan wel leuk. Maar daarna heeft iemand anders er ook een en die wil hem dan 

meestall  nog overtreffen en dan kom je in een of andere keten terecht. En ja. Dan bloedt 

alless dood. Ik vind dat ten koste gaan van de sfeer.' Hij maakt hier, net als Steen, bezwaar 

tegenn het overheersende en competitieve van moppen vertellen. Hierachter zit ook een 

bezwaarr tegen de 'act' van moppentappers. Deze bezwaren kunnen worden geïnterpreteerd 

alss een bezwaar tegen wat ik de nadrukkelijk humoristische framing van moppen heb 

genoemd.. Er ontstaat een duidelijk als humoristisch bedoelde atmosfeer die voor De Laat 

'doodslaat'.. Steen voegde hier nog aan toe dat ze van moppen tappen 'totaal geen energie 

kreeg';; Ton Linge noemde deze sfeer 'vermoeiend'; Marijke van der Moer vond het 

'ongein.. Dan moet je echt op vakantie zijn en in een café zitten en al de hele avond moet 

ongeveerr voorbij zijn en dan komen we toe aan het moppentappen, zeg maar. En dan ga ik 

maarr naar bed.' 

Dee geïnterviewden uit de hogere middenklasse leken in het algemeen de voorkeur te 

hebbenn voor minder 'nadrukkelijke' vormen van humor: ze hadden meer waardering voor 

ingehoudener,, korte, geestige opmerkingen. Ook het nadrukkelijke 'brengen' dat bij 

moppenn hoort is om deze reden niet erg populair bij hoger opgeleiden. Dit is ook zichtbaar 

bijj  de meer 'intellectuele' cabaretiers als Freek de Jonge, die vaak de draak heeft gestoken 

mett het echte 'uitserveren' van grappen en bewust het 'brengen' van de clou saboteert. Nog 

sterkerr is dit zichtbaar bij de nieuwste generatie VPRO-komieken (Jiskefet, Arjan 

Ederveen),, bij wie de framing vaak helemaal wegvalt. 

Ookk vinden veel hoger opgeleiden moppen vertellen 'luidruchtig' of 'overdreven'. 'Ik 

houdd meer van wat ingetogener humor, wat fijnere grapjes,' zei Ton Linge tegen mij. Deze 

luidruchtigheidd van moppen houdt vermoedelijk verband met de uitbundigheid die toch 

vaakk een belangrijke rol speelt bij het vertellen van moppen - de gebaren, de 

stemverheffing,, de imitatie van accenten. Ik zou willen suggereren dat Nederlandse hoger 

opgeleidenn vaak wat minder geneigd zijn tot uitbundigheid, eerder tot enige reserve. De 

tegenstellingg tussen luidruchtigheid en beheersing is vermoedelijk ook de centrale 

tegenstellingg in de meer stereotiepe beelden van klasse en taalgebruik: bulderlachende 

arbeiderss versus ironische gereserveerde intellectuelen. 

Ookk lijken hoger opgeleiden meer gesteld op persoonlijke inventiviteit. Dit was heel 
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duidelijkk in de bezwaren tegen moppen - ze wilden humor die 'ergens over ging' en die 

'spontaann bedacht was'. Ook bij de beschrijving van iemand met een goed gevoel voor 

humorr legden hoger opgeleiden vaak de nadruk op geestigheid, intelligentie en inventiviteit. 

Lagerr opgeleiden benadrukten meer 'gezelligheid' en sociabiliteit. Dit wijst op andere 

prioriteitenn bij de beoordeling van humor: gevatheid versus de creatie van een plezierige 

atmosfeer.. Een centrale waarde bij hoger opgeleiden is vaak de mogelijkheid om de eigen 

ervaringg om te zetten in een humoristisch verhaal. Dit werd treffend onder woorden 

gebrachtt door Lieneke van Schaardenburg, die haar ervaring als 'sociale stijger' beschrijft. 

Zelff  afkomstig uit een arbeidersmilieu beschrijft zij dit 'tekort' in haar communicatiestijl: 

'Ikk beschikte niet over anekdotes of afgeronde verhalen met verrassende pointes om in 

gezelschapp iets over mezelf te kunnen vertellen.' (Van Schaardenburg 1988: 11) 

Dezee voorkeur voor meer persoonlijke humor werd ook door veel vrouwen genoemd. 

Hett is opvallend hoezeer de bezwaren van hoger opgeleiden, ook de mannen onder hen, 

lijkenn op de bezwaren van vrouwen. De belangrijkste redenen waarom het vertellen van 

moppenn niet erg goed lijk t te combineren met de communicatiestijlen van hoger opgeleiden 

zijnn voor een belangrijk deel dezelfde redenen waarom vrouwelijke communicatiestijlen 

niett goed combineren met moppen vertellen: voorspelbaar, onpersoonlijk. In het algemeen 

lijkenn de typeringen van een 'vrouwelijke communicatiestijl' ook wel van toepassing op de 

hogeree middenklasse (en daarin met name de sectoren met veel 'cultureel kapitaal'). Hoger 

opgeleidenn zijn, evenals veel vrouwen, geneigd om competitieve en verstorende 

communicatiee te vermijden. Men is in de hogere middenklasse nogal gevoelig voor 

verwijzingenn naar statusverschillen, en probeert deze zo min mogelijk te benadrukken. 

Dee geïnterviewde hoger opgeleiden leken geneigd om meer 'coöperatief te 

communiceren:: meer vragende formuleringen, minder stellige uitspraken, meer turn-taking, 

meerr vragen om bevestiging van wat ze zeiden - allemaal zaken die kenmerkend worden 

geachtt voor vrouwelijke communicatie. De moppenliefhebbers en ook de meeste lager 

opgeleidenn waren juist buitengewoon stellig, bleven langer aan het woord, stelden geen 

tegenvragenn en benadrukten in het gesprek vaak sterk hun eigen competentie. 

Inn veel opzichten is de manier waarop hoger opgeleiden praten (en zich in het algemeen 

gedragen)) te karakteriseren als 'vrouwelijk' of althans: minder nadrukkelijk mannelijk. Ik 

hebb al eerder verwezen naar een mogelijke verklaring het feit dat vrouwen- en mannen 

domeinenn minder gescheiden zijn in de de hogere middenklasse. Verschillende auteurs 

hebbenn gewezen op het feit dat het meer gecultiveerde gedrag van de hogere klassen in de 

ogenn van lagere klassen wel wordt gezien als vrouwelijk. Bourdieu (1989, 1991, m.n. 66-

89)) schreef hierover: 

Vanuitt de overheerste klassen bekeken, doen de waarden van cultuur en verfijning zich voor 
aiss vrouwelijk; wie zich identificeert met de heersende klasse, bijvoorbeeld in zijn manier van 
spreken,, lijkt dan op een verwijfde manier met zijn lichaam om te gaan ('aanstellerig', 
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'opgetut',, 'verwaand', 'koket', 'geaffecteerd') en daarmee de mannelijke waarden te 
verwerpen.. Dit is - tezamen met het bijzondere belang dat vrouwen hebben bij de 
symbolischee produktie - een van de factoren die mannen en vrouwen scheiden inzake cultuur 
enn smaakkwesties. (Bourdieu 1989: 116) 

Omgekeerdd wordt het uitgesproken masculiene gedrag in hogere strata vaak weer gezien als 

ruww en weinig geciviliseerd. Het vertellen van moppen is wellicht ook 'slechte smaak' in de 

ogenn van de middenklasse juist omdat het zo nadrukkelijk masculien is. 

Dezee zelfde nadrukkelijke masculiniteit is, volgens dezelfde logica, binnen de arbeiders-

enn lage middenklasse juist een belangrijke vorm van kapitaal: een echte man moet laten zien 

datt hij niet aanstellerig, opgetut, verwaand, etcetera is. Een mop is hiervoor, niet alleen door 

dee spreekstijl maar ook door de woordkeus en de inhoud van veel moppen, zeer geschikt. Al 

staatt een moppentapper in de smaakhiërarchie van de Nederlandse samenleving als geheel 

misschienn niet erg hoog, binnen zijn eigen groep kan zijn specifieke competentie hem veel 

aanzienn en respect bezorgen. Zo schrijft Bourdieu over de cafés van de arbeidersklasse, 

waarr mensen heen gaan om 'te lachen en anderen aan het lachen te maken, en waar 

'iedereenn zijn best doet bij te dragen aan de uitwisseling van opmerkingen en grappen'. 

'Hett bezit van het talent om de "gangmaker" te zijn, die door bewuste en voortdurende 
onderzoeks-- en verzamel arbeid in staat is het ideaal te belichamen van de "grappige gozer", 
datt het hoogtepunt vormt van een gewaardeerde vorm van sociabiliteit, is een zeer kostbare 
vormm van kapitaal.' (Bourdieu 1991: 99) 

BESLUIT:: MOPPEN EN COMMUNICATIESTULEN 

Veell  van de bezwaren tegen moppen, maar ook de argumenten vóór moppen, zijn goed te 

interpreterenn in termen van communicatiestijlen. Zowel moppenliefhebbers als 

moppenhaterss praten over moppen als een manier van omgaan met anderen, als een vorm 

vann zelfpresentatie, als een 'act' die mensen meer of minder bevalt. Het begrip 

'communicatiestijl',, ontleend aan de sociolinguïstiek, maakt niet alleen begrijpelijk waar 

klassen-- en sekseverschillen in de waardering van humor vandaan komen. Het biedt ook 

aanknopingspuntenn voor het begrip van moppen als bezigheid. 

Hett feit dat iemand een andere manier van communicatie heeft, dan wel prefereert, leidt 

niett alleen tot miscommunicatie en onbegrip, maar ook tot onbehagen, weerzin of gêne -

socialee emoties die verband houden met een mislukte of verkeerd geplaatste performance. 

Uiteraardd kunnen ook individuele moppen deze gevoelens oproepen. De inhoud van een 

mopp en de humoristische techniek spelen wel degelijk een belangrijke rol bij het welslagen 

ervan.. Zelfs de meest rabiate moppenhater moet soms toch lachen om een uitzonderlijk 

goedee mop, en zelfs de grootste liefhebber maakt soms bezwaar tegen een uitgesproken 

flauwee of grove mop. Ik neem echter aan dat de inhoud van grappen voor een belangrijk 
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deell  een gevolg is van de verspreiding van die grappen. Zoals hier naar ik hoop duidelijk is 

geworden,, is de mop een genre dat sterk beperkt blijf t tot bepaalde sociale groepen. Het 

lijk tt dus waarschijnlijk om aan te nemen dat moppen voornamelijk het wereldbeeld 

weerspiegelenn van diegenen die deze moppen het meest vertellen. Moppen worden 

geproduceerdd en gereproduceerd dóór bepaalde groepen, zonder dat zij zich er van bewust 

zijnn dat ze dat doen als groep, of voor een bepaalde groep. 

Echter,, hoger en lager opgeleiden, mannen en vrouwen, stellen vermoedelijk ook 

inhoudelijkk iets andere eisen aan humor. Naast de eisen die men stelt aan goede en slechte 

communicatie,, zijn er toch ook de eisen die men in verschillende groepen stelt aan goede en 

slechtee humor. Er is hier wel overlap: in de bezwaren tegen moppen tappen zijn zo hier en 

daarr de criteria voor goede humor te herkennen, die in het vorige hoofdstuk zijn besproken: 

verfijning,, beheersing, authenticiteit. De criteria van verfijning en beheersing spelen, zoals 

tee verwachten, vooral een rol bij de hoger opgeleiden: ze vinden moppen te uitbundig, te 

nadrukkelijk,, te onverfijnd en te agressief. Bij lager opgeleide vrouwen spelen deze 

bezwarenn ook wel, maar deze vrouwen waren minder eensluidend negatief over het genre: 

hierr zaten veel passieve liefhebbers tussen. Verfijning en beheersing zijn vrij eenduidige 

criteria,, die betrekkelijk eenvoudig toegepast kunnen worden op communicatiestijlen. Een 

mopp is inderdaad minder ingetogen dan een met strak gezicht uitgeserveerde kwinkslag; een 

geestigee vergelijking is al snel verfijnder dan een schuine mop - die dan niet eens zelf 

bedachtt is. 

Authenticiteitt ligt echter ingewikkelder. Niet alleen is het minder goed in verband te 

brengenn met communicatiestijl - ik weet althans geen eenduidig criterium voor de 

authenticiteitt van een mededeling, een grap, een spreekstijl - er bestaat ook meer 

meningsverschill  over wat 'echt', 'oprecht' en authentiek is. Hoewel zowel vrouwen als 

hogerr opgeleiden vaak opmerkten dat ze het een zwaktebod vonden dat moppen niet zelf 

bedachtt waren - en dus niet erg persoonlijk, creatief, authentiek - denk ik niet dat 

moppentapperss dit bezwaar erkenden. De authenticiteit ligt voor moppentappers namelijk 

niett in de inhoud van mop, maar in het 'brengen', de presentatie. En daarin voelden ze 

zichzelff  zonder meer authentiek: elke moppentapper vindt dat hij een eigen stijl heeft, een 

eigenn repertoire, een eigen manier van 'aanvoelen' wie welke mop op prijs zal stellen. Maar 

watt belangrijker is: het moppen vertellen op zich, als, 'spontane' 'gezellige' bezigheid, 

geldtt voor moppentappers als authentiek. Ze vinden het veel echter, eerlijker, vrolijker, 

directer,, spontaner dan het 'geaffecteerde gedrag' van bazen, professors, directeuren en de 

onderzoeksterr van de universiteit. Wat echt en authentiek is, speelt een belangrijke rol in de 

beoordelingg van humor, maar ook van personen, relaties en communicatie, maar wat echt en 

authentiekk dan betekent - daar zijn mannen en vrouwen, arbeiders, middenstanders en 

universitairr opgeleiden het niet over eens. En daarom kunnen ze het ook over moppen niet 

eenss worden. 
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