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7.. EEN GOED GEVOEL VOOR HUMOR 

DeDe logica van humorstijlen 

'Goedee humor' betekent niet voor iedereen hetzelfde. Sommigen vinden de volkse humor 

vann André van Duin het leukst, anderen houden meer van de elitaire humor van Freek de 

Jongee en weer anderen geven de voorkeur aan het absurdisme van Herman Finkers, de be-

wustee hardheid van Youp van 't Hek of de beschaving van Wim Kan. En voor sommige 

mensenn is een mop het toonbeeld van 'goede humor'; voor anderen heeft het vertellen van 

moppenn niets met humor te maken. In het vorige hoofdstuk bleek dat aan smaakoordelen 

overr cabaretiers en komieken, humoristische televisieprogramma's en schrijvers verschil-

lendee humorstijlen ten grondslag lagen. Smaken op het gebied van humor verschillen niet 

zomaar:: er lijk t een idee achter te zitten over wat goede en slechte humor is. 

Dee vraag is nu wat de reikwijdte van dezee humorstijlen is. Worden de criteria van de eli-

tairee en volkse humor alleen toegepast op gestandaardiseerde humor door professionele 

humoristen?? Of passen mensen deze ook toe op de grappenmakers in hun eigen omgeving? 

Hebbenn mensen dezelfde verwachtingen van goede humor in het dagelijks leven als op een 

podiumm of televisie? Zijn de humorstijlen überhaupt terug te zien in de manier waarop men-

senn praten over humor in hett dagelijks leven? 

Humorr in het dagelijks leven is buitengewoon moeilijk te onderzoeken, zeker als het 

gaatt om de gedeelde humor van goede vrienden en nabije bekenden. Humorstijlen in het 

dagelijkss leven zijn dan ook nauwelijks te meten. Indirect zijn ze echter wel te achterhalen: 

misschienn zijn ze moeilijk te observeren, maar ze zijn wel te destilleren uit de criteria die 

mensenn hanteren voor goede en slechte humor. Immers, als er al zoiets is als een leidende 

gedachtee achter een humorstijl dan zal dat een idee zijn over wat humor wel en niet moet 

zijn.. Zoals communicatiestijlen te typeren zijn aan de hand van voorkeuren voor bepaalde 

vormenn van communicatie en bezwaren tegen andere vormen voor communicatie - als crite-

riaa voor goede en slechte, plezierige en onplezierige communicatie - zo moeten humorstij-

lenn ook te beschrijven zijn: als criteria voor goede en slechte humor. 

Hett doel van mijn interviews was het achterhalen van dergelijke ordeningen en classifi-

catiess van humor: van moppen, genres, humoristen, televisieprogramma's, maar ook van 

personen,, soorten grappen en zelfs van gelegenheden. Twee termen kwamen steeds terug 

wanneerr mensen hun voorkeuren op het gebied van humor beschreven: 'gevoel voor humor' 

off  'goed gevoel voor humor' en 'plat' of 'platvloers'. Deze termen werden gebruikt voor 

zowell  gestandaardiseerde als spontane, alledaagse humor. Mensen gebruiken deze termen 
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omm onderscheid te maken tussen de humor - en de humoristen - die ze leuk, grappig, aan-

genaamm of juist vervelend, flauw en totaal niet amusant vinden. 

Dezee termen bleken voor verschillende mensen heel verschillende betekenissen te heb-

ben.. Met betrekking tot moppen voerde de eerder geciteerde Van der Linden voerde bij-

voorbeeldd het feit dat hij goed moppen kon vertellen aan als bewijs voor zijn gevoel voor 

humor;; anderen waren van mening dat moppen niets met gevoel voor humor te maken heeft. 

Dann waren er ook nog mensen als Anke Vermeer of Louis Balde, die het vertellen van 

moppenn per definitie beschouwden als 'platvloers'. 

'Gevoell  voor humor' en 'platvloers' krijgen bij verschillende mensen dus een zeer ver-

schillendee inhoud. Het gebruik van deze termen bleek nauw samen te hangen met de hu-

morstijlenn zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Leeftijd en sekse hadden nauwelijks 

invloedd op het gebruik van deze termen, opleidingsniveau des te meer. Omdat het hier gaat 

omm termen die duiden op alle vormen van humor, niet alleen de professionele gestandaardi-

seerdee humor waar hoofdstuk zes over ging, bieden deze termen dus zicht op de achterlig-

gendee logica van deze humorstijlen: op de verwachtingen die mensen met verschillende 

humorstijlenn hebben van goede en slechte humor, zowel bij de beoordeling van professione-

lee humoristen, als in de grappen die ze uitwisselen met vrienden en bekenden. 

PLATVLOERSHEIDD EN GEVOEL VOOR HUMOR 

'Gevoell  voor humor' en 'plat' zijn niet de enige termen die mensen gebruiken om oordelen 

overr humor te vellen. Op het gebied van humor bestaat een heel vocabulaire: flauw, melig, 

schuin,, plat, pikant, grof, hard, scherp, droog - veel metaforiek gebaseerd op smaak en 

tastzin.. Dit zijn meer specifieke aanduidingen voor één type humor. 'Plat(vloers)' en 'goed 

gevoell  voor humor' gaan juist niet over één soort humor. Het zijn relatief lege termen die 

eerderr een algemene beoordeling aangeven dan een inhoudelijke omschrijving. 'Goed ge-

voell  voor humor' is voor alles een beschrijving van een persoon: het geeft aan dat men 

dienss humor waardeert, zonder dat daarbij aangeven wordt wat de aard van de humor is. 

'Plat(vloers)'' is een term die wijst op slechte smaak of smakeloosheid. Dit onderscheidt 

platvloerss van andere termen, zoals grof, kwetsend, oppervlakkig, moeilijk, geforceerd, die 

wijzenn op een specifiek inhoudelijk bezwaar. 

Juistt om deze reden heb ik in de tweede serie interviews, met de steekproef, gericht ge-

vraagdd naar de betekenis die mensen gaven aan deze termen. Al in de interviews met de 

moppentapperss kwamen deze termen regelmatig voorbij, al heb ik nooit expliciet gevraagd 

watt ze bedoelden als zij het hadden over platvloersheid en gevoel voor humor. Bij het uit-

werkenn viel mij op dat de moppentappers deze begrippen in een heel andere betekenis ge-

bruiktenn dan ik zelf zou doen. Pas later bleek dat het gebruik van deze begrippen ook cor-
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respondeerdee met de voorkeur voor volkse en elitaire humor - dat ze dus ook zicht boden 

opp de logica van humorstijlen. 

PlatPlat en platvloers: bezwaren tegen slechte humor 

Moppenn werden door mensen die het genre niet waardeerden vaak afgedaan als 'plat' of 

'platvloers'.. Eén van de mensen die moppen omschreef als 'platvloers' was bijvoorbeeld 

Louiss Balde. Eerder in het interview had hij al een soort definitie gegeven van platte humor: 

opp mijn vraag wat hij niet grappig vond zei hij: 'Wat ik absoluut niet grappig vind, is on-

derbrockenlol.. Ik bedoel eh het Van Duin-achtige genre. Het platte op niks af. Lachen of ik 

schiett humor, dat vind ik weer niks.' Niet alleen Balde, maar ook veel andere liefhebbers 

vann elitaire humor noemden André van Duin als vertegenwoordiger van dergelijke 'platte' 

humor.. 'Plat' is dan ook een samenvatting van alle bezwaren van intellectuelen tegen volkse 

humorr - inclusief moppen. 

Dee afkeurende omschrijving van moppen als 'plat' sluit dicht aan bij de betekenis die hoger 

opgeleidenn in het algemeen geven aan de term: voor liefhebbers van elitaire humor betekent 

platt 'makkelijk'. All e bezwaren die zij maakten tegen volkse humor zijn samen te vatten in 

ditt ene woord, bijvoorbeeld in dit, deels al eerder geciteerde, fragment: 

[Overr Bert Visscher] Het is een absurdisme waarvan ik denk van: ja, prrt gooit maar in m'n 
petje.. Het is te makkelijk of te dichtbij. Te simpel. Maar daar zeg ik ook mee dus dat humor 
somss gecompliceerd moet zijn. Nee. Het is gewoon te makkelijk. Het is te voor de hand lig-
gend.. Net zoals André van Duin. Dat vond ik, soms kon ik er wel om lachen als inderdaad iets 
gewoonn maar duurde en duurde, dan kon het niet anders dan dat je ook in die grap terecht 
kwam.. Maar heel vaak - ja dan is het gewoon te plat, zeg maar. Te makkelijk. Te voor de 
handd liggend. (Marijke van der Moer) 

Vann der Moer heeft bezwaar tegen humor die 'te makkelijk' is - dat is voor haar 'platte 

humor'.. Zij maakt hier specifiek bezwaar tegen Visscher en - alweer - Van Duin, maar in 

feitee doet zij een uitspraak die betrekking heeft op alle humor: humor moet 'gecompliceerd' 

zijn.. Het moet uitdagen, prikkelen of verrassen.. 

'Plat'' betekent voor elitaire humorliefhebbers niet alleen simpel en voorspelbaar - in in-

tellectueell  opzicht te eenvoudig - , maar ook oubollig, gewild stout, kinderachtig of opge-

legdd 'ondeugend'. Dit heeft ook met makkelijkheid te maken: de grenzen die in de grap 

wordenn overschreden zijn te voor de hand liggend ofte obligaat: 

Platvloerss is makkelijk scorend, maar wel met grofheid. (...) Bijvoorbeeld bij 'Allo 'Allo dat 
zee het dan continu over 'me sausage' hebben. Dan vind ik het niet meer leuk dat moeten ze 
éénn show gebruiken en dan erover op houden ja eh [Frans-achtig accent ] 'I stuffed the sausa-
gee down me pants'. Op een gegeven moment weetje het wel. En elke keer weer dat lachband-
jee d'r overheen. Dus het heeft wel een bepaalde grofheid maar dan op een hele makkelijke 
manier.. (Bart Winia) 
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Plattee grappen in deze betekenis zijn dan grappen over boeren en winden, over schoonmoe-

derss - en Van Duin is waarschijnlijk de laatste Nederlander die nog publiekelijk schoon-

moedermoppenn maakt zonder driedubbele ironie - maar ook typetjes met rare accenten en 

dubbelzinnighedenn en 'pikante' toespelingen (louter het woord 'pikant' roept al een heel 

universumm van oubollig-platvloerse grappen op). Het zijn grappen die niet meer echt schok-

kendd en aanstootgevend zijn: de typerende reactie van mensen die hier niet van houden is 

eenn wat vermoeid gekreun. Dit is overigens ook de reactie op kinderraadseltjes en dubbel-

zinnigee woordspelingen: ook dit is humor die te makkelijk is of te doorzichtig. Voor dit 

specifiekee type humor die te eenvoudig is heeft het Nederlands de onvolprezen term 

'flauw'. . 

Naastt deze twee betekenissen - simpel en oubollig - is er nog een derde element dat 

meespeeltt in de elitaire betekenis van plat: gemaaktheid, overdrijving of 'aanstellerij'. 

Sylviaa Millecam. Oh jasses]*.. In het begin vond ik haar wel leuk dat ze daar zo met zijn vie-
renn zaten in dat programma [ze bedoelt Ook dat nog, GK]. Toen vond ik haar heel leuk. Maar 
toenn later, ja dat heb je vaak met die programma's dan is het niet mooi genoeg en dan gaan ze 
d'rr allemaal dingen bij bedenken en dan gaan ze zich verkleden en weet ik wat. Ik vind het 
leukstee als ze gewoon daar zitten en praten, maar als er dan van alles omheen komt en ze gaat 
dann die overdreven types uitbeelden nee. Dan vind ik het niet leuk. Afschuwelijk. 
UU vindt haar overdreven? 
Jaaaaaa vreselijk overdreven. Ja echt aanstellerij. (Lotte van der Lans ) 

Dee vaststaande frase in het humor-vocabulaire hiervoor is 'het ligt er te dik bovenop' of, 

zoalss Van der Moer zei 'Het móet leuk zijn. Het is te gewild, te geforceerd, te gemaakt en het 

haaktt in op een plat soort humor.' De grappenmaker probeert te nadrukkelijk grappig te zijn. 

Ookk dit is in feite een variant op 'te makkelijk': het is te duidelijk, te nadrukkelijk humoris-

tisch.. Het bezwaar tegen platte humor slaat dus op drie soorten 'makkelijkheid': te makke-

lij kk in intellectueel opzicht; te makkelijke grensoverschrijding; en te makkelijk herkenbaar 

alss 'humor'. 

Hoewell  ik hier voornamelijk bezwaren citeer tegen platte komieken, werden al deze be-

zwarenn ook ingebracht tegen allerlei vormen van spontane humor. Ook in de dagelijkse 

interactiee kunnen mensen grappen maken die te weinig verrassend, te oubollig ofte nadruk-

kelijkk zijn. Moppen worden vaak om deze redenen niet gewaardeerd. Zoals bleek in hoofd-

stukk vijf gebruikten mensen voor een belangrijk deel dezelfde termen om uit te leggen wat 

hunn bezwaar was tegen moppen: voorspelbaar, makkelijk, geforceerd en overdreven. 

Niett alleen genres, humoristen of grappen zijn platvloers, ook situaties kunnen in deze 

betekeniss platvloers zijn. En dergelijke platvloerse situaties roepen dan ook weer platvloer-

see humor op. Moppen bijvoorbeeld: 

Ja.. Ik zou wel een mop kunnen vertellen, maar die ken ik al jaren en die doet het altijd goed 
opp bepaalde situaties, ook platvloerse situaties met een dorpsfeest of zo hè, het stelt niets voor 
enn het is gewoon dat iemand pillen in een kippenhok gooit en dat de kippen de volgende dag 
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'piess poep, cha cha cha' zeggen. Nou dat is dus een hele rare mop en die kan dus alleen maar 
alss je onder een bepaald niveau bent gezakt, hè, en dat vind ik het leuke van die mop. Bij-
voorbeeld:: er was eens met een dorpsfeest dat je samen een praalwagen had en dat je dus de 
namenn van de plaatselijke boeren erbij haalt. En dat is dan het leuke aan die mop. Aan die 
mopp is verder zelfs niks aan dan zegje 'en dan kom je bij boer Kremer en dan...' Nou dus ie-
dereenn die leeft mee, dat vind ik er dan leuk aan. Maar ik vertel haast nooit een mop, want ik 
komm meestal meteen met de clou. 

.... vertelde Marga van Stolwijk, een keurige mevrouw met een geschoolde en nogal elitaire 

smaak,, afkomstig uit een boerengezin, op mijn vraag of ze een mop wist. En passant zegt ze 

ookk nog dat ze eigenlijk geen moppen kan vertellen, maar, net als zo veel vrouwen, meteen 

begintt met de clou. 

Watt ook blijk t uit dit citaat is dat, hoewel platvloersheid wordt afgekeurd, het soms toch 

well  leuk kan zijn. In bepaalde situaties, als het niet expres gebeurt, wordt het toch wel op 

prijss gesteld. Twee mensen die hierboven geciteerd zijn met welsprekende bezwaren tegen 

platheid:: "Platte humor is vaak leuk als het zomaar langs komt. Dus je bent gewoon met ie-

mandd in gesprek verwikkeld en plotseling komt er iets uit wat dubbelzinnig is. Niet op het 

eerstee gehoor maar als de ander je daar attent op maakt. En dan heb je samen even een lach. 

Datt gaat vaak om platte dingen.' (Marijke van der Moer). En Bart Winia: 'Ik vind dus grof-

heidd vind ik platvloers, maar zoals Youp het gebruikt niet, van dat-ie zo met z'n handen in 

z'nn zakken staat en dat-ie zegt van "ja mevrouw ik zit inderdaad aan m'n lul" . Dat is ontzet-

tendd platvloers maar op een leuke manier.' 

Mensenn met een volkse humorstijl, en daarmee ook alle moppentappers, maakten in het 

algemeenn geen bezwaar tegen simpele humor, aanstellerij of makkelijke stoutigheid. Zij 

gebruiktenn plat eerder in de volgende betekenis: 

Plat,, misschien heb ik het verkeerd, maar plat (...) dat leg ik een beetje bij de gemene moppen 
eigenlijk.. Maar terwijl je kan ook een platte mop kan je ook anders interpreteren. Maar dat is 
hett eerste wat ik denk: een gore mop of een schuine. Dat komt bij mij het eerste op. (Jaap van 
Noord) ) 

Platt is grof. Plat is gewoon grof. Kijk op een gegeven moment zijn er theaterprogramma's 
waarinn het gebruik van schuttingwoorden dus veel wordt gehanteerd, maar die in het kader 
vann die voorstelling dus eh een bepaalde rol spelen. Dus dat kan je ook niet altijd zeggen. 
Maarr ik vind plat vind ik gewoon grof. Als het te veel over de mensen gaat, mensen persoon-
lijk .. En zeker over personen die niet in staat zijn om zich te verweren. Dat vind ik het platte. 
(Wouterr Koeman) 

Inn deze visie betekent plat niet makkelijk, maar grof. Platte humor is humor die een grens 

overschrijdt.. De eerste associatie die mensen hierbij vaak hadden was taalgebruik: grove 

taal,, schuttingwoorden: 'Als ze verschrikkelijk gaan vloeken, dat vind ik zo verschrikkelijk 

ordinair.. Platvloers vind ik dat gewoon.' (Claudia van Leer). Of: 'Ja plat, ik denk dan aan 

platt praten. Het is een beetje nou vies praten zeg maar wat wij eigenlijk niet... Wat men, als 

j ee met iemand praat die je niet kent, dan ga je dat soort woorden niet gebruiken. Maar ik 
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bedoell  dronken mensen of zo die alles zeggen.' (Anna Pijlstra). Maar ook nodeloos gekwets 

off  grofheid, of mensen belachelijk maken, is platvloers voor de meeste liefhebbers van 

volksee humor. Ton Linge omschreef platte humor als 'ordinair, lelijk, gemeen', Jan Jurri-

aanss zocht het bij de 'gemene mopjes' (Jan Jurriaans). Typisch platvloerse humoristen zijn 

dann bijvoorbeeld Paul de Leeuw of Youp van 't Hek (hoewel hier wel onenigheid over 

was):: humoristen die grove taal gebruiken, doelbewust grenzen overschrijden en openlijk 

anderenn beledigen en kwetsen. 

Platt was voor liefhebbers van volkse humor vaak ook synoniem met 'kwetsend', een 

woordd dat zij vaker gebruikten dan 'plat' - een term die vaker spontaan werd gebruikt door 

hogerr opgeleiden. Voor hoger opgeleiden was 'plat' een gewoner woord dan voor lager 

opgeleiden,, hoewel deze dit woord ook wel uit zichzelf gebruikten. Het standaard bezwaar 

tegenn slechte humor was echter meer specifiek inhoudelijk: kwetsend. Dit is dan ook een 

termm die zeer centraal staat in het praten over moppen. In het volgende deel zal ik hier nog 

uitgebreidd op ingaan. 

Humorr ten koste van anderen was echter niet per definitie plat of kwetsend. Zolang be-

paaldee grenzen duidelijk in acht werden genomen, werden grappen over anderen niet plat-

vloerss gevonden. Grappen ten koste van vrouwen of etnische minderheden werden bijvoor-

beeldd vaak alleen 'plat' of 'kwetsend' gevonden als er vrouwen of buitenlanders aanwezig 

zijnn die zich direct aangesproken voelen. Ook televisieprogramma's als Banana Split en 

OverOver de roooie vond men niet plat. Hier wordt immers duidelijk aangegeven dat er grenzen 

bestaan:: de slachtoffers hebben toestemming voor uitzending gegeven en bij Banana Split 

enn andere programma's met de verborgen camera worden ze zelfs lachend in beeld ge-

bracht.. Hiermee tonen ze dat ze 'tegen een geintje kunnen'. Vergelijk het citaat van Ivo 

Engelsman,, die Kan grover vond dan Banana Split: Kan maakte hoogwaardigheidsbekle-

derss belachelijk, zonder hun instemming, en dat was 'krenkend'. In Banana Split werden 

ookk mensen voor gek gezet, maar wel met hun eigen goedkeuring. In de elitaire betekenis 

zijnn programma's met de verborgen camera juist wél platvloers, omdat de grappen snel in 

dee richting gaan van simpele grensoverschrijdingen. Op dit punt staan de twee betekenissen 

diee aan het ene woord worden gegeven dus diametraal tegenover elkaar. De betekenis die 

menn aan 'plat' geeft is nauw verbonden met de zeer strenge maar tegenstrijdige regels die 

geldenn voor het maken van grappen over andere mensen. 

Dee definitie van 'plat' als grof en kwetsend gold niet alleen voor liefhebbers van de 

volksee humorstijl, maar werd ook gehanteerd door de mannen die alles grappig vonden en 

dee vrouwen die (bijna) niets grappig vonden. Ook de vrouwen met de eigenzinnige hu-

morstijlenn zagen 'plat' eerder als grof dan als simpel. Meer nog dan bij de volkse hu-

morstijl,, hoort deze betekenis van het woord 'plat' dan ook bij een bepaald opleidingsni-

veau:: alle respondenten die geen universitaire- of HBO-opleiding hadden gehad, op één na, 
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gebruiktenn 'plat' in de betekenis van 'grof. Dit zijn niet alleen de mensen met een uitge-

sprokenn volkse humorstijl, maar eigenlijk iedereen die geen elitaire humorstijl had. 

Andersomm geformuleerd: 'plat' betekende alleen 'makkelijk' voor mensen met een 

HBO-- of' universitaire opleiding. De enige uitzondering was hier weer Kees van Dokkum, 

dee arts die van moppen hield. Voor alle duidelijkheid: hoger opgeleiden kunnen ook wel 

gekwetstt en geschokt worden door kwetsende grappen en grof taalgebruik, maar ze zouden 

anderee woorden gebruiken: grof, kwetsend, schokkend, banaal, stuitend, choquerend. Ze 

hoevenn het niet leuk te vinden, maar 'plat' zouden ze het niet noemen. Overigens keurden 

zee het ook minder nadrukkelijk af. Zoals al bleek in het vorige hoofdstuk: een zekere 

'scherpte'' wordt in elitaire humor wel gewaardeerd. Als er maar enige verfijning in zit of 

eenn duidelijke bedoeling, mag humor best grof zijn, of vol schuttingtaai en kwetsende ver-

wijzingen. . 

Dee manier waarop hoger opgeleiden 'plat' definieerden is ook makkelijk in verband te 

brengenn met scholing: platvloersheid - slechte smaak - wordt gesteld tegenover geschoolde, 

gesofisticeerde,, gecultiveerde smaak. Voor hoger opgeleiden - meestal mensen met een 

elitairee humorstijl - heeft platvloersheid te maken met gebrek aan intellect en verfijning. 

Voorr lager opgeleiden, met en zonder volkse humorstijl, betekent platvloers: gebrek aan 

fatsoenn en wellevendheid. 'Goede smaak' op het gebied van humor wordt niet in verband 

gebrachtt met intellect, maar met sociabiliteit: het is het tegengestelde van onbeschaafd, 

onbeleefdd en onsociaal gedrag. 

'Een'Een goed gevoel voor humor': criteria voor goede humor 

Ookk de betekenis die mensen gaven aan 'gevoel voor humor' hing nauw samen met hu-

morstijl.. 'Gevoel voor humor' is een term die, net als 'stijl' en 'smaak', zowel in beschrij-

vendee als waarderende zin gebruikt kan worden. Het is dan ook een term die op een zeer 

effectievee manier aangeeft hoe definities en oordelen samenvallen als het gaat om kwesties 

vann stijl en smaak. 

Ikk vroeg alle geïnterviewden uit de steekproef een bekende te beschrijven met een 'goed 

off  bijzonder gevoel voor humor'. De meesten van hen beschreven in reactie daarop zowel 

eenn soort humor, als een persoonlijke eigenschap. Op deze vraag werden drie verschillende 

antwoordenantwoorden gegeven, waarvan twee samenhingen met de humorstijlen. Zoals later zal blij-

kenn waren deze antwoorden omkeringen van de omschrijvingen van platvloersheid. 

Hett derde soort antwoord, dat veel minder vaak werd gegeven dan de andere twee, be-

schreeff  niet een type humor, maar een relatie: voor de mensen die dit antwoord gaven, was 

iemandd met een goed gevoel voor humor iemand met wie zij humor deelden, met wie ze op 

'éénn golflengte' zaten: 

Dann hoefje maar iets tegen elkaar te zeggen, dan snap je het gelijk. En anders dan denk je: 
nouu waar hebben ze het over. En ook iemand, ja, die zo hetzelfde denkt over dat soort mop-
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pen.. (...) Die hoeft nog niet eens echt een mop te vertellen, maar die weet dan ook precies als-
iee een mop tegen mij zou vertellen dat-ie weet van: ja die vindt ze niet leuk of die vindt ze wel 
leuk.. Of gekke dingen die je meemaakt en dan nog een beetje aan gaan dikken en op een hele 
vreemdee manier gaan vertellen. En zo, weetje wel. dat andere mensen denken van: nou daar 
ziee ik de humor niet. Ja maar dan zie ik daar wel de humor. En daar, hij ziet daar dan ook de 
humorr daar wel van in. (Josien Muller) 

Eenn hele intelligente vrouw, hè. Ik denk dat die niet door iedereen beschreven wordt als hu-
moristisch,, want ik denk dat ze ook wel eens als een ka beschreven kan worden, maar zij en ik 
relativerenn een heleboel door gewoon te lachen en dan ook echt zo te lachen dat we rugpijn, 
buikpijnn hebben. En we kunnen uren ernstig spreken en ineens is er een opmerking van, nou 
wee hebben een aantal woorden, lacrimoso bijvoorbeeld, dat is ooit van een spel, het woorden-
boekspell  bedacht. Nou dat en dat weten wij dus de betekenis ervan die we in het spel bedacht 
ooitt bedacht hebben. Nou dat. Dan is het voor mij ineens is alles gerelativeerd. (...) Voor een 
anderr is het ook niet lollig, maar dat je dus - de schaterlach van haar vind ik fantastisch. De 
twinkelingg vind ik fantastisch hè en dan zegt ze bijvoorbeeld 'ah dat moetje laten, want dat is 
zoo lacrimoso of zo.' Dat. En dan, dat heb je dus wel met meerdere mensen. En niet met man-
nen,, nu ik er zo over nadenk. Mannen vinden dat altijd verwarrend. (Marga van Stolwijk) 

Hett gaat hier om twee heel verschillende soorten humor: de ene vrouw houdt van moppen, 

dee ander geeft meer de voorkeur aan geestigheid. Dit antwoord zegt dus weinig over het 

typetype humor dat zij waarderen, maar des te meer over de manier waarop deze personen met 

humorr omgaan. Humor wordt hier gezien als een uitwisseling, als deel van een relatie. Niet 

toevalligg noemden deze mensen altijd iemand die hen zeer nastond: hun broer, hun echtge-

noott of beste vriend(in). 

Dezee omschrijving van een goed gevoel voor humor werpt vooral veel licht op het ver-

bandd tussen humor en sekse: op één na waren het allemaal vrouwen die dit type antwoord 

gaven.. In hoofdstuk vijf werd al beschreven hoe vrouwen humor eerder gebruikten om 

naderr tot elkaar te komen, om uiting te geven aan een persoonlijke band. Dit blijkt ook uit 

dezee bevinding: vrouwen beschrijven humor eerder als aspect van een relatie dan als eigen-

schapp van een persoon. Het is misschien ook niet toevallig dat juist vrouwen als Sofie 

Gooijer,, die buiten de geijkte stijlen vielen, 'een goed gevoel voor humor' altijd interpre-

teerdenn als gedeelde humor. 

Ookk in een ander opzicht zeiden de antwoorden op deze vraag naar iemand met een 

goedd gevoel voor humor veel over sekse en humor. Van de tweeëndertig geïnterviewden 

noemdenn slechts twee een vrouw als de persoon met het beste gevoel voor humor (Marga 

vann Stolwijk, Cornelis Blom). Een vergelijkbaar resultaat kwam uit een Amerikaanse on-

derzoekk waarin dezelfde vraag werd gesteld (Crawford 1991). Ook hier noemden mensen 

veell  vaker mannen toen hun gevraagd werd iemand te beschrijven met 'gevoel voor humor'. 

Ookk een ander frappant sekseverschil: van de tweeëndertig geïnterviewden waren er vier die 

niemandd konden bedenken van wie ze vonden dat hij/zij een goed gevoel voor humor had; 

enn dit waren ook allemaal vrouwen (Wilma Beers, Geertje Talma, Lotte van der Lans, Anna 

Pijlstra).. Twee van hen waren de vrouwen die zo troosteloos weinig humor hadden. Uit de 
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antwoordenn op deze vraag komt dan ook weer het beeld naar voren van humor als een 

'mannelijke'' strategie. Humor is een verschijnsel dat toch sneller met mannen wordt geas-

socieerd,, met name waar het gaat om het maken van grappen en het initiëren van humor. 

Maarr misschien het meest veelzeggend als het gaat om humor en sekse waren twee per-

sonenn die zichzelf degenen vonden met het beste gevoel voor humor: dit waren allebei man-

nen.. De een gaf, als antwoord op mijn vraag of hij iemand wist met een goed gevoel voor 

humorr eerst een definitie van gevoel voor humor en beschreef vervolgens zichzelf: 

Bijj  gevoel voor humor gaat het erom dat je de zonnige zijde van het leven ook kunt waarde-
ren.. Dat leuke dingen dat je die ook ziet en opvallen. Ja in zijn algemeenheid, denk ik hoor, 
maarr ik, ik zou zo soms situaties zie ik waar bij de een begint te schateren en de andere denkt 
vann waarvoor is dat nou? Nou ik doe dat weleens, ik zie gewoon dingen gebeuren. Sommige 
mensenn zien dat gewoon niet. (...) Nou ik zie dan, denk ik vaker de humor in. En ik kan er 
ookk om lachen, de ene keer hard en de andere keer met een glimlach. (Kees van Dokkum) 

Dee ander was iets bescheidener. Hij zei eerst dat zijn (vrouwelijke) collega's een goed ge-

voell  voor humor hadden omdat ze 'zijn humor begrepen'. 'En,' vervolgde hij, 'doordat ze 

datt snappen heb je het gevoel dat ze ook heel humoristisch kunnen zijn'. Vervolgens vroeg 

ik: : 

EnEn weet je ook iemand om wie jij  vaak moet lachen? 
Nouu ik kan om iedereen lachen, 
OmOm één persoon... 
Nouu nee niet om een iemand hè? [tegen vrouw] Moet ik wel eens om iemand lachen? Ja kin-
derenn vaak, die kunnen af en toe belachelijke dingen doen. Maar eh mannen niet nee. Vrou-
wenn ook niet zozeer. 
Echtgenotee van de geïnterviewde: Je vindt jezelf gewoon het leukst. 
Juist.. En dat wou ik nou net niet zeggen. Ja omdat je meestal in gezelschappen voer ik vaak 
dee boventoon. Ja dat is ook wel eens, af en toe wel eens negatief denk ik. Maar goed, zolang 
mensenn daar niks over zeggen kan ik dat niet veranderen. {Jaap van Noord) 

Overigenss bedoelde de echtgenote dit niet kwaad. Het typeerde wel de manier waarop ze 

zichh tijdens het interview gedroegen: hij had het hoogste woord, zij vulde hem zo nu en dan 

aann met enkele goed getroffen opmerkingen. Dit was ook een van de vrouwen die haar man 

moppenn liet vertellen als zij er een wist. 

Dee twee andere typen beschrijvingen van iemand met een goed gevoel voor humor had-

denn weer direct te maken met humorstijl. Deze gingen niet over relaties en zelfs niet over 

personen,, maar vooral over een bepaald type humor. Mensen met een elitaire Jiumorstijl 

beschrevenn iemand met gevoel voor humor ongeveer als volgt: 

Wijj  hebben een vriendin en die is vaak zeer scherp en die weet soms dingen zeer kort en bon-
digg op een dusdanige manier te beschrijven datje daar, ja ik weet niet, niet anders kan dan er-
omm moet lachen. Het is een vrouw van negentig die heel geestig kan zijn, geestig. Heel ad 
rem.. Maar daar heeft het toch veel mee te maken, niet zo zeer in de zin van moppen vertellen, 
maarr gewoon het feit dat je ad rem bent en dingen op een manier kunt zeggen dat je denkt 
'Ohh ja'. Niet zozeer dat je zegt van, lolbroek of zo. Nee. (Cornelis Blom) 
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Eenn goed gevoel voor humor. Ja ik vind dat toch altijd het verassende erin, het onverwachte 
erin.. Wat ik ook bij die cabaretiers heb. Het onderkoelde, bijna Engels getinte type humor. 
Datt spreekt mij in mensen altijd wel aan. En ja dat is dus heel iets anders dan moppen vertel-
lenn maar op een heel onderkoelde manier dingen kunnen. (...) Ja kijkj e moet natuurlijk on-
derscheiden,, ook mensen doen dat dan niet, die spelen dan niet een rol. Ik bedoel het is dan 
niett meer in het kader van nou gaan we eens een avondje gezellig moppen vertellen. Nee ik 
vindd het verrassende juist als het gewoon ingebakken zit in de persoonlijkheid. En dat op ie-
derr willekeurig moment, als er een gesprek plaatsvindt over weet ik veel wat, dat heet onver-
wachtt naar voren komt. Want dat is natuurlijk altijd veel leuker dan wanneer je zegt: nou, nou 
gaann we eens een eh partijtje moppen vertellen. (...) Nee het is juist de manier waarop men-
senn als ze zich uiten over bepaalde dingen, dingen die ze hebben meegemaakt, dat daarin 
verweven,, zonder dat het opzettelijk is. Maar dat komt er gewoon uit. 
MaarMaar het is ook niet opzettelijk Dus het zijn dus niet mensen die heel ad rem zijn. 
Nouu dat speelt wel een rol daarin. Ik vind ad rem zijn, meteen kunnen reageren op situaties, 
datt maakt daar wel deel van uit, ja. Laat ik het zo zeggen, mensen die dat soort gevoel voor 
humor,, hebben vaak die eigenschap, van meteen ad rem op een opmerking kunnen reageren. 
Eenn aardig voorbeeld daarvan, die link naar die choquerende moppen, wat ik in een vrienden-
kringg heb meegemaakt, is echt gebeurd. Vrienden van vrienden van ons zouden op vakantie 
enn stonden, alles was klaar. In de auto. En dan heb je vaak dat mensen dan hebben van: heb ik 
nouu ook vergeten dat te doen en dat te doen. Dat is heel herkenbaar. Dus die vrouw zegt op 
eenn gegeven moment, stond nog in de gang: i k geloof dat ik de gaskraan nog niet dicht ge-
daann heb.' Waarop hij zei: 'Waarom zijn julli e joden altijd de eerste die dat ruiken?' Ik be-
doel,, nou ze zijn getrouwd [lacht] dus je mag er van uitgaan dat het geen antisemiet is maar ik 
kenn die dus, ik bedoel, het past bij hem. Ik bedoel als je dat zo op papier zou zetten dan nog 
shockerendd maar in de context en natuurlijk de timing. Hij bedoelt natuurlijk niet de timing 
wantt hij heeft het niet ingestudeerd, maar boem pats er over heen. Ja dan heb je humor 
[lacht].. (Louis Balde) 

Wee zien hierin de echo van de elitaire humorstijl: in feite gaat het hier om dezelfde criteria 

-- scherpte, originaliteit - maar dan toegepast op spontane humor. Deze criteria zijn boven-

dienn het tegenovergestelde van platvloersheid volgens hoger opgeleiden: niet simpel, niet te 

nadrukkelijkee humoristisch, geen makkelijke grensoverschrijdingen. Ook in de volgende, 

zeerr kernachtige samenvatting van een goed gevoel voor humor is goed te zien dat dit een 

omkeringg is van alle bezwaren tegen platheid: 'Iemand die snel denkt als het echt om humor 

gaat.. Die gauw verbanden legt en zo, en ja, een beetje origineel is. En dus niet wat ik net zei 

niett zo lachen om Laurel en Hardy, dat is een beetje kinderlijk of een beetje naïef (Lotte 

vann der Lans). 

All ee liefhebbers van elitaire humor, met uitzondering van Bart Winia - de enige man die 

dee nadruk legde op gedeelde humor - gaven een vergelijkbare beschrijving. Voor mensen 

mett een elitaire humorstijl is 'iemand met een goed gevoel voor humor' geestig of gevat: 

goedd met taal, ad rem, snel met spontane geestige of humoristische opmerkingen en bij 

voorkeurr met een ironische, niet te nadrukkelijke toon. Humor hangt in dit perspectief sa-

menn met creativiteit, observatie en analyse - en dus absoluut niet met moppen. Een uitzon-

deringg hierop vormen de vier allesliefhebbers, die, hoewel ze verder de logica van de volkse 

humorstijll  volgen, wel allemaal de voorkeur gaven aan een geestige grappenmaker. Voor de 
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overigenn met deze opvatting van humor blijk t gevoel voor humor uit 'een vermogen tot 

observeren,, analyseren zeg maar, verbanden leggen en daar iets mee doen. De humor is dat 

diegenee dat dus ter plekke eigenlijk doet en dan dat is dan leuk. En een mop als je die twee 

keerr hebt gehoord is die dus niet meer leuk en dan is daar de humor dus al vanaf (Corine 

Steen) ) 

Mensenn die deze opvatting van goede humor aanhangen, leggen vaak ook de nadruk op 

zelfspott en relativering: 

Hett is het heeft ook met relativeren te maken. Met Jan heb ik dan veel gelachen en dat heeft 
tochh wel.. Ja het gaat meer over de lachwekkendheid van het leven op zich. 
Echtgenote:: Hij is eigenlijk heel zwaar. Heeft een zware zware steen om zijn nek. 
Ja.. En van daaruit komt die humor dan. (Vincent Zwagerman) 

Hoewell  'gevoel voor humor' voor deze mensen een zeer positieve kwalificatie was, vonden 

mijnn informanten de personen die ze beschreven niet altijd aardig. Ze zijn weliswaar gees-

tig,, maar niet noodzakelijkerwijs sympathiek. Maria Romein beschrijft iemand die zij erg 

bewonderdee om zijn humor, maar die ook veel afweer opriep: 

Ikk had een collega, die is nu weg en die vond ik echt heel grappig., maar die was ontzettend 
banaal,, maar gewoon niet op het seksistische vlak, maar die kon gewoon ontzettend grof uit 
dee hoek komen, maar dan wel precies een heel gevoelig punt raken, weet je wel. En dan eh 
waarvann de mensen eigenlijk heel erg gechoqueerd waren, maar daarna eigenlijk wel heel blij 
warenn dat het gewoon wel gezegd wordt of zo. (...) Maar ja, dat is toch wel iemand die ook 
veell  vijanden maakt. Hij is nu weg omdat-ie samen met zijn vrouw of vriendin een eigen ar-
chitectenn bureau heeft dat redelijk loopt en hij schreef ook voor - dat is wel een heel goed 
voorbeeldd van zijn type humor [lacht] We hadden naar hem toe gebeld of hij dan wat bureau-
documentatiee van dat nieuwe bureau had. En dat had-ie wel, dus hij stuurt het op. En hij had 
daarr een brief bijgedaan en daar waren sommige mensen heel boos om. Zo van: ja hier bureau 
documentatiee van een jong architectenbureau met één vrouw en één gehandicapte, want hij 
heeftt zelf een hand met halve vingers, zijn rechterhand. En eh: op aanvraag kunnen wij ons 
ookk zwart laten zien. Weet je wel [lacht]. Dat vond ik echt, ja dat vond ik gewoon heel goed 
off  zo [lacht]. Dus ja dat vond ik echt tof. En dat is eigenlijk best wel grof of zo. En veel men-
senn vonden dat helemaal niet leuk. Die waren daar best boos over. 

Ankee Vermeer vond haar gevatte kennis zelfs uitgesproken onsympathiek en intimiderend: 

Jaa er is een jongen in mijn kennissenkring die inderdaad moordend geestig is. En op die ana-
lytischee rechtlijnige manier die ik eerder beschreef. En daar kan ik dus niks mee. Ik kan daar 
niett op - j a ik kan daar wel op reageren, maar dat valt dan allemaal plat op zijn bek en ik ben 
dann absoluut niet geestig of leuk of. Ik denk ook dat dat komt omdat-ie je niet hoort. Maar 
machteloosmakendd geestig. Dat ik platgeslagen in een stoel erbij zit. En het is natuurlijk leu-
kerr als er een uitwisseling van humor is die alleen maar leidt tot steeds groter hoogten van 
pret. . 

Uiteindelijkk gaf ze dan ook de voorkeur aan gedeelde humor met haar vriendinnen, hoewel 

zee als vorm van humor geestigheid prefereerde. 
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Informantenn met een volkse humorstijl gaven weer een heel andere betekenis aan 'ge-

voell  voor humor'. Voor hen was een goed gevoel voor humor niet zo zeer een kwestie van 

geestigheidd of creativiteit, maar eerder van sociabiliteit. Claudia van Leer vond bijvoor-

beeldd dat haar zoon een goed gevoel voor humor had. Hiermee bedoelde ze: 

Datt hij het meteen aanvoelt als het leuk is. Hij weet het ook altijd heel leuk te brengen. Als hij 
binnenkomtt ergens en er is een downstemming, dat hij de stemming al meteen weet om te 
buigen.. En dat voelt-ie aan en dan gooit-ie er een paar hele kleine moppies tussenin. Echt 
leuk,, waar iedereen om kan lachen. En die niet beledigend zijn en dan gaat de sfeer meteen de 
anderee kant op. Dat kan hij heel goed. 

Hannekee Meertens beschrijft de broer van haar zwager: 

Dee broer van mijn zwager dat is iemand die heeft echt gevoel voor humor hè. Dat is een mop-
pentapper,, vreet altijd van alles uit. Altij d datje denkt van: hoe haalt-ie het in zijn hoofd. Dat 
iss altijd wat. Altijd , altijd in de weer. Het is altijd altijd ja God lachen, altijd gekkigheid. (..). 
Hijj  heeft altijd moppen. En dat zijn altijd weer andere. En ja hij vreet gewoon allerlei dingen 
uit.. Ja ik maak het zelf niet zoveel meer mee omdat ik hem niet zoveel meer zie, maar wat ik 
vroegerr dan wel voor verhalen hoorde als mijn zus daar bijvoorbeeld thuis kwam. Ja het in de 
malingg nemen van iedereen en zijn ouders die dat niet door hebben. En ja altijd in de weer, al-
tijdd gek doen, altijd maar hij ja hij verveelt ook niet echt. Dat is echt iemand datje denkt van: 
nouu daar kan je de hele dag mee optrekken. Dat is echt ja echt leuk. Gezellig. Altij d vrolijk en 
altijdd ja... 

Dezee mensen 'met een goed gevoel voor humor' zijn echte gangmakers. Hun humor wordt 

beschrevenn als speels, aangenaam, maar nooit echt kwetsend: 'moppies waar iedereen om 

kann lachen'. Uit de beschrijving blijk t ook dat het vaak moppentappers zijn. Daarnaast 

wordtt hun humor ook vaak beschreven als wat plagerig. In veel beschrijvingen komt ook 

hett wederzijds humoristisch beledigen als een belangrijk element naar voren: een vorm van 

communicatiee die, zoals bleek in hoofdstuk vijf , bij moppentappers ook zeer populair was. 

Somss zit het tegen het clowneske aan: 

Diee is altijd een beetje de zaak aan het stangen, kan je wel zeggen en een beetje opruiend be-
zig.. En ook met een hoop praktische dingen die zet dus vaak de chef te kakken en dat vind ik 
well  leuk. En dat doet-ie niet om een heimelijke manier maar gewoon op een openlijke manier, 
waarr iedereen bij staat. Dus die chef is ook een beetje een eitje. (...) Laatst toen moest-ie 
moestenn ze voor het dok allemaal hout maken. En toen zegt die chef dat hout dat moet achter 
slott want er wordt gestolen. En die maakte daar een poeha over. Nou goed, die chef die heb 
dann zo'n klein kantoortje, toen had-ie al dat hout in dat kantoortje gestapeld en toen kon die 
cheff  dat kantoortje niet meer in. Kijk dat vind ik nou leuk. En toen begon die daar over te 
peeuwen.. Toen zegt-ie: 'Ja joh dan pakje toch even een decoupeerzaag en dan zaagje er zo 
eenn gaatje in.' (Harm Arends) 

Hett gaat in deze beschrijvingen ook om mensen die gezellig en opgewekt zijn, 'altijd vro-

lijk' :: 'Een kennis van ons, hè, Karel, een ontzettend gevoel voor humor, hè. Lacht graag. 

Opgeruimdd man' (Jan Jurriaans). Net als bij de argumenten voor volkse humoristen zijn dit 

niett alleen beschrijvingen van leuke humor, maar ook van een gezellig, plezierig mens. In 
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dezee formulering zien we de argumenten voor volkse humor terug: gezellig, niet kwetsend, 

vrolijk ,, weet het leuk te brengen. 

Iemandd met een goed gevoel voor humor is in deze opvatting niet alleen grappig en 

gezellig,, maar kan er ook goed tegen dat anderen grapjes over hem maken. Dit laatste werd 

vaakk met nadruk opgemerkt - echter alleen door mannen: 'Hij kan zelf ook goed tegen een 

geintje'' (Jaap van Noord). 'En het is iemand die dus zelf ook kan incasseren van humor, dus 

datt ze, dat ze hem wat flikken' (Harm Arends). Het is frappant dat deze clausule juist hoort 

bijj  mensen die platheid gelijkstellen aan grofheid. De kwestie van de grappen ten koste van 

anderenn staat hier centraal, zowel in de negatieve als de positieve begrenzing van humor. 

Humorr is hier onlosmakelijk verbonden met relaties en sociale situaties: een goede humorist 

iss sociaal, een slechte humorist verstoort de goede verhoudingen. 

KLASSENCULTUURR EN HUMORSTUL 

Dee onderscheidingen uit hoofdstuk zes, tussen mensen met elitaire en volkse humorstijlen, 

zijnn niet alleen terug te zien in de beoordeling van professionele humoristen, maar ook in de 

verwachtingenn die mijn informanten hadden ten aanzien van de grappenmakers in hun eigen 

omgeving.. Niet alleen corresponderen de verschillende betekenissen van platvloersheid en 

gevoell  voor humor opvallend goed met de humorstijlen uit het vorige hoofdstuk; het waren 

ookk hier de vrouwen die een iets afwijkend patroon vertonen. Het gebruik van de begrippen 

'gevoell  voor humor' en 'plat(vloers)' biedt zicht op de logica die ten grondslag ligt aan 

humorstijlen.. Deze logica ligt niet alleen ten grondslag aan de beoordeling van gestandaar-

diseerdee humor, maar aan alle humor. 

Dee vraag is nu waar deze variaties in humorstijl vandaan komen. De variaties hangen 

samenn met sociale achtergrond, maar op welke manier? Is er ook een verband tussen hu-

morstijlenn en communicatiestijlen? Omdat de verschillende indelingen, betekenissen en 

samenhangenn wellicht nogal door elkaar beginnen te lopen, geef ik eerst een résumé van de 

verbandenn tussen humorstijl, moppen, sociale achtergrond en klassencultuur, alvorens ik 

dezee verbanden probeer te verklaren. Tabel 7.1 bevat een schematische weergave van de 

samenhangenn tussen humorstijlen, criteria voor goede en slechte humor, waardering van 

moppen,, favoriete cabaretier en sociale achtergrond. In deze tabel heb ik alleen onderscheid 

gemaaktt tussen mensen met volkse en elitaire humorstijlen. Sociale achtergrond en waarde-

ringg van moppen hangen hier sterk mee samen, maar van een perfecte correspondentie tus-

senn deze drie categorieën is - uiteraard - geen sprake. 

Watt hier buiten beschouwing blijft zijn de mensen die buiten de categorieën vallen. Dit 

had,, zoals bleek, vooral met sekse te maken: in het vorige hoofdstuk beschreef ik mannen 

diee alles waardeerden; vrouwen die weinig humor hadden, of een ongebruikelijke smaak; en 
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inn dit hoofdstuk beschreef ik de vrouwen die de voorkeur gaven aan gedeelde humor, boven 

humorr die in een bepaalde stijl paste. Hier zal ik me vooral richten op het stijlverschil dat 

samenhangtt met opleidingsniveau en klassencultuur. 

Figuurr 7.1: Humorstijlen 

HUMORSTIJL HUMORSTIJL 

FAVORIETEFAVORIETE HUMORIST 

IEMANDIEMAND MET EEN GOED GEVOEL 

VOORVOOR HUMOR IS 

PLATTEPLATTE HUMOR is... 

OORDEELOORDEEL OVER MOPPEN 

OPLEIDINGSNIVEAU OPLEIDINGSNIVEAU 
(VAN(VAN GEÏNTERVIEWDEN) 

GEMIDDELDEGEMIDDELDE WAARDERING 

VANVAN MOPPEN IN VRAGENLIJST 

(DOOR(DOOR GEÏNTERVIEWDEN ') 

'' Score van alle respondenten met volkse stijl: 3,28; alle respondenten met elitaire stijl: 2,86; 

gehelee steekproef: 3,05 

Voorr mensen met een elitaire humorstijl werd platvloers altijd gelijkgesteld aan 'makke-

lijk' ;; een 'goed gevoel voor humor' werd door deze mensen bijna altijd gedefinieerd als 

geestigheid.. Dit zijn dan ook complementaire argumenten: als een goede grap onverwacht, 

creatieff  en intellectueel uitdagend is, dan is een simpele of voorspelbare grap dus slecht. 

Bezwaarr en ideaal zijn eikaars tegenpool. De mensen die gezellige grappenmakers prefe-

reerdenn boven gevatte humoristen, hielden in het algemeen van de volkse humorstijl - en 

ookk van moppen. Ook de mensen die niet in één van de stijlen pasten hanteerden echter 

meestall  deze betekenis. Ook hier zien we dat bezwaar en ideaal met elkaar samenhangen: 

slechte,, platvloerse humor was voor hen altijd grof en kwetsend. En iemand die grof en 

kwetsendd is, is zeker geen gezellige grappenmaker. 

Inn het gebruik van deze termen zijn de argumenten voor elitaire en volkse humorstijlen 

tee herkennen. De sociabele grappenmakers zijn gezellig, speels, gericht op het scheppen van 

eenn gevoel van saamhorigheid en bij voorkeur niet kwetsend of grof. Hun humor lijk t hier-

meee op de gezellige humor waar ook volkse komieken mee geassocieerd worden: humor die 

gerichtt is op het creëren van een plezierige en wat uitbundige atmosfeer. Deze sociabele 

Volksee humor 

Andréé van Duin 

sociabel,, gezellig 
soms:soms: iemand die jouw humor 'aan 

voelt'' (alleen vrouwen) 
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grappenmakerss worden bovendien, net als volkse humoristen, eerder beoordeeld op per-

soonlijkheidd en performance dan op inhoud. 

Bijj  de gevatte humoristen aan wie elitaire humorliefhebbers de voorkeur geven is inhoud 

belangrijkerr dan sfeer, persoonlijkheid of performance. Deze mensen 'met gevoel voor 

humor'' zijn ad rem, intellectueel, geestig, meer scherp dan speels en bij vlagen onplezierig 

enn helemaal niet gezellig. Makkelijk of oubollig zijn ze in geen geval. In deze beschrijving 

iss ook de elitaire humor van De Jonge en de VPRO te herkennen: gevatte humoristen ver-

oorzaken,, net als elitaire cabaretiers, een intellectuele prikkeling die niet alleen maar plezie-

rigg hoeft te zijn. 

Dee normering van grappen ten koste van anderen kwam in interviews met de elitaire 

humorliefhebberss minder uitgebreid ter sprake dan in de gesprekken met de volkse humor-

liefhebbers.liefhebbers. Het centrale thema bij de hoger opgeleiden was creativiteit en intellectuele 

verfijning.. Humor is in deze opvatting, hoe merkwaardig dat ook mag klinken, meer een 

individuelee aangelegenheid, dan een sociale gebeurtenis: iets dat weliswaar wordt gedeeld 

mett anderen, maar dat in eerste instantie ontspringt aan de allerindividueelste creativiteit 

vann de grappenmaker. 

Dee plaats van moppen in deze tweedeling is niet moeilijk te verklaren. Het is duidelijk 

datdat moppen eerder sociabel zijn dan creatief; en dat het eenvoudiger is bezwaar te maken 

tegenn moppen vanwege hun simpelheid dan vanwege hun grofheid. Iemand die een mop 

verteltt is niet ad rem of gevat - hij heeft de mop immers niet zelf bedacht - maar wel gezel-

lig.. Een moppentapper is beter in het creëren van een goede sfeer, dan in het tentoonsprei-

denn van snelle gedachtesprongen of een opvallend scherp observatievermogen. Een mop 

kann soms wel grof zijn, maar de platheid van een mop in deze betekenis is afhankelijk van 

dee mop. Overdreven, simpel of oubollig is een bezwaar dat het gehele genre kan gelden: het 

vertellenn van moppen in het algemeen kan gezien worden als te makkelijk, te weinig intel-

lectuelee uitdaging en te veel stemmetjes, gebaren en andere 'aanstellerij'. De logica van de 

intellectuelee humorstijl leidt dus tot de afkeuring van het genre als geheel. De logica van de 

volksee humor, daarentegen, leidt tot de waardering of afkeuring van specifieke moppen. 

Binnenn deze stijl is er één hoofdreden voor het afkeuren van moppen. Dat is dan ook een 

criteriumm waar moppentappers vaak lang en uitgebreid op ingingen: kwetsendheid. 

Hiermeee ben ik een stap dichter bij de beantwoording van de vraag die in dit boek centraal 

staat:: waar komen verschillen in de waardering van moppen vandaan? Verschillende men-

senn hebben heel andere verwachtingen ten aanzien van goede en slechte humor. De mop is 

eenn vorm van humor die beter past bij de volkse dan bij de elitaire humorstijl. Maar wat is 

dann de herkomst van deze humorstijlen? 

Dezee humorstijlen houden, net als communicatiestijlen, verband met verschillen in klas-

sencultuur.. De mensen die de nadruk leggen op geestigheid en creativiteit waren in het 
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algemeenn hoger opgeleid, terwijl de mensen die sociabele humor prefereren meestal uit de 

arbeiders-- of lage middenklasse kwamen. In het gebruik van deze termen is de relatie met 

opleidingg goed te zien: aan de elitaire invulling van 'plat' en 'goed gevoel voor humor' ligt 

eenn waardering van intellect en intelligentie ten grondslag. Het zijn argumenten voor 'ge-

schoolde'' humor. In de volkse betekenissen van deze termen speelt intellect daarentegen 

nauwelijkss een rol. De nadruk ligt op sociabiliteit: iemand met een goed gevoel voor humor 

zett humor in om sociaal en vriendelijk te zijn, iemand die plat is, is onsociaal. Hij kwetst 

anderee mensen en overschrijdt zonder enige reden sociale grenzen. Het onderscheid tussen 

goedee en slechte humor wordt hier vanuit een heel ander perspectief bekeken. 

Dee onderscheidingen tussen sociabele en gevatte humor stemmen ook in grote lijnen 

overeenn met gangbare onderscheidingen tussen hoge of elitecultuur en lage, volkse of popu-

lairee cultuur. Vergelijkbare tegenstellingen zoals die tussen simpelheid en intellectuele 

uitdagendheid;; van origineel versus toegankelijk; vernieuwend versus conventioneel; ver-

ontrustendd versus plezierig; ironisch afstandelijk versus uitbundig - zijn te herkennen in 

veell  verschillende smaakonderscheidingen op het gebied van kunst, literatuur of binnen-

huisarchitectuurr of muziek (Bourdieu 1984; Crane 1992; Gans 1999). Zowel waar het gaat 

omm gestandaardiseerde als om spontane humor, hanteren mensen normen die lijken op de 

esthetischee normen die in andere gebieden gehanteerd worden. Hoewel de waardering van 

humorr niet helemaal gelijkgesteld kan worden met de waardering van schoonheid, lijk t de 

achterliggendee esthetische logica vergelijkbaar. 

Doorr mensen met veel cultureel kapitaal, de hoger opgeleiden, wordt humor, hoewel het 

nauwelijkss gerekend wordt tot de hogere kunsten en al helemaal niet tot de cultuur met een 

grotee C, deels wel getoetst aan de normen die gelden voor Hoge Cultuur. Zij bezien humor 

mett een blik die sterk lijk t op de esthetische dispositie. Dat hoger opgeleiden grappen op 

eenn podium en op televisie met een dergelijke afstandelijke en verstandelijke houding beke-

ken,, bleek al in het vorige hoofdstuk. Nu blijkt dat ook grappen in het dagelijks leven op 

eenn dergelijke intellectualistische wijze worden beoordeeld. Moppen schieten volgens deze 

logicaa al snel tekort: het plezier van moppen is te direct, de aanleiding tot lachen te eendui-

digg grappig, te weinig uitdagend, te aangenaam. De mop is, met andere woorden: te makke-

lijk ,, te plat. 

Ookk bij lager opgeleiden is de klassenlogica a la Bourdieu te herkennen. Zij beoordelen 

humorr zoals ze volgens Bourdieu ook zaken als kunst, muziek, fotografie beoordelen, min-

derr afstandelijk, meer gericht op de directe aangename sensatie die iets teweeg weet te 

brengen.. Moppen passen uitstekend in deze verwachting van goede humor: een mop is een 

zeerr effectieve manier om een aangename humoristische sfeer te creëren. In deze zin passen 

moppenn goed in wat Bourdieu aanduidt als de 'populaire esthetiek', in de hem kenmerkende 

stijll  gedefinieerd als: 'de bevestiging van de continuïteit tussen kunst en het leven, wat de 

onderschikkingg van vorm aan functie behelst, of, zou men kunnen zeggen, de weigering van 
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dee weigering die het beginpunt vormt van de hoge esthetiek' (Bourdieu 1984: 32). Met 

anderee woorden: hoge esthetiek weigert deel te hebben de genoegens die de populaire esthe-

tiekk juist omarmt: van dingen die direct verband houden met het dagelijks leven, die een 

direct,, eenduidig plezier opleveren. 

Bijj  de volkse humorstijl liggen gestandaardiseerde humor en de humor van het dagelijks 

levenn ook in eikaars verlengde. Mensen gebruiken ongeveer dezelfde woorden om de humo-

ristenn die ze waarderen te beschrijven, als de grappenmakers in hun eigen omgeving: gezel-

ligg en spontaan. Professionele humoristen worden beschreven als persoon, niet als artiest. 

Bijj  elitaire humorliefhebbers is de afstand tussen de humor van het dagelijks leven en ge-

standaardiseerdee humor veel groter: cabaretiers worden meer als kunstenaar en minder als 

persoonn beoordeeld. 

Echter,, als de criteria die lager en middelbaar opgeleiden aanleggen voor goede en 

slechtee humor alleen maar worden gezien in termen van het contrast met de elitaire humor, 

blijf tt een belangrijk aspect van deze humor - en misschien wel alle humor - buiten be-

schouwing.. Liefhebbers van volkse humor kijken helemaal niet naar humor als een teken 

vann intellect, schoonheid of esthetiek. Zij beoordelen humor niet eens in het kader van ter-

menn van 'cultuur' of 'cultuuruiting'. Hun verhalen over humor plaatsen ze in een heel ander 

domein:: het sociale, niet het esthetische of het culturele. Zowel de ideale verschijningsvorm, 

alss de uiterste begrenzing van humor worden beschreven in termen van het sociale effect. 

Hett idee over wat goede humor is, hangt dus ook direct samen met het idee wat goede 

communicatiee is: communicatiestijl en humorstijl zijn nauw met elkaar verbonden. 

Dezee verschillen tussen volkse en intellectuele stijlen hebben een grotere reikwijdte dan 

alleenn humor of zelfs maar de waardering van alles wat onderhevig zou zijn aan smaak. De 

definitiess van goede en slechte humor hangen samen met meer algemene ideeën over creati-

viteitt en sociabiliteit. En deze hangen weer samen met een begrip dat geen van de geïnter-

viewdenn ooit spontaan genoemd heeft, maar dat als idee, in andere termen geformuleerd, als 

eenn belangrijke thema herkenbaar was in bijna alle interviews: authenticiteit. 

Humorr had voor alle geïnterviewden te maken met 'jezelf zijn' en 'jezelf laten zien'. Dit 

goldd voor de moppentappers: niet alleen beschouwden zij het vertellen van moppen als iets 

datt direct samenhing met hun karakter - sociaal, gezellig, spontaan, open - , zij zagen ook 

dee moppen als een afspiegeling van hun persoonlijkheid. 'Een mop vertel je omdat je het zelf 

ookk leuk vind en dat wil je dus iedereen in mee laten delen. Ik denk dat - ja: dat het aangebo-

renn is.' (Alfred Kruger) 'Ik denk datje ten eerste de mop zelf leuk moet vinden. Als je dus 

eenn verhaal vertelt waar mee je je niet kan identificeren dan vertel je het niet leuk.' (Otto 

vann de Meijden). Ook deze moppentappers wilden dus 'iets van zichzelf laten zien': door 

hett vertellen van moppen én door de moppen zelf. 

OokOok bij de beschrijvingen van mensen met gevoel voor humor blijkt dat de waardering 

vann de humor direct te maken heeft met de beoordeling van de humorist. De 'machteloos-
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makendd geestige' kennis van Anke Vermeer is ook 'iemand die je niet hoort'. Het scherpe 

gevoell  voor humor van Louis Baldé's kennis zit 'ingebakken in de persoonlijkheid'. De 

humorr van Zwagermans kennis heeft te maken met het feit dat het een heel zwaarmoedig 

menss is. En ook bij liefhebbers van volkse humor wordt humor sterk gekoppeld aan per-

soonlijkheid:: de grappige kennissen van Hanneke Meertens en Jan Jurriaans zijn niet alleen 

grappigg maar ook 'altijd vrolijk'. De zoon van Claudia van Leer wil ook altijd 'downstem-

mingenn ombuigen'. Blijkens de citaten uit het vorige hoofdstuk worden ook humoristen als 

Vann Duin sterk gewaardeerd om 'hoe ze zijn'. Iemands humor wordt gezien als een belang-

rijkee component van hoe iemand is, als een deel van iemands wezen. 

Hoewell  het idee van authenticiteit in alle interviews meespeelde, noemden mijn respon-

dentenn het niet zo. Ze hadden het over hun eigen of andermans aard, persoonlijkheid of 

karakter.. Ze benoemden mensen als spontaan, origineel, creatief, oprecht, direct, eerlijk -

allemaall  woorden die verwijzen naar het idee van authenticiteit. In al deze omschrijvingen 

wordtt gesuggereerd dat de persoon in kwestie iets van zichzelf laat zien in zijn humor; een 

ideee dat voor volkse en intellectuele humoristen, mannen en vrouwen, even belangrijk is. 

Omm weer Goffman aan te halen, humor is altijd een vorm van zelfpresentatie. Mensen 

gebruikenn humor om een beeld van zichzelf te creëren, te redden of in stand te houden. 

Overigens:: humor kan ook heel goed gebruikt worden om een beeld van zichzelf te verval-

senn en om dingen aan het zicht te onttrekken, maar dit werd door iedereen gezien als een 

verkeerdd gebruik van humor: een goede humorist, of het nu een amateur is of een professio-

nal,, geeft door middel van zijn humor een 'echt' beeld van zichzelf. 

Uitt de verschillende manieren waarop naar humor gekeken wordt blijkt tegelijk ook dat 

mensenn een verschillend idee hebben over waar deze authenticiteit in gelegen is. Voor lief-

hebberss van intellectuele humor zit authenticiteit in de creativiteit en de originaliteit van de 

grappenmaker:: de grappenmaker laat iets zien van zijn eigen snelle, gevatte, scherpe geest. 

Dee authenticiteit van de moppentapper, de gangmaker en van humoristen als André van 

Duinn wordt eerder gezocht in sociabiliteit. De eigenheid van een volkse humorist is gelegen 

inn zijn betrokkenheid, vriendelijkheid en gezelligheid: in zijn bijdrage aan een goede sfeer. 

Eenn woord dat moppenliefhebbers vaak gebruikten was 'spontaan'. Een goede moppentap-

perr vertelt 'spontaan' een mop of heeft 'spontane' humor, waarmee werd bedoeld: ongekun-

steld,, sociaal - niet gericht op zelfverheffing maar op sfeerverhoging. 'Spontaan' komt 

misschienn het dichtst in de buurt van de volkse betekenis van authenticiteit. 

Dee oorsprong van de grap doet er in deze definitie eigenlijk niet toe: het gaat om de on-

derliggendee bedoeling. De authenticiteit blijkt uit de sociale boodschap van de moppenver-

teller.. Creativiteit speelt in deze definitie ook wel een rol. Deze creativiteit leggen moppen-

vertellerss echter in een aspect van humor dat door hoger opgeleiden vaak niet erg wordt 

gewaardeerdd - de kunst van het 'brengen' van de mop. De eigen creatieve bijdrage zit in de 

performanceperformance en niet in het bedenken van de grap. De moppentappers lieten zich altijd zeer 
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voorstaann op hun 'eigen stijl' van moppen vertellen. In zijn vertelkunst laat de moppentap-

perr iets van zichzelf zien. 

Bijj  de volkse en elitaire humorstijlen horen dus heel verschillende ideeën over authenti-

citeit,, spontaniteit en 'jezelf zijn': de eerste groep zoekt authenticiteit in sociabiliteit, de 

tweedee in creativiteit. Voor de uiting van deze authentieke humor maken lager opgeleiden 

onderr meer gebruik van reeds bestaand repertoire, terwijl hoger opgeleiden hun eigen reper-

toiree creëren - of althans, die illusie in stand willen houden. Dit zijn geen graduele beteke-

nisverschillen,, maar principieel verschillende criteria. Het feit dat deze maatstaven zozeer 

verschillenn wijst weer op cultuurverschil tussen sociale lagen: hoger en lager opgeleiden 

hanterenn hier een verschillende culturele logica. 

Dezee verschillende ideeën over authenticiteit houden naar mijn idee verband met meer 

algemenee cultuurverschillen tussen hoger en lager opgeleiden. Mijns inziens zijn deze idee-

enn vooral gerelateerd aan de noties die deze verschillende groepen hebben van sociale rela-

tiess en de plaats van het individu. Mijn lager opgeleide informanten spraken veel meer over 

mensenn als deel uitmakend van sociale verbanden. Zelfbeelden, zelfbesef en zelfpresentatie 

werdenn dan ook meer in termen van groepen, relaties en sociale netwerken besproken. De 

hogerr opgeleiden praatten over zichzelf en anderen meer als op zichzelf staande individuen, 

loss van sociale situaties en relaties. 

Dee literatuur over verschillen in klassenculturen biedt wel enige aanknopingspunten 

voorr een dergelijke interpretatie. Algemeen wordt de sociale structuur van de arbeidersklas-

see beschreven als hechter en socialer, terwijl de cultuur van de hogere middenklasse vaak 

beschrevenn wordt als meer individualistisch (Collins 1977: 114-131; 1988: 214-219; Gans 

1962).. De relatie met verschillende zelf- en relatiebeelden wordt hierbij echter maar zelden 

gelegd. . 

Hoee het ook zij, de verschillende humorstijlen hangen samen met een verschillende ha-

bituss die verder reikt dan alleen het domein van de humor. De ideeën die een rol spelen bij 

dee beoordeling van humor hebben betrekking op het hele domein van de sociale omgang. 

Standaardenn voor goede en slechte humor hangen direct samen met meer algemene ideeën 

overr hoe mensen met elkaar om dienen te gaan, hoe ze zich tegenover elkaar op dienen te 

stellen;; wat gezellig en ongezellig, sociaal en onsociaal is. 

Hett gaat hier bovendien niet alleen om graduele verschillen tussen klassenculturen. Ver-

schillenn in beheersing en verfijning zijn eventueel terug te brengen tot een faseverschil, 

11 !k besef dat ik hier enigszins speculatief word, maar een dergelijk onderscheid tussen socialere en meer indivi-
dualistischee zelfbeelden lijk t ook zichtbaar in relaties en vrienschapsstijlen van hoger en lager opgeleiden. Voor 
hogerr opgeleiden hebben vriendschap en relaties veel te maken met 'psychobabble': met de uitwisseling van 
individuele,, vertrouwelijke, informatie over de eigen persoon. Voor lager opgeleiden lijk t intimiteit eerder gedefi-
nieerdd te worden in termen van loyaliteit en gedeelde activiteiten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het boek van Straver 
e.a.. (1994) over de huwelijken van lager opgeleiden. Overigens is het ook hier weer opmerkelijk hoe hoger opge-
leidenn dichter in de buurt komen van wat in het algemeen wordt beschouwd ais 'vrouwelijk'. 
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waarbijj  het gaat om normen die door verschillende groepen op een vergelijkbare manier, 

maarr in verschillende mate, worden gehanteerd. Dit wijst op faseverschil: dezelfde normen 

zijnn bij verschillende groepen later 'doorgedruppeld'. De totaal verschillende betekenissen 

diee mensen geven aan authenticiteit wijzen er echter op dat het hier gaat om iets anders: niet 

omm faseverschil, maar om verschillende culturele logica's. 

Goedee humor en goede interactie liggen voor moppenliefhebbers in eikaars verlengde: 

eenn goede grappenmaker is iemand die goed weet te communiceren, die humor inzet voor 

gezelligheid.. De mop is ook een vorm van communicatie die de relatie centraal stelt, meer 

dann de inhoud, past dus ook meer bij een wereldbeeld waarin relaties centraal staan. De op 

individuelee creativiteit toegesneden criteria die hoger opgeleiden loslaten op moppen zijn 

voorr hen van nul en generlei belang: daar gaat het namelijk niet om bij de mop. 

BESLUIT:: MOPPEN EN AUTHENTICITEIT 

'Eenn mop is een placebo,' zei Freek de Jonge in zijn programma De Grens (1999). De Jon-

ge,, favoriete cabaretier van de liefhebbers van elitaire humor, maakt dus ook bezwaar tegen 

hett gebrek aan authenticiteit van de mop. Het genre is voor hem onecht: een substituut voor 

echtee humor, humor zonder de werkzame stof. 'Placebo', verduidelijkte De Jonge nog, 

'betekent:: Ik zal behagen.' Voor de moppenliefhebbers die ik sprak en andere geïnterview-

denn met een voorkeur voor wat ik hier volkse humor noem, moest humor ook behaaglijk 

zijn.. Voor mensen met een elitaire humorstijl moest humor niet behagen, maar uitdagen. 

Hett bezwaar dat de mop niet creatief en oorspronkelijk is werd, zoals al aangekondigd 

inn hoofdstuk vier, pas veel later tegen de mop in stelling gebracht dan de andere bezwaren: 

gebrekk aan beheersing en verfijning. Het criterium van de eigen, authentieke, individuele 

creativiteitt is heel erg een twintigste-eeuws criterium - althans, voor grotere groepen men-

sen.. Toch is dit het bezwaar dat de mop bij de elite definitief in diskrediet heeft gebracht. 

Dee opkomst van het idee van authenticiteit als allerindividueelste uiting van de eigen 

creativiteitt is goed in verband te brengen met een bredere sociale verschuiving die met 

namee in de twintigste eeuw haar beslag heeft gekregen: individualisering. Tot dit brede 

process behoren ook deelprocessen als de 'emancipatie van de emoties' (Wouters 1990), de 

psychologiseringg van de kijk op zelf en anderen - processen waarbij de eigen innerlijke 

wereldd steeds verder werd verkend (Van Stokkom 1997, m.n. 179-184). Het is echter de 

vraagg of de uiteenlopende opvattingen over de betekenis van authenticiteit alleen maar 

samenhangenn met steeds verder voortschrijdend proces van individualisering. Het gaat hier 

immerss ook om culturele betekenissen die sterk samenhangen met scholing, organisatie van 

werkk en sociale netwerken en allerlei andere structurele factoren - factoren die minder een-
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voudigg in verband te brengen zijn met processen van culturele distinctie en daarmee van 

zinkendd cultuurgoed. 

Klassenculturenn binnen één maatschappij staan zeker niet los van elkaar, maar ontwik-

kelenn zich evenmin louter in contrast met, of imitatie van, elkaar. Verschillende klassencul-

turenn hebben ook deels een eigen culturele logica. Dit leidt ertoe dat dezelfde verschijnselen 

enn processen in verschillende groeperingen ook een andere betekenis kunnen krijgen. Dit 

geldtt voor een begrip afs authenticiteit, spontaniteit en 'jezelf zijn': hetzelfde begrip, dat 

vermoedelijkk zelfs is opgekomen onder invloed van hetzelfde individualiseringsproces, 

krijgtt totaal andere implicaties. De culturele logica van klassenculturen hangt niet alleen 

samenn met steeds verder voortschrijdende processen van sociale verandering, maar ook met 

hardnekkigg voortbestaande sociale structuren. 

Dee ontdekking van een zo scherp onderscheid tussen Nederlandse klassenculturen is één 

vann de meer onverwachte resultaten van een onderzoek naar moppen. De verrassing is niet 

zozeerr dat het onderscheid bestaat, als wel de reikwijdte ervan: aan deze cultuurverschillen 

blijkenn vrij fundamentele verschillen in culturele logica ten grondslag te liggen. Dit wil niet 

zeggenn dat er in Nederland een absolute scheiding bestaat in twee klassenculturen - twee 

groepenn binnen een maatschappij met geheel gescheiden smaken en ideeën over goede, 

slechte,, grappige, grove of oubollige humor. Maar wel is er sprake van een sociaal verschil 

datt grote gevolgen kan hebben: zelfs kleine onderscheidingen in gevoel voor humor kunnen 

eenn groot effect hebben op sociale relaties. 
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