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8.. HET REPERTOIRE 

DeDe Nederlandse moppencultuur 

Tott nu toe is de waardering van moppen uitsluitend benaderd als de waardering voor een 

genre:: de mop is besproken als een vorm van humor, het vertellen van moppen als een vorm 

vann communicatie. Hieruit bleek dat er in verschillende groepen heel verschillend gedacht 

wordtt over de mop: voor sommige mensen is de mop 'het summum van humor', voor ande-

renn heeft de mop eigenlijk niets met humor te maken. Dat het ook uitmaakt om wat voor 

soortt mop het gaat, is nauwelijks ter sprake gekomen. Terwijl het toch wel veel verschil 

maaktt of het een schuine mop is of een kinderraadseltje, of de mop over schoonmoeders 

gaat,, over Turken of pastoors; of het een klein raadsel is of een lang verhaal. Zowel mop-

penliefhebberss als moppenhaters, als ook de vele mensen die vrij neutraal ten opzichte van 

hett genre staan, vinden de ene mop beduidend leuker dan de andere. In dit derde deel van 

ditt boek richt ik de aandacht op de waardering van afzonderlijke moppen: op smaakver-

schillenn binnen het genre. 

Omm iets te kunnen zeggen over de waardering van afzonderlijke moppen en mopcatego-

rieënn is kennis nodig over de moppen zelf. Het eerste hoofdstuk van dit deel bestaat daarom 

uitt een rondgang langs Nederlandse moppen: ik zal de belangrijkste mopcategorieën be-

spreken,, evenals een aantal belangrijke verschuivingen in de verschillende categorieën en 

hett genre als geheel. Ver over de helft van het proefschrift komen eindelijk de vragen aan 

dee orde die iedereen waarschijnlijk al aan het begin verwachtte: welke moppen worden er in 

Nederlandd verteld, waar gaan ze over en hoe worden de onderwerpen in deze moppen be-

handeld?? Hoe ziet de Nederlandse moppencultuur er uit? Achter deze vragen doemt al snel 

dee meer algemene vraag op: waarom is een mop, of een categorie moppen, überhaupt leuk? 

Dee antwoorden op deze vragen zoek ik in eerste instantie in de sociale en culturele beteke-

niss van bepaalde onderwerpen: dingen worden grappig als ze 'gevoelig' liggen, als ze dich-

terr aan een sociale of culturele grens raken. 

Hett eerste hoofdstuk van dit deel is in feite een kleine etnografie van de Nederlandse 

moppencultuur.. Van de context waarin deze moppencultuur floreert, de plaats die de mop 

inneemtt temidden van andere humoristische genres, trek ik mij in deze mini-etnografie even 

nietss aan: ik behandel de moppen hier even als een op zichzelf staand cultuurverschijnsel. 

Ditt hoofdstuk staat dichter dan de voorgaande bij het 'mainstream' sociologische en antro-

pologischee onderzoek naar humor, waarin de inhoud van humor veelal wordt geïnterpre-

teerdd als een neerslag van cultuur en sociale omstandigheden. Dit hoeven niet de cultuur of 

dee sociale omstandigheden van de hele samenleving te zijn. Moppen worden immers niet in 
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allee lagen van de maatschappij gelijkelijk gewaardeerd. De inhoud van moppen is niet al-

leenn een weerspiegeling van de gehele Nederlandse samenleving, maar vooral ook van het 

wereldbeeldd van groepen die het meest moppen vertellen: mannen, lager opgeleiden. In dit 

hoofdstukk kijk ik vooral naar het verband tussen Nederlandse moppen en de sociale grenzen 

enn gevoeligheden van 'de' Nederlandse samenleving. Ik sluit mij dus, zij het tijdelijk, aan 

bijj  de 'barometerthese' (Meder en Venbrux 1999), de gedachte dat humor op een bepaalde 

manierr een weerspiegeling is van de samenleving als geheel. In de volgende hoofdstukken 

zall  ik dan weer nader ingaan op de verschillende manieren waarop verschillende mensen 

eenzelfdee mop, mopcategorie of het hele genre beoordelen. 

MOPPENN EN SOCIALE GRENZEN: 

GRAPPIGHEIDD EN GEVOELIGHEDEN IN NEDERLANDSE MOPPEN 

Praktischh alle moppen die ik heb gevonden raken aan een bepaalde sociale grens, gevoelig-

heidd of 'pijnlijkheidsdrempel' (Elias 1939). De populairste onderwerpen van moppen zijn 

gevoeligee onderwerpen als seks, sekseverhoudingen, buitenlanders, agressie, godsdienst, 

geld,, ziektes, dood, rampen, schandalen. Veel van het plezier van humor is gelegen in de 

kortstondige,, speelse, niet-serieuze overschrijding van een sociale grens. De overschrijding 

vann grenzen speelt ook een belangrijke rol in de manier waarop over moppen wordt gespro-

kenn en gedacht. Als ik mijn informanten vroeg aan te geven of er moppen waren die ze wel 

off  niet waardeerden, vonden ze het zonder uitzondering makkelijker om aan te geven welke 

moppenn ze niet waardeerden: de moppen die volgens hen 'te ver' gingen. De typen moppen 

diee ze niet leuk vonden, waren 'kwetsende' of 'grove' moppen. 

Moppenn worden meestal ook ingedeeld op basis van de grens waar ze aan raken, in de 

wetenschap',, maar ook in het dagelijks spraakgebruik: mijn informanten verwezen regelma-

tigg naar categorieën als schuine moppen of seksmoppen, vrouwonvriendelijke moppen, vie-

zee moppen, buitenlander-, discriminerende of racistische moppen, zieke moppen, rampen-

moppen,, religieuze moppen (moppen over geloof)- Het belangrijkste andere ordeningsme-

chanismee voor moppen dat zij gebruikten was het doelwit van de mop: belgenmoppen, 

schoonmoedermoppen,, etc. Dit heeft allemaal betrekking op één specifieke grensover-

schrijding,, namelijk kwetsen en/of stereotyperen. Ook ik heb de moppen in mijn verzame-

lingg ingedeeld naar grensoverschrijding. Deze indeling is weergegeven in tabel 8.1, met 

daarbijj  een weinig systematisch maar vrij uitputtend overzicht van veel voorkomende the-

ma'ss of 'scripts' (Davies 1990; Raskin 1985) binnen elke categorie. In de tekst zullen voor-

beeldenn van de verschillende typen moppen worden gegeven. 

11 De moppen in de Nederlandse volksverhalenbank van het Meertensinstituut worden door volkskundige Theo 
Mederr bijvoorbeeld op deze manier geclassificeerd. Mijn classificatie is afgeleid van Meders indeling. 
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Tabeii 8.1 Classificatie van moppen naar overschreden pijnlijkheidsgrens 
(Dee categorieën zijn grofweg gerangschikt naar populariteit) 
'GEVOELIGHEID ''  SCRIPTS 

(geenn volledig e opsomming ) 
Dubbelzinnigheidd en toespelingen; oversekstheid/ pro-
miscuïteit;; seksloosheid/ frigiditeit; celibaat; overspel; 
huwelijkk (het huwelijk als vergissing; gezagsverhoudin-

SCHUINEE MOPPEN g e n D j n n e n n e t huwelijk); prestaties & formaat; prostitu-
Sekss en sekseverhoudingen t i e ; (SChjjnbare) naïviteit; homoseksualiteit; verkrach-

ting;; incest; pedofilie; bestialiteit & dierenseks; lelijke 
vrouwenn & oude vrijsters; seks en ouderdom; enzovoort 

Domheid;; gekte; dronkenschap; kindergedrag; luiheid; 
MOPPENN OVER TEKORTKOMINGEN criminaliteit; agressie; onbeschaafdheid; verstrooidheid; 
Onbeschaafd,, ongewoon, onaangepast of afwijkende spraak; afwijkend uiterlijk; viesheid; stank; 
incompetentt gedrag. naïviteit; lafheid; gulzigheid; gebrekkige controle over 

lichaamsfuncties;; ook: allerhande vormen van talent-
loosheidd en incompetentie; 
Stereotypen;; culturele rivaliteit & superioriteit; attitude-

KWETSENDEE MOPPEN grappen; belediging van publiek; agressie en geweld-
Kwetsenn en stereotypering dadigheid. M.n. etnisch, ook bijvoorbeeld boeren, 

blondjes;; schoonmoeders 
Ziekte;; gebreken en handicaps; ongelukken & rampen; 

ZIEKEE MOPPEN bloed en verminking; castratie; hongersnood; publieke 
Ziekte,, leed en dood schandalen (bv. Dutroux); gruwelmoppen; oorlog 

(Tweedee Wereldoorlog; gaskamermoppen) 
Blasfemie;; goddelijke ingreep en bestraffing; hypocri-

MOPPENN OVER RELIGIE sie; hiernamaals; celibaat; geestelijken; overtreding van 
religieuzee geboden 

MOPPENN OVER GELD Armoe; rijkdom; gierigheid; hebzucht; handelsgeest; 
spilzucht;; slinkse manieren om aan geld te komen 
Rolomkeringen:: superieur & ondergeschikte, burger & 

MOPPENN OVER GEZAG wetshandhaver, kind & volwassene; Moppen omhoog: 
Gezagsverhoudingenn en hiërarchie politici, koningshuis, beroemdheden; moppen omlaag: 

ondergeschikten,, bedienden, knechten 

Zoalss elke classificatie kent ook deze uitzonderingen en overlappingen. Zo sluiten de cate-

gorieënn elkaar niet uit: moppen vallen vaak in twee of zelfs drie categorieën tegelijk. Ste-

reotyperendee moppen hebben bijvoorbeeld vaak betrekking op een specifieke ongepastheid: 

Belgenn zijn dom, Nederlanders zijn gierig. De belangrijkste uitzondering in deze classifica-

tiee is ook hier de absurde grap: puur absurde grappen overschrijden namelijk geen grens en 

vallenn dus buiten de indeling. Absurde moppen zijn niet gebaseerd op 'ongepastheden', 

overschrijdingenn van een sociale grens, maar op 'onmogelijkheden', verstoringen van logi-

ca,, taal of natuurlijke orde. Absurde elementen komen in bijna elke mop wel voor: van de 

Eiffeltorenn springen en ongedeerd beneden komen, geesten die wensen vervullen, sprekende 

hondenn en Belgen die de bocht afsnijden met een mes. 

Absurditeitt is altijd nauw verbonden met humor. 'Absurde humor' is wellicht eerder een 

kwestiee van gradatie dan een absoluut van andere humor te onderscheiden categorie. Bij de 

moppenn die ik beschouw als puur absurde moppen is absurditeit de basis van de mop. Dit 
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geldtt bijvoorbeeld voor de volgende twee moppen uit de vragenlijst, waarin zich nauwelijks 

ietss ongepasts voordoet en ook de clou gebaseerd is op een onmogelijkheid: 

Komtt een vis bij de dokter. Zegt de dokter. 'O, ik zie het al! Uit de kom!' 

Komtt een man bij de dokter die zegt: 'Dokter, ik ben half doof.' 'Hoe bedoelt u: half doof?' 
'' zegt die man, 'ik hoor steeds precies de helft van wat iemand zegt.' 'Daar heb ik nog 

nooitt van gehoord,' zegt de dokter. 'Ik zal er even naar kijken. Gaat u daar maar in de hoek staan, 
mett uw rug naar me toe. Dan ga ik in de andere hoek staan en moet u alles nazeggen wat ik zeg.' 
Duss die man gaat in de hoek staan, met de rug naar de dokter toe. Zegt de dokter: 
'Achtentachtig.'' Zegt die man: "Vierenveertig.' 

Dee humor in deze moppen bestaat steeds uit de consequente toepassing van een in dit ver-

bandd niet passende logica. In de laatste mop, bijvoorbeeld, worden de regels van de reken-

kundee toegepast in het domein van het gehoor, waar dingen niet zo keurig rekenkundig ge-

halveerdd worden. Een sociale grens wordt in deze moppen niet overschreden. Deze moppen 

werdenn dan ook als minst aanstootgevend beoordeeld. (Op de beoordeling van aanstootge-

vendheidd zal ik nog verder ingaan in hoofdstuk 9) 

Mett uitzondering van deze uitsluitend absurde moppen zijn alle moppen op een of ande-

ree manier gerelateerd aan de overschrijding van een sociale of culturele grens. Deze grens-

overschrijdingenn zijn niet allemaal van dezelfde aard. De gevoeligheden in tabel 8.1 varië-

renn van echte taboes, onderwerpen waarvan het noemen alleen een schok teweeg kan bren-

gen,, tot relatief onschuldige tekortkomingen als domheid of verstrooidheid. De relatie tus-

senn grappigheid en gevoeligheid verschilt dan ook per mopcategorie: moppen over schok-

kendee gebeurtenissen - tijdens mijn onderzoek floreerden bijvoorbeeld de moppen over de 

Belgischee kinderverkrachter Dutroux, over de dood van Lady Diana en over de ontploffing 

vann een vuurwerkfabriek in Enschede - zijn grappig, althans voor de liefhebbers, bij gratie 

vann het feit dat ze een schok veroorzaken. Het andere uiterste zijn moppen over domheid of 

dronkenschap.. Deze behandelen weliswaar een ongepastheid, maar zijn zelden schokkend. 

Dee grensoverschrijdingen zijn ook niet allemaal van dezelfde orde: bij schuine moppen gaat 

hett vaak om het noemen van iets dat niet genoemd mag worden; maar in andere gevallen, 

zoalss in moppen over religie, gaat het eerder om de oneerbiedige verwijzing van iets dat te 

plechtigg is om niet serieus te nemen. Er is dus niet alleen een grote verscheidenheid in de 

inhoudd van moppen, maar ook in de aard van de van de gevoeligheden en grensoverschrij-

dingenn waar deze moppen over gaan; in de manier waarop deze moppen grenzen raken of 

overschrijden. . 

Inn het vervolg van dit hoofdstuk zal ik ingaan op de verschillende mopcategorieën en de 

verschuivingenn daarin. Ik volg hier echter niet volledig de classificatie in tabel 8.1: in plaats 

daarvann heb ik verschillende mopcategorieën, die op een vergelijkbare manier raken aan 

grenzen,, samengevoegd. Moppen over geloof, macht en leed bespreek ik bijvoorbeeld in 

éénn paragraaf, omdat het hier drie mopcategorieën betreft die gebaseerd zijn op lichtvaardi-
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gee omgang met plechtige zaken. Ik begin met de categorie die ik heb aangeduid als 'mop-

penn over tekortkomingen'. Dit is niet de grootste categorie - de wijdst verbreide moppen 

zijnn zonder meer de moppen over seks en sekseverhoudingen - maar aan de hand van deze 

categoriee is het makkelijkst een onderscheid te maken dat cruciaal is voor het begrijpen van 

allee mopcategorieën: het onderscheid tussen moppen waarin een grens wordt overschreden 

enn moppen die zelf raken aan een sociale grens. 

MoppenMoppen over tekortkomingen: grensoverschrijdingen in en door de mop 

Dee moppen over tekortkomingen vormen een vrij diffuse categorie waarin allerlei moppen 

zijnn ondergebracht die gebaseerd zijn op 'incongruent' - onbeschaafd, ongewoon, onaange-

pastt of incompetent - gedrag van de hoofdpersoon van de mop. Vaak wordt een gedraging 

gekoppeldd aan een bepaalde bevolkingsgroep. In dit geval is er overlap met stereotyperende 

moppen.. In veel moppen gaat het ook om niet nader aangeduide personen ('Komt een man 

bijj  de dokter...') of om neutrale grapfiguren als Jantje of Sam en Moos, die zo zeer 

'ontjoodst'' zijn dat ze tegenwoordig ook gelden als neutraal (Kuipers 1997). 

Sommigee grappen gaan over specifieke eigenaardigheden en karakterfouten, zoals lui-

heid,, viesheid of verstrooidheid. Dit zijn slechte eigenschappen die vaak ook centraal staan 

inn komedies, blijspelen en sitcoms, waarin personages vaak typetjes zijn met één sterk aan-

gezett kenmerk. Ik haal hier twee voorbeelden aan van moppen van dit type, die allebei gaan 

overr luiheid. In de eerste, uit 1969, is de luiaard 'een man', in de tweede, meer recente, 

wordt,, zoals in veel recente moppen, luiheid toegeschreven aan Surinamers: 

Eenn man die een broertje dood had aan werken, lag languit in de schaduw van een boom te 
suffenn en werd op een gegeven moment in zijn zoete rust gestoord door zijn vrouw. 'Luieren, 
luierenn en nóg een luieren! Iets anders kan je niet!' De man opende één oog en zei: Dat is 
tochh altijd nog beter dan niets doen, waar of niet?' {Nieuwe Revu 44 (1969), nr. 15) 

Eenn Surinaamse man in Nederland schrijft naar zijn neef en zegt dat hij hier moet komen. Hij 
schrijftt ook nog dat het geld hier voor het oprapen ligt. Die neef komt naar Nederland. Hij 
staptt het vliegtuig uit en ziet een briefje van 10 liggen en loopt verder. Hij loopt naar de ba-
gageruimtee en ziet een briefje van 50 liggen en loopt verder. Hij loopt uit de uitgang en ziet 
eenn briefje van 100 liggen en loopt verder. Aangekomen bij zijn neef vertelt hij over dat geld, 
waaropp de neef vraagt: 'waarom raap je dat niet op?' 'Het geld ligt hier toch voor het opra-
pen,, morgen is er weer een dag.' (bron: o.a. Kuipers 1995) 

Dee humoristische techniek van dit type moppen is eigenlijk altijd hetzelfde: overdrijving en 

uitvergrotingg van één bepaalde eigenschap. Hierdoor gaan deze moppen op termijn nogal 

opp elkaar lijken, ook wat vervelen, en doen ze vaak oubollig aan. Mijn indruk is dat dit deze 

moppen,, tegenwoordig althans, vooral verteld worden als ze kunnen worden ingezet om een 

bepaaldee groep te stereotyperen, zoals bij het script 'luiheid'. Voor het overige worden deze 

moppenn overwegend in leven gehouden door samenstellers van moppenboekjes. 
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Well  gretig verteld worden de moppen die gaan over domheid, dronkenschap, gekte, 

boersheidd en kinderlijkheid - allemaal toestanden die mogelijkheden bieden voor een wat 

brederr scala aan onaangepast gedrag dan één steeds weer uitvergroot kenmerk. Deze mop-

penn zijn, naar mijn inschatting, bijna even wijd verbreid als schuine moppen (ze werden in 

dee vragenlijst ook zeer hoog gewaardeerd). Wat deze ongepastheden gemeen hebben is dat 

ze,, in moppen althans, verband houden met een zekere beschavingsachterstand: in moppen 

verwijstt domheid naar (gevoelde) achterlijkheid. Moppen over domheid worden altijd ver-

teldd over een groep die sterk lijk t op de eigen groep, maar zich enigszins aan de periferie 

bevindtt en weinig politieke, culturele of economische invloed heeft: de 'achtergebleven' 

versiee van de eigen groep (Davies 1990). Domheid en boersheid zijn in moppen vaak uit-

wisselbaarr - voordat de Belgen het doelwit van deze grappen werden, in de loop van de ja-

renn zestig, vertelde men in Nederland dezelfde moppen over domme boeren en buitenlui. 

Ookk bij kinderen is sprake van een beschavingsachterstand, die uiteraard vanzelf ingelopen 

wordt.. Bij dronkaards gaat het eerder om een tijdelijke terugval in beschavingspeil. 

Dee sociaal onaangepaste gedragingen van kinderen, gekken, boeren, dronkaards, Belgen 

enn domme blondjes vertonen nogal wat overeenkomsten: al deze groepen worden voorge-

steldd als dom, vaak wat naïef, maar zeker niet onvriendelijk. Het gaat bovendien vaak om 

eenn speciaal, onrealistisch soort domheid, een humoristische logica die sterk lijk t op de 'lo-

kalee logica' van Ziv (1984) of de 'zin in de onzin' van Freud (1905): domme mopfiguren 

nemenn letterlijk wat figuurlijk is, passen de regels van het ene domein toe in het andere, ke-

renn rollen en machtsverhoudingen om en lappen de natuurwetten aan hun laars. De domheid 

heeftt vaak een duidelijk absurd karakter. 

Waaromm neemt een Belg hooi mee naar bed? Om de nachtmerries te voeren, (o.a. Kuipers 1995) 

Tweee vrienden hebben allebei verkering met een dom blondje. Zegt de een tegen de ander: 'Die 
vriendinn van mij is zó dom. Zal ik je eens laten zien hoe dom ze is?' Dus hij roept zijn vriendin 
enn zegt: 'Hé, hier heb je vijf gulden, wil ji j even vijf kratten Heineken voor mij gaan halen bij de 
Albertt Heijn?' 'Okee', zegt het domme blondje en vertrekt met vijf gulden naar de Albert Heijn. 
'Datt is nog niks,' zegt de ander. 'Zal ik eens laten zien hoe dom mijn vriendin is?' Dus hij roept 
zijnn vriendin: 'Hé Anita, wil je even bij mij thuis gaan kijken of ik er ook ben?' 'Goed,' zegt het 
blondjee en ze gaat weg. Even later komen de twee blondjes elkaar tegen. Zegt de ene: 'Die vriend 
vann mij is toch zó dom. Hij gaf me net vijf gulden om vijf kratten bier voor hem te gaan halen, 
terwijll  hij toch kan weten dat ik helemaal geen vijf kratten bier kan dragen in mijn eentje!' 'Dat 
iss nog niks', zegt de andere. 'De mijne heeft me net naar zijn huis gestuurd om te kijken of hij er 
ookk is. Terwijl hij net zo goed even had kunnen bellen!' (Jelmer de Moor) 

Eenzelfdee kromme logica treffen we aan in moppen over gekken ('Dokter mijn vrouw denkt 

datt ze een kip is.' En bij genezing: 'Ja maar dokter, we missen de eieren wel'); over dronk-

aardss die aanbellen bij lantarenpalen ('Ja maar agent er brand toch licht'); en over blondjes 

diee de weg kwijtraken als ze van een flat afspringen. Ware het niet dat er hier een bevol-

kingsgroepp wordt gestereotypeerd, dan zouden deze moppen eerder kunnen worden om-
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schrevenn als onmogelijkheden - absurditeiten - dan ongepastheden. Moppen over domme 

groepenn zijn maar zelden pijnlijk , eigenlijk alleen wanneer de groep waarover de grappen 

wordenn gemaakt een kwetsbare maatschappelijke positie heeft, zoals bij de (schaarse) mop-

penn over domme negers of, in de ogen van sommigen, bij moppen over domme blondjes. 

Kinderenn worden in moppen niet alleen opgevoerd als humoristisch-dom, maar ook wel 

alss onbeschaamd en vooral: als seksueel naïef- een vorm van onbeschaafd gedrag waarbij 

hett domein met het grootste humoristisch potentieel wordt aangesproken: 

Jantjee kreeg op school eens les over de tor en de juf vroeg aan de kinderen: 'Wie kent er een 
soortt tor?' Pietje stak zijn vinger op en zei: 'Een grondtor, juf.' 'Goed , Pietje en wat eet die?' 
'Blaadjes,, juf.' 'Heel goed.' Toen antwoordde Marietje: 'Een bladtor, juf.' 'Goed en wat eet 
die?'' 'Ook blaadjes juf.' 'Heel goed.' Vervolgens stak Jantje zijn vinger op en zei: 'Een vi-
brator,, juf.' De juf werd rood maar zij wou Jantje niet ontmoedigen dus vroeg zij: 'Wat eet 
diee tor dan Jantje?' 'Ik weet het niet zeker, juf, maar mijn zus zegt dat-ie batterijen vreet.' 
(Karell  Vroon) 

Ookk hier blijkt weer de overeenkomst tussen moppen over kinderen en Belgen: niet alleen 

redeneertt Jantje hier in woordspelingen, Belgen worden ook wel neergezet als seksueel 

naïef,, veelal in combinatie met een woordspelige logica: 

Waaromm gaat een Belg in korte broek naar de hoeren? Hij heeft gehoord dat het zonder pijpen 
goedkoperr is. (bronnen o.a. Kuipers 1995, Internet maart 1997) 

Dezee moppen over tekortkomingen, zowel die gebaseerd op (tijdelijke) beschavingsachter-

stand,, als die gebaseerd op overdrijving van één specifiek gebrek veroorzaken nooit enige 

deining.. Ze gelden als veilige moppen. Dit komt omdat dit moppen zijn waar/« wel een 

grenss wordt overschreden, maar die in de meeste gevallen zelf geen grens raken: er is spra-

kee van een grensoverschrijding in, maar slechts zelden door de mop. De ongepastheid wordt 

geheell  toegeschreven aan de grapfiguur, met bijbehorende verzachtende omstandigheid -

hijj  is gek, dronken, nog een kind, het is een Belg, een boer, een professor - maar de mop 

zelff  is meestal niet ongepast. In bepaalde gevallen kan dit wel het geval zijn, bijvoorbeeld 

alss een Belgenmop verteld wordt in het gezelschap van Belgen. De seksuele verwijzing in 

bovenstaandee mop over de Belg in korte broek, kan voor sommige personen, of bij sommi-

gee gelegenheden, te ver gaan. Meestal is dit niet het geval bij dergelijke moppen over an-

dermanss tekortkomingen. Verteller noch publiek van de mop hebben deel aan het tekort van 

dee grapfiguur, maar fungeren als toeschouwers bij de ongepaste daad van anderen. 

Err zijn echter moppen over tekortkomingen die, ook als ze worden toegeschreven aan 

eenn grappersoon, meestal ook gevoeld worden als grensoverschrijdend. Het gaat hier om 

eenn relatief klein deel van deze mopcategorie. Voor een deel hangt het van het publiek af of 

dee mop raakt aan een grens, of deze daadwerkelijk overschrijdt - niet iedereen heeft immers 

dezelfdee grenzen. Het hangt echter ook af van de mop: sommige grappen anticiperen duide-
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lij kk op een geschokte of gegeneerde reactie, terwijl dit effect in andere moppen veel minder 

wordtt gezocht. Dit ligt onder andere aan het onderwerp: grensoverschrijdende onderwerpen 

zijnn agressieve of gewelddadige gedragingen, maar vooral allerlei dingen die verband hou-

denn met liehaamshygiëne en lichaamsfuncties: poep- en piesgrappen en grappen over spuug, 

snott en kots. Een scatologische mop die anticipeert op de plaatsvervangende schaamte van 

hett publiek: 

Eenn man is zijn hele leven al gek op witte bonen in tomatensaus, maar hij heeft één probleem: 
hijj  wordt er zo winderig van. Met zijn trouwen heeft hij zich voorgenomen om nooit meer 
wittee bonen in tomatensaus te eten, want dat wil hij zijn vrouw niet aandoen. Vier jaar lang 
houdtt hij het vol. Maar op een dag loopt hij langs een restaurant en ruikt: witte bonen in to-
matensaus.. Hij kan de verleiding niet weerstaan, gaat naar binnen en eet niet één, niet twee, 
maarr drie borden witte bonen in tomatensaus. En dan begint het: pffrrt, pffrrt. De man loopt 
naarr huis; pffrrt, pffrrt. Voor hij aanbelt, perst hij er nog een flinke uit: pppfffffrrrrrt. Zijn 
vrouww 'Schat ik heb een verrassing voor je. Maar dan moet ik je wel even blinddoeken.' De 
mann krijgt een blinddoek om en zijn vrouw zet hem aan de eetkamertafel neer. 'Niet spieken 
hoor,""  zegt zijn vrouw en loopt naar de keuken. Snel laat de man nog eventjes een langgerekte 
wind:: pppfffrrrt! En hij wappert met zijn jasje. Zijn vrouw komt terug en doet zijn blinddoek 
af.. En wat denk je? Zitten d'r nog twaalf mensen aan tafel! (Bron: Internet 1996, homepage 
vann student uit Wageningen. Ook verteld bij Moppentoppers) 

Enn een (in vergelijking met moppen die ik later nog citeer relatief vriendelijke) mop die be-

trekkingg heeft op agressief gedrag: 

Err zit een man die zit met zijn hondje naar Ajax-Feijenoord te kijken en iedere keer als Ajax 
eenn doelpunt scoort dan springt dat hondje omhoog en die begint te blaffen, zo. Er zit een ke-
rell  naast en die zegt: 'joh is dat hondje gek van Ajax?' Hij zegt: 'Nou! Helemaal wezenloos.' 
Hijj  zegt: 'Maar als nou Feijenoord een doelpunt maakt wat gebeurt er dan met dat hondje?' 
Hijj  zegt, nou, hij zegt: 'Dan springt hij omhoog, maakt in de lucht een pirouette en komt zo 
opp zijn poten terecht.' Zo zegt hij: 'Dat is knap.' Hij zegt: 'En draait hij dan in de lucht links-
omm of rechtsom?' Hij zegt: 'Dat ligt eraan waar ik hem het eerste raak.' (Huibert Busser) 

Ditt zijn moppen die een taboe-gebied (licht) raken: ze beschrijven niet alleen een ongepast-

heid,, ze zijn een tikje ongepast. Dat de mop een grens overschrijdt is vaak te horen aan de 

typerendee lach die vaak op dergelijke grappen volgt, die ik de 'oooh'-lach genoemd heb, 

eenn lach vermengd met schok of verontwaardiging, waarbij mensen vaak onwillekeurig hun 

handd voor hun mond slaan. 

Ditt onderscheid, tussen moppen die zelf een grens overschrijden en moppen waarin een 

grenss wordt overschreden, loopt door alle moppen en dwars door de meeste mopcategorieën 

heen.. Een precieze begrenzing is hierbij niet aan te geven: of iets gevoelig ligt, verschilt per 

persoonn en per groep. Het is bovendien sterk afhankelijk van het gezelschap. Er is echter 

eenn meer inhoudelijk verschil aan te wijzen tussen grappen die anticiperen op een grens-

overschrijdingg of die meer gericht zijn op de rapportage van andermans ongepast gedrag. 
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Eenn mop als de volgende, bijvoorbeeld, anticipeert op de gevoeligheid van het publiek voor 

bepaaldee verwijzingen: 

Watt krijg je als je een Turk kruist met een neger? Iemand die te lui is om te stelen. (Kuipers 
1995) ) 

Hierinn wordt verwezen naar twee tekortkomingen, luiheid en diefachtigheid, maar deze 

wordenn verder niet toegelicht. Het feit dat ze worden genoemd (en toegeschreven aan twee 

etnischee groepen) is van zichzelf blijkbaar leuk genoeg. In moppen die louter gebaseerd zijn 

opp de overschrijding van een grens, kan worden volstaan met het doen van iets dat niet 

hoort:: het noemen van een vies woord, het beledigen van een bevolkingsgroep. Bij de mop-

penn die gebaseerd zijn op de beschrijving van een tekortkoming wordt vaak teruggegrepen 

opp overdrijving: om het humoristische effect te behalen wordt een bepaald tekort geïsoleerd 

enn sterk uitvergroot. De basistechniek is hier niet taboe-doorbreking maar karikaturisering. 

Dee positie van het publiek, de lachers, is ook anders bij de verschillende typen moppen. 

Bijj  de moppen over een tekortkoming van iemand anders - zeg een Belg of een kind - is 

hett publiek toeschouwer: iemand anders weet zich niet te gedragen. Als de grap zelf een 

grenss overschrijdt, doet de lacher iets wat niet hoort of niet mag, hij is geen toeschouwer 

naarr medeplichtige in een samenzwerinkje. Moppen die niet zelf een grens overschrijden 

hetenn ook wel moppen 'voor onder de kerstboom'. Met andere woorden: het zijn veilige 

moppen.. Aan de andere kant: ze worden gauw flauw of oubollig. Ze veroorzaken geen 

schokeffect,, maar ook niet het plezierige gevoel iets te doen wat eigenlijk niet hoort. Mop-

penn die zelf een grens overschrijden, maken mensen vaak harder aan het lachen, maar stui-

tenn ook sneller op weerstand. 

SchuineSchuine grappen: van taboe naar gedurfd 

Ditt verschil tussen grensoverschrijding in en door een grap is goed te zien in de ontwikke-

lingg van de populairste Nederlandse grapcategorie: de 'schuine' mop. Als gevolg van de 

sterkk veranderde gevoeligheid voor seksualiteit heeft de schuine mop zich ontwikkeld van 

eenn categorie die overwegend gebaseerd was op de grensoverschrijding dóór de grap - al-

leenn het noemen van het ongepaste was al pijnlij k en dus grappig - tot een categorie waarin 

dee humor vaak leunt op het ongepaste of onmatige gedrag van de hoofdpersoon van de 

grap.. Ik zal vrij uitgebreid ingaan op deze verschuivingen in de schuine mop, niet alleen 

omdatt deze ontwikkeling inzicht kan verschaffen in de verhouding tussen moppen en socia-

lee grenzen, maar ook omdat het populairste Nederlandse moppengenre wel een vrij uitge-

breidee bespreking verdient. 

Sekss is het populairste onderwerp voor moppen. Wat dit betreft was er een unieke over-

eenstemmingg tussen de verschillende bronnen: de meeste moppen die de moppentappers mij 

verteldenn gingen over seks, van de gepubliceerde moppen gaat het merendeel over seks; en 

181 1 



ookk de moppen op Internet gaan overwegend over dit onderwerp. Vijfti g of honderd jaar 

geledenn gingen veel moppen, voorzover ik kan overzien, óók over seks. Tegelijkertijd is de 

Nederlandsee moraal op dit gebied sterk veranderd: seks is van iets schaamtevols, dat nauwe-

lijk ss genoemd mocht worden, geworden tot een onderwerp dat weliswaar nog altijd gevoe-

li gg ligt, maar relatief bespreekbaar is {Wouters 1990). Het gaat, met andere woorden, nu om 

eenn heel ander soort gevoeligheid dan vijfti g jaar geleden. Grappig is het nog altijd. 

Tott in de jaren zestig maakten mensen scherp onderscheid tussen 'schuine' en 'nette' 

moppen,, een onderscheid dat ouderen nog steeds wel maken. All e schuine moppen, zelfs de 

beleefdstee grapjes, waren al beladen, zoals blijkt uit dit verhaal van een 76-jarige man: 

Dann vertelde ik wat en later kwam de voorzitster [van de plattelandsvrouwen] bij mij en die 
zeii  'U hebt een mopje verteld over dat haantje en dat past toch niet helemaal.' Ik zeg: 'Waar-
omm past dat niet?' 'Ja wat dat haantje heeft gedaan.' Ik zeg: 'Ja maar dan heb u dat verkeerd 
begrepen.' ' 
EnEn wat was dat dan voor mop? 
Datt was een heel simpel vertellinkje. Ik ging met mijn zoontje naar een boerderij en d'r was 
daarr net een haantje die was met een kip bezig. En toen zei dat zoontje van mij 'wat doet die 
kipp daar pappie?' Ik zeg 'O, die maakt de stempeltjes op het eitje.' Verder niks. Maar dat 
werdd dan al, dat vond men erg toen. Dat vond men niet mooi. Dat hoort niet. Maar dat is toch 
niks.. Tegenwoordig is dat niks.' (Gijs Kronenberg) 

Eenn professionele conferencier kreeg begin jaren zestig zelfs problemen met een grap die 

helemaall  niet ging over seks, alleen over een 'juffrouw in bad': 

Ikk weet wel dat ik kreeg wel een pastoor in de kleedkamer op bezoek en die zei 'Ik hoop dat het 
peill  niet verder daalt.' Ik zeg 'Wat zegt u nou, waar hebt u het nou over?' Ik zeg 'Wat heb ik ge-
zegdd dan?' Ik had een heel lulli g verhaaltje over een juffrouw die zo mager was dat als ze in het 
badd zat moest ze eerst eruit stappen voor ze het stopje eruit haalde want anders gleed ze met 't 
badwaterr mee. Nou dat vond die man erg schuin, een juffrouw in het bad, daar mocht je toch niet 
overr praten. Ik geef je maar een voorbeeld hoe het toen was. (Fred Crooswijk) 

Dergelijkee 'schuine' moppen hadden dezelfde clandestiene status als etnische grappen nu: 

zee werden uitsluitend verteld in besloten (mannen)gezelschappen: 'Die moppen werden ver-

teld,, maar in de kroeg of op een verjaardag thuis misschien, dat weet ik niet. Ze werden wel 

verteld,, ze bestonden natuurlijk wel, maar ze werden niet op een toneel in het openbaar ver-

teld.'' (Fred Crooswijk) Voor mijn onderzoek is de scherpe scheiding tussen 'nette' en 

'schuine'' moppen een probleem: een groot deel van de moppen die vroeger verteld werden 

iss niet meer te traceren. Voor de vermaakswaarde van de moppen was het niet slecht: de 

'stoutheid'' maakte de grappen des te leuker. Het besef iets verbodens te doen speelt een grote 

roll  bij alle grappen over taboes: iets doen wat niet mag is altijd leuk. Het sociale aspect hierbij 

iss ook belangrijk: men deelt een verboden plezier. 

Eenn variant op de gewaagde mop van Gijs Kronenberg werd in 1976 door Wim Kan in 

zijnn Oudjaarsconference verteld ('Dat ene hondje heeft zand in zijn oogjes gekregen en dat 
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anderee duwt hem nu naar huis') en vermag tegenwoordig nauwelijks nog een glimlach op te 

wekken.. De onvoorstelbaar brave mopjes die tot in de jaren zestig wel publicabel werden 

geacht,, bijvoorbeeld in het naar toenmalige maatstaven zeer gewaagde tijdschrift De Lach, 

zijnn al helemaal niet meer grappig, en soms zelfs onbegrijpelijk geworden. Naast mopjes 

bevattee De Lach foto's van vrouwen in (in de loop van de jaren steeds kleiner wordende) 

badkledij.. De samenstelling van dit blad geeft dan ook aan hoezeer de mop altijd verbonden 

iss geweest met de mannenwereld en vooral: met seks. 

DeDe Lach had een zo lage standing dat alle Nederlandse tijdschriftarchieven tezamen niet 

meerr dan vijf exemplaren ervan bewaard hebben.2 In dit blad publiceerde men in 1950 

moppenn als deze: 

Vriendin,, tot pas getrouwde, jonge vrouw: 'Oh, wat fijn zeg, en waar waren julli e op je huwe-
lijksreis?'' De jong-gehuwde kreeg een kleur en richtte zich met de volgende woorden tot haar 
ega:: 'Gunst Henk, dat is waar ook. Waar waren we eigenlijk?' {De Lach 3-11-1950) 

Kenmerkendd voor deze mop, en voor alle gepubliceerde schuine moppen in deze periode, is 

datt ik niet eens met zekerheid kan zeggen óf de mop over seks gaat. Maar de verdenking 

wordtt in elk geval gewekt. De techniek van deze mop is niet veel anders dan die van de 

'stempeltjess op het eitje zetten', al is de verwijzing nog minder expliciet. De bedoeling is 

omm de gedachte aan het onbespreekbare onderwerp seks op te roepen zonder dat er een on-

vertogenn woord valt. De verteller van de mop kan zich altijd verschuilen achter de medede-

lingg dat hij niets ongepasts zegt: 

Zee zeiden altijd tegen mij: 'Ja u vertelt altijd een beetje vieze moppen.' En dan zei ik altijd: 
'Watt was een vies woord dan?' 'Ja, dat doet u niet.' En als ik een mop vertelde zei ik vaak: 
'Jaa dames en heren, voordat ik begin wil ik even dit vertellen, en ook stellen, als mijn woor-
denn uw gedachten in een bepaalde richting brengen, is dat uw schuld, want het zijn uw herse-
nen.'' (Evert van Roden) 

Hierinn is het plezier van de dubbelzinnigheden en toespelingen gelegen: de woorden bren-

genn de gedachten 'in een bepaalde richting', maar het taboe wordt niet doorbroken. 

Alss gevolg van de afnemende gevoeligheid voor verwijzingen naar seks is veel van het 

plezierr van de dubbelzinnige verwijzing verloren gegaan. Er moet immers een bepaalde ge-

voeligheidd aangesproken worden: naarmate iets minder pijnlij k is, moet men verder gaan 

22 Een illustratie van de lage dunk die men van dit blad had valt ook af te leiden uit referenties aan De Lach in de 
Nederlandsee literatuur: een van de personages van Remco Campert zegt in het verhaal James Dean en het ver-
driet,driet, in een opsomming van verdrietige dingen: 'Weetje wat één van de verdrietigste dingen is die ik ken? (...) 
Hett idee dat er mensen zijn, die op De Lach zijn geabonneerd.' (Remco Campert 1971: 306-307). En Simon Car-
miggeltt heeft De Lach ooit een beschreven als: '...en voormalige moppenblad, dat 'op sex was overgegaan', maar 
kortt daarna werd opgeheven, want "t loon der zonde is de dood'. (Carmiggelt 1979: 16). Carmiggelt vermeldde 
hett droeve einde van De Lach in zijn herinneringen aan de 'prins der dichters' A. Roland Holst, bij wie Carmig-
geltt ooit een exemplaar van de lach op de schoorsteenmantel aantrof. Vervolgens deelde Roland Holst Carmiggelt, 
tott diens ontsteltenis, mee dat hij de redactie een brief had geschreven met het verzoek hem naam en adres te ver-
schaffenn van de dame op de omslag van het blad. 
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omm grappig te zijn (Kuipers 1997). Voorzover er nu moppen worden verteld die louter ge-

baseerdd zijn op seksuele toespelingen, gelden die als vrij onschuldig. Ze gaan opvallend 

vaakk over kinderen en zijn aanzienlijk explicieter dan 'stempeltjes op eitjes zetten': 

Juff  op school vraagt of de kinderen rijmpjes willen maken zoals: 'Piet loopt in het riet.' Ver-
schillendee kinderen komen met rijmpjes en dan komt Jantje: 'Tante Ruth staat in een put en 
hett waler komt tot aan haar knieën.' 'Maar dat rijmt toch helemaal niet?' zegt Juf. 'Kan ik het 
helpenn dat het water niet hoger staat?' (bron Internet 1996) 

Tegenwoordigg zijn grappen waarvoor moppentappers vroeger nog werden afgestraft door 

dee pastoor en de voorzitster van de plattelandsvrouwen, inderdaad 'niks' meer. In het sei-

zoenn 1993/1994 werd de volgende mop verteld op prime time televisie: 

Samm ligt op het dakterras in z'n blote kont in de zon, zijn krantje te lezen, en valt in slaap. Hij 
droomtt waarschijnlijk van een lekker ding want hij krijgt een enorme erectie. Moos komt 
langss en denkt dat is geen gezicht. Moos pakt de krant, rolt hem op en zet hem er zo over-
heen.. Beneden komt hij Saar tegen en Moos zegt tegen haar: 'Saar je moet even boven bij 
Samm komen, want er staat iets in de krant voor je.' (Brandsteder 1994: 44) 

Ditt was een vrij gemiddelde mop uit het programma Moppentoppers, waar in het algemeen 

behoorlijkk gekuist werd. Schuine moppen zijn nu aanmerkelijk minder clandestien; en bo-

vendienn veel explicieter. 

Niett alleen de toelaatbaarheid en de mate van expliciteit van moppen over seks is veran-

derd:: de hele aard en strekking van het genre is veranderd. Waar de oudere schuine moppen 

gebaseerdd waren op een verwijzing naar een onbespreekbaar onderwerp - een grensover-

schrijdingg door de mop - gaan veel recente schuine moppen over ongepast seksueel gedrag 

vann een grappersoon. Zoals blijk t uit de nogal bizarre opsomming van scripts in seksuele 

moppenn in tabel 8.1 is het hedendaagse repertoire schuine moppen een staalkaart van on-

aangepastt of onmatig seksueel gedrag, variërend van overspel tot frigiditeit. Deze moppen 

zijnn vooral gebaseerd op de beschrijving van personages die niet in staat zijn, of niet van 

zinss zijn, om zich op seksueel gebied beheerst en beschaafd te gedragen. Een voorbeeld van 

eenn mop die ik tijdens mijn interviews verschillende keren heb gehoord: 

Nou,, zo komen er drie hondjes, die zitten in een wachtkamer, op een gegeven moment zegt die 
enee hond tegen die andere twee van 'hee, waarom ben ji j hier?' 'Nou,' zegt-ie, 'ik moet afge-
maaktt worden.' 'Hoezo dat hè?' 'Ja, gewoon. Ik zit van de week zit ik in de keuken en mijn 
baasjee had heerlijk eeh hart gesneden van de koe, had-ie mooi voor mij gekookt, een beetje wa-
ter,, beetje anijs, hartstikke lekker zoals gewoonlijk, ik denk lekker smikkelen. Nee, wat gebeurt 
er,, komt Mientje de kat, die vreet zo mijn bakje leeg. Dus ik denk nana is de tweede keer, ik 
denk,, Mien, hrrrrr, ik denk wegwezen! Nou alles goed hè, weg Mientje. Ja, nou zit ik hier.' 'Zeg 
Pluto,, waarom zit ji j hier?' 'Nou, ik loop van de week, loop ik zo met mijn baas door het park 
heen,, komt er zo'n heel klein terriërtje, begint me zo tegen m'n been aan te rijen man. Wat denkt 
diee homofiele hond wel, dat schiet toch niet op! Denkt zeker dat ik een gaatje in mijn poot heb. 
Nou,, schiet gewoon niet op, hè.' Dus hij zegt, 'ja, ik hapte een keer naar links en naar rechts en, 
ja,, weg hondje.' 'Maar eh Fido, waarom zit ji j dan hier?' 'Nou, van de week loop ik naar boven, 
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ikk ruik een beetje frisse lucht, ik denk wat is dat dan joh? Dus ik loop zo heerlijk door de badka-
merr heen en ik zie m'n bazinnetje en die staat daar heerlijk gebukt zo, in d'r minirokje zonder 
ondergoed,, staat ze zo het bad schoon te maken. Zo hè, dus ik denk oooh nou heb ik eindelijk 
m'nn kans hè, dus ik spring er bovenop en ik geef d'r een beurt, noooou jongen, dat de vonken d'r 
gewoonn uit sprongen, hè.' 'Ja word je nou afgemaakt?' 'Nee', zegt-ie, 'ik moet m'n nagels laten 
knippen.'' (Jelmer de Moor) 

Hett gaat hier niet om het noemen van een taboe-onderwerp, dat wordt namelijk zonder veel 

plichtplegingenn aan de orde gesteld. Het gaat hier eerder om de beheersing en regulering 

vann seksualiteit: om ongepast seksueel gedrag (dat overigens beloond wordt). De toegeno-

menn openheid ging gepaard met een grotere noodzaak tot preciezer en flexibeler regulering 

vann seksualiteit in het dagelijks leven (Wouters 1990). De wereld die in schuine moppen 

wordtt gepresenteerd, is een wereld waarin een dergelijke regulering wegvalt. 

Dee strekking van veel recente schuine moppen kan worden samengevat als: iedereen wil 

altijdd seks. Deze moppen schilderen een geheel geseksualiseerd universum, een wereld 

waarinn iedereen gepreoccupeerd is met seks. Dit blijkt niet alleen uit de moppen zoals bo-

venstaande,, maar bijvoorbeeld ook uit de illustraties in moppenboekjes (met titels als Rooie 

oortjesoortjes of Schat, ik moet overwerken) die altijd vol staan met blonde vrouwen in korte rok-

jes,, wellustig kijkende mannen en heksen van echtgenotes. Schuine moppen roepen een we-

reldd op waarin de regulering van seks geen verplichting meer is, waar vrouwen altijd be-

schikbaarr zijn, waar het huwelijk alleen maar bestaat als obstakel en waar hitsige mannen 

(zelfss als ze hond zijn) uiteindelijk altijd beloond worden (Legman 1982; Mulkay 1988). 

Tegenwoordigg kan een schuine mop heel goed een nette mop zijn. De grens tussen on-

gepastee en 'nette' moppen loopt nu door het genre heen. Deze grens wordt niet gemarkeerd 

doorr taalgebruik of mate van expliciteit. In schokkende of ongepaste seksmoppen is vaak 

sprakee van combinaties met andere, pijnlijker, grensoverschrijdingen, zoals in de volgende: 

Eenn man komt bij een bordeel en zegt: ik heb gehoord dat jullie hier iets heel bijzonders 
hebben:: een hoer die kan zingen terwijl ze pijpt.' 'Dat klopt', zegt de madam. 'Er is alleen een 
voorwaarde:: ze doet het alleen als het helemaal donker is.' De man gaat akkoord, hij gaat naar 
binnen.. Hij ziet helemaal niks, maar inderdaad, ze begint hem te pijpen en zingt tegelijkertijd. Na 
afloopp gaat hij weg, maar hij is toch wel erg nieuwsgierig hoe ze dat nou deed. Dus hij gaat nog 
eenn keer naar haar toe en deze keer neemt hij een klein zaklampje mee. Hij komt daar binnen en 
zee begint weer met pijpen en zingen en als ze bezig is doet de man heel voorzichtig zijn lampje 
aan.. En wat staat er op het nachtkastje? Een glas water met daarin een glazen oog. (bron: Internet 
decemberr 1996; meerdere malen via via) 

Dezee grap (die overigens niet altijd werd begrepen) was in de vragenlijst opgenomen en 

gingg veel mensen wel te ver. Dit heeft deels te maken met de expliciete taal, maar vooral 

mett het nogal gruwelijke karakter van de seksuele handeling waarnaar wordt verwezen en 

mett de mismaaktheid van de dame in kwestie. Het gaat bij deze mop om andersoortige 

grensoverschrijdingenn dan alleen de verwijzing naar seks. Om te beginnen balanceert deze 

mopp op het randje van vermaak en walging - een vorm van 'zieke' of 'morbide1 humor. 
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Bovendienn is dit door de verwijzing naar het glazen oog zieke humor in de meer letterlijke 

zinn van het woord: vermaak over ziektes. Lachen om handicaps is een ongepaste grensover-

schrijding:: de oneerbiedige behandeling van iets wat 'ernstig' genomen dient te worden. 

OneerbiedigeOneerbiedige grappen: moppen over geloof, macht en leed 

Taboee is niet alleen datgene wat onbespreekbaar is, maar ook datgene wat alleen met gepas-

tee ernst benaderd mag worden. Het maken van grappen over dergelijke 'ernstige' onderwer-

penn geldt daarom als ongepast. Juist deze verplichting tot eerbied maakt deze zaken tegelij-

kertijdd uitermate geschikt als onderwerp voor min of meer clandestiene grappen. Het me-

rendeell  van de categorieën in tabel 8.1 betreft niet zo zeer onderwerpen die helemaal niet 

genoemdd mogen worden, zoals seksualiteit in elk geval vroeger was, maar vooral onderwer-

penn die alleen met de nodige eerbied en ernst benaderd mogen worden: geloof, geld, macht-

hebbers,, dood, ziekte, leed, rampen, en tot op zekere hoogte ook: etnisch verschil. Dit zijn 

bepaaldd geen onbespreekbare of schaamtevolle onderwerpen. Er wordt juist heel veel over 

gepraat,, vaak moet er zelfs over gepraat worden. Niet het noemen van deze onderwerpen is 

taboe,, maar de lichtzinnige omgang ermee. 

Dergelijkee oneerbiedige grappen zijn bijvoorbeeld de zeer populaire moppen over ge-

loof.. Lachen om God is in Nederland lange tijd taboe geweest. Het grootste Nederlandse 

na-oorlogsee 'humorschandaal' betreft geloof: het beruchte 'beeldreligie' in het tv-

programmaa Zo is het toevallig ook nog 's een keer veroorzaakte in 1964 een golf van ver-

ontwaardigingg en volkswoede. In deze uitzending werd de televisie toegesproken als god-

heid:: 'Geef ons heden ons dagelijks programma, wees met ons, o Beeld, want wij weten niet 

watt wij zonder U zouden moeten doen' (lbo 1981a: 79-82; Ferdinandusse 1966). Moppen 

overr geloof waren zo mogelijk nog beladener dan moppen over seksualiteit: in tijdschriften 

enn moppenboekjes heb ik geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat mensen voor 1960 

moppenn vertelden over geloof, God, goddelijk ingrijpen of dienaren Gods. Van de moppen-

tapperss weet ik dat deze wel bestonden. Zij herinnerden zich moppen over het celibaat of 

overr de dominee, de rabbi en de pastoor die slechts binnenskamers verteld werden. 

Tegenwoordigg is religie, net als seks, een gepast onderwerp voor een veilige mop. De 

moppenn over religie in de vragenlijst werden zeer gewaardeerd. De mop met de hoogste 

waarderingg ging over geloof: 

Err is een man met een Bijbelwinkel en die zoekt iemand om Bijbels huis aan huis te 
verkopen.. Dus hij plakt een bord op de etalageruit: gezocht: huis aan huis bijbelverkoper. 
Komtt er een man binnen en die zegt: 'Ikkkkk zou graag bbbbijbels verkkkkopen.' Zegt de 
winkelier:: 'Maar meneer, met uw spraakgebrek, zou u dat nu wel doen?' 'Ikkkkk zou ttttoch 
graagg een kkkkans kkkkkrijgen.' 'Nou ja,' zegt de winkelier, 'ik wil iedereen een kans geven, 
duss dan geef ik u ook een kans. Komt u maandag maar terug om negen uur.' De stotteraar 
komtt terug op maandagochtend en krijgt een flinke partij Bijbels mee. Om twaalf uur komt hij 
terug:: alle Bijbels verkocht. Hij vraagt om een nieuw pakket. Om vier uur komt hij weer 
terug:: weer alle bijbels verkocht. En weer vraagt hij om een nieuw pakket. 'Dat is best,' zegt 
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dee winkelier, 'maar nu wil ik eerst eens horen hoe je het 'm lapt. Je hebt zo'n formidabele 
hoeveelheidd Bijbels verkocht!' Zegt de man: 'Gggggewoon. Ikkkkk bbbbbel aan. Er ddddoet 
iemandd open. En dddddan vraag ik: "Wwwwwilt u een Bbbbbijbel kkkkkopen? Of 
mmmmmoett ik 'm voorlezen?' (bron: Internet 1996) 

Inn moppen over geloof wordt het sacrale gemengd met het profane. Vaak gaat het hier om 

tweee specifieke profane domeinen: geld en seks. In de mop hierboven gaat het om geld, in 

ditt geval handel: bijbelverkoop door bedreiging met langdurige blootstelling aan gestotter. 

Veell  andere moppen over godsdienst vermengen religie met seks, bijvoorbeeld de vele 

moppenn over het celibaat, zoals de volgende eveneens populaire mop (zevende van de vijf-

endertig)) uit de vragenlijst: 

Eenn moeder overste komt bij de dokter en fluistert met een rood hoofd tegen hem: 'Dokter, ik 
weett niet wat het is, maar ik heb een blauwe plek tussen mijn benen en ik zou niet weten 
waarvan.'' 'Dan moet ik even kijken', zegt de dokter. Na een korte inspectie zegt de dokter: 
'Maaktt u zich maar geen zorgen, mevrouw. Het is de sticker van een Chiquita-banaan.' (Evert 
vann Roden) 

Hett is deze oneerbiedige vermenging van het heilige met het banale dat deze grappen leuk, 

maarr ook beladen maakt: niet religie op zichzelf is taboe en onbespreekbaar - het lachen 

eromm was althans taboe, en is nog altijd gedurfd. 

Bijj  de moppen over religie heeft, net als bij de schuine moppen, een verminderde pijn-

lijkheidd geleid tot een toenemende acceptatie van de moppen, maar niet tot een afnemende 

populariteitt van moppen over het onderwerp: er bestaan nog altijd veel moppen over geloof 

(zekerr als alle moppen die zich afspelen bij de hemelpoort worden meegeteld). Bovendien 

werdenn ze in de vragenlijst, zoals gezegd, heel hoog gewaardeerd. 

Err is een domein waar verminderde pijnlijkheid van een onderwerp heeft geleid tot het 

praktischh verdwijnen van een genre: moppen over gezagsdragers en hiërarchische verhou-

dingenn zijn na de jaren zestig of zeventig (datering blijf t moeilijk bij moppen) zo goed als 

uitgestorven.. Het ging hier vooral om moppen waarin iemand met een lage status zich onbe-

schaamdd gedroeg tegenover een superieur; een omkering van gezagsverhoudingen: 

Kantoorbediendee (in de duisternis tegen iemand oploopend): stomme idioot! (en dan opmer-
kendd dat het zijn patroon was) ... die ik ben! {De Lach 8-4-1927) 

Rechter:: 'Ik eisch een week gevangenisstraf, wegens beleediging van een ambtenaar in func-
tie,, door hem toe te voegen: Je kunt doodvallen!1 Beklaagde: Is dat nou een beleediging: U 
kuntt nét zoo goed doodvallen!' (De Narrenkap, bijlage bij Katholieke Illustratie, 8-5-1941) 

'UU hoeft me toch niet zoo uit de hoogte te behandelen,' sprak de meid, 'u hebt vroeger toch 
zelff  ook maar gediend.' 'Ja, maar bij deftiger mensen dan jij, ' snibbigde mevrouw terug. [De 
NarrenkapNarrenkap 11-9-1941) 

Ditt zijn moppen waarin de hoofdpersoon van de mop zich ongepast gedraagt - grensover-
schrijdingenn in, maar niet door de grap. Deze moppen werden vrijelij k gepubliceerd, waar-

187 7 



uitt al blijkt dat het salonfahige, 'nette' moppen waren, en bovendien véél gepubliceerd: een 

groott deel van de moppen in Het Panorama, De Revue, de Katholieke Illustratie, De Uitkijk 

enn De Lach gingen over gezagsverhoudingen. 

Nett als oudere schuine moppen vermogen ze nauwelijks meer een glimlach op te roepen. 

Zelfss de cast doet gedateerd aan: kantoorbedienden en chefs, rechters en verdachten, bazen 

enn knechts, dienstmeisjes (vaak Mina geheten) en bazinnen. Er waren ook clandestienere 

variatiess op dit thema van de rolomkering, waarin dóór de mop een kleine aanslag werd ge-

pleegdd op de bestaande hiërarchie, bijvoorbeeld de politieke moppen, een genre dat tot in 

dee jaren zeventig, volgens mijn respondenten althans, nog de glans van het verbodene had. 

Hoewell  ik deze niet heb kunnen traceren, hebben vele respondenten mij bezworen dat er 

moppenn circuleerden over Drees, Luns, Den Uyl en Van Agt. 

Dee enige politici over wie recent nog moppen werden verteld zijn wijlen Ien Dales en 

Ericaa Terpstra. Deze gingen echter niet over hun machtspositie maar over hun postuur, dat 

blijkbaarr veel komischer gevonden wordt dan hun baan (en dan alleen nog in combinatie 

mett hun sekse). De afnemende vermaakswaarde van politiek - niet alleen zichtbaar in mop-

pen,, maar ook in de teloorgang van het politieke cabaret - ligt mijns inziens minder aan de 

veell  betreurde afgenomen betrokkenheid van de burger, dan aan het feit dat een grap over 

dee premier niet meer wordt gevoeld als een vermakelijk-schokkende oneerbiedigheid. 

Hiërarchischee verhoudingen wegen tegenwoordig veel minder zwaar dan in de jaren zes-

tigg (Vuijsje & Wouters 1999), een verschuiving die door Abram de Swaan (1979) de 'over-

gangg van bevclshuishouding naar onderhandelingshuishouding' genoemd is. Hierdoor is het 

omkerenn van gezagsverhoudingen of het belachelijk maken van machthebbers veel minder 

pijnlij kk geworden. Natuurlijk maken mensen nog altijd graag grappen over hun eigen baas, 

maarr dat zijn grappen over een persoonlijke relatie, niet over gezag sec. Gezagsverhoudin-

genn als onderwerp op zich liggen niet zo gevoelig meer en daardoor ook niet meer zo grap-

pig. . 

Err is hierop slechts één uitzondering: de leden van het koningshuis zijn nog wel onver-

minderdd populair als doelwit van humor. Anders dan bijvoorbeeld de leden van het kabinet, 

kantoorclicfss of rechters, hebben de leden van het koningshuis wel een onaantastbare 

machtspositie,, met alle bijbehorende privileges, restricties en geboden. Een grap in mijn 

vragenlijstt over het koningshuis was zeer geliefd: 

Eenn man die zet zijn fiets bij Paleis Soestdijk neer. Komt er een lid van de marechaussee 
aanlopenn en zegt tegen die man: 'Meneer, weet u dat u daar die fiets niet mag neerzetten? 
Bovendienn komt zijne koninklijke hoogheid prins Bernhard er zo aan.' Waarop die man zegt: 
'Datt geeft niet, ik heb hem op slot gezet.' (Karel Vroon) 
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Grappenn over het koningshuis waren nog veel langer dan andere grappen over machtheb-

berss echt schokkend - en blijven nu dus langer grappig. Afgezien van deze categorie zijn 

moppenn 'omhoog' of moppen waarin op een oneerbiedige manier met machtsverhoudingen 

omm wordt gegaan, praktisch verdwenen. 

Alleenn in de moppen van kinderen spelen gezagsverhoudingen nog altijd een belangrijke 

rol:: een groot deel van hun moppen gaat over confrontaties tussen kinderen, vaak het jonge-

tjee Jantje en meesters, juffen, vaders en moeders. Een zeer populaire kindermop is bijvoor-

beeldd de volgende over Jantje, gebaseerd op een omkering van machtsverhoudingen: 

Jantjee ging met z'n oma boodschappen doen. Toen zag hij op straat een tientje liggen. Hij 
wildee het pakken, en toen zei z'n oma: 'Nee. Alles wat op de grond is, is vies.' Toen even la-
terr zag hij honderd gulden liggen. Hij wilde het weer pakken maar z'n oma zei: 'Nee', zei ze: 
'Alless wat op de grond ligt, is vies.' Toen struikelde oma, en lag op straat, en toen vroeg ze: 
'Jantje,, wil je even helpen opstaan?' En toen zei Jantje: 'Nee, want alles wat op de grond ligt, 
iss vies.' (gehoord van jongen van ong. 10 jaar oud; zie ook Meder 2000) 

Kinderenn worden ook veel vaker geconfronteerd met onverbloemde machtsongelijkheid dan 

volwassenen.. Zij leven, meer dan volwassenen, in een bevelshuishouding. 

Mett de verschuivende pijnlijkheidsdrempels is ook een nieuw genre tot bloei gekomen: 

dee zieke mop (een vertaling van het Engelse 'sick joke'). Deze zieke moppen zijn eveneens 

gebaseerdd op de oneerbiedige behandeling van ernstige kwesties: ziekte, dood, maatschap-

pelijkee rampen en schandalen, kortom (andermans) leed. Voorzover ik het kan overzien zijn 

dezee moppen rond 1970 over komen waaien uit de Verenigde Staten. Het feit dat deze 

moppenn nieuw zijn doet vermoeden dat ze voor een deel zijn ontstaan uit een behoefte aan 

nieuwee clandestiene moppen, met het verscheiden van de oude taboes. Ook voor die tijd be-

stondenn er wel grappen over dood, ziekte en narigheid - morbide humor is van alle tijden4 -

maarr grappen als de volgende waren zeldzaam: 

Diee arme Gooische 
'Jee zegt datje van de Gooische stoomtram leeft. Heb je aandelen?' 
'Nee,, maar ik ben begrafenisondernemer.' 
(De(De ware Jacob, 10-10-1903) 

Sindss 1970 hebben zieke grappen een ongekende vlucht genomen (Davies 1999; Dundes 

1987;; Oring 1992: 29-40) en tegenwoordig volgt op elke ramp ogenblikkelijk een cyclus 

vann morbide grappen: de hongersnoden in Biafra, Ethiopië en Somalië, het neerstorten van 

Eenn 'humorschandaal' uit 1966 betrof ook het koningshuis: cabaretgroep Lurelei werd toen aangeklaagd wegens 
majesteitsschenniss vanwege het lied 'arme oude', waarin over Juliana werd gezongen: 'en toch maar dapper knik-
kenn als een vriendelijke koe. Toen dacht ik weer verdomd, het is precies mijn eigen moe.' (Van den Hanenberg en 
Verhallenn 1996: 36). 

44 Vooral de morbide humor van de vroegmoderne tijd is goed gedocumenteerd. Rabelais' Gargantua en Pantagru-
el,, om één van de beroemdste humoristische werken uit deze periode te noemen, is bijvoorbeeld vaak uitgespro-
kenn ziek. Voor Nederlandse voorbeelden, zie Dekker (1997: 129-141); Verberckmoes (1997: 174-178). 
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vliegtuigenn in Suriname, Lockerbie of op de Bijlmer, de arrestatie van de Belgische kin-

dermoordenaarr en -verkrachter Dutroux, het verongelukken van Lady Diana. Vaak worden 

dezee grappen gerecycled: veel moppen over Dutroux kende ik al als moppen over Michael 

Jacksonn (die ook werd beschuldigd van pedofilie) of, wat minder voor de hand liggend: 

overr Hitler (wat wel iets zegt over de demonisering van kinderverkrachters). Andere zaken 

zijnn wat langduriger en constanter onderwerp van dergelijke morbide grapcycli: de joden-

vervolgingg in de Tweede Wereldoorlog, handicaps (blindheid, doofheid, mismaaktheid), 

dodelijkee ziektes als AID S of kanker. Twee voorbeelden: 

'Moederr van Jantje, komt Jantje mee honkballen?' 'Ja maar kinderen, Jantje heeft geen armen en 
benen!'' 'Dat geeft niet, we gebruiken hem als honk!' (bron: Internet 1997) 

Dutrouxx loopt in een groot eng, donker bos met een klein meisje aan zijn hand. Zegt het meis-
jee ineens 'Ik vind het hier eng meneer.' Zegt Dutroux 'Wat dacht je van mij, ik moet straks al-
leenn terug.' (bron: Internet, maart 1997) 

Dezee moppen veroorzaken een mengsel van afkeer, geschoktheid en - als het lukt - ver-

maak.. De kracht van deze 'harde' moppen is voor een belangrijk deel gelegen in het te-

weegbrengenn van dergelijke gemengde gevoelens. 

Dee grote aantrekkingskracht van zieke moppen, maar ook de grote weerstand die ze op-

roepen,, is het best te zien bij wat zonder meer de meest omstreden mopcategorie is: gaska-

mermoppenn zoals de volgende: 

Waaromm heeft een douchekop elf gaatjes? Omdat een jood maar tien vingers heeft. 
(Kuiperss 1997a) 

Gaskamermoppenn worden vrij unaniem afgekeurd, maar zijn tegelijkertijd vrij algemeen 

bekend:: bijna iedereen heeft er wel eens een gehoord. Juist de enorme botheid van deze 

grappenn maakt ze, onder bepaalde omstandigheden, vermakelijk: het zijn grappen die abso-

luutt niet kunnen. Gaskamermoppen overtreden het ultieme taboe: ze zijn oneerbiedig over 

hett ernstigste onderwerp dat we in Nederland kennen, de jodenvervolging. Grappen over de 

jodenvervolgingg zijn in Nederland meer blasfemisch dan grappen over God. Het is dan ook 

geenn toeval dat de humorschandalen van de jaren negentig en ook het eerste van de eenen-

twintigstee eeuw, gingen over dit onderwerp: de grappen (als je ze zo nog mag noemen) van 

Theoo van Gogh over de joodse Evelien Gans, de fotomontage in het studentenblad Propria 

CuresCures van de joodse schrijver Leon de Winter in een massagraf en het tv-programma Was-

krachtkracht waarin presentator Rob Muntz Weense joden achtervolgde met een gasfles. 

Dee opkomst van zieke grappen in het algemeen houdt verband met een bredere culturele 

ontwikkeling:: het sterk toegenomen belang dat in de huidige maatschappij gehecht wordt 

aann inlevingsvermogen en identificatie met anderen. Zieke grappen houden nadrukkelijk 

géénn rekening met andermans gevoeligheden. Dit is een ernstige ongepastheid: door te la-
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chenn om andermans narigheid negeren mensen (tijdelijk) de zeer belangrijke sociale norm 

datt men zich in moet leven in anderen en dat men andermans gevoelens moet respecteren 

(vgl.. Elias 1982: 652-674; De Swaan 1994). Als zodanig kunnen deze moppen misschien 

hett beste worden beschreven als een vorm van desidentificatie (De Swaan 1997). Weliswaar 

tijdelijkk en bij wijze van grap, maar toch: een tijdelijk uitschakelen van de identificatie met 

anderen.. En om precies te zijn: zielige, lijdende anderen. Het is ook niet voor niets dat deze 

moppenn in de vragenlijst beoordeeld werden als het meest aanstootgevend. Ze overtreden de 

belangrijkstee grens die in Nederland tegenwoordig wordt getrokken, vooral door moppen-

liefhebbers.. Niet alleen zijn ze schokkend, ze zijn ook kwetsend - mensen voelen zich er 

vaakk persoonlijk door aangesproken. 

KwetsendeKwetsende grappen: grappen ten koste van anderen 

Ditt is een laatste manier waarop moppen kunnen raken aan pijnlijkheidsdrempels: door 

mensenn persoonlijk te raken. Er is een onderscheid tussen moppen waarin mensen (of groe-

pen)) direct aangesproken worden - en zich dus persoonlijk beledigd of geraakt voelen door 

dee overschrijding van een grens - en moppen waarin de grensoverschrijding niemand direct 

raakt.. In het laatste geval zou ik willen spreken van moppen die mensen schokken - waar 

mensenn verontwaardigd, gegeneerd, boos van worden. In het eerste geval gaat het om mop-

penn ten koste van anderen: moppen die mensen kwetsen. 

Inn mijn classificatie van gevoeligheden in moppen is een aparte categorie gewijd aan 

moppenn ten koste van anderen: de kwetsende en stereotyperende moppen. Moppen die ten 

kostee gaan van een groep of persoon zitten in elke categorie: schuine moppen stereotyperen 

vaakk vrouwen of homoseksuelen. Ook door bepaalde moppen over geloof kunnen mensen 

zichh persoonlijk aangesproken voelen. Het gaat hier dus weer om een onderscheid tussen 

typenn grensoverschrijdingen dat deels door de categorieën heen loopt. 

Err zijn vier manieren waarop moppen 'ten koste van anderen' kunnen gaan. Om te be-

ginnenn zijn er stereotyperende grappen; een eigenschap wordt toegeschreven aan een gehele 

groepp (Turken zijn vies, negers zijn lui, joden zijn gierig, Belgen zijn dom). Overigens is 

hett ook mogelijk om een positief stereotype aan de eigen groep toe te schrijven. In het al-

gemeenn zorgt men wel dat ook een andere groep ten tonele gevoerd wordt, die er aanzien-

lij kk minder goed afkomt. Vandaar de moppen over 'Een Nederlander, een Duitser en een 

Belg...'' en in de multi-etnische samenleving tegenwoordig ook: 'Een Nederlander, een Turk 

enn een Marokkaan...' (Meder in voorbereiding; Kuipers in voorbereiding). 

Ziekee grappen kunnen soms ook kwetsend of beledigend zijn voor een bepaalde groep: 

doorr de verwijzing naar een bepaalde 'outgroup' wordt duidelijk gemaakt dat het gaat om 

hett leed van anderen, niet het eigen leed. Zieke etnische grappen combineren een verwijzing 

naarr etniciteit met een morbide verwijzing: joden en gas, Afrikanen en honger. 
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Err zijn ook grappen die op een veel directere manier beledigend zijn. Deze noem ik atti-

tudegrappenn (Kuipers 1995, 2000) Deze grappen verwijzen niet zo zeer naar een specifiek 

kenmerkk van de groep, als wel naar een attitude ten opzichte van deze groep: 'er zijn er te 

veel',, 'ze moeten dood': 

Err is een busje in het water gereden met vijf Turken erin. Staat een boer te huilen langs de 
slootkantt en vraagt een man aan die boer: 'Waarom huil je, het is toch goed dat er wat Turken 
zijnn verdronken?' 'Ja zegt de boer, maar hadden er veel meer in dat busje gekund.' (bron: 
Kuiperss 1995; meerdere interviews) 

Watt is het verschil tussen een zwangere Turkse vrouw en een trampoline? 
Alss je op een trampoline springt doe je je schoenen uit. (bron: Kuipers 1995) 

Dezee laatste mop is overigens misschien wel de naarste mop die ik tijdens mijn onderzoek 

tegenn ben gekomen. Dergelijke attitudemoppen bevatten geen verwijzingen naar ongepast 

gedragg of slechte eigenschappen; de grensoverschrijding is gelegen in de directe belediging. 

Dee zeer expliciete agressie in veel attitudemoppen is niet alleen kwetsend, maar ook schok-

kend.. Verwijzingen naar agressie veroorzaken al snel een schokeffect: expliciete geweldda-

digheid,, is nog altijd een zeer gevoelig onderwerp - een grensoverschrijding dóór een grap 

-- en dat in combinatie met de even grensoverschrijdende etnische verwijzing maakt dit tot 

grappenn die vaak op meer weerstand dan vermaak stuiten. 

Eenn vierde mogelijkheid om door middel van een mop te kwetsen is vooral te zien bij 

moppenn over geloof, die ook wel 'beledigend' worden gevonden, maar ook bij zieke mop-

pen.. De grappen over pedofiel Mare Dutroux werden bijvoorbeeld ook vaak kwetsend ge-

noemd,, ten opzichte van kinderen, maar vooral ten opzichte van mensen 'wier kind zoiets 

overkomenn is'. Mensen kunnen ook gekwetst worden door het negeren van de betekenis die 

ietss voor hen heeft: het niet serieus nemen van andermans eerbied. De belediging is bij dit 

typee moppen wat indirecter dan bij de andere typen: er wordt niemand direct aangesproken. 

Juistt bij deze grappen is goed te zien hoe zeer 'kwetsen' situatie-gebonden is. Grappen over 

godsdienstt zijn al snel schokkend, maar kwetsend worden ze pas wanneer er iemand in de 

buurtt is die zich beledigd voelt. De schroom die veel moppentappers, vooral de wat ouderen 

onderr hen, voelden bij het vertellen van schuine moppen ten overstaan van vrouwen heeft 

ookk te maken met de angst vrouwen te beledigen. 

Tegenwoordigg is de grootste en belangrijkste categorie moppen-ten-koste-van-anderen 

dee etnische mop: moppen over etnische minderheden. Andere groepen die doelwit worden 

vann moppen, zoals vrouwen, schoonmoeders, blondjes, bejaarden, boeren of homo's zijn op 

geenn stukken na zo vaak doelwit van moppen. De huidige etnische moppen zijn naar mijn 

inschattingg opgekomen rond 1970, ongeveer tegelijk met de zieke grappen. De opkomst van 

dee etnische grap is gerelateerd aan de verschijning van nieuwe etnische minderheden in Ne-

derland.. Hiermee ontstonden nieuwe 'outgroups' om uit te lachen en daarbij waren dit 'pro-
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blematische'' outgroups: etnische minderheden werden al vrij snel gezien als sociaal pro-

bleem,, als een 'moeilijke kwestie' - en dit maakte hen extra geschikt als doelwit voor hu-

morr (Kuipers 2000). 

Dee opkomst van de etnische mop houdt ook verband met een meer algemene verbreding 

vann de Nederlandse horizon. Ook de domme Belg ontstond pas in de jaren zestig. Tot die 

tijdd werden zelfs moppen over domheid, toch de meest wijd verbreide etnische humor, niet 

verteldd over een etnische groep, maar over domme boeren. Wel had men in de nengetiende 

eeuww moppen over domme Duitse seizoensarbeiders, de 'poepen' (van Duits 'Bube'), maar 

dezee verdwenen vermoedelijk rond 1900 (Meder 1999, 2000). Alleen over Nederlands oud-

stee etnische minderheid, de joden, bestaan al vele eeuwen lang moppen. Deze begonnen 

rondd de jaren zeventig sterk van karakter te veranderen: de 'klassieke' jodenmoppen over 

handelsgeest,, gierigheid, Sam en Moos begonnen langzaamaan te verdwijnen. Jongeren 

denkenn bij jodenmoppen niet meer aan Sam en Moos moppen, maar aan gaskamermoppen. 

Afgezienn van jodenmoppen was etnisch verschil in de jaren vijfti g en zestig echter nauwe-

lijk ss een item in de Nederlandse moppencultuur. 

Sommigee van de scripts die nu bij etnische groepen horen bestonden wel: al had men 

geenn domme buitenlanders, men had wel domme boeren. Grappen over luiheid werden ver-

teldd over neutrale grappersonen, maar ook over dienstmeisjes en knechten. Niet alleen de 

doelwitten,, maar ook sommige scripts lijken mij nieuw. Moppen over vuilheid, bijvoor-

beeld,, deden vermoedelijk hun intree in Nederland met de Turkenmop (waarschijnlijk weer 

geïmporteerdd uit de VS). Anders dan in Duitsland bestonden in Nederland geen moppen 

overr vieze joden. Ook de attitudemoppen zijn, voorzover ik kan overzien, nieuw. Sommige 

schoonmoedermoppenn komen in de buurt: 

Onderr vriendinnen. 
'Datt is toch wat, mijn schoonmoeder kan niet begraven worden.' 
'Maarr dat is erg, hoe komt dat?' 
'Omdatt zij nog niet gestorven is.' (De Moppentrommel, jaargang onbekend maar vermoede-
lijkk tussen 1945 en 1955) 

Dergelijkee moppen zijn hooguit een zwakke afspiegeling van de venijnige attitudemoppen 

overr etnische minderheden. Alleen de weinige mij bekende moppen over NSB-ers, waarvan 

err vele gecirculeerd moeten hebben, vertonen enige overeenkomst met de attitude-moppen. 

Niett alleen het maken van grappen over etnisch verschil was dus nieuw, ook veel scripts in 

dezee moppen waren een nieuwe aanwinst voor de Nederlandse moppencultuur. 

Dee opkomst van de etnische grap kan dus niet alleen verklaard worden uit de toenemen-

dee etnische diversiteit in Nederland (en de weerstand daartegen), maar moet mijns inziens 

begrepenn worden in het licht van twee meer algemene mentaliteitsveranderingen: de eerder 

genoemdee veranderde betekenis van gezagsverhoudingen en de taboeïsering van etnisch 

verschil.. Om met dit laatste te beginnen: verwijzingen naar etnisch verschil hebben tot op 
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zekeree hoogte een vergelijkbaar effect als seksueel geladen termen veertig jaar geleden: al-

leenn al het noemen van het woord 'Turk', 'neger' of 'jood' wordt vaak vermeden. De veel-

heidd aan namen die men heeft bedacht voor de buitenlanders (allochtonen, minderheden, 

migranten,, nieuwe Nederlanders...) geeft ook al blijk van enig ongemak. Herman Vuijsje 

heeftt deze omzichtigheid aangeduid als het 'etnisch taboe' (1987). Hoewel dit taboe wat aan 

krachtt lijk t in te boeten (het wordt langzaam aan bijna een must voor cabaretiers om een 

grapp over 'negers' te hebben), is etnisch verschil, in bepaalde kringen althans, nog steeds zo 

onbespreekbaarr dat het een clandestien, maar buitengewoon dankbaar onderwerp voor 

grappenn is. Net als bij oude schuine moppen zien we dat heel simpele verwijzingen naar et-

niciteitt of ras al genoeg worden geacht voor een grap: 

Watt is een neger die van een berg afrolt? Rolo. 
Watt is een Turk in zee? Zoute drop. (Kuipers 1995) 

Hierbijj  speelt bovendien, net als bij de zieke grappen, de behoefte aan nieuwe clandestiene 

grappenn met het verdwijnen van oude taboes. De taboeïsering van etnisch verschil kwam, in 

zekeree zin, net op tijd. 

Daarnaastt heeft de vermaakswaarde van etnische grappen te maken met statusverschillen 

enn machtsverhoudingen. Etnische grappen zijn altijd grappen omlaag: alle groepen 'alloch-

tonen'' hebben in Nederland een lagere status dan autochtone Nederlanders. Grappen 'om-

laag'' zijn in Nederland aanzienlijk gevoeliger dan grappen 'omhoog'. Niet alle grappen ten 

kostee van anderen zijn in gelijke mate kwetsend: in de praktijk zijn vooral die moppen 

'kwetsend'' die gaan over groepen en personen met een lagere sociale status. Bazen en supe-

rieurenn kunnen beledigd worden, maar niet zo makkelijk gekwetst. Kwetsen is vooral iets 

watt je mensen aan kunt doen die ofwel dichtbij je staan, ofwel onder je staan. 

Hett benadrukken van superioriteit wordt in Nederland vaak vermeden. Met de verschui-

vendee betekenis van gezagsverhoudingen is het superioriteit en machtsverschil beladener en 

pijnlijkerr geworden: je wilt niet laten zien dat je je beter voelt dan anderen. Zoals Gouds-

blomm schreef: 'De mindere zijn was altijd al pijnlijk ; nu wordt het ook nog pijnlij k de meer-

deree te zijn.' (Goudsblom 1998: 108) Grappen omlaag zijn hiermee pijnlijker geworden. De 

grappenn over dienstmeisjes - ondergeschikten bij uitstek - , die in de jaren veertig nog zon-

derr meer werden gepubliceerd, lijken nu smakeloos en soms zelf pijnlijk . 

Mevrouww Smit: Goeie genade, Marie! Wat bezielt je nu om de kat met vogeltjes zaad te voe-
ren?? Ik heb je toch gezegd, dat dat voor de kanarie is! 
Dienstbode:: Jawel, mevrouw, maar de kanarie is op het ogenblik daar! (De Lach 3-8-1927) 

Drastischh bewijs 
Hebb je vannacht weer in bed liggen lezen, Mina? 
Heuschh niet, mevrouw! 
Ontkenn het niet! Hoe komt anders deze vloo in het boek? (De Lach 23-12-1932) 
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Ditt is misschien de enige mopcategorie van alle Nederlandse moppen die niet minder pijn-

lijk ,, maar juist pijnlijker is geworden sinds de jaren zestig: de grap over mensen met een la-

geree status. Juist dergelijke grappen gelden nu bij uitstek als kwetsend. 

Bijj  etnische grappen speelt statusverschil een belangrijke rol. De attitudegrappen wor-

denn steeds gemaakt over de etnische groep met de laagste sociale status: eerst de Surina-

mers,, toen de Turken, en nu in toenemende mate de Marokkanen. Ook moppen over viezig-

heidd - van oudsher het bezwaar tegen de 'lagere klasse', 'the great unwashed' zoals de Brit-

tenn dat zo treffend noemden - worden steeds gemaakt over de groep met de laagste status. 

Vuilheidd is altijd al een stereotype dat verband houdt met maatschappelijk statusverschil: 

Wouterss (1979) beschreef de angst van de hogere strata voor de arbeidersklasse, in navol-

gingg van Elias en Scotson (1965) als 'sociale smetvrees'." In dit verband is het interessant 

datt grappen over Turken vaak gaan over een combinatie van armoede met viezigheid: 

Waaromm branden er 's avonds geen lichten op de vuilnisbelt? 
Anderss denken de Turken dat het koopavond is. (bron: Kuipers 1995) 

Eenn goede etnische mop overschrijdt zeker drie geboden tegelijkertijd: hij gaat ten koste 

vann anderen - hij kwetst -, hij verwijst naar een onbespreekbaar onderwerp - hij schokt -, 

énn hij gaat ten koste van een groep met een lage status - en dat is in het egalitaire Nederland 

eenn ernstige grensoverschrijding. Het is geen wonder dat veel van deze grappen zo'n een-

voudigee graptechniek hebben: met zoveel grensoverschrijdingen is er geen verfijnde clou 

meerr nodig. De humor van dergelijke grappen is louter gelegen in het veroorzaken van een 

schokeffect:: een ooh-lach. Zoals een van de moppentappers zeer treffend zei: 

Racistischee moppen als je die gewoon vertelt dan heeft dat al zoveel impact eigenlijk, dat hoef 
jee eigenlijk niet meer te brengen (lacht) (...) De meeste zijn ook heel kort, gewoon in een keer 
klapp boem. Ik denk dat hoe langer die is, hoe minder sterk. Hoe korter hoe directer, dus dan is 
hett nog harder eigenlijk. (Gerrit Helman) 

Moppenn ten koste van anderen zijn in Nederland niet per definitie grensoverschrijdend. An-

derss gezegd: niet elke grap die over een persoon of een groep gaat is kwetsend. Grappen 

overr Belgen en Duitsers - nationale groepen met dezelfde status als de Nederlanders - mo-

genn bijvoorbeeld wel; en ook grappen over Surinamers worden in toenemende mate getole-

reerd.. Hoewel deze grappen natuurlijk ook beledigend zijn (zeker de grappen over Duitsers 

zijnn venijnig), worden ze niet gevoeld als 'kwetsend'. Dit heeft te maken met het statusver-

schil:: Belgen, Duitsers en Surinamers zijn sterk genoeg om terug te slaan: ze kunnen het wel 

hebben.. Ook grappen 'omhoog' mogen natuurlijk, maar zoals we al eerder zagen, tenzij ze 

overr het koningshuis gaan, zijn ze weinig succesvol. Ze overschrijden geen grens. 

55 Zie voor een uitgebreide bespreking van het verband tussen grappen over viesheid, klasse en sociale status: Kui-
perss 2000 
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Hierr botsen de normen voor humor met het karakter van humor. Mensen vinden het 

meestall  leuker en makkelijker om grappen te maken over mensen boven wie je je toch al 

verhevenn voelt. Niet voor niets is de oudste theorie over humor de superioriteitstheorie. 

Grappenn 'omlaag' zijn eigenlijk aantrekkelijker dan grappen omhoog of over een gelijke. 

Enn met de komst van de etnische minderheden zijn er in Nederland, of we het leuk vinden 

off  niet. grote, duidelijk herkenbare, makkelijk te stereotyperen sociale categorieën bijgeko-

menn met een lage sociale status. Dus floreren de grappen over allochotonen, maar alleen 

binnenskamers. . 

BESLUIT:: DE VERHARDING VAN DE HUMOR 

Dezee rondgang langs Nederlandse moppen was tegelijkertijd een verkapte geschiedenis van 

dezee moppen. En passant zijn de belangrijkste verschuivingen en ontwikkelingen in de 

tweedee helft van de twintigste eeuw de revue gepasseerd. Eén trend valt hierbij duidelijk op: 

dee verharding of vergroving van de humor. Hoewel veel van de hardere moppen van vroe-

gerr niet meer te achterhalen zijn, kan op basis van de moppen die wel werden gepubliceerd 

enn de verhalen van de informanten, veilig worden gesteld dat de moppen uit de jaren negen-

tigg een stuk harder, grover, explicieter, schokkender en agressiever zijn dan de moppen die 

inn het midden van de eeuw verteld werden. Wat nu op televisie verteld wordt, kwam iemand 

vroegerr op een reprimande van de pastoor of de voorzitster van de plattelandsvrouwen te 

staan.. Wat vroeger clandestien was, is nu 'niks' meer. En de moppen die nu clandestien 

zijn,, waren in de jaren zestig simpelweg ondenkbaar: het taalgebruik, de expliciete verwij-

zingen,, de alomtegenwoordigheid van seks, de grofheid, de beledigingen en de agressie in 

recentee moppen overschrijden alle grenzen die men toentertijd hanteerde. 

Natuurlijkk zijn er in de loop van de eeuw nieuwe thema's bij gekomen - in 1965 lachte 

menn nog niet zo hard om Turken of om hongerende Ethiopiërs - en zijn er thema's verdwe-

nenn - in een maatschappij waar niemand dienstmeisjes heeft slaan moppen over dienstmeis-

jess nu eenmaal minder aan. Maar afgezien daarvan is ook de toon van deze grappen duide-

lij kk veranderd. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de verschuivende pijnlijk -

heidsdrempelss in de Nederlandse maatschappij als geheel. Op veel gebieden zijn de regels 

enn normen losser geworden en als gevolg hiervan moet de humor verder gaan. Dit geldt bij-

voorbeeldd voor de moppen over seks, ongepastheden en religie. Er mag meer en dus moeten 

grappenn verder gaan om toch nog een grens te overschrijden. 

OokOok op de gebieden waar de gevoeligheid niet merkbaar is afgenomen, is toch sprake 

vann een verharding van de humor. Voor agressie en geweld, stereotypering van etnische 

groepen,, het benadrukken van superioriteit, leed, ellende, rampen, ziektes en dood zijn 

mensenn eerder gevoeliger geworden dan ongevoeliger (Vuijsje & Wouters 1999; Wouters 
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1990).. Toch zijn de grappen over dergelijke onderwerpen tot grote bloei gekomen: voorzo-

verr ik kan overzien zijn er nu meer van dergelijke zieke of kwetsende grappen. De ontwik-

kelingg die in een eerder hoofdstuk al werd beschreven, de opkomst van het schokeffect als 

stijlmiddel,, is ook doorgedrongen tot de mop. 

Hett is dus niet zo dat humor alleen de verschuivende normen volgt en spiegelt: de ver-

hardingg van humor is een proces dat niet geheel synchroon loopt met de verschuiving van 

dee grenzen die worden overschreden. Er is eerder sprake van een grotere tolerantie of zelfs 

waardering,, voor 'harde' of 'grove' humor in het algemeen. Deze ontwikkeling is terug te 

zienn in alle vormen van humor: een vergelijking tussen de 'grote drie', Kan, Hermans en 

Sonneveld,, en de 'nieuwe' grote drie De Jonge, Van 't Hek en De Leeuw, wijst op een 

groeiendee waardering voor harde humor. Tussen deze twee drietallen zien we een klassieke 

trickletrickle down: het gebruik van harde, zieke, agressieve, schokkende grappen begon bij het 

progressieve,, intellectuele avant-garde cabaret van groepen als Lurelei, Neerlands hoop en 

DonDon Quichocking en bij de even elitaire tv-programma's van Wim T. Schippers en Koot en 

Bie.. Tegenwoordig is de 'harde grap' gemeengoed geworden, zozeer zelfs dat Freek de 

JongeJonge zich in 1995 geroepen voelde om bezwaar te maken tegen de hardheid van de grap-

penn in de oudejaarsconference van zijn collega Van 't Hek (Van Lieshout 1996; Wouters 

1996). . 

Ditt lijk t mij geen autonome ontwikkeling binnen de humor. Het is niet moeilijk om in de 

restt van de maatschappij symptomen aan te wijzen van een toenemend zoeken naar schokef-

fecten,, enerverende ervaringen, steeds sterkere prikkels, zowel van positieve als negatieve 

aard.. Ook in kunst, in het uitgaansleven, in films en in vakantiebestedingen, om een paar 

uiteenlopendee terreinen te noemen, is eenzelfde behoefte te zien aan steeds extremer schok-

kende,, agressieve, verontrustende of seksueel expliciete prikkels. Deze ontwikkeling geeft 

aanleidingg tot zowel bezorgdheid als onenigheid. Hoewel de symptomen wel min of meer 

duidelijkk zijn, is de diagnose lastig: de media wijten het aan modernisering, individualise-

ring,, egalisering, postmodernisme, het verdwijnen van God en gezin, het wegvallen van 

normen,, het ontbreken van taboes, de geest van de jaren zestig, het gebrek aan gezag of so-

cialee cohesie - alle grote sociale en culturele ontwikkelingen van deze eeuw worden ver-

antwoordelijkk gesteld voor deze toenemende prikkelhonger. 

Ditt is zeker niet de plaats om aan de reeds bestaande interpretaties van deze trend er nog 

eenn toe te voegen. Ik wil hier slechts volstaan met de constatering dat ook humor en moppen 

beïnvloedd worden door deze ontwikkeling: de ontwikkelingen in de mop hangen duidelijk 

samenn met een meer algemene mentaliteitsverandering. Het effect van deze verschuiving op 

humorr is vooral gelegen in de veranderende betekenis van grenzen, grensoverschrijdingen 

enn schokeffecten. Niet alleen zijn de grenzen verschoven, maar er is ook een verandering 

opgetredenn in hoe de overschrijding van grenzen op zich wordt gewaardeerd. Zoals bleek in 

hoofdstukk zes zijn er in deze beoordeling van 'hardheid' bovendien nog altijd belangrijke 
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variaties;; mensen met een elitaire humorstijl staan in het algemeen positiever ten opzichte 

vann schokeffecten dan mensen met een volkse humorstijl - een onderwerp waarop ik in 

hoofdstukk tien terug zal komen, maar dat goed lijk t te passen bij een 'trickle down' van ho-

geregere naar lagere milieus. 

Inn hoofdstuk zes werd al kort gerefereerd aan het feit dat jongeren meer waardering 

hebbenn voor 'harde' humor dan ouderen en dat 'harde' grap voor jongeren - en enkele ho-

gerr opgeleiden - zelfs een positieve kwalificatie was. Dit komt overeen met de hier gesigna-

leerdee ontwikkeling: ouderen zijn gesocialiseerd in een ander soort humor, die niet alleen 

anderee grenzen overschreed, maar waar ook een andere houding bij hoorde ten opzichte van 

dezee grenzen. Jongeren - zeg mijn generatie, de eerste van na de jaren zestig - zijn niet al-

leenn opgegroeid met moppen over vuile Turken en domme Belgen, met het toppunt van sa-

dismee (een blinde punaises geven en zeggen dat het contactlenzen zijn), en het idee dat seks 

eenn veilig onderwerp is voor een mop, maar vooral met de gedachte dat 'harde grap' een 

positievee kwalificatie is. Mensen van 'voor mijn tijd' zijn opgegroeid met moppen over 

Samm en Moos, over rechters en schoonmoeders en met snaakse verwijzingen over 'stempel-

tjess op eitjes'; met het idee dat er nette en schuine moppen zijn en dat er dames bestonden 

diee tegen het laatste genre niet bestand waren; met tijdschriften die 'mopjes' publiceerden 

'welkee op het gezicht van de lezer meestal een fijne maar bijzonder plezierige glimlach 

doenn verschijnen' (Revue 1954: 5), kortom: met het idee dat humor vooral beschaafd moest 

blijven. . 
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