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6.. DE TWEEDELING IN DE HUMOR 

Klasse,Klasse, leeftijden humorstijlen 

"Moppenn dat is geen humor,' zei Bart Winia, bijna meteen nadat ik bij hem binnen was 

gekomen.. 'Daarom vond ik het wel erg van toen ik die brief van jou kreeg van ik doe een 

onderzoekk naar humor, en dan aan de hand van moppen.' Voor hem, en velen met hem, 

heeltt het vertellen van moppen niets met humor te maken. De moppentappers die ik heb 

gesprokenn stelden het vertellen van moppen echter bijna gelijk aan een goed gevoel voor 

humor.. Toen ik aan Richard Westbroek vroeg: 'Hebben je vrienden hetzelfde gevoel voor 

humorr als jij?' antwoordde hij: 'Ja die vertellen ook wel hetzelfde soort moppen zeg maar.' 

Eenn ander antwoordde toen ik hem vroeg zichzelf te beschrijven: 'Ik denk wel dat ik vrij 

nuchterr ben maar wel gevoel voor humor heb. Ik kan eigenlijk heel goed gewoon moppen 

vertellenn maar er niet erg hard om lachen. Je hebt mensen die kunnen geen moppen vertel-

lenn maar er wel heel uitbundig om lachen.'(Christiaan van der Linden) Van der Linden 

maaktt hier zonder plichtplegingen de overstap van gevoel voor humor naar moppen vertel-

lenn (door hemzelf) en lachen om moppen {door anderen). 

'Gevoell  voor humor' is een term die, net als 'stijl, 'smaak' en 'klasse', zowel in be-

schrijvendee als in waarderende zin gebruikt wordt. Wanneer van iemand wordt gezegd dat 

hijj  gevoel voor humor heeft, bedoelt men: een goed gevoel voor humor - en wat men daar 

dann weer mee bedoelt zal in het volgende hoofdstuk duidelijk worden. Maar mensen spre-

kenn ook van een ongewoon, bijzonder, leuk, origineel, vervelend, stuitend, grof, absurd of 

verfijndd gevoel voor humor. 'Gevoel voor humor' duidt dan op een bepaalde stijl of smaak 

opp het gebied van humor. Mensen hebben uiteenlopende ideeën over wat leuke, goede, 

grappige,, of juist vervelende, oninteressante on-grappige humor is; ze hebben verschillende 

smakenn waar het humor betreft, verschillende humorstijlen. 

OokOok een voorkeur of afkeer van moppen hoort bij een bepaalde humorstijl: het hangt 

samenn met een bredere 'smaak' op het gebied van humor. Sommige mensen hebben een 

humorstijll  waar een voorkeur voor moppen deel van uitmaakt - en voor hen is een moppen-

tapperr iemand met gevoel voor humor. Bij hun humorstijl hoort daarnaast ook een voorkeur 

voorr bepaalde komieken, cabaretiers, humoristische televisieprogramma's of bepaalde soor-

tenn humoristische communicatie. Maar er zijn ook smaken op het gebied van humor waar 

moppenn volledig buiten vallen: de in het vorige hoofdstuk geciteerde mensen die niet van 

moppenn hielden hadden wel weer waardering voor ironie of voor humoristische verslagen 

vann eigen of andermans belevenissen. Een gedeelde humorstijl - een gedeelde opvatting van 

'goede'' humor - is cruciaal bij het maken van een grap, het vertellen van een mop, of het 
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schrijvenn van een conference. Als mensen hierin te zeer van elkaar verschillen, kan een grap 

all  bijna niet meer lukken. 

Inn dit hoofdstuk beschrijf ik Nederlandse humorstijlen en hun relatie tot de mop. Net als 

communicatiestijlenn hangen deze humorstijlen samen met sociale en culturele onderschei-

dingen.. Humorstijlen - en dus ook voorkeur en afkeer van moppen - kunnen samenhangen 

mett nationale cultuur, maar ook met klasse, beroepscultuur, leeftijd of sekse. Het draait in 

ditt hoofdstuk dan ook, net als in het voorgaande, om stijlverschil; niet om verschillen in 

waarderingg van afzonderlijke grappen of humoristen, maar om een bredere voorkeur voor 

eenn bepaald type humor, een bepaalde stijl of sfeer, die bij uiteenlopende grappen, optre-

dens,, humoristen, situaties, terug te vinden is. Ik begin de exploratie van dit stijlverschil bij 

gestandaardiseerdee humor: cabaretiers, schrijvers, televisieprogramma's; deze gestandaardi-

seerdee humor staat in dit hoofdstuk centraal. Humorstijlen kunnen evengoed zichtbaar zijn 

inn de creatie en uitwisseling van spontane humor als in de appreciatie van een humorist op 

eenn podium; humorstijlen en communicatiestijlen vallen dan samen. Na de bespreking van 

oordelenn over humoristen en televisiehumor zal ik, in het volgende hoofdstuk, de gevonden 

humorstijlenn in verband brengen met de ideeën en voorkeuren die mensen hebben over 

humorr in de gewone dagelijkse omgang. 

HUMORSTIJLEN:: HOOG EN LAAG, OUD EN JONG 

Dee eenvoudigste manier om humorstijlen op het spoor te komen is door middel van de vra-

genlijst:: een antwoord niet in woorden, maar in cijfers. De resultaten van de enquête zullen 

hierr - net als in het voorgaande hoofdstuk - dienen als beginpunt; hier voor een verkenning 

vann Nederlandse humorstijlen en hun relatie tot de mop. In de enquête vroeg ik mensen niet 

alleenn een oordeel te geven over een lijst met moppen, maar ook hoe humoristisch zij ver-

schillendee televisieprogramma's, cabaretiers, komieken en schrijvers vonden. Niet al deze 

personenn en programma's waren uitsluitend humoristisch. Ik heb bijvoorbeeld ook Gerard 

Revee opgenomen, hoewel die in de eerste plaats schrijver is, omdat opvallend veel mensen 

mijj  spontaan meedeelden dat Reve de geestigste Nederlander was die zij kenden. Ook Ron 

Brandstederr (presentator van Moppentoppers) heb ik erbij gezet, al is deze eerder presenta-

torr dan humorist, omdat hij nadrukkelijk naar voren wordt geschoven als het humoristische 

gezichtt van RTL4. 

Dezee beoordelingen werden geanalyseerd met behulp van verschillende statistische 

technieken:: vrij alledaagse zoals correlaties en factoranalyse, maar ook minder gebruikelij-

kee technieken als homogeniteitsanalyse en niet-lineaire principale componentenanalyse. Dit 

zijnn technieken om te zoeken naar samenhang tussen variabelen: als iemand één bepaalde 

cabaretierr leuk vindt, welke cabaretiers of televisieprogramma's vindt hij dan nog meer 
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grappig?? De verschillende analysemethoden gaven uiteindelijk allemaal min of meer het-

zelfdee - en verrassend simpele - antwoord: uit de analyse kwamen steeds grofweg dezelfde 

(deelss overlappende) groepen humoristen en televisieprogramma's naar voren.1 Een grafi-

schee weergave van deze groepen staat in figuur 6.1; dit is het resultaat van een analyse van 

dee waardering van de humoristen en televisieprogramma's. Het verband tussen deze groe-

penn en verschillende sociale achtergrondvariabelen is weergegeven in tabel 6.1. 

Tabell  6.1. Humorsmaken: clustering van humoristen en televisieprogramma's 
RelatieRelatie met opleiding, leeftijd, sekse en voorkeur voor moppen 

CLUSTERR Gemiddelde 

VETERANEN N 

Waardering g 

Bekendheid d 
VEDETTES S 

Waardering g 

Bekendheid d 

VOLKS S 

Waardering g 

Bekendheid d 
ELITAIR R 

Waardering g 

Bekendheid d 

3,27' ' 

94% % 

3,66' ' 

99% % 

2,90' ' 

87% % 

3.201 1 

66% % 

Standaard d 
Deviatie e 

0,73' ' 

0,15" " 

0,93' ' 

0,00" " 

0,75' ' 

0,14" " 

0,70' ' 

0,23" " 

Correlatie e 
met t 

opleidings--
niveau u 

-0,04 4 

0,08 8 

0,02 2 

0,07 7 

-0,27 7 

-0,19 9 

0,18 8 

0,35 5 

Correlatie e 
met t 

leeftijd d 

0,47 7 

0,37 7 

-0,37 7 

0,00 0 

0,24 4 

-0,24 4 

-0,13 3 

-0,11 1 

Correlatie e 
met t 

moppen n 

0,19 9 

-0,06 6 

0,11 1 

-0,03 3 

0,45 5 

0,10 0 

0,01 1 

-0,10 0 

sekse e 
ver--
schil l 

Geen n 

Geen n 

Mannen n 
hogere e 

dan n 
vrouwen n 

Geen n 

Geen n 

geen n 

geen n 

geen n 

Cron--
bachs s 

a ' " " 

0,81 1 

0,63 3 

0,87 7 

0,766 lv 

vett = p< 0,01 
II  Op een vijfpuntsschaal. 
III  Omgerekend naar een schaal van 0 tot 1. 
Il ll  Cronbach's a is een maat voor de interne samenhang van de variabelen binnen één factor, en loopt 
vann 0 tot 1 .IV Bij het elitaire cluster is Cronbachs a berekend over de bekendste 10 van de 14 items in 
verbandd met de hoeveelheid 'ken niets'. Echter, het toevoegen of weglaten van items leidt tot enorme 
variatiess in de hoeveelheid respondenten waarover a wordt berekend, maar nauwelijks tot variatie in a 
zelf.. Deze blijf t steeds boven de 0,70. 

11 Voor uitleg over deze analyses en een toelichting op de clustering van de items, zie appendix 3. 

22 Zie ook appendix 3. NB: In deze figuur zijn alleen de variabelen opgenomen die in één van de stijlen zitten. 
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Figuurr  6.1 Waardering van humoristen en televisieprogramma's 

(PRINCALS-analyse,, voor interpretatie van de assen zie tekst) 

v.. Kooten & 
Carmiggeltt Dor estijn de Q\e 

Schmidtt Eeelder Haenen 

Kann ^ e v e Ederveen 

Sonneveldd D e Jon9e 
Bloemendaall Schippers 

Hermans s 
Teeuwenn Jiskefet 

VanVliett D e L e e u w Monty 

i,, . . u i Py" 10" 
VV an t Hek 

Hunkering g 

c ^ , , » ™™ Over de Schoutenn _. 
...... Roooie 
Millecam m 

Ookk dat nog 
vann Duin 

Oppassen n 
Moppentoppers s 

Bananaa Split Flodder 

Brandsteder r 

ii  1  1 * 1 1 — — ^ 

Dee eerste groep, die ik de veteranen noem, bestond uit oudere schrijvers, cabaretiers en 

komieken.. Veel van hen zijn inmiddels overleden: Simon Carmiggelt, Toon Hermans, Wim 

Kan,, Annie M.G. Schmidt, Wim Sonneveld, Max Tailleur. Daarnaast horen bij deze groep 

driee 'jongeren': Paul van Vliet, Adèle Bloemendaal en Tineke Schouten. Deze groep staat 

inn het linkerbovenkwadrant van figuur 6.I.1 De waardering voor dit cluster correleert 0,47 

mett leeftijd: hoe ouder, hoe leuker men dit vond. Ook correleert zij licht (0,19) met de 

waarderingg van de moppen. Dit blijkt, bij nadere beschouwing, vooral te liggen aan de 

overlapp tussen deze groep en het volkse cluster, dat, zoals later zal blijken, nauw samen-

hangtt met moppen. 

Dann is er één groep van drie cabaretiers die iedereen kent, de vedettes: Freek de Jonge, 

Youpp van 't Hek en Paul de Leeuw. De waardering voor deze vedettes correleert negatief 

mett leeftijd: -0,37. Ouderen vinden deze artiesten vaak grof en choquerend. Dit cluster werd 

meerr gewaardeerd door mannen dan door vrouwen, en is daarmee het enige van de clusters 

11 Ik heb hier de kwadranten benoemd, niet de dimensies. In principe zou de Figuur beter te interpreteren zijn als de 
dimensiess in een hoek van 45 graden op de huidige assen zouden staan: dan zou de ene as benoemd kunnen 
wordenn als leeftijd, de andere als hoog-laag. In de CATPCA-analyse was dit ook het resultaat (zie appendix 3). In 
principee maakt het statistische gezien weinig uit waar de assen neer worden gezet. 
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datt enige relatie met sekse heeft. Dit is te wijten aan Van 't Hek en De Jonge die onder 

mannenn beduidend populairder zijn. De Leeuw werd door mannen en vrouwen gelijkelijk 

beoordeeld.. Met moppen heeft de waardering voor deze humoristen weinig te maken. In 

figuurr 6.1 is dit cluster niet apart te onderscheiden: De Jonge, De Leeuw en Van 't Hek 

staann in het rechterbovenkwadrant tussen mensen als Teeuwen en Arjen Ederveen. 

Naastt deze twee clusters, die samenhangen met leeftijd, leverde de analyse twee groepen 

opp die (zij het niet heel sterk) samenhangen met opleidingsniveau. De eerste van deze sma-

kenn omvat André van Duin, Sylvia Millecam, Ron Brandsteder, Tineke Schouten en Max 

Tailleur;; en de televisieprogramma's Banana Split (TROS), Flodder, Moppentoppers (beide 

RTL4),, Ook dut nog (KRO), Over de roooie (SBS6) en Oppassen!{VARA). Deze humoristen 

enn programma's staan in figuur 6.1 ongeveer linksonder. De waardering voor dit cluster 

correleertt -0.27 met opleiding: hoe lager opgeleid, hoe leuker men deze humoristen en tele-

visieprogramma'ss vindt. De waardering voor moppen maakt deel uit van deze smaak: de 

waarderingg voor de items in dit cluster correleert 0,45 met de waardering voor de moppen 

inn de vragenlijst. Veel van de humor in dit cluster heeft met moppen te maken: direct, zoals 

bijj  Af oppentoppers, Brandsteder en Tailleur, maar ook indirect: Van Duin en Schouten 

makenn vaak gebruik van moppen, vermomd als sketch of ondergebracht in een conference. 

Ookk is er een verband tussen deze stijl en leeftijd (0,24); wat samenhangt met de al eerder 

genoemdee overlap lussen deze groep en de veteranen. 

Dee laatste smaak hangt op een wat indirecter manier samen met opleidingsniveau. Dit 

cluster,, dat in het rechterbovenkwadrant van figuur 6.1 staat, bevat zes televisieprogram-

ma's,, waarvan vijf in Nederland (overwegend) door de VPRO zijn uitgezonden : Jiskefet, 

HuenenHuenen voor de nacht. Van Kooien en De Bie; en twee Engelse programma's, Monty Py-

thonthon en Absolutely Fabulous. Het laatste televisieprogramma in deze groep is De hunke-

ring,ring, een dating-show met Theo van Gogh die slechts één seizoen heeft gedraaid. Daarnaast 

bevatt deze groep de volgende cabaretiers/ dichters/ schrijvers (sommigen zijn wat moeilijk 

tee classificeren): Jules Deelder, Hans Dorrestijn, Arjen Ederveen, Wim T. Schippers, Freek 

dee Jonge, Hans Teeuwen, Annie M.G. Schmidt en Gerard Reve. De correlatie tussen oplei-

dingg en de waardering voor deze items is slechts 0,18 - significant, maar niet erg spectacu-

lair. . 

Dee invloed van klasse is hier gelegen in de bekendheid met de humoristen en televisie-

programma's,, niet zo zeer in de waardering ervan. Het percentage van de humoristen en 

programma'ss die respondenten zeiden te kennen, los van hun waardering, correleert 0,35 

mett opleiding. Ofwel: veel laag opleiden kennen Arjan Ederveen of Haenen voor de nacht 

simpelwegg niet en hebben er dus geen oordeel over. Ook voor de individuele items geldt dit 

AA Tegenwoordig wordt een aantal van deze programma's uitgezonden door net 5, de zender die zich poogt te 
profilerenn als zender voor hoger opgeleiden. 
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verband:: de waardering van geen van de humoristen/televisieprogramma's in dit cluster 

correleerdee met opleidingsniveau; maar op De Jonge (die iedereen kende) en De Hunkering 

{datt bijna niemand kende) na, zijn de respondenten die de humorist of het programma zei-

denn te kennen steeds significant hoger opgeleid dan de respondenten die hen niet kenden. 

Dezee laatste twee clusters zijn misschien het best te omschrijven als 'volkse' en 'elitaire' 

humor.. Over de naam van het tweede cluster heb ik getwijfeld: 'VPRO-humor' is een precie-

zeree karakterisering voor deze groep dan 'elitair', niet alleen omdat zo veel van de personen 

enn programma's in dit cluster aan deze zendgemachtigde verbonden zijn (geweest), maar 

ookk omdat VPRO een specifieke associatie oproept met een progressieve culturele elite. 

'VPRO'' veroorzaakt bovendien een veel uitgesprokener aversieve of positieve reactie dan 

'elitair'.. Ik heb overwogen om volkse humor 'RTL4-humor' te noemen; maar de humor in 

ditt cluster heeft lang niet zo'n directe relatie met deze zender als de humor in het elitaire 

clusterr met de VPRO; het zou met evenveel recht SBS-, Veronica- of TROS-humor5 kunnen 

heten. . 

Alss tegenhanger van 'volks' is 'elitair' toch de beste term. Ik ben mij er terdege van be-

wustt dat 'volks' en 'elitair' bepaald geen neutrale descriptieve aanduidingen zijn. Dit pro-

bleemm van de beladen termen is inherent aan deze hele exercitie: er bestaan voor smaakon-

derscheidingenn nauwelijks neutrale termen. Smaakverschil is per definitie niet neutraal 

omdatt het bijna altijd samenhangt met maatschappelijk status verschil. De keuze voor de 

termenn 'volks' en 'elitair' is bewust: het geeft aan dat de smaken samenhangen met bepaal-

dee sociale lagen. De associaties - zowel positief als negatief - die deze termen oproepen 

zijnn grotendeels dezelfde die worden opgeroepen door de humoristen en programma's in 

dezee stijlen. En dit zijn precies de associaties en onderscheidingen die het hart vormen van 

ditt hoofdstuk en misschien wel van dit boek: onderscheidingen die te maken hebben met 

smaakk en klassenverschil. Niet alleen zal ik deze termen gebruiken. Ik zal na deze uitwei-

dingg ook geen gebruik maken van de veilige uitweg voor beladen termen: het aanhalingste-

ken.. 'Volks' en 'elitair' geeft vrij nauwkeurig weer wat ik bedoel: met alle ingesloten te-

genopkijkenn en opneerkijken, snobisme en minderwaardigheidsgevoelens. 

Hett meest problematische begrip van deze twee is ongetwijfeld volks. Hoewel 'elitair' 

behoorlijkk negatieve connotaties heeft en meestal in afwijzende zin gebruikt wordt, heeft dit 

begripp de maatschappelijke hiërarchie aan zijn kant. Het gebruik van het woord volks riekt 

all  snel naar snobisme, zeker wanneer het wordt gebruikt in een academisch proefschrift. Dit 

woordd heeft echter ook positieve connotaties: een redacteur van Moppentoppers (Fred 

Crooswijk)) vertelde mij dat ze 'echte volkse humor' wilden brengen 'voor de gewone man' 

-- en daar was hij duidelijk trots op. Toon Hermans heeft zich altijd liever geafficheerd als 

55 Knuist (1989) gebruikt bijvoorbeeld ook 'vertrossing' als term voor 'de behoefte aan direct aansprekende infor-
matiee en gemakkelijk toegankelijk vormen van amusement' (34). 
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'volkshumorist'' dan als cabaretier. In november 1999 zei hij nog dat hij geen cabaretier was -

mett alle intellectuele connotaties van dien: 'Ik ben een volkshumorist en dat zal ik altijd blij -

ven""  (Van Bilsen 1999). Zeker in samenstellingen als 'volksjongen' en 'volksbuurt' zijn de 

associatiess niet alleen negatief- vier van de moppentappers vertelden trots dat ze 'een echte 

volksjongen'' waren. Anderen vertelden vol nostalgie over de 'volksbuurt' waar ze vandaan 

kwamen.. Bij deze verhalen over volksbuurten en volksjongens speelde humor een grote rol: 

"volks""  klinkt bij veel mensen naar 'goede humor'. Zoals een moppentapper zei: 'Crooswijk 

iss de Jordaan van Rotterdam en daar stam ik dus ... Maar ik geloof dat Crooswijk natuurlijk als 

echtee volksbuurt, ja, toch ook meer humor heeft als de Heemraadsingel en Kralingen, hè? Zo'n 

volksbuurtt net als in Amsterdam daar komt wel de meeste humor vandaan denk ik' (Albert 

Reiziger).. Volksbuurten, volksjongens en volkskroegen - het roept associaties op met grappen, 

gelachh en gezelligheid. En met de sfeer van Carmiggelt: kroegen, kleurrijke types, en 'vroeger 

konn je lachen'. 

Hett gevoel dat humor iets 'volks' is of hoort bij 'het volk' klonk regelmatig door in de 

interviews/'' Het zat achter de uitspraak van Jaap van Noord dat 'er op de universiteit wel wat 

meerr gelachen kon worden'. Het speelde mee in de woorden van de timmerman op een 

scheepswerff  die vertelde over de 'hunkering naar verstrooiing aan de top': 

Wijj  hebben alle eigenlijk allemaal een bijnaam, Taaie Toon en Raggelhout. Ja zo praten wij 
mett elkaar. Dat doen julli e waarschijnlijk niet op de universiteit. (...) Ik heb ook een tijdje in 
dee OR ge/eten en clan krijg je ook weleens met de directeur te maken en toen vielen die bij-
namenn wel eens per ongeluk hè, en daar wou die alles over en dit en dat. En dat vond-ie zo 
grappig.. Toen vroeg-ic de lijst van al die bijnamen. Nou die mag je wel hebben joh. Dan ken 
jee toch zien dat er ook aan de top hunkering is naar een beetje verstrooiing. (Harm Arends) 

Maarr het duidelijkst werd dit sentiment onder woorden gebracht door een van de sociale 

stijgers,, een kunstenaar uit, zoals hij zelf zei, 'een gewoon arbeidersgezin': 

Duss ik merkte het op de kunstacademie ook wel hoor dat... Mensen zien de humor toch vaak 
alss iets wat bij lager opgeleiden hoort, denk ik. (...) Ik denk dat ik universitaire studie alleen al 
vanwegee het milieu niet af had kunnen maken. Ja dat maakt uiteindelijk niet uit, als ji j je pri-
maa voelt bij een wat sterieler - j a zo voe! ik dat dan hoor steriel - als je je daar prima bij voelt 
bijj  zo'n omgeving is daar niks mis mee (...) Maar ik ben blij dat ik m'n... Bijvoorbeeld ik ga 
mett een groep op de motor, en dat is weer een héél ander milieu. En ik heb ook in krachtcen-
traa getraind en trainingen gegeven, en dat is weer een heel ander milieu hè? En ik vind de 
humorr van een marktkoopman vind ik ook prachtig. En van de koopvrouw want daar vertel-
lenn vrouwen dus wel moppen hè op de markt. 
Maarr wat ik me afvraag, misschien dat jouw onderzoek daar dus over gaat, is: waarom hebben 
hogerr opgeleiden, wat is nou werkelijk de psychologische achtergrond van het feit dat daar op 
zo'nn manier mee om wordt gegaan, met humor? Kijk ze hoeven van mij niet allemaal moppen 

('' Ook in ander onderzoek naar arbeiders- of volkscultuur wordt wel gewezen op de belangrijke rol die humor in 
dezee groep speelt. Paul Willi s (1977) beschreef de centrale rol die 'having a laff speelde in het leven van de 
Engelsee arbeiders jongens die hij onderzocht; Paul Kapteijn (1985) noemde zijn hoofdstuk over de jongeren op een 
Nederlandsee LTS zeer veelzeggend 'geintje meester'. 
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tee gaan vertellen. Maar ik bespeur op dat gebied een enorme remming. Want ik heb tuurlijk 
doorr mijn vriendin [met een universitaire achtergrond, GK] ben ik wel op feesten geweest en 
ikk bespeur daar ontzettend weinig humor in. En dat vind ik zo raar, want het is zo'n makkelij-
kee manier om elkaar om iets beter te leren kennen. (Bart Winia) 

Omm kort te gaan: volks is dus, juist als het om humor gaat, zeker niet een uitsluitend neer-

buigendee term. Het roept een mengsel van positieve en negatieve associaties op die de kern 

raaktt van wat ik hier hoop te bespreken. Vandaar deze term. Zonder aanhalingstekens. 

Dee beoordeling van humoristen en televisieprogramma's, zo blijkt uit de vragenlijst, hangt 

samenn met twee sociale tegenstellingen: hoog- en laagopgeleid, oud en jong. Van seksever-

schill  was - verrassend genoeg - verrassend weinig sprake. Zoals ook blijkt uit figuur 6.1 

lopenn deze tegenstellingen - oud en jong, hoog- en laag-opgeleid - enigszins door elkaar 

heen.. Niet alleen is er enige overlap tussen de volkse stijl en de veteranen; en tussen de 

elitairee stijl en zowel veteranen als vedettes; in afgezwakte vorm loopt de hoog-laag inde-

lingg door het hele cluster met de ouderen heen. Sonneveld en Kan nemen in dit cluster een 

centralee plaats in, zij vormen in feite de verbinding tussen de elitaire Schmidt en Carmig-

gelt,, en de volksere Hermans, Van Vliet, Tailleur en Schouten. 

Voorkeurr en afkeer van veteranen en vedettes hangen mijns inziens vooral samen met 

inhoudelijkee overwegingen. Veel ouderen wijzen De Jonge, De Leeuw en Van 't Hek af 

vanwegee hun grofheid, terwijl jongeren weinig in oudere humoristen omdat ze de verwij-

zingenn niet begrijpen, of omdat ze het oubollig, langzaam of braaf vinden. Daarnaast ken-

nenn veel jongeren deze humoristen gewoon niet omdat het 'voor hun tijd' is. Het zijn dus 

voorr een belangrijk deel kwesties van pijnlijkheidsdrempels en herkenning- onderwerpen 

diee in latere hoofdstukken uitgebreid aan de orde zullen komen. De grens tussen stijl en 

inhoudd is echter niet heel scherp: de grofheid waar ouderen vaak bezwaar tegen maken is 

niett alleen een kwestie van verschil in pijnlijkheidsdrempels, maar hangt ook samen met het 

najagenn van schokeffecten: een humoristische stijlfiguur die pas in de jaren zeventig opge-

komenn is. In het algemeen denk ik dat inhoudelijke kwesties hier zwaarder wegen dan stijl-

kwesties. . 

Dee hoog-laag-indeling is eerder een kwestie van stijl dan van inhoud: ze is moeilijk in 

verbandd te brengen met de thematiek van de humor of met de mate van grofheid. Ook de 

onbekendheidd met het elitaire cluster is niet zo eenvoudig te verklaren als de onbekendheid 

mett Kan of Sonneveld, die eenvoudigweg een kwestie van leeftijd is. In principe zijn de 

humoristenn en televisieprogramma's in beide clusters voor iedereen bereikbaar (ze komen 

allemaall  op televisie). Het verschil tussen deze twee typen humor zit niet in de inhoud, maar 

eerderr in toon, aanpak, vormgeving, presentatie en meer in het algemeen de sfeer die ervan 

uitstraalt:: het is een kwestie van stijl. 
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Tochh laat niet alle humor zich zo makkelijk sociologiseren: een deel van de cabaretiers, 

komiekenn en televisieprogramma's in de vragenlijst (ongeveer 25%) viel buiten deze groe-

pen.. Dit wil niet zeggen dat ze niet gewaardeerd werden; alleen dat de beoordeling van deze 

humoristenn en programma's niet samenhing met andere items. Hier is dus sprake van meer 

individuelee smaakvariaties die niet in verband te brengen was met een bredere smaak en 

evenminn met sociale achtergrond. Dit geldt, opvallend genoeg, voor bijna alle niet-

Nederlandsee televisieprogramma's: de humorstijlen hebben bijna uitsluitend betrekking op 

Nederlandsee humor. Alleen Monty Python en Absolutely Fabulous zitten in het elitaire 

cluster,, Laurel & Hardy correleerde met de waardering voor Toon Hermans, maar televi-

sieprogramma'ss als Cheers, Friends, Married with Children of Tom & Jerry hidden op 

geenn enkele manier verband met de waardering van andere programma's of sociale achter-

grond.. Wel was er nog een 'mini-smaakje' op het gebied van de Engelse humor: mensen die 

vann 'Allo 'Allo hielden, vonden in het algemeen ook Keeping up Appearances grappig. Ook 

eenn aantal Nederlandse humoristen paste niet bij één smaak: Harry Jekkers, Brigitte Kaan-

dorpp en Herman Finkers vielen noch in de oud-jong noch in de hoog-laag indeling; de 

waarderingg voor hen correleerde niet met een van humorstijlen en evenmin op zichzelf met 

eenn van de achtergrondvariabelen. 

Mett de beschrijving van deze humorstijlen heb ik mijzelf wel erg kwetsbaar gemaakt 

voorr het klassieke bezwaar tegen sociologisch onderzoek: wetenschappelijk bewijzen wat 

iedereenn al lang weet. Dat mensen die van Van Duin houden meer waardering hebben voor 

FlodderFlodder dan voor Van Kooten en De Bie zal niemand verbazen; en dat gevoel voor humor 

samenhangtt met leeftijd en opleidingsniveau dacht iedereen natuurlijk allang. We hebben al 

snell  een beeld van het soort mensen dat bij bepaalde artiesten hoort: als we horen dat ie-

mandd André van Duin of Van Kooten en De Bie grappig vindt, wordt leesgedrag, interieur, 

enn kleedstijl er al bijna vanzelfbij gedacht. Hoewel dit zelden hardop wordt uitgesproken, 

heeltt ieder lid van een bepaalde cultuur een beeld van het culturele landschap - met bijbe-

horendee beoordeling. 

All  heeft deze indeling in humorstijlen wellicht een hoog open deur-gehalte, toch moet ik 

zeggenn dat het hierboven geschetste resultaat mij verraste. Dat er een verband zou zijn tus-

senn humor, leeftijd en klasse is op zich niet verbazend, maar wel dat deze zo simpele twee-

delingg zo veel verklaart. Tegenwoordig wordt vaak gezegd dat smaken steeds diffuser wor-

den,, dat mensen steeds meer ruimte hebben om hun eigen stijl te kiezen; dat sociale achter-

grondd niet z.o'n groot effect meer heeft (Bradley 1996; Pakulski & Waters 1996), en vooral 

datt de klassieke tegenstellingen tussen hoge en lage cultuur steeds verder verdwijnen (Crane 

1992).. In de marketing en reclame is men al lang overgestapt op fijnmaziger indelingen in 

levensstijlenn en 'oriëntaties' die maar weinig meer te maken hebben met simpele sociologi-

schee achtergrondvariabelen. Vanuit dit perspectief was de gevonden (dubbele) tweedeling 

verrassendd simpel. 
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Hett is verleidelijk te denken dat vooral bij de hoger opgeleiden de becijfering voor een 

deell  ingegeven is door snobisme of sociale wenselijkheid. Het is niet erg acceptabel om 

Andréé van Duin of Banana Split leuk te vinden - hoewel het usance is om te zeggen dat 

Vann Duin in de jaren zeventig nog wel leuk was en dat hij toen ook een héél andere kant op 

hadd kunnen gaan. Ook bij de vedettes kan sociale wenselijkheid een rol spelen: als iedereen 

hett leuk vindt, zal het wel goed zijn. De interviews zijn wat dit betreft een aanvulling: hier-

bijj  was vaak sprake van oprecht overkomende voorkeur en afkeer. Waardering van iets 

grappigss is toch een bijna reflexmatige reactie; en vooral afkeer is goed te zien - als iemand 

echtt niet begrijpt wat ergens zo grappig aan is, valt dit nauwelijks te veinzen. Hoger opge-

leidenn deden soms ook wel halfslachtige uitspraken als 'het is natuurlijk platvloers maar ik 

kijkk er toch wel eens naar'. Belangrijker is dat veel hoger opgeleiden zich niet erg leken te 

schamenn voor volkse voorkeuren; een jurist vertelde mij blijmoedig over zijn liefde voor 

Vann Duin (Sybren Boonstra); een arts vertelde enigszins besmuikt dat hij zo gelachen had 

omm Tineke Schouten (Kees van Dokkum) en een leraar Engels gaf toe dat hij de Flodder-

filmfilm eigenlijk heel leuk had gevonden (Louis Balde). 

Eenn belangrijke aanwijzing dat de voorkeur van hoger opgeleiden niet alleen met sociale 

wenselijkheidd samenhangt is het feit dat een analyse van de bekendheid met televisiepro-

gramma'ss en personen vrijwel dezelfde clustering oplevert als de analyse van de voorkeur 

(ziee appendix 3). Deze clusters hangen evenzeer samen met leeftijd en opleidingsniveau. Bij 

bekendheidd kan nauwelijks sprake zijn van sociale wenselijkheid; als men een goede indruk 

will  maken is het logischer om aan te geven dat men iets wel of niet waardeert, dan dat men 

err nog nooit van gehoord heeft. Dit bevestigt in de eerste plaats de statistische of empirische 

'robuustheid'' van deze clustering - bij verschillende analyses komt er steeds ongeveer het-

zelfdee uit. Het geeft echter ook iets aan over smaak- en stijlverschil: dit is niet alleen een 

kwestiee van voorkeur en afkeer, maar ook van kennis. Bekendheid met cultuurverschijnse-

lenn speelt een eigen, afzonderlijke rol: het gaat vooraf aan voorkeur en afkeer en hangt 

evenzeerr af van sociale achtergrond als waardering. 

STIJL,, STATUS EN KENNIS 

Datt bekendheid, naast voorkeur en afkeer, deel uitmaakt van smaakverschil, zagen we al bij 

dee moppen. De hoger opgeleiden bleken nauwelijks bekend te zijn met moppen: ze kenden 

weinigg moppen, hoorden ze zelden, en vertelden ze nauwelijks. Onder lager opgeleiden 

waardeerdee men moppen niet alleen meer, men kende er ook meer en hoorde ze vaker. Bij 

dee volkse en elitaire humorstijlen uit de vragenlijst is het omgekeerd: lager opgeleiden zijn 

nauwelijkss op de hoogte van de humor van hoger opgeleiden. 
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Bekendheidd speelt vooral een belangrijke rol bij smaakverschil tussen hoog- en laag-

opgeleiden.. Bij veteranen en vedettes is eerder sprake van een wederzijdse afkeuring van 

eikaarss humor: jongeren houden niet van wat ouderen grappig vinden, en andersom. Bij de 

volksee en elitaire stijlen zijn de verschillen in bekendheid met de humoristen groter dan de 

verschillenn in waardering. Er is hier ook niet, zoals bij de vedettes en de veteranen, sprake 

vann wederkerigheid; het gaat om waardering (van elitaire humor) en afkeer (van volkse 

humor)) aan de ene kant. Maar aan de andere kant zien we voorkeur voor volkse humor 

gecombineerdd met onbekendheid met elitaire humor. Met andere woorden: hoger opgelei-

denn houden niet van de humor van lager opgeleiden; maar lager opgeleiden kennen elitaire 

humorr niet eens. Overigens werkt dit andersom ook een beetje zo: een zwakke negatieve 

correlatiee (-0,19) tussen bekendheid met het volkse cluster en opleidingsniveau wijst erop 

datt hoger opgeleiden ook niet altijd volledig op de hoogte zijn van volkse humor. Bij hoger 

opgeleidenn is de afkeer groter dan de onbekendheid, terwijl bij lager opgeleiden onbekend-

heidd een veel grotere rol speelt dan afkeer. 

Dee dubbele smaak-tweedeling die blijkt uit de vragenlijst duidt op het bestaan van klas-

senculturenn en leeftijdsculturen, met bijbehorende smaak- en stijlverschillen. De asymmetrie 

bijj  de hoge en lage clusters wijst erop dat er tussen de klassenculturen ook een statusver-

schill  bestond. Dit bleek ook al bij de moppen. Hoger opgeleiden keuren de smaak van lager 

opgeleidenn af, terwijl hun eigen humorstijl ontoegankelijk blijf t voor mensen met een lagere 

status.. Zelfs hun oordeel over de humorstijl van anderen houden hoger opgeleiden buiten 

hett bereik van anderen. Liefhebbers van Van Duin en Flodder zijn zich evenmin bewust van 

dee status die deze humor heeft in de ogen van liefhebbers van elitaire humor als van de 

onbekendheidd van moppen in hogere kringen. Dit patroon van afkeuring van het andere en 

ontoegankelijkheidd van het eigene is typerend voor elitaire smaken. Je ziet het ook bij klas-

siekee muziek of literatuur (hoewel het onderwijs er wel aan bijdraagt dat men zich bewust 

wordtt van de inferioriteit van 'lectuur'). 'Hoge' smaak is exclusief in de letterlijke zin van 

hett word: het sluit mensen uit (Bourdieu 1979; Gans 1999). 

Hoee dit werkt is goed te zien in figuur 6.2, waarin waardering en bekendheid van elitaire 

humoristenn en televisieprogramma's is weergegeven. De bekendheid met elitaire humor 

hangtt samen met opleidingsniveau. Binnen de groep van hoger opgeleiden is een deel dat 

hett wel. een deel dat het niet waardeert. Je zou kunnen zeggen dat opleidingsniveau een 

77 Deze analyse werd bevestigd door een driedimensionale (CATPCA-)analyse van waardering en bekendheid van 
dee items: hieruit kwamen drie dimensies, waarvan één samenhing met leeftijd, en twee met opleidingsniveau. De 
eerstee van deze dimensies bleek sterk overeen te komen met de elitaire humorvoorkeur - waardering van elitaire 
humorr aan één kant, afkeuring van volkse humor aan de andere kant - de andere hing samen met volkse humor -
waarderingg van volkse humor aan de ene kant, onbekendheid met elitaire humor aan de andere. Aangezien het 
hierr gaat om een nogal gecompliceerde techniek, die bovendien moeilijk leesbare figuren oplevert, heb ik deze 
opgenomenn in de bijlage. Hier volstaat het te zeggen dat deze analyse een ondersteuning biedt van wat in dit 
hoofdstukk staat. 
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voorwaardee is om met 'elitaire humor' in aanraking te komen; en vanuit dat punt kunnen 

mensenn blijkbaar beslissen of ze het wel of niet leuk vinden. Een vergelijkbaar figuur voor 

hett volkse cluster levert een veel eenduidiger relatie tussen opleidingsniveau en waardering. 

Hett 'niet kennen' is daar sowieso veel zeldzamer; praktisch iedereen kent de humoristen en 

programma'ss in dit cluster. 

Figuurr  6.2: Opleidingsniveau en voorkeur/ afkeer/ bekendheid van elitair e humor 
(PRINCALS-analyse,(PRINCALS-analyse, voor interpretatie van de assen zie tekst)) 

LEGENDA A 
KAPITAALL = voorkeur (waardering 4 of 5 op vijfpuntsschaal) 

CursiefCursief = afkeer (waarering 1,2 of 3 op vijfpuntsschaal) 

Gewoonn = ken niet 

Jskefet Jskefet 

Koot&Bie Koot&Bie 
DeDe Jonge 

LB OO Teeuwen MO 

Jiskefett E d e f v e e ^ 
L UU Schippers ,. 

Dorrestijnn H u n k e n n 9 

Koot&Bie e 

DeJonge e 

Eden/een Eden/een 
Teeuwen Teeuwen 

Dorrestijn Dorrestijn 
ScNpperflwterinQ ScNpperflwterinQ 

tfaenen tfaenen 

HBOO «
DEJONGE E 

KOOT&BIEE JISKEFET EDERVEEN 
TEEUWEN N 

HAENEN N 

SCHIPPERS S 

HUNKERING G 
DORRESTUN N 

Misschienn klinkt dit als een zijpad - hoe bewegen mensen zich door de media? - maar dat 

iss het niet. Het gaat namelijk om meer dan alleen de manier waarop mensen hun keuzes 

makenn uit het beschikbare televisieaanbod. Het gaat om de manier waarop sociale positie 

beïnvloedtt of mensen op de hoogte raken van het bestaan van bepaalde culturele 

fenomenen,, van Moppentoppers of Hans Teeuwen tot moppen. In het geval van moppen is 
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eenn dergelijk patroon nog wel begrijpelijk: kennis van moppen is een direct gevolg van 

socialee netwerken. Als je in het verkeerde milieu zit, hoor je zelden moppen. Maar bij hu-

moristenn en televisieprogramma's is het moeilijker voorstelbaar. Iedereen in Nederland 

krijgtt precies hetzelfde televisie-aanbod tot in de huiskamer aangeleverd, maar blijkbaar 

zijnn mensen zich slechts bewust van een gedeelte van wat de televisie binnenbrengt. 

Voordatt ik verder in kan gaan op de vraag waarom mensen iets wel of niet grappig vin-

den,, moet daarom eerst de vraag aan de orde worden gesteld hoe bepaalde vormen van 

humorr (en niet alleen humor) überhaupt binnen iemands blikveld vallen en vooral: hoe iets 

buitenn iemands blikveld blijft . Dit laatste is misschien het best te zien aan de hand van de 

bekendheidd met en waardering voor Arjan Ederveen. Kort voor en tijdens mijn eerste inter-

viewss had hij in 'mijn kringen' een soort sensatie veroorzaakt met Dertig Minuten, een serie 

trage,, zorgvuldig geacteerde nep-documentaires. De beroemdste uit deze serie is vermoede-

lij kk 'geboren in een verkeerd lichaam', over een Groningse boer die een rasveranderings-

operatiee ondergaat: hij wordt omgebouwd tot neger. Een parodie kon je dit nauwelijks nog 

noemen:: daarvoor werd de toon en sfeer van een documentaire over een ingrijpend psy-

chischh proces te precies volgehouden. Of het humor was of ernst was eigenlijk niet meer 

vastt te stellen. Verschillende geïnterviewden uit de steekproef vonden hem 'ontzettend 

goed',, 'heel erg grappig', maar ook 'zeer herkenbaar' en zelfs 'een echte kunstenaar'. 

Inn de vragenlijst bleek dat hij vrij onbekend was, slechts 51% kende hem. Bijna niemand 

vann de moppentappers die ik naar hem vroeg had van hem gehoord. Degenen die hem wel 

kendenn waren eenvoudigweg niet geïnteresseerd. Een van de meer geïnformeerde reacties 

opp mijn vraag wat iemand van Arjan Ederveen vond: 'Nou ik heb het eigenlijk nog nooit ... 

éénn keer heel lang geleden. Daarna eigenlijk nooit meer naar gekeken. Ken het eigenlijk 

helemaall  niet. Het boeit me niet' (Gerrit Helman). Inhoudelijke bezwaren had men eigenlijk 

niett tegen Ederveen, het was eerder een kwestie van desinteresse. De moppentappers von-

denn Ederveen niet humoristisch, en zelfs niet eens interessant. Vergelijkbare ongeïnteres-

seerdee uitspraken werden gedaan over Deelder, Jiskefet, Haenen, Reve, Wim T. Schippers, 

AbsolutelyAbsolutely Fabulous, of, zoals deze, over Dorrestijn: 'Zegt mij niks. Staat daar te kwelen op 

televisiee en dan zeg ik: nou zou wel kunnen maar is aan mij niet besteed gewoon. En ook 

niett om die figuur want dat zou me een zorg zijn, maar nee, dat boeit me niet. Heb er geen 

voelhorenss voor geloof ik.'(Kees van Dokkum) 

Ditt is hoe dergelijke onbekendheid werkt: iemand wordt door een programma of humo-

ristt niet vermaakt, niet geraakt, niet geamuseerd, maar ook niet boos, beledigd, of geïrri-

teerd.. Men heeft geen enkel inhoudelijk bezwaar. Na een eerste keer per ongeluk langszap-

penn heeft men er nooit meer naar gekeken. Vaak blijf t het mensen niet eens bij: men kan 

zichh er ook niets meer van herinneren. Het 'zegt' mensen 'gewoon niks' - de humor niet, 

maarr ook de persoon, het verhaal, de thematiek en de stijl niet. 

128 8 



Bekenderee humoristen en programma's uit het elitaire cluster werden vaak op vergelijk-

baree gronden afgewezen: niet op basis van concrete bezwaren, maar omdat het mensen 

'nietss zegt'. De toon was hierbij vaak ook wat vertwijfeld: 'Ik weet het niet, misschien staan 

hunn gezichten me wel gewoon niet aan' (Claudia van Leer over Van Kooten en De Bie), of 

nogg weifelender: 'Van Kooten en De Bie. Ja. Nee, of het nou te highbrow voor mij was, ik 

weett niet. Of ze zijn te scherp of zo. Ik kon ze niet waarderen' (Ton Linge). Mensen hebben 

nauwelijkss argumenten, en zelfs geen woorden om uit te leggen wat hen niet bevalt: ze zien 

hett en er gebeurt niets. 

Watt ze dan zien, als ze per ongeluk toch kijken, is vaak ook verrassend anders dan wat 

ikk altijd gemeend heb te zien. Zo zei Ivo Engelsman over Van Kooten en De Bie: 'Als ze 

allebeii  als vrouw verkleed zijn, nou ja, een ander kan dat leuk vinden, maar dat zegt me 

niks.. Komt een beetje raar over. Maar een ander kan in een deuk liggen hoor haha [nepla-

chen]]  leuk.' Hij heeft het hier over de twee zusters Jettie en Kootje Veenendaal, twee wat 

kakkineuzee dames met parelkettingen, in wie ik altijd heel overtuigende personages had 

gezien.. Engelsman ziet hier een heel goedkope humoristische truc: een man in vrouwenkle-

ren,, een soort Snip en Snap - inderdaad een vrij banale vorm van humor. Hij begrijpt het 

helee programma anders dan ik het ooit gezien heb. Hij heeft een heel andere 'lezing' van 

dezelfdee humor (Fiske 1989; Hall 1980). 

Err is hier een merkwaardig uitsluitingsmechanisme aan het werk: mensen kijken naar 

hetzelfde,, maar ze zien iets heel anders. Of beter: ze zien er eigenlijk niets in. Er is blijkbaar 

ietss aan de humor in het elitaire cluster waardoor veel mensen, niet alleen lager opgeleiden, 

maarr ook een deel van de hoger opgeleiden, acuut hun belangstelling verliezen. De ontoe-

gankelijkheidd van deze humor - en ontoegankelijk is het blijkbaar - is niet eens gelegen in 

inhoudelijkee overwegingen, maar louter in het feit dat het mensen niets zegt. Deze desinte-

ressee is een directe, niet beredeneerde reactie, bijna even direct als lachen of verontwaardi-

ging.. Het is, inderdaad, zoals Jansen zei, een kwestie van 'voelhorens' die iemand wel of 

niett heeft: het vermogen om iets grappig te vinden maakt deel uit van wat Bourdieu noemt: 

iemandss habitus. 

Omm elitaire humor te kunnen waarderen, is blijkbaar een habitus vereist die niet iedereen 

heeftt en die samenhangt met opleidingsniveau. Het waarderen van deze elitaire humor vergt 

eenn zekere distantie of vertaalslag die vergelijkbaar is met de 'esthetische dispositie' van 

Bourdieuu (1979): de esthetische basishouding die ook nodig is voor het waarderen van 

modernee en abstracte kunst. Deze esthetische dispositie hangt, net als de elitaire humor-

habitus,, samen met opleidingsniveau, of specifieker: met cultureel kapitaal, met een manier 

vann kijken, redeneren, nadenken en communiceren die mensen van huis uit meekrijgen, 

maarr die voor een belangrijk deel ook wordt aangeleerd in het onderwijs. Deze dispositie 

wordtt gekenmerkt door een afstandelijke, en wat intellectualistische of cerebrale kijk op 

schoonheidd en genot: niet het direct toegankelijke plezier van iets wat op het eerste gezicht 

129 9 



aantrekkelijk,, mooi of leuk is, maareen gedistantieerder genot van zaken die je moet 'leren 

waarderen'.. Literatuur, abstracte kunst of hedendaagse klassieke muziek is bij een eerste 

kennismakingg niet mooi of leuk. Iets vergelijkbaars geldt voor elitaire humor: op het eerste 

gezichtt is het niet meteen grappig of aantrekkelijk en soms komt het aanvankelijk zelfs 

onaangenaamm over: Ederveen is op het eerste gezicht traag, De Jonge lijk t in eerste instantie 

voorall  druk en chaotisch, en Jiskefet, De Hunkering of Hans Teeuwen kunnen zelfs uitge-

sprokenn verontrustend zijn. 

Inn de praktijk is deze habitus exclusief, maar hij komt niet louter voort uit snobisme. De 

esthetischee waardering van elitaire humor is, bij de mensen die deze houding geïnternali-

seerdd hebben, volstrekt automatisch: lachen om Ederveen is een even directe reflexmatige 

reactiee als de desinteresse van de moppentappers. Ook voor de makers van de humor die 

voorall  door hoger opgeleiden op prijs wordt gesteld is deze waardering automatisch: ik 

althanss geloof niet dat Dorrestijn of Ederveen expres 'moeilijk doen'. Ze zijn zozeer ge-

schooldschoold in een bepaald idioom dat het voor hen niet meer moeilijk is, zoals ik geschoold 

benn in mijn sociologisch jargon terwijl ik nog steeds niet denk dat ik ontoegankelijk schrijf; 

omdatt ik niet beter weet of mensen snappen wel wat een latente functie of een habitus is. De 

liefhebberss van elitaire humor hebben simpelweg andere ideeën over goede en slechte hu-

morr en daarom zien ze in deze humor iets wat anderen er niet in zien. 

Ditt geldt ook andersom: liefhebbers van volkse humor zien ook iets wat anderen niet 

zien.. Het verschil is dat anderen daar niet niets zien, maar iets wat ze afkeuren: platvloers-

heid,, oubolligheid, flauwiteiten - of misschien vinden ze het gewoon saai. Het is echter niet 

opp dezelfde manier ontoegankelijk; het kan afkeer, verveling of ergernis oproepen, maar 

nooitt de niet-begrijpende, nauwelijks in woorden te vatten desinteresse die bijvoorbeeld 

DertigDertig minuten kan veroorzaken. Zoals één van de moppentappers terecht opmerkte: 'André 

vann Duin daar kan iedereen naar luisteren, de een vind het flauw, de ander lacht zich een 

deuk,, maar is voor iedereen toegankelijk' (Egbert van Kaam). Als het om André van Duin 

gaatt ziet iedereen iets waarover hij een mening kan vormen en waarover hij zich gemach-

tigdd voelt een mening te hébben; voor Ederveen of De Jonge geldt dit in veel mindere mate. 

Ditt vormt (een deel van) de winst van een hoge opleiding: je hebt steeds meer om af te 

keurenn en op neer te kijken. 

VOLKSEE EN ELITAIRE HUMORSTIJLEN 

Watt maakt dat humor mensen wel 'iets zegt'? Wat zien mensen in de humor die zij humo-

ristischh vinden? De vragenlijst beschrijft dit, maar geeft hier geen antwoord op. In een ge-

sprekk kunnen mensen proberen het onder woorden te brengen. Tijdens de interviews heb ik 

dann ook uitgebreid besproken wat mensen beschouwen als goede en slechte humor, wat ze 
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waarderenn in hun favoriete humoristen en wat zij zagen als ze keken naar humoristische 

televisieprogramma's.. Daaruit bleek dat mensen heel verschillende criteria hebben voor wat 

goedee en slechte humor is. 

Inn gesprekken springt variatie veel meer in het oog en verdwijnen overeenkomsten snel 

uitt zicht. In de interviews kwam ik veel meer individuele variatie tegen dan zichtbaar wordt 

inn cijfers en statistische analyses. Toch zijn de humorstijlen uit de vragenlijst in de inter-

viewss goed te herkennen. Dat wil zeggen, van de vier gevonden stijlen hielden er drie stand: 

dee volkse stijl, de elitaire stijl en de veteranen. Het cluster met de vedettes viel tijdens de 

interviewss al snel uit elkaar.8 Liefhebbers van De Jonge verschilden nogal van liefhebbers 

vann De Leeuw of Van 't Hek, zowel wat hun achtergrond, als wat hun overige voorkeuren 

betreft.. Mijn indruk is dat de correlatie tussen deze drie cabaretiers het gevolg is van hun 

grotee bekendheid: ook mensen die tijdens de interviews niet zo geïnteresseerd leken te zijn 

inn cabaret, hadden hen hoge cijfers gegeven. Desgevraagd konden zij hiervoor vaak geen 

redenn geven. Beroemdheid leidt automatisch tot een verhoging van de waardering, maar dit 

iss meestal geen doordachte of diepgevoelde waardering. Er zit een element van sociale 

wenselijkheidd of volgzaamheid in. 

Ookk de veteranen-stijl kwam naar voren uit de vragenlijst, maar deze kwam nauwelijks 

zelfstandigg voor. Elf van de geïnterviewden hadden een meer dan gemiddelde waardering 

voorr en bekendheid met de veteranen, maar deze stijl bleek in de interviews altijd gecombi-

neerdd te zijn met ofwel een volkse, ofwel een elitaire stijl. Tijdens de interviews bleken 

mensenn vaak ook een voorkeur te hebben voor ofwel de meer elitaire humoristen in dit 

clusterr - Kan, Schmidt - ofwel juist voor de volksere - Hermans, Tailleur. 

Zowell  het intellectuele als het volkse cluster kwamen duidelijk naar voren uit de inter-

views.. Van de tweeëndertig geïnterviewden uit de steekproef hadden acht een volkse smaak; 

twaalff  hadden een meer dan gemiddelde waardering van en bekendheid met de elitaire hu-

morstijl.99 Wat nauwelijks voorkwam waren mensen die zowel van volkse als van elitaire 

xx Een voorafschaduwing van het uiteenvallen van dit cluster zat echter al wel in de statistiek: Cronbachs a, een 
maatt voor interne samenhang van de items in één schaal, was vrij laag: 0,63. Ook in figuur 6.1, de weergave van 
dee PRINCALS-analyse is dit cluster niet goed te onderscheiden. 

yy Hoewel de respons op de vragenlijst niet representatief genoeg was om conclusies te trekken over de versprei-
dingg van humorsmaken in de Nederlandse bevolking is het wellicht toch interessant om de cijfers over de infor-
mantenn te vergelijken met de waardering voor elke stijl door alle respondenten. In de vragenlijst bleek dat 47% 
vann de respondenten een meer dan gemiddelde waardering voor de volkse humoristen had; 51% een meer dan 
gemiddeldee waardering voor de elitaire humorstijl; 45% een meer dan gemiddelde waardering voor de veteranen; 
enn 60% een meer dan gemiddelde waardering voor de vedettes. (Deze cijfers geven overigens ook al aan dat dezes 
scoress keurig normaal verdeeld zijn.) Als bekendheid wordt meegenomen in de berekening van een score daalt het 
percentagee liefhebbers van elitaire humor aanzienlijk: naar 39%. Bij de andere smaken treden minder drastische 
wijzigingenn op. Slechts 6% van de respondenten had voor geen van de stijlen een meer dan gemiddelde waarde-
ring;ring; 22% waardeerde één stijl bovengemiddeld; 38% had een meer dan gemiddelde waardering voor twee stijlen; 
299 % had een meer dan gemiddelde waardering voor drie stijlen - het ging hier in het algemeen om de veteranen, 
dee vedettes en of de volkse, of de elitaire stijl - en 6% waardeerde alles bovengemiddeld. 

131 1 



humorr hielden. Deze twee smaken lijken elkaar uit te sluiten. Slechts vier personen combi-

neerdenn deze twee smaken, maar deze vier hadden dan ook een uitgesproken brede smaak: 

zijj  vonden alle soorten humor even leuk, dus ook Kaandorp, moppen, Amerikaanse come-

dy'ss en Britse series. En uiteraard: niet alle geïnterviewden hoorden bij een van de hu-

morstijlen.. Acht van de geïnterviewden vielen buiten elke stijl. Op deze personen en hun 

smaak,, voorkeuren, bezwaren zal ik in een latere paragraaf ingaan. Eerst wil ik de argumen-

tenn bespreken van de liefhebbers van de volkse en elitaire humor. Waarom vinden zij humo-

ristenn en televisieprogramma's humoristisch? 

ArgumentenArgumenten voor volkse humor 

Dee volkse stijl was zichtbaar in de interviews: mensen die Van Duin noemden, hielden ook 

vann Schouten, Millecam, Moppentoppers, Banana Split, Flodder, Over de roooie en Ook 

daldal nog. Op basis van de ingevulde vragenlijsten vallen acht van de geïnterviewden uit de 

steekproeff  (25%) in dit cluster: vier mannen, vier vrouwen; één universitair opgeleide - de 

artss die ook van moppen hield -, een HTS-er; twee personen met een middelbare beroepsop-

leiding;; een met een lagere beroepsopleiding; en drie met middelbare school (tweemaal 

mulo.. eenmaal havo niet afgemaakt). Deze mensen hadden allemaal ook een bovengemid-

deldee waardering voor de moppen. Het merendeel van de moppentappers hield ook van dit 

typee humor: als ik met terugwerkende kracht hun interviews indeel in de vier clusters, heb-

benn vijfentwintig van de vierendertig een volkse humorstijl - bij de jongeren veelal gecom-

bineerdd met een voorkeur voor de 'hardere' humor van Youp vann 't Hek. De overige negen 

gavenn praktisch allemaal de voorkeur aan de oudere humoristen, met name Toon Hermans 

enn Tom Manders (Dorus). André van Duin was onder de moppentappers de grote favoriet, 

evenals-weinigg verbazend - Moppentoppers. 

Veell  meer dan bij de liefhebbers van elitaire humor was hun voorkeur en afkeer voor 

humoristenn geformuleerd in termen van persoon: Tineke Schouten 'komt erg humoristisch 

over';; Freek de Jonge is een 'rare man'; Ron Brandsteder 'maakt een plezierige indruk'; 

Sylviaa Millecam is een 'prachtiemand'. Het grootste compliment dat hier werd gegeven was 

meestall  voor André van Duin: 'Als je zijn gezicht ziet moetje al lachen' (bv. Frouke Hui-

zinga,, Claudia van Leer, Jan Jurriaans, Gerrit Helman, Egbert van Kaam). Het werd ook 

well  gezegd over Toon Hermans: 'Gewoon zoals-ie kijkt. Dan moet je al lachen.' (Patrick 

Kok);; en éénmaal over Sylvia Millecam (Ivo Engelsman). Alleen mensen met een volkse 

stijll  gaven dergelijke complimenten waarbij persoon en humor bijna gelijk werden gesteld. 

Ookk bezwaren tegen mensen die ze niet grappig vonden werden op een vergelijkbare manier 

geformuleerd:: 'hun gezicht staat me gewoon niet aan' (over Van Kooten en De Bie); 'hij 

(Vann 't Hek) komt gewoon niet plezierig over.' 

Ookk 'spontaniteit' of 'ongedwongenheid' werd zeer gewaardeerd in humoristen en tele-

visieprogramma's:: Van Duin, Schouten, maar ook Millecam en alle deelnemers aan Ook dat 
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nognog werden geroemd om hun 'spontane humor'. Ook dit is uiteraard een karakteristiek van 

eenn persoon, niet alleen van diens humor. 

Alss ik daar naar kijk en luister naar, naar André van Duin, is het net of-ie dat op dat moment 
watt er gebeurt, verzint, hè. Het komt zo, hij brengt dat zo plots, of het hem ineens invalt hè. 
Ikk weet zeker dat het niet zo is. Het is ingestudeerd. Maar je voelt van die cabaretist die is 
spontaan.. Ja wat ik dus van die André van Duin goed vind, dat ik denk van die vertelt dat, die 
valtt dat ineens in hè. Die vertelt dat niet om de moppen maar om de mensen gezelligheid te 
geven.. (Jan Jurriaans) 

'Spontaniteit'' betekent dus niet alleen ongekunsteldheid, dat iemand naturel overkomt; maar 

hett wordt hier in een adem genoemd met 'gezelligheid'. 

Dee behoefte aan gezelligheid hangt ook samen met een volgende belangrijke overwe-

ging:: dat goede humor niet kwetst. Een leuke grap, een goede humorist, en een vermakelijk 

programmaa mag nooit mensen 'krenken' of 'beledigen'. Dezelfde man nog eens over Van 

Duin:: 'Toch van die manier waarop dat-ie iets vertelt en ja, en ook de mopjes, hij is nooit 

nooitt vervelend. Hij maakt geen moppen ten koste van anderen hè.' Humoristen en pro-

gramma'ss die wel kwetsend zijn worden dan ook afgekeurd. Vaak ging dit om - voor mij -

zeerr onverwachte personen. Een oudere vertegenwoordiger zei over Wim Kan: 'Boeit me 

niett zo omdat-ie vrij regelmatig in politiek mensen krenkt en nou dat vind ik niet zo gezel-

lig.. Ik hou echt van nou plezierige humor zonder dat ze mensen krenken. Dan vind ik het 

well  leuk.' (Ivo Engelsman) 

Kwetsenn is een weinig eenduidige categorie: deze man had bezwaar tegen Wim Kan, 

maarr houdt wel racistische grappen (zolang er maar niemand van de aangesproken groep bij 

is).. Hij hield ook niet van Paul de Leeuw omdat die mensen voor gek zet, Freek de Jonge 

vondd hij te ver gaan, maar Banana Split vond hij weer erg leuk, vooral 'als ze iemand te 

grazenn nemen die denkt dat-ie het allemaal zo goed weet en met hem kan niets gebeuren, ze 

hebbenn d'r zo een te pakken dat vind ik helemaal leuk.' Kwetsen omvat dus niet alle humor 

tenn koste van andere mensen. Het mag zolang er bepaalde grenzen in acht worden genomen: 

hett mag niet waar de slachtoffers bij zijn, behalve als deze het verdiend hebben. En het 

heeftt ook met de machtspositie van het doelwit van de grap te maken. Engelsman, ze ver-

moedd ik op basis van zijn uitspraak over Kan, maakt bezwaar tegen grappen ten koste van 

machthebbers. . 

Belangrijkerr dan wat precies geldt als kwetsend is voor dit moment de algemene uit-

spraakk die hij hier doet over humor: hij wil 'plezierige humor': het moet wel gezellig blij-

ven.. Gezellig, spontaan, niet kwetsend, plezierig, 'als ik hem zie moet ik al lachen' - het 

gaatt hier om de beschrijving van een persoon, een sfeer. Het beeld dat uit deze beschrijvin-

genn opdoemt van goede humor is de gezellige avond: goed gezelschap, plezierige sfeer, 

aardigee mensen. 
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Sommigee complimenten hadden wel meer betrekking op het type humor, los van de 

sfeerr of persoonlijke presentatie. Een groot compliment was simpelheid. Bijna iedereen 

noemdee dit: men houdt van 'eenvoudige humor' 'waar je niet over hoeft na te denken', die 

'gewoonn leuk1 is. Zoals Van Dokkum, de arts die van moppen hield, zei over André van 

Duin,, waarschijnlijk de meest typische vertegenwoordiger van deze volkse humorstijl: 

'Andréé van Duin die is gewoon recht voor zijn raap, daar hoefje eigenlijk niet bij na te 

denken,, dat is alleen maar plezier'. En ook een sitcom als Flodder moet niet te moeilijk 

zijn:: 'Moet gewoon heel relaxed zijn. Als ik even naar de keuken wil dan kan ik gerust naar 

dee keuken. Als ik weer terug kom, nou j a ik heb niks gemist [lacht]. Het is nog steeds even 

leuk.'' (Frouke Huizinga) 

Al ss mensen simpelheid waarderen, is 'moeilijk' uiteraard een bezwaar. Humoristen als 

Freekk de Jonge, maar ook Herman Finkers en Youp van 't Hek werden wel afgekeurd omdat 

zee te moeilijk zijn; of omdat je 'er wel echt bij moet blijven'. 

Freekk de Jonge. Nou die kan ik helemaal niet volgen. Dat gaat gewoon te snel, dan heb ik ge-
woonn de helft niet gehoord en dan denk ik van: dan doe ik er ook geen moeite voor om het 
nogg te volgen, want dan vind ik het gewoon al niet interessant meer. Als het teveel gaat kos-
tenn om te denken van: wat zegt-ie allemaal dan... Maar niet echt dat ik er een hekel aan heb. 
Ikk bedoel dat niet. (Claire van Kampen) 

Jaa ik hou niet van Freek de jonge. Ik vind humor dat moet makkelijk zijn. Hij maakt een grap-
jee en dan komt-ie een half uur later komt-ie daar op terug en dat kan ik allemaal niet bij -
tenminstee daar heb ik dan geen zin in. Zit ik in het theater en dan moet ik gewoon lekker ont-
spannenn boem direct humor dat ik niet een half uur terug moet denken van 'o ja'. Nee. (Gerrit 
Helman) ) 

Ditt doet weer denken aan het eerder beschreven gebrek aan 'voelhorens' voor deze humor: 

dezee mensen zien het, weten niet wat ze ermee aan moeten en geven al vrij snel de moed op. 

Eenn laatste argument heeft wel uitsluitend betrekking op een bepaalde vorm van humor, 

enn niet op een persoon: de liefhebbers van volkse humoristen betuigden hun liefde voor 

typetjes.. Typetjes vindt men leuk, grappig, 'echt humor', 'fraaie humor'. Bijna alle humor 

inn deze stijl is dan ook (deels) gebaseerd op typetjes: Van Duin, Schouten, Millecam, Van 

Vliet ,, Ook dat nog, en ook Flodder. Max Tailleur deed misschien niet aan typetjes, maar je 

zouu kunnen zeggen dat hij zijn uiterste best gedaan heeft om zichzelf om te vormen tot één 

typetje,, compleet met de zwaar aangezette uiterlijke kenmerken (de snor, het vette accent). 

Dee andere sitcom in dit cluster, Oppassen, lijk t iets minder zwaar aangezet, maar volgt, als 

allee sitcoms, het stramien van de karakterhumor: ieder personage is in wezen een sjabloon. 

Dee enige echte uitzonderingen zijn Over de roooie en Banana Split. Typetjes worden vaak 

ookk geroemd als een teken van vakmanschap - iets wat men verrassend genoeg vooral over 

vrouwenn zei: Millecam, Schouten, maar ook Karin Bloemen worden vaak genoemd als 

'vakvrouw'' vanwege hun typetjes. Over Millecam: 'Nou ze speelt een hoop verschillende 
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typetjes,, maar wel héél erg knap. Ik vind haar ook heel erg grappig. Hoe ze dat brengt.' 

(Froukee Huizinga) 

'Hoee hij/zij dat brengt' is een veelgebruikte frase in deze interviews. Net als bij de mop-

penn - die immers ook deel uitmaken van deze smaak - gaat de presentatie vaak boven de 

inhoud.. Dit is een opvallend verschil met de liefhebbers van de elitaire stijl, die voorkeur en 

afkeerr al snel beredeneerden aan de hand van de inhoud, thematiek of vorm van het verhaal. 

Inn dit opzicht is er een overeenkomst met de moppen: ook moppenliefhebbers leggen meer 

dee nadruk op het 'brengen', de performance (waar helaas geen Nederlands woord voor 

bestaat)) dan op de inhoud. Dit verklaart ook de uitgesproken voorliefde voor typetjes (en 

sketches):: dit is de meest nadrukkelijke vorm van humoristische performance. En deze 

liefdee voor de performance definieert men ook de verwachtingen die men heeft van humor: 

boodschapp of bedoelingen, diepere of grotere intenties worden hier maar matig op prijs 

gesteld.. Moraal heeft men geen boodschap aan - vindt men eerder vervelend, betweterig of 

zelfss grof. 'Nou ja een komiek hoeft van mij geen boodschap te hebben. Ze zijn er om je te 

amuseren,, maar ze hoeven geen boodschap uit te brengen.' (Claudia van Leer) 

ArgumentenArgumenten voor elitaire humor 

Liefhebberss van elitaire humor gebruikten andere argumenten dan liefhebbers van volkse 

humor.. In de steekproef waren dit er twaalf: onder de zes vrouwen en zes mannen waren 

driee universitair opgeleiden, zeven HBO-ers, één gesjeesde universitair student die in de 

bouww was gaan werken en één MBO-er. De mensen in deze groep keken op een heel andere 

manierr naar humor dan liefhebbers van volkse humor. Ze waren minder gericht op vakman-

schap,, presentatie en 'hoe ze het brengen'. Slechts eenmaal was een oordeel over een humo-

ristt ook een oordeel over een persoon. Vincent Zwagerman zei over Paul Haenen: 'Die 

maaktt zichzelf niet meer dan hij is of zo. Hij is heel dicht bij zichzelf (..) Hij stelt zich ge-

woonn zwak op. En ik denk dat dat ook de basis is van die humor. Datje zelf ook kwetsbaar 

opstelt.. Op het moment dat het altijd over een ander gaat dan kan het op een bepaalde ma-

nierr minder grappig zijn.' 

Hoewell  hier ook wordt gezegd dat een goede humorist niet kwetsend mag zijn, is de 

toonn opvallend anders dan in de eerder geciteerde citaten. De humorist wordt niet bezien in 

hett licht van de 'gezellige sfeer' maar beoordeeld in termen van persoonlijke integriteit. Het 

gebruiktee jargon is dat van de softe sector en het goede gesprek over relaties en persoonlijke 

problemenn en niet, zoals hierboven, de taal van de 'relaxte' avond met 'gezellige' mensen. 

Dee interviews met de liefhebbers van elitaire humor verliepen meestal soepeler dan de 

interviewss met de liefhebbers van volkse humor. Deels hangt dit samen met opleidingsni-

veau:: hoger opgeleiden zijn in het algemeen meer bedreven in het motiveren en uitleggen 

vann hun smaak. Maar ook met de lager opgeleiden in deze groep kon ik beter praten. Dit 

ontdektee ik pas bij het doorwerken van de interviews in het licht van deze humorstijlen: de 
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soepelstt verlopen interviews, de interviews met mensen van wie ik vond dat ze opvallend 

reflectieff  waren, ongeacht opleidingsniveau - de mensen dus, met wie ik het makkelijkst 

konn praten en wier argumenten voor goede humor ik het beste begreep - waren de inter-

viewss met mensen die een voorkeur hadden voor elitaire humor. Zo vormt mijn eigen reac-

tiee op de interviews onbedoeld een ondersteuning van mijn these dat een gedeeld gevoel 

voorr humor de beste basis is voor een goed gesprek. 

Voorr een groot deel werden de argumenten voor elitaire humor geformuleerd in het 

idioomm van kunst- en literatuurkritieken Hoge Cultuur. In de gesprekken met deze personen 

viell  met enige regelmaat het woord 'kunstenaar' en vaak maakte men gebruik van bijna 

literairee terminologie: 'Hij kan het stilistisch zo verwoorden dat het precies dat is en niet 

ietss anders. Je kunt iets op heel veel manieren zeggen en hij maakt dan net een vergelijking 

off  heeft een bepaald woordgebruik waardoor het beeld er precies zo uitkomt. En dat levert 

dann een lach. Ik heb nog een tijdje geleden, nou het is al weer een jaar terug geloof ik, dat 

dunnee bundeltje gelezen, ik weet niet eens meer hoe het heet, met korte verhalen of korte 

essays.. Nou ik heb echt krom gelegen' zei Marijke van der Moer, neerlandica, over Reve. 

Opvallendd hier is het vermengen van literair idioom ('stilistisch', 'beeld') met het toch wat 

platvloerseree humor-vocabulaire: 'krom liggen.' Vincent Zwagerman noemde Haenen een 

'kunstenaarr op het gebied van communicatie'; Louis Balde vond Ederveen een 'eigenzinnig 

kunstenaar';; Roos Schuurman roemde De Jonge om de 'gelaagdheid' van zijn verhalen. Het 

iss 'meer dan humor' (Louis Balde), 'mooi én grappig' (Marijke van der Moer, Roos 

Schuurman)) zei men over de verhalen van De Jonge, de korte films van Ederveen, de taal 

vann Van Kooten en De Bie, de stijl van Reve. Men sprak over humor in termen van stijl, 

esthetiekk en oorspronkelijkheid. In de ogen van deze personen moeten esthetiek en humor 

elkaarr versterken: 'Als het in een heel verhaal zit dan beklijven de grappen ook meer. Je 

kuntt ze terug halen. Dus je kunt ook nagenieten.' (Marijke van der Moer) 

Eenn van de belangrijkste criteria voor goede humor in deze groep is 'scherpte': humor 

moett een zekere schok teweegbrengen. Dit schokeffect mag niet 'vrijblijvend' (Louis Bal-

de)) of 'oppervlakkig' (Bart Winia) zijn. In het volgende citaat probeert Corine Steen uit te 

leggenn wat het verschil is tussen verantwoorde en onverantwoorde grofheid: 

Mett Freek de Jonge toentertijd toen had je dus ook zoiets van... Ik weet nou even niet meer 
welkk programma- van 'aaaiii daar kwam de gele auto aan. En daar stak nou net weer oma 
mett die rolstoel over', weet je wel. Dat was natuurlijk in die tijd zeker ook grove humor, maar 
daarr heb ik dan weer [lacht] daar heb ik dan weer net iets minder moeite mee. Ja waarom heb 
jee daar dan minder moeite mee? Is natuurlijk supergrof. Ja maar op een of ander manier wordt 
hett dan weer zo ingebed in het verhaal datje... Ja, datje denkt hoe krijgt-ie het voor elkaar 
omm uit dat stuk humor of opbouw van het programma dan toch weer op een rode draad thema 
terugg te komen, en dat blijkt dan toch weer humoristisch te zijn. Terwijl, ja als iemand continu 
gewoonn vuil spuit, dan is dat gewoon niet mijn gevoel voor humor nee. (Corine Steen) 
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Ditt is het 'schokeffect' als stijlmiddel, waar niet alleen De Jonge, maar ook Koot en Bie, 

Wimm T. Schippers, Hans Teeuwen en Theo van Gogh gebruik van maken. De framing is 

hierbijj  uitgesproken belangrijk, zoals ook blijkt uit het lange citaat hierboven: gewoon zo-

maarr schokken is niet leuk. 'Er moet een verhaal bij zitten' (Louis Balde), of het moet een 

zekeree functie hebben. Zoals iemand zei over Hans Teeuwen, zonder meer de grofste caba-

retierr van dit moment: 'Hij kan ontzettend grof uit de hoek komen, maar dan wel precies dat 

puntjee raken wat heel op een heel gevoelige plek lag' (Maria Romein). 

Inn tegenstelling tot de liefhebbers van de volkse humorstijl waarderen liefhebbers van 

eenn elitaire stijl het als humor meer is dan alleen amuserend. Echter, de ouderwetse 'maat-

schappijkritische'' humor wordt niet erg gewaardeerd en van 'moralisme' gruwt men. Humor 

moett 'een spiegel voorhouden' maar dit betekent niet dat de humorist zijn mening op het 

podiumm moet verkondigen. De betekenis en bedoeling moet eerder liggen in het teweeg-

brengenn van juist dit schokeffect: 'Dat vind ik toch wel een van de beste kenmerken die een 

cabaretierr moet hebben dat-ie een beetje spiegel ook voorhoudt. Grapjes maken kunnen we 

allemaall  wel maar als je het voor je vak doet moet je wel een beetje kunnen kwet-

sen.. '(Sybren Boonstra) Het gaat hier niet om humor die gezellig of plezierig moet zijn. De 

personenn die bij deze stijl horen doen dan ook helemaal niet hun best om aardig gevonden 

tee worden; en de geïnterviewden leken dit ook helemaal geen interessante vraag te vinden. 

Bijj  elitaire humor is men er niet op uit het publiek het alleen maar naar de zin te maken. 

Dee personen die deze stijl waarderen houden ook vaak van absurdisme; wat al blijkt uit 

dee aanwezigheid van Jiskefet en Monty Python in deze groep. Men waardeert rare denk-

kronkelss en surrealistische sketches zoals de Dierenwinkel van Jiskefet; en ook Kamagurka 

werdd een aantal keer genoemd. Waarom dit nu precies leuk was kon men vaak niet goed 

onderr woorden brengen. Zoals al aangekondigd in het theoretische hoofdstuk weet de we-

tenschapp ook weinig raad met absurde humor. Eén van de geïnterviewden deed een poging: 

KunKun je zeggen waarom dat absurde je aanspreekt? 
Jaa dat is heel moeilijk inderdaad. Eh. Ja omdat het ook bepaalde gedachtekronkels zijn die 
grappigg zijn. Ik vind het bijvoorbeeld bij Monty Python heel leuk dat een hele alledaagse situ-
atiee ontzettend uit de uit de hand gaat lopen. En dan ga je het dus omkeren. Dan ga je niet 
denkenn dat een realistische situatie wordt nagespeeld maar het gaat dus een stap verder: het 
wordtt helemaal in het extreme doorgevoerd en dan ga je in bepaalde realistische situaties ook 
voorr jezelf bedenken: wat zou er gebeuren als je dat heel extreem door zou voeren? En dan 
wordtt het grappig, omdat je dan iets heel geks krijgt. Je krijgt een soort botsing tussen perso-
nen,, mensen die langs elkaar heen praten en dat kun je ook heel vaak terugzien maar dan 
minderr extreem. Ik weet niet precies wat dat is. Op een of andere manier vind ik dat toch heel 
leuk.'' (Roos Schuurman) 

Aann absurdisme worden wel eisen gesteld, want te eenvoudig absurdisme wordt ook weer 

niett gewaardeerd: 'Dat heb ik dan met iemand als Bert Visscher. Dat is een absurdisme 

waarvann ik denk van: ja... prrt gooi maar in m'n petje. Het is te makkelijk ofte dichtbij. Te 
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simpel,, maar daar zeg ik ook mee dus dat humor soms gecompliceerd moet zijn. Het is 

gewoonn te makkelijk. Het is te voor de hand liggend. Net als bij Van Duin.' (Marijke van 

derr Moer) 

Ditt is het laatste argument voor elitaire humor: humor moet soms gecompliceerd zijn. Of 

inn elk geval: niet te makkelijk. Dit is een direct spiegelbeeld van de argumenten voor volkse 

humor:: daar was 'simpel' een compliment en 'moeilijk' een bezwaar. Deze vrouw gebruikt 

hett dan ook ogenblikkelijk als argument tegen Van Duin. Het is het enige argument waar 

menn vaak nogal besmuikt over deed, omdat het een zo directe afkeuring van een ander type 

humorr inhoudt en dus al snel leidt tot het maken van een hoog-laag-indeling. Dit gaf mensen 

eenn wat ongemakkelijk gevoel: 

Ikk heb al bij Freek de Jonge, ik denk dat dat toch over het algemeen redelijk opgeleide men-
senn zijn die hem leuk vinden. André van Duin denk ik dat dat dan met name ongeveer niet of 
lagerr opgeleide mensen zijn die hem leuk vinden. Dus ik denk dat dat bij een aantal mensen 
well  duidelijk te zeggen is. 
Alaarr  bent u dun ook echt geneigd om een hoog laag onderscheid te maken in de humor? 
[hijj  grinniktj 
'Klinkt'Klinkt er wel een beetje naar dan. 
Ja,, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Een humor voorde happy few en een eh soort humor voor... Ja, dat is 
natuurlijkk een waardeoordeel geven. Ja laat ik het zo zeggen het is natuurlijk heel moeilijk om 
aann iemand die helemaal gek is op André van Duin te zeggen waarom je hem niet goed vindt. 
Enn omgekeerd waarom vind ik nou Freek de Jonge een heel goede artiest? Hoe moet ik dat 
nouu vertellen aan iemand die er niks aan vindt of die niet verder komt dan van 'het is maar 
shockerenn en het is maar dit en het is maar dat'. Dat is natuurlijk lastig. En ja kun je dan in-
derdaadd zo ver gaan om te zeggen van: 'nou ji j bent te dom om dit te snappen.' Ja, soms denk 
ikk dat wel eens natuurlijk, maar je zegt dat niet zo gauw tegen mensen. Maar ja het is gewoon 
eenn feit dat sommige uitingen van humor nogal wat van de elasticiteit van de geest van de 
ontvangerr vergt, en dat andere vormen van humor ook te consumeren zijn als mensen op vrij-
dagavondd moe in hun stoel zitten en iets hebben van nou wil ik geamuseerd worden. Dus ja 
ik.. ik denk dat het uiteindelijk wel een beetje zo is. Dat denk ik wel. (Louis Balde) 

Hett ongemak over het maken van onderscheid, het besef dat hiermee iets afgekeurd wordt 

enn dat dat niet geheel gepast is, is duidelijk voelbaar. Het is zeker geen toeval dat dit ook 

weerr een sociale stijger was, evenals overigens de vrouw die zei dat humor 'soms gecom-

pliceerdd moet zijn.' Deze mensen zijn zich niet alleen merkbaar bewust van het elitarisme 

vann wat ze zeggen; de vergelijking met andere soorten humor is bij hen sterker aanwezig. 

Wall  mij het meest verraste aan de argumenten voor elitaire humor is dat de geïnterview-

den,, ondanks hun opvallende vaardigheid in het formuleren van hun argumenten en bezwa-

ren,, het meest in het oog springende kenmerk van deze humor, en ook hetgeen wat alle 

humorr in dit cluster verbindt, niet noemden. Het dichtstbij kwam een vrouw die zich in de 

loopp van het interview wat verbaasd afvroeg waarom ze eigenlijk van Jiskefet hield: 'Ja wat 

moett je daar nou van zeggen. Want dat hangt natuurlijk overal tussenin wat ik net heb ge-

zegd.. Ja het is platvloers. Het is simpel. En toch is het leuk. Ja ik denk toch de manier waar-

opp het gebracht wordt. En de toon, hoe ze alles in een context plaatsen.' (Corine Steen) 
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Watt naar mijn mening alle humor in deze groep het meest typeert is - en ik maak hier 

dann maar even gebruik van mijn eigen autoriteit als humor-wetenschapper - de ambiguïteit 

vann de humor. Bij de elitaire humor blijf t de grens tussen humor en ernst steeds onduidelijk; 

err zit altijd een zekere ironie in; er zijn plotselinge overgangen naar andere emoties. Dit is 

hett duidelijkst bij Dertig minuten, waar eigenlijk niemand meer zeker wist of dit nu echt 

humorr was. Maar ook bij de anderen in dit cluster is de framing onduidelijk: je blijf t je 

afvragenn in hoeverre Reve het meent met die kerk; en of Dorrestijn nu echt zo ongelukkig 

is.. Daardoor weet je vaak ook niet zeker waarom en om wie je lacht: lach je bij Wim T. 

Schipperss nu echt om winden en boeren, of om mensen die lachen om winden en boeren, of 

omm een wereld waar mensen lachen om winden en boeren? Als Freek de Jonge moppen 

vertelt,, lach je dan om de moppen, of om het feit dat er moppen worden verteld? Of werd je 

misschienn helemaal niet geacht om dit grappig te vinden? 

Hett contrast met de humor van Van Duin, Flodder, Banana Split, sitcoms en moppen-

tapperss is ook juist hier het duidelijkst: die is altijd nadrukkelijk geframed als 'grappig'. Net 

alss bij moppen: het is zeer eenduidig en nadrukkelijk bedoeld als humor. De presentatie is 

meestall  duidelijk óf humor óf iets anders - Van Duins gezicht verandert ogenblikkelijk als 

hijj  serieuze liedjes gaat zingen - en bij twijfel zijn er altijd lachbanden, snorren, pruiken en 

accentenn om aan te geven dat we hier met humor van doen hebben. 

Dee beste samenvatting van de argumenten voor elitaire humor is misschien wel de vol-

gendee frase, die vaak terugkwam in de interviews; 'meer dan alleen humor', 'niet alleen 

maarr grappig'. Men verwacht van humor dat het meer betekent en meer emoties oproept 

dann alleen vermaak. De overeenkomst met Bourdieus esthetische dispositie, die beschrijft 

hoee men ook bij hoge kunst niet zo zeer zoekt naar direct toegankelijke genot, maar naar 

'meerr dan alleen maar mooi' is treffend. De humor in deze stijl is vaak vermengd met ande-

ree emoties; positieve, zoals esthetische waardering of ontroering, maar vaker negatieve: 

schok,, verontwaardiging, gêne, verdriet, ongemak, verwarring. Hierdoor kan de humor in 

ditt cluster schrijnend of verontrustend worden. Wat men precies verwacht van humor in 

dezee stijl is dan ook moeilijker samen te vatten dan bij het volkse cluster: wat men wil is 

niett de sfeer van de gezellige avond; men zoekt niet zo zeer een sfeer, maar eerder een erva-

ring:: een intellectuele of emotionele prikkeling. 

Dee cijfers wezen al uit dat verschillende mensen verschillende dingen grappig vinden, maar 

dee interviews voegen hier nog een belangrijk element aan toe: achter deze verschillen gaat 

eenn heel verschillend beeld schuil van wat humor is, of moet zijn. Mensen vinden niet alleen 

anderee dingen grappig, ze hebben andere ideeën over wat goede en slechte, leuke en verve-

lendee humor is. Dit betekent dat mensen, zelfs als ze lachen om hetzelfde, misschien wel om 

heell  verschillende redenen lachen (Fiske 1989; Hall 1980). 
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Datt verschillende mensen hetzelfde grappig vinden, maar het bezien vanuit een andere stijl, 

mett een andere logica, is goed te zien bij Jiskefet, een vPRO-programma dat twee seizoenen 

langg zeer populair was en vervolgens ook in hoog tempo het grootste deel van zijn publiek 

weerr verspeelde. Op het toppunt van hun roem, toen zij Debiteuren/Crediteuren maakten, 

eenn serie sketches die speelde op een kantoor, keek een groot deel van het Nederlandse 

volk,, ook mensen die gewoonlijk nooit naar de VPRO keken. Deze mensen waardeerden 

JisefetJisefet echter vaak op basis van volkse redenen. Een van de geïnterviewde moppentappers 

waardeerdee het bijvoorbeeld om 'hoe ze het brengen': 'Ik vind het gewoon hoe ze het spe-

len,, dat vind ik echt fantastisch. Hoe ze het verzinnen enzo. Het is steeds maar weer een 

anderr typetje' (Jasper Bentinck). Een andere moppentapper waardeerde de simpelheid: 'Ja 

datdat zijn dezelfde van crediteuren debiteuren. Ja dat vond ik wel mooi. Ja ja, hoe dommer 

hoee mooier. Ja da's altijd hetzelfde. Daar zat je al op te wachten dat juffrouw Jannie [de 

depressievee koffiejuffrouw op het kantoor van D/C, GK] binnenkwam' (Joost Wiersema). 

Louiss Balde bezag het vanuit de elitaire logica: 'Jiskefet ja die heb ik bij tijd en wijle 

well  gevolgd met name die debiteuren crediteuren [...] Ja ehm toch ook wel weer na een 

tijdjee wat beperkt, moet ik zeggen. In eerste instantie vond ik het een heel originele aanpak, 

eenn heel originele opvatting van humor maar ja (..) Op een gegeven moment, de setting was 

toch,, op een gegeven moment nadat ik het een aantal keer gezien had was het verassende er 

watt vanaf.' 

Daarnaastt waren er mensen die een andere reden hadden. Veel mensen waardeerden 

DebiteurenDebiteuren Crediteuren vooral omdat ze hun eigen kantoor en hun eigen collega's erin 

herkenden:: 'Ik heb alleen een stukje van Jiskefet gezien dat ze dus op dat kantoor zaten en 

datdat dan zij met die koffie kwam en zo, maar dat komt denk ik omdat ik zelf op kantoor zit. 

Debiteuren/crediteurenn was dat. Maar dat vond ik dus echt heel leuk. (..) Maar dan zag je 

gewoonn dingen gebeuren waarvan je denkt van "ja die gebeuren inderdaad gewoon op kan-

toor".. Dus ik denk dat ik dat daarom leuk vond. Voor de rest heb ik eigenlijk nooit wat van 

hunn gezien hoor.' (Claire van Kampen) 

Enn dan waren er nog mensen die hun geheel eigen, moeilijk in stijlen in te passen argu-

mentatiess en overwegingen hadden, zoals Vincent Zwagerman: 'Dan zitje soms te kijken en 

denkk je van, nou, dat je nou nog zit te kijken. Maar dan achteraf [lacht], dat vind ik het 

leukee eraan. Achteraf is het dus, ja vind ik het ontzettend grappig [lacht]. Dan denk ik, het 

komtt steeds weer terug, in bepaalde situaties ofzo. En we hebben toen een bepaald moment 

eenn stukje [harde stem] "Peter! Peter! Peter!" [dit was een serie sketches waarbij drie man-

nenn in stofjassen die allemaal Peter heetten rondliepen in bossen en supermarkten, onderwijl 

steedss "Peter" roepend, GK] dat ik denk: ah, nou nou gaan ze te ver of zo. Dit slaat echt 

helemaall  nergens op. Maar ondertussen loopt iedereen "Peter!" [lacht] En dan komt het de 

volgendee keer weer en dan lig ik helemaal dubbel [lacht].' (Vincent Zwagerman) 
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HUMORSTULENN EN SMAAKVARIATIES: 

SEKSE,, LEEFTIJD, EN PERSOONLIJKE SMAAK 

Niett alle humor is echter zo eenvoudig in verband te brengen met leeftijd en klasse. Er zijn 

inderdaadd (hoop ik te hebben aangetoond) hoge en lage humorstijlen, met een eigen logica 

enn eigen criteria voor goede en slechte humor, maar niet alle humor valt aan de hand van 

dezee criteria te beoordelen. En bovendien: niet alle humor valt binnen de hoge en lage hu-

morstijlen.. De twee bekendste humoristen van Nederland, De Leeuw en Van 't Hek, bij-

voorbeeldd niet. Ook niet alle geïnterviewden bleken in te delen in deze hoge en lage stijlen; 

enn zelfs personen die in een bepaalde humorstijl vallen hebben niet altijd hetzelfde oordeel 

overr eenzelfde humorist. Iedereen heeft specifieke eigenaardigheden, voorkeuren en bezwa-

ren.. Daar komt nog bij dat ook andere achtergrond variabelen dan alleen opleidingsniveau 

eenn rol spelen. Tijdens de interviews kwam ik dan ook smaken tegen die niet alleen samen-

hingenn met klasse, maar ook met leeftijd en sekse, met identificatie met een bepaalde regio 

(Finkerss en Twente, Bert Visscher en Groningen), seksuele oriëntatie (homo's die fan waren 

vann Haenen, De Leeuw, Van Duin) of politieke standpunten (links, De Jonge, Van Kooten 

enn De Bie - rechtse humor bestaat geloof ik niet in Nederland). En daarnaast vond ik 

hoogstpersoonlijkee voorkeuren voor de 'vieze humor' in Amerikaanse tekenfilms zoals Rem 

&&  Stimpy, slapstick, nonsenshumor, taalgrapjes of de humor van kinderen. 

Tussenn de respondenten uit de steekproef zaten enkele personen die niet goed in de stijl-

indelingenn in te passen waren: vier mensen die alles grappig vonden en dus in alle stijlen 

pasten;; vier mensen die (bijna) niets grappig vonden en dus in geen van de stijlen pasten; en 

vierr mensen die wel van alles grappig vonden, maar niet pasten in één van de stijlen. De 

achtt mensen die buiten elke stijl vielen waren, op één na, allemaal vrouwen. De uitzonde-

ringg was een Surinaamse arts (Mungra) die Nederlandse humoristen allemaal vervelend 

vondd en meer in het algemeen van mening was dat Nederlanders maar weinig humor had-

den.. Dit lijk t mij een kwestie van cultuurverschil die enigszins buiten het bereik van dit 

boekk ligt. 

Vann de andere zeven die buiten de stijlen vielen hadden vier een vrij eigenzinnig gevoel 

voorr humor, waardoor ze niet in een van de grotere clusters vielen. Het is verleidelijk om de 

achtergrondd van deze smaken te zoeken in sekse: het zijn allemaal vrouwen en het is opval-

lendd dat ze alle vier ook hielden van Brigitte Kaandorp en Adèle Bloemendaal. Daarbuiten 

warenn er echter maar weinig overeenkomsten. Eén van hen zat qua smaak dicht bij de voor-

keurr van veel jongeren: zij hield van wat zij 'harde, cynische' humor noemde: Van 't Hek, 

Jiskefet,Jiskefet, Over de roooie. De tweede had een stijl die dicht bij de elitaire humor kwam, maar 

voornamelijkk als gevolg van haar leeftijd (ze was 84) kende zij veel van de humoristen in 

dezee groep niet. Binnen de groep met oudere humoristen had ze wel voorkeuren, terwijl ze 

volksee veteranen als Hermans of Tailleur afschuwelijk vond. 
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Sofiee Gooijer, de laatste van deze vier, is interessant omdat bij haar een patroon dat bij 

veell  vrouwen die ik interviewde als onderstroom aanwezig was meer op de voorgrond trad. 

Ditt patroon zag ik ook bij veel andere vrouwen die ik heb geïnterviewd. Deze stijl is mis-

schienn het best te omschrijven als een mengsel van herkenbaarheid en overdrijving. Dit is 

goedd te zien bij Absolutely Fabulous en Brigitte Kaandorp, de favoriet van deze vrouw 

vanwegee '.. .die hele onnozele dingen. Hoe ze de Libelle op de hak neemt van het anemoon-

tjeswoonkleed,, wat geweldig is, waar geen mens weet wat-ie ermee moet, maar je krijgt een 

anemoontjeswoonkleed.. En later dat ze dat ze de baby krijgt en dat het eigenlijk heel simpel 

is.. Dat zo'n kind een ingang en een uitgang heeft en dat het vanzelf wel duidelijk wordt 

waarr alles voor dient. Dat kind krijgt honger en het begint allemaal te reageren van "poing!" 

enn kind schreeuwt, ji j legt aan en is later weer stil. Dat, die voortgang, daar is het, dat vind 

ikk echt heel knap.' 

Di tt doet denken aan de 'gedeelde humoristische fantasieën' die werden beschreven door 

Ankee Vermeer, in het vorige hoofdstuk. Wat hier ook bij hoort is een voorkeur voor een 

huiselijkk soort absurdisme; eerder de gezellige nonsens van Kaandorp dan het wat killere 

surrealismee van Kamagurka. Sofie Gooijer was een van de weinigen die meer waardering 

hadd voor de absurdere sketches van Jiskefet dan voor Debiteuren/Crediteuren: ze hield 

meerr van de absurde sketches in de dierenwinkel, en de 'witte neger' Oboema. Typerend is 

misschienn wat haar bijgebleven is van de 'Heeren van de Bruyne Ster' {Jiskefets serie op het 

VOC-schipp waarmee ze al het publiek dat ze op hadden gebouwd met Debiteu-

ren/crediteurenren/crediteuren weer kwijtraakten): 'dat ze beschoten worden door de Fransen met die 

stokbroden.. Nou dat vind ik geweldig.' Een absurdisme zonder hardheid of schokeffect -

eerderr nonsens dan surrealisme. 

Echter,, er waren ook drie vrouwen, alledrie laaggeschoold, die niet alleen niet in de stij-

lenn pasten, maar ook geen herkenbare eigen stijl hadden. Ze vonden sowieso weinig grap-

pig.. Alledrie maakten ze ook opmerkingen over hun eigen veronderstelde gebrek aan hu-

mor:: "daar ben ik misschien te stijf voor', 'ik vind niet zo veel grappig geloof ik'. Soms was 

ditt heel schrijnend: 

DenkDenk je datje hetzelfde .soort humor hebt als je ouders of een van je ouders? 
Mij nn vader had helemaal geen humor, Mijn moeder wel die kon vreselijk lachen. Die zat ook 
tee lachen als ze een boek aan het lezen was. En ze moest, zat ze te lachen ging ze ons voor le-
zenn altijd. Moesten wij ook lachen. Mijn moeder had veel meer humor dan ik. 
EnEn ook dan je andere zussen? 
Nouu mijn jongste zus die die lacht ook altijd. Ja dat is echt.. Die gaat zo, gaat echt lachend 
doorr het leven, vindt alles leuk, heeft overal lol aan, en dan zegt mijn andere zus weleens: 
'Diee heeft het zo makkelijk, die lacht overal om. ' Ja niet overal natuurlijk maar bij wijze van 
spreken. . 
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Enn later in het gesprek: 

Mijnn moeder die lachte altijd ja. 
EnEn je vader? 
Mijnn vader nee die was somber en eeeh en ik denk dat ik dat een beetje van hem heb. 
(Geertjee Talma) 

Dezee interviews verliepen erg stroef. De humoristen en televisieprogramma's waar ik naar 

vroegg riepen haast geen reactie op: deze vrouwen waren nauwelijks geïnteresseerd in alles 

watt er aan humor op de televisie verschijnt. Twee van hen konden ook geen bekenden noe-

menn met een goed gevoel voor humor (een vraag die ik iedereen gesteld heb en waar ik in 

hett volgende hoofdstuk nog op inga). Ik vermoed dat deze vrouwen niet alleen weinig hu-

moristischee kennissen hadden, maar überhaupt weinig kennissen hadden: het leken mij 

mensenn met een beperkt sociaal netwerk. 

Hoee de causale relatie met humor hier ligt is moeilijk te zeggen; het lijk t merkwaardig 

omm te suggereren dat mensen sitcoms vervelender gaan vinden vanwege een gebrek aan 

socialee contacten. Misschien zijn er echt mensen die van zichzelf niets grappig vinden. 

Misschienn ook leidt een gebrek aan belangstelling voor humor al snel tot een sociaal isole-

ment.. Eigenlijk denk ik dat het verband omgekeerd ligt: dat mensen die weinig omgang 

hebbenn met andere mensen op termijn hun 'voelhorens' voor humor geleidelijk aan kwijtra-

ken.. In elk geval hebben deze interviews mij er van doordrongen hoe zeer humor te maken 

heeftt met sociaal verkeer. 

Dee samenhang met sekse is ingewikkeld. Het cliché wil dat vrouwen minder humor heb-

ben;; maar deze drie vrouwen waren wel heel uitzonderlijk. Bij dergelijke extreme gevallen 

moett toch meer aan de hand zijn. Eén aspect lijk t me vooral belangrijk: het isolement van 

middelbaree huisvrouwen. Deze interviews maakten mij ervan bewust hoe leeg het leven van 

middelbaree vrouwen zonder werk kon worden, vooral als de kinderen groot zijn. Ik had de 

indrukk dat dit bij deze vrouwen een aanslag was op hun levensvreugde. Want niet alleen het 

verbandd tussen humor en sociaal gedrag, ook het verband tussen humor en levensvreugde 

werdd mij nooit duidelijker dan tijdens deze interviews. Deze drie vrouwen, die maar weinig 

humorr zagen in hun leven en de wereld om hen heen, maakten niet alleen een weinig humo-

ristischee indruk: hun hele leven leek mij überhaupt vrij vreugdeloos. 

Inn scherp contrast hiermee stonden de vier mensen die alles grappig vonden. Zij vonden 

dee humor uit alle stijlen leuk: zij hielden zowel van Banana Split als van Dertig Minuten, ze 

hieldenn van moppen en ook van Carmiggelt. Natuurlijk was er zo hier en daar wel iets wat 

zee niet leuk vonden (ze vonden toevallig allemaal Ron Brandsteder heel vervelend), maar 

hunn smaak was erg breed. Het jargon dat ze gebruikten was in het algemeen dat van de 

'volkse'' humor. Deze interviews verliepen juist zeer soepel. En deze mensen, die alles 
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grappigg vonden, waren allemaal mannen. Ze waren ook laag opgeleid , joviaal en goed-

lachs,, en maakten juist de indruk naast hun baan een bloeiend sociaal netwerk te hebben. 

Eénn van hen was tijdens het interview voortdurend aan het wuiven naar alle voorbijlopende 

buren,, de ander had zijn hele familie om de hoek wonen. Drie van hen werkten in echte 

mannenwerelden:: de recherche, het leger en een scheepswerf. De laatste was conciërge. 

Ditt i.s het spiegelbeeld van de drie vrouwen die niets grappig vonden: vrouwen met een 

kleinn netwerk, geen baan, weinig humor. Wat we hier zien zijn misschien de extremen van 

eenn algemener patroon, dat voorkomt onder lager opgeleiden: gescheiden mannen- en 

vrouwenwerelden;; de vrouw leeft binnen, de man leeft buiten; de man zorgt voor de humor, 

dee vrouw fluistert hem de grappen in zijn oor die hij moet vertellen. Bij deze mensen zien 

wee dit extreem uitvergroot: de mannen zijn heel erg sociaal en heel erg grappig; en hebben 

dann ook voor alle soorten humor waardering. De vrouwen zijn heel erg gericht op de bin-

nenwereld;; hun wereld is geheel gescheiden van de mannenwereld (twee van hen waren ook 

gescheiden). . 

Watt hier misschien ook meespeelt is de klassieke rolverdeling die Coser al beschreef: 

mannenn maken grappen, vrouwen lachen om de grappen die mannen maken. In dit opzicht 

iss interessant dat een van de vrouwen vertelde dat haar vader nooit lachte, en haar moeder 

altijd.. Het is verleidelijk om te zoeken naar gezinsdynamische of psychoanalytische verkla-

ringenn - en ik waag mij hier dan ook aan een speculatie over de psychogenese van de hu-

mor.. De ontwikkeling van een gevoel voor humor is ook een individueel psychologisch 

proces.. Hierbij spelen naast maatschappelijke relaties ook de relaties binnen het gezin een 

belangrijkee rol .Uit de beschrijving van de moppentappers bleek al dat de humor in het 

gezinn een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling tot moppentapper. Hier was juist vaak 

sprakee van goedlachse moeders. De moppenvertellers maakten bovendien ook verrassend 

vaakk melding van moppentappende grootvaders van moederskant. Hierin schemert een 

patroonn door waarbij moeders hun zonen stimuleren om grappig te worden; en vaders hun 

dochterss leren lachen om hun grappen. 

Zoo heb ik de individuele variaties alweer bijna geheel weten te sociologiseren: dat mensen 

nietss leuk vonden, alles leuk vonden, of iets eigenzinnigs leuk vonden, blijkt ook samen te 

hangenn met sekse. Er is echter nog een andere, veel belangrijker achtergrondcategorie die 

ookk nog besproken moet worden: leeftijd. Hierboven heb ik al gezegd dat het veteranen-

clusterr eerder een kwestie van inhoud, pijnlijkheid en identificatie is dan een kwestie van 

stijl;; terwijl het vedettencluster op basis van de interviews min of meer van tafel geveegd is. 

Zowell  het veteranen- als het vedettencluster kwam bovendien in de interviews nauwelijks 

1,11 Humor lijk t in dit opzicht te verschillen van andere vormen van cultuurconsumptie; uit onderzoeken blijkt 
namelijkk dat 'omnivoren' wier voorkeur grenzen tussen hoge en lage genres overschrijdt veelal hoger opgeleid 
zijn.. Zie bijvoorbeeld Peterson & Simkus (1992); Van Eijk 1998. 
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zelfstandigg voor: iedereen die hoog scoorde op deze clusters viel ook in ofwel het elitaire of 

hett volkse cluster. Ook in de beoordeling van humor, de gebruikte woorden en complimen-

tenn en bezwaren, hoorden de mensen in deze groepen altijd ook bij de hogere of de lagere 

stijlen. . 

Tochh is er één ding waarover oudere liefhebbers van humor en jongeren hopeloos ver-

deeldd zijn: de grappigheid van grensoverschrijding en schokeffecten. Jongeren hebben vaak 

eenn voorkeur voor 'harde grappen', terwijl ouderen bezwaar maken tegen de 'vergroving' 

vann de humor. De voorkeur van jongeren voor 'harde' humor loopt door alle stijlen en lagen 

heen:: van de jonge architecte die fan is van Hans Teeuwen (Maria Romein) en de neerlan-

dicaa die houdt van Waardenberg en De Jong (Marijke van der Moer), tot de sportleraar (en 

moppentapper)) die klaagde dat zijn moppen over incest en rolstoelrijders niet toegelaten 

werdenn bij Moppentoppers, en die hield van Eddie Murphy: 'Er wordt een hele hoop in 

gescholdenn en in gevloekt, maar daar kies je voor. Je weet gewoon dat hij een grote mond 

heeft.. (...) Ik hou eigenlijk best van grove schuine humor.' (Jelmer de Moor). Iets dergelijks 

zeii  ook de logistiek medewerker (eveneens moppentapper) die hield van Waardenberg en de 

Jong,, want 'dat is behoorlijk grof. Nee dat is gewoon d'r bovenop. En soms ook zo grof dat 

ikk gewoon moet lachen. Die nemen ook geen blad voor de mond. Niet omheen lullen dat is 

gewoonn directe humor.'(Gerrit Helman) 

Hardheidd is voor veel mensen die ik heb gesproken een positieve kwalificatie; 

Hoee langer die is hoe minder sterk. Hoe korter hoe directer, dus dan is het nog harder eigen-
lijk .. (Richard Westbroek, moppentapper. Volkse stijl. Over moppen) 

Vann de humor van Youp van 't Hek daar hou ik van ja. (...) beetje hard, beetje cynisch, maar 
tochh ook heel gevat. (Kees van Dokkum. volkse stijl.) 

Dee hardheid, de directheid. Niet vrijblijvende humor, maar behoorlijk confronterend, dat 
spreektt mij wel aan.' (Louis Balde. Elitaire stijl. Over De Jonge) 

Bijj  deze laatste zit de betekenis van 'hardheid' in de buurt van de 'scherpte' die men waar-

deertt aan elitaire humor, maar alleen bij de laatste persoon zit achter dit compliment ook 

nogg de gedachte dat het hier gaat om scherpe humor met een bedoeling. 

Ouderenn hebben hier vaak moeite mee. Dit heeft niet alleen te maken met verschil in 

pijnlijkheidsdrempels,, maar ook met het najagen van schokeffecten als een stijlfiguur waar 

ouderenn simpelweg niet in gesocialiseerd zijn. Schokken was niet de voornaamste doelstel-

lingg van de generatie van Kan, Sonneveld en Hermans, hoe divers ook. Of men nu alleen 

wildee amuseren of ook nog moraliseren, satire bedrijven of iets kunstzinnigs tot stand bren-

gen,, grenzen overschrijden bij wijze van effectbejag was in elk geval niet de inzet. De hu-

moristenn van voor Zo is het toevallig ook nog een keer, Lurelei, Neerlands Hoop, en Hoepla 

(omm maar een paar mijlpalen te noemen) wilden - het is een woord dat ik met de nodige 

145 5 



reservee gebruik maar het komt het meest in de buurt - beschaafd blijven. Dit geldt voor 

iedereenn uit deze periode, van Wim Kan tot de 'platvloerse' revues van Bandy en Snip en 

Snap. . 

Ouderenn zijn gesocialiseerd in deze verwachting van 'beschaafde humor' en zij bezien 

grofheidd dan ook vaak met andere ogen. Een 84-jarige juriste, die mij bepaaldelijk niet snel 

geschoktt leek. was dan ook niet zozeer verontwaardigd over de grofheid van Paul de Leeuw 

off  Van 't Hek, als wel enigszins verbaasd: 

Jaa die [Van 't Hek] is ook wel leuk maar ik vind hem toch ook te grof af en toe. Net zoiets als 
Paull  de Leeuw. Ik heb hem weleens gezien dat ik hem wel een keer aardig vond. Maar die taal 
diee ze gebruiken. Wat voegt dat nou toe! Maar verder van tegenwoordig, je valt toch gauw te-
rugg op de oude. Wim Sonneveld vond ik erg leuk. Wim Kan ook wel. Maar de tegenwoordi-
ge,, ik ga ook niet zo vaak naar het theater ofzo dus als ik ze ken, ken ik ze hoogstens een 
beetjee van de tv. Freek de Jonge, die eeh, het tempo is dikwijl s zo hard. Ik kan het dikwijl s 
niett bijbenen. De gedachtensprongen ben ik misschien ook te oud voor denk ik om dat alle-
maall  zo gauw te kunnen volgen. Ik vind het dikwijl s te moeilijk ofzo maar hij is wel geestig. 

Lottee van der Lans wijst hier ook op een ander stijlverschil tussen de generatie van voor 

19700 en die van daarna: het tempo. Naast vergroving is misschien verhoging van het tempo 

eenn van de meest opvallende ontwikkelingen in het Nederlandse cabaret van de afgelopen 

vijftig .. Dit valt pas op als je oude opnames van Kan of Sonneveld ziet: het spreektempo en 

dee grapdichtheid zijn sterk toegenomen, en de duur van sketches en conferences is verkort. 

Ditt hangt samen met een meer algemene ontwikkeling op het gebied van media, kunsten en 

misschienn wel de hele wereld; niet alleen in de humor, overal is het tempo toegenomen. Een 

tegenbewegingg is er inmiddels ook: Ederveen en Jiskefet zijn soms tergend langzaam. 

Dezee intolerantie voor schokeffecten is lastiger voor mensen zoals de zojuist geciteerde 

vrouw,, die verder een relatief elitaire stijl heeft, dan voor mensen met een volksere hu-

morstijl.. Immers: volkse humor is in het algemeen vrij vriendelijk en liefst niet te schok-

kend;; terwijl de elitaire stijl gedomineerd wordt door dit schokeffect. Jongeren met een 

volksee stijl houden daarnaast dan ook vaak van De Leeuw of Van 't Hek, die deze hardheid 

well  hebben. Maar elitaire humor is, juist door deze zelfde hardheid, moeilijk toegankelijk 

voorr ouderen. 'Beschaafde humor' voor hoger opgeleiden bestaat bijna niet meer in Neder-

land.. Martine Bijl , Paul van Vliet en Hans Liberg komen misschien nog het dichtst in de 

buurt:: stijlvol, verzorgd, niet gericht op het schokken van hun publiek en toch niet te 

makkelijk.. Sophisticated QX\ smaakvol. Scherp maar nooit echt schokkend. Maar dit lijk t een 

doelstellingg die maar weinig humoristen hebben. 

Hiermeee komen we bij een vraag die tot nu toe onderbelicht is gebleven: waar houden 

dee hoger opgeleiden van die niet houden van elitaire humor? In figuur twee was te zien dat 

zowell  voorkeur als afkeer van deze humor samenhangt met opleidingsniveau. Dit betekent 

datt er dus ook hoger opgeleiden zijn die dit wel kennen maar niet waarderen. Sociologen 
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zijnn gewend te zoeken naar 'progressieve' en 'behoudende' elitesmaken; zeg maar Amster-

damsee kunstenaars en zakenlieden in een vrijstaand huis in Overveen; het Stedelijk of het 

Rijksmuseum;; Vrij Nederland of de Elsevier. Elitaire humor heeft wat avant-gardistische 

trekjes;; het is eerder Vrij  Nederland en het Stedelijk dan Elsevier en het Rijks. Hoger opge-

leidenn die van elitaire humor houden zijn, blijkens de vragenlijst politiek gesproken signifi-

cantt linkser en minder religieus dan personen die deze humor wel kennen maar niet waarde-

ren,, en ze wonen vaker in een van de vier grote steden (p < 0,01). Een verband met een 

maatt voor economisch of cultureel kapitaal werd overigens niet gevonden. 

Bijj  de geïnterviewden die ik heb ingedeeld in de elitaire stijl is ook een onderscheid te 

makenn tussen de hyperintellectuelen, die Van 't Hek en zelfs De Jonge wat te 'mainstream' 

vonden;; en een wat mildere elitaire stijl - mensen die bij Ederveen eerder dachten aan Theo 

enn Thea, en bij Deelder niet meteen zijn dichtbundels voor zich zagen. Lakmoesproef voor 

hett onderscheid tussen de 'elitaire' en de wat 'lossere' hoger opgeleiden is de mening over 

Youpp van 't Hek: echte hoogculturele humorliefhebbers vinden Van 't Hek, ondanks zijn 

columnn in het NRG'Handelsblad, toch wat ordinair. Van 't Hek markeert de grens tussen de 

elitairee VPRO-intellectuelen en de wat behoudender hoger opgeleiden. Hij wordt dan ook 

mett zeer verschillende argumenten beoordeeld: hij wordt zowel 'moeilijk' als 'simpel' ge-

vonden,, zowel 'plat' als 'diep' genoemd. Hij wordt geprezen om zijn 'diepe inzicht', ver-

wenstt om zijn hoge tempo, gewaardeerd juist om zijn simpelheid en veracht om zijn 'zoge-

naamdee moraal'. 

Err is een groep hoger opgeleiden die helemaal geen waardering op kan brengen voor 

watt ik hier het elitaire cluster heb genoemd. Uit de vragenlijst blijkt dat deze hoger opgelei-

denn die niet van elitaire humor houden niet zo zeer neigen naar een volkse stijl (hoewel ze 

well  iets meer waardering hebben voor Van Duin), maar de voorkeur geven aan niet-volkse 

humorr waarin schokeffecten worden vermeden: beschaafde humor dus. Hoewel ze niet 

ouderr zijn dan mensen die wel van elitaire humor houden, hebben ze meer waardering voor 

dee veteranen. Daarnaast houden ze meer van Engelse comedy's als Keeping up appearan-

ces,ces, Allo Allo of Mr Bean; en hebben ze een voorkeur voor Brigitte Kaandorp en Herman 

Finkers,, de humoristen die buiten alle clusters vielen. Als favoriete humorist noemen zij in 

hett algemeen Youp van 't Hek, maar ook opvallend vaak Herman Finkers en zelfs Van Duin 

(figuurr 6.3). Liefhebbers van elitaire humor noemen Van 't Hek ook wel, maar geven de 

voorkeurr aan De Jonge. Finkers noemen ze slechts zeer zelden. 

Dee waardering voor Finkers is een interessant fenomeen: van alle humoristen is er 

niemandd die zo zeer buiten elke indeling valt. De waardering voor Finkers is dan ook niet 

gerelateerdd aan achtergrondvariabelen van enige soort. Herman Finkers kan zowel gewaar-

deerdd worden door mensen met een volkse humorstijl, omdat zijn humor geen scherpe rand-

jess heeft, als door mensen met een meer elitairder stijl, vooral vanwege zijn absurdisme en 

zijnn merkwaardige gedachtekronkels. Hij appelleert aan iets dat voor een belangrijk deel 
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buitenn de logica van de volkse en intellectuele humorstijlen valt: hij weet met zijn accent en 

zijnn regionale afkomst veel mensen voor zich te winnen, hij maakt gebruik van zijn droge 

absurdisme,, zijn merkwaardige taalgrapjes en gedachtekronkels en misschien ook wel met 

zijnn vastbesloten niet-stedelijkheid. Het is een typische recensententerm, maar Finkers is 

'eigenzinnig'' - wat altijd een verlegenheidsargument is. 

Figuurr  6.3 Favoriete humorist van hoger  opgeleide respondenten 
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favorietee humorist (antwoord op open vraag) 

Watt Finkers vertegenwoordigt is precies het type humor waar de humortheorie geen weg 

meee weet: absurdisme, woordspelingen die gebaseerd zijn op taalspel en niet op grensover-

schrijding.. Het appelleert aan een bepaalde speelsheid die sommige mensen meer aan-

spreektt dan anderen. Blijkbaar heeft Finkers precies het soort humor waar niet alleen de 

humortheorie,, maar ook ons eigen inzicht in wat er bij humor gebeurt, ons volstrekt in de 

steekk laat: absurdisme. En totdat iemand dit onder woorden weet te brengen, is de humor 

vann Finkers (en bijvoorbeeld ook Brigitte Kaandorp) nog een kwestie van persoonlijke 

smaakvariaties.. Absurde humor valt niet alleen buiten het bereik van de humortheorie, maar 

ookk van de logica van zowel de elitaire, als de volkse humorstijl. 
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BESLUIT:: DE LOGICA VAN HUMORSTULEN 

Dee verschillende humorstijlen, van persoonlijke variaties tot klassegebonden distincties, 

omvattenn niet alleen voorkeuren en afkeer op het gebied van humor of bekendheid en onbe-

kendheidd met bepaalde humoristen en personages. Achter deze stijlen gaat een geheel eigen 

logicaa schuil: van humor wordt verwacht dat het gezellig is of confronterend, hard of be-

schaafd,, kunstzinnig of relaxed, dat het tempo hoog is, net goed, of juist bewust langzaam, 

datt de inhoud centraal staat of juist 'hoe mensen het brengen', dat het hard is of beschaafd, 

absurdd of herkenbaar, overdreven of juist onderkoeld, ambigu of eenduidig humoristisch, 

simpell  of gecompliceerd. En deze verwachtingen en ideeën definiëren niet alleen wat men 

goedee of slechte humor vindt, maar ook wat men in een grap of een grappenmaker 'ziet'. 

Dezee logica zou echter even goed zichtbaar moeten zijn in waardering van de humor van 

alledagg als in de waardering van televisieprogramma's en humoristen. De vraag is nu dan 

ookk in hoeverre mensen met verschillende humorstijlen ook verschillende opvattingen heb-

benn over de rol die humor speelt in het dagelijks leven. Hoe is de logica van deze humorstij-

lenn zichtbaar in alledaagse humoristische communicatie? Ofwel: hoe verhouden humorstij-

lenn zich tot communicatiestijlen? 
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