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9.. DE VERLEIDING VAN EEN GOEDE GRAP 

SmaakverschilSmaakverschil en kwaliteitskwesties bij de waardering van moppen 

'Ikk vind moppen over het algemeen, wat het ook voor moppen zijn, ik vind ze allemaal erg 

leuk,11 verklaarde Huibert Busser, één van de moppenvertellers die ik ontmoet had bij 

Moppentoppers.Moppentoppers. 'Maar ik heb er 's over nagedacht. Wat is nou een leuke - waar moet een 

mopp nou aan voldoen? (...) Dat is - denk ik tenminste hoor, maar wie ben ik - dat een mop 

dee luisteraar van het begin tot het einde moet boeien. En dat er een onverwachte wending 

aann moet zitten. Dat zijn de sterkste moppen. En als een mop dan ook nog eens een keertje 

geenn enkele bevolkingsgroep beledigt en niet seksistisch is, nou dan is het een wereldmop. 

Datt zijn de knapste moppen. Nette moppen die van a tot z boeien, die je op een leuke 

manierr kan vertellen ook.' 

Dee vraag die Busser zichzelf hier stelt - waar moet een mop aan voldoen - staat centraal 

inn dit hoofdstuk: welke criteria leggen mensen aan voor een goede of een slechte mop? 

Hanterenn verschillende mensen dezelfde criteria? Welke smaakverschillen zijn tussen 

moppenliefhebberss - toch mensen met een voorliefde voor hetzelfde genre, en vaak ook 

dezelfdee humorstijl? Het gaat hier, met andere woorden, om smaakverschillen binnen het 

genre. . 

Terloopss kwam eerder al - bij de bespreking van de waardering van het genre, maar ook 

inn het theoretische hoofdstuk - een aantal factoren aan de orde die niet alleen een rol spelen 

bijj  de waardering van genres en stijlen, maar ook van afzonderlijke grappen. De grofheid 

vann een grap bijvoorbeeld, de mate waarin een grap raakt aan een grens, heeft altijd 

betrekkingg op afzonderlijke grappen. In het algemeen wordt het leuk gevonden als een grap 

gaatt over iets dat moeilijk ligt; maar zo gauw dit te ver gaat neemt de waardering snel af. 

Overr wat te ver is, of juist net ver genoeg om grappig te zijn, lopen de meningen echter 

sterkk uiteen. Bovendien wordt ook het overschrijden van een grens als humoristisch 

stijlmiddell  niet door iedereen hetzelfde gewaardeerd: 'harde', 'grove' en 'kwetsende' 

grappenn hadden in de verschillende humorstijlen een verschillende plaats. 

Ookk van groot belang bij de waardering van grappen is de mate waarin mensen zich 

identificerenn met inhoud of strekking van de mop. Veel van het plezier dat mensen beleef-

denn aan Debiteuren/Crediteuren was gelegen in het feit dat het leek op hun eigen kantoor: 

'.... dan zag je gewoon dingen gebeuren waarvan je denkt van "ja die gebeuren inderdaad 

gewoonn op kantoor". Dus ik denk dat ik dat daarom leuk vond' (Claire van Kampen). Een 

anderr voorbeeld is de waardering van intellectuelen voor Freek de Jonge of Van Kooten en 

Dee Bie: deze humoristen werden niet alleen grappig gevonden omdat ze pasten in de elitai-

ree stijl, maar ook omdat ze politieke standpunten vertolkten die aansloten bij de opvattingen 

vann deze linkse intellectuelen. Bij parodistische of satirische humor, zoals van Jiskefet of 
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Koott en Bie, is het belang van identificatie het grootst, maar in andere vormen van humor 

heeltt de mogelijkheid tot identificatie ook effect op de waardering (Herzog 1999; LaFave 

1972;; LaFave e.a. 1973; Wicker 1980; Zillman 1983; zie ook hoofdstuk 2). Hoewel goede 

racistischee moppen iedereen weleens in de lach kunnen doen schieten, zijn ze snel leuker 

voorr mensen die het met deze moppen - stiekem of openlijk - eens zijn. Het ontbreken van 

identificatiemogelijkhedenn werkt tegen een mop: een grap waar je het niet mee eens bent, 

off  waar je je eigen situatie of standpunten niet in herkent, is al snel minder leuk. Het uitge-

sprokenn mannelijke perspectief van schuine moppen, bijvoorbeeld, maakt het genre snel 

minderr aantrekkelijk voor vrouwen (Dines-Levy & Smith 1988; Legman 1968; Moore e.a. 

1987;; Mundorf e.a. 1988). 

Identificatiee en pijnlijkheid hebben beide betrekking op de inhoud van een grap. Naast 

dezee twee inhoudelijke factoren is er nog een aspect waarin moppen sterk van elkaar 

verschillen:: de vorm. Zelfs binnen het vrij eenvormige en sterk gestandaardiseerde genre 

vann de mop zijn er variaties in de opbouw van de mop en in de 'graptechniek', de manier 

waaropp de ontknoping tot stand wordt gebracht. Zo zijn er raadseltjes, korte moppen en 

langee moppen met een uitgebreide opbouw; er zijn clous die geheel talig zijn en clous 

waarinn wordt verwezen naar gebeurtenissen in of buiten de mop. Bij deze vormkwesties is 

niett meteen duidelijk hoe verschillen in de waardering ervan verband houden met sociale 

achtergrond.. Bij grensoverschrijding en identificatiemogelijkheden is veel makkelijker te 

voorzienn in welke richting zij de waardering van een mop zullen beïnvloeden. Voor het 

ontledenn van graptechniek bestaat bovendien nauwelijks een instrumentarium. Binnen het 

humor-onderzoekk bestaan er slechts weinig studies naar vormvariaties in humor. Ik zal een 

pogingg doen om variaties in de vorm van moppen onder woorden te brengen en, zo 

mogelijk,, deze variaties in verband te brengen met verschillen tussen mensen. 

Dee vraag naar verschillen in de vorm van de mop hangt direct samen met de vraag naar 

kwaliteitsverschillenn tussen moppen. Kwaliteit wordt in alle culturele genres, van hoog tot 

laag,, eerder gezocht in vorm - techniek, presentatie, stijl - dan in inhoud. Moppentappers 

roemen,, naast de presentatie van goede vertellers, vaak de 'goede vondst', de 'sterke 

opbouw'' of het 'heftige effect' dat een grap teweeg weet te brengen. Ook meneer Busser 

noemtt de vorm van de mop als bepalend voor de kwaliteit ervan. De beste moppen 'boeien 

vann a tot z' zonder grensoverschrijding, alleen bij gratie van het verhaal, de presentatie of 

dee onverwachte wending. Met de vraag waar verschillen in de waardering van afzonderlijke 

moppenn vandaan komen, komt dus bijna vanzelf de vraag op wat een goede mop is. Wat 

bepaaltt de kwaliteit van de mop? Zijn mensen het eens over wat een kwalitatief goede mop 

is?? En achter deze vraag doemt dan de aloude vraag op van de relatie tussen vorm en 

inhoud:: hoe hangen ze met elkaar samen? Welke is het belangrijkst? Werken ze elkaar 

tegenn of versterken vorm en inhoud elkaar juist? 
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VORMM EN INHOUD: VARIATIE S IN DE BEOORDELING VAN MOPPEN 

Hett effect van grensoverschrijding op de waardering van moppen kwam tijdens de inter-

viewss altijd uitgebreid ter sprake. Er was geen kwestie waar de moppentappers zo uitvoerig 

opp ingingen als deze: welke moppen 'kunnen', welke gaan te ver? Als ik vroeg of sommige 

moppenn leuker waren dan andere, ging het antwoord vaak over moppen die te ver gingen: 

EnEn wat vindt u dan leuke moppen? 
Gewoonn droge humor. Humor die niet grof is. Niet discriminerend. Niet kwetsend. Ook niet 
tee pikant. En ook weer, toch weer leuk. Weet je wat ik niet leuk vind: humor en moppen over 
ziektes.. Of als het over België of Hollanders gaat. En ik doe geen racistische of discrimine-
rendee moppen, of over bepaalde ziektes. (Matthieu Cnoops) 

MaarMaar over die moppen, wat voor moppen vindt u nou leuk? 
Ik?? Dat is nou moeilijk. Ik vind eigenlijk vieze moppen niet leuk. En grove moppen. (Jacob 
Hitters) ) 

Duss dan vertel ik altijd gewoon moppen die gewoon leuk zijn. 
EnEn wat bedoel je dan met moppen die leuk zijn? 
Nouu wat ik ... Stomme moppen vind ik bijvoorbeeld als ze gehandicapten in de maling nemen 
off  mensen die zwaar ziek zijn of noem maar op. Daar ben ik niet van gediend. Daar hou ik 
niett van. Kijk bijvoorbeeld dat geval van Dutroux is nou aan de gang. Dat is een hele serieuze 
zaak,, ik vind het heel erg waar-ie mee bezig is geweest. Als ik het voor het zeggen zou heb-
ben,, als men zou zeggen mevrouw Wijntuin wat zou u doen met zo'n man ik zou hem... Ik 
zouu 'n snede maken in heel zijn lij f en dan zou ik die kinderen er met azijn in laten gieten zo. 
Echt.. Wat hij die kinderen heeft aangedaan. En dat vind ik dus flauwe moppen want het slaat 
nergensnergens op. En ja. Moppen die ik leuk vind zijn moppen die een beetje smeuïg zijn. Over Sam 
Mooss en ja, van die leuke samenhangende dingetjes. (Chantal Wijntuin) 

Moppenn waarvan ik dan denk dat is een wereldmop, dat zal je dus bijblijven. Dat vertel je 
dus.. Maar soms is het racisme. Ja als je ze dus onderling verteld dan lacht iedereen zich krom. 
Maarr aan de andere kant, nee. Laatst ook met die neger op televisie die met bombombom [een 
mopp over een neger, waarbij overigens naar mijn mening niemand gestereotypeerd of anders-
zinss gekwetst wordt, GK] dan is voor mij toch het punt van hoe je het brengt. Ik hoort ze na-
tuurlijkk in de wandelgangen; van de tien die ik hoort gaan er acht over negers en noem maar 
opp en dus... 
MaarMaar vind je die leuk? Zou je die vertellen? 
Nee.. Omdat ik weet, van huis uit, dat ik daar maar een klein x aantal mensen plezier mee doe. 
Da'ss punt een. En punt twee ja, ook met die Dutroux die moppen. Nou. Ik loop weg. Echt. 
Komenn ze naar je toe. Heb je hem al gehoord van Dutr... Ik zeg dat vind ik zo banaal. Ik kan 
err niet om lachen. En als ik lach doe ik het uit beleefdheid. Ik vind dat niks. Ik vind dat niet 
kunnen.. {Egbert van Kaam) 

Hett eerste onderscheid dat moppentappers maken als het gaat om 'goede' en 'slechte' mop-

penn is dus dit onderscheid: tussen moppen die wel en niet 'kunnen'. Niet alleen gingen alle 

moppentapperss uitvoerig in op deze kwestie, ook de formuleringen die ze gebruikten leken 

vaakk opvallend op elkaar. 
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Naa enige interviews werd het mij duidelijk dat ik hier binnenviel in een allang bestaand dis-

cours.. Zowel de grenzen die men trok en de regels die men hanteerde, als de argumentaties, 

bezwaren,, uitvluchten en uitzonderingsbepalingen voor de regels werden vaak op ongeveer 

dezelfdee manier onder woorden gebracht. Ook de samenstellers van moppenboekjes en de 

redacteurenn van Moppentoppers deden uitspraken die leken op die van de moppentappers. 

Blijkbaarr is er een discours over moppen en grenzen waar iedereen die deel heeft aan de 

Nederlandsee moppencultuur aan meedoet. En binnen dit discours wordt steeds dezelfde ge-

dachtee uitgesproken over het verband tussen humor en grensoverschrijding: een grap die te 

verr gaat, is niet meer leuk. Ook uit de vragenlijst kwam dit verband tussen grappigheid en 

pijnlijkheidd naar voren. De respondenten werd niet alleen gevraagd aan te geven hoe grap-

pigg zij elke afzonderlijke mop vonden, maar ook hoe aanstootgevend of grof zij deze mop 

vonden.. Deze beoordelingen en de relaties ertussen zijn weergegeven in tabel 9.1. 

Dezee opzet, waarbij mensen word gevraagd zowel aan te geven hoe aanstootgevend als 

hoee grappig ze een grap (cartoon, sketch, etc.) vinden, is zeer gebruikelijk in psychologisch 

onderzoekk naar humor (Martin 1998). In het algemeen wordt een negatieve correlatie ge-

vonden:: naarmate mensen een grap aanstootgevender vinden, vinden ze hem minder leuk. 

Ditt werd ook hier gevonden: de gemiddelde waardering van de moppen bleek -0,44 

(p<0,01)'' te correleren met de beoordeelde grofheid. Dus: hoe grover men de mop vond, 

dess te minder men hem waardeerde. 

Omdatt het hier gaat om de gemiddelden van alle respondenten en de steekproef niet 

geheell  representatief is voor de Nederlandse bevolking, heb ik ook de correlaties 

uitgerekendd voor een aantal afzonderlijke groepen. Deze correlaties zijn weergegeven in 

tabell  9.2. 

Tabell 9.22 

Correlatie ss tusse n waarderin gg en grofheid , 
uitgesplits tt  naa r social e categorieë n 

Man n 
Vrouw w 
Opleiding g 

laag/middelbaar r 
Opleidingg hoog 
Leeftijdd t/m 30 

Leeftijdd 31-60 
Leeftijdd va. 61 

All ee respondente n 

-0,29 9 
-0,40 0 
-0,46 6 

-0,39 9 

0.00 0 
-0,48 8 
-0,77 7 

-0,44 4 

N=200 0 

N=117 7 
N=187 7 

N=147 7 

NN = 81 
N=208 8 
NN = 48 

N=340 0 

11 Spearman's rho rangcorrelatie, in verband met de zeer niet-normale verdeling van met name de beoordeling van 
aanstootgevendheid. . 

22 Zie appendix 3 voor de manier waarop deze correlaties berekend zijn. 
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Bijj  uitsplitsing naar sekse en opleidingsniveau werden vergelijkbare negatieve correlaties 

gevondenn tussen grappigheid en grofheid. Alleen bij uitsplitsing naar leeftijd bleken grote 

verschillenn te bestaan: bij respondenten onder de dertig was geen correlatie tussen grappig-

heidd en grofheid; bij respondenten tussen dertig en zestig was de correlatie bijna hetzelfde 

alss voor de hele populatie; en boven de zestig was de correlatie -0,77. Dit wijst er weer op 

datt ouderen in het algemeen gevoeliger zijn voor de overschrijding van bepaalde pijnlijk -

heidsdrempels;; terwijl jongeren daar juist wel de humor van in lijken te zien. 

Lett wel: dit is de correlatie tussen de gemiddelde beoordelingen van de moppen. Er was 

nogall  wat variatie in de beoordelingen van de grofheid van moppen. In het algemeen was er 

meerr meningsverschil over de grofheid van een mop, dan over de grappigheid. De stan-

daarddeviatiee neemt echter af naarmate de beoordeelde grofheid afneemt; naarmate een 

mopp grover is, zijn mensen het er meer over eens dat hij grof is. 

Niett alleen bij de gemiddelde beoordelingen, maar ook bij afzonderlijke moppen is vaak 

sprakee van een negatieve correlatie tussen grappigheid en grofheid. Zoals blijkt uit tabel 9.1 

gaatt het hier vooral om de moppen over gevoelige thema's als geloof en buitenlanders. 

Voorall  bij deze 'kwetsende' moppen vermindert de grensoverschrijding dus de vermaaks-

waardee van de mop. 

Zowell  in de interviews als in de vragenlijst komt grensoverschrijding dus naar voren als 

eenn factor die negatief inwerkt op de waardering van moppen: als iets te ver gaat is het niet 

meerr grappig. In de vragenlijst is het verband tussen grappigheid en grofheid dan ook het 

sterkstt bij de extreme gevallen: bij de grappen die zo aanstootgevend werden gevonden dat 

zee eigenlijk nauwelijks meer werden gewaardeerd. Het gaat hier om moppen die bijna ie-

dereenn te ver gingen, zieke en kwetsende etnische moppen zoals de volgende twee: 

Watt is het verschil tussen een jood en een brood? Een brood schreeuwt niet als je het in de oven 
doet. . 

Ikk loop met een vriend door Amsterdam, schiet hij in een keer drie negers dood. Ik zeg: 'wat doe 
jee nou?' Zegt hij: 'Ik heb een AJV, een allochtonenjachtvergunning.' Dus ik koop er ook een. 
Eenn week later lopen we door de Schilderswijk in Den Haag. Ik schiet vijf negers neer. Komt er 
eenn politieagent naar me toe: 'Waarom doe je dat?' 'Ik heb een AJV.' De politieagent: 'Dat geldt 
inn de stad. niet in een reservaat.' 

Dezee moppen werden het meest aanstootgevend gevonden. Bovendien werden ze erg laag 

gewaardeerd:: ze waren respectievelijk laatste en op drie na laatste in de rangorde van waar-

dering.. Bij deze moppen was de grensoverschrijding verkeerd gedoseerd: een grens wordt 

zoo ver overschreden dat bijna niemand de grap meer waardeert. 

Watt uit deze negatieve correlaties niet blijkt en in de interviews relatief weinig ter spra-

kee kwam, is het positieve effect van grensoverschrijdingen. Een lichte of matige overschrij-

dingg van een grens komt de vermaakswaarde van een grap juist ten goede. Dit blijkt bij-

voorbeeldd uit de enige mop in de vragenlijst waarbij sprake is van een (zeer lage, maar wel 

significante)) positieve correlatie tussen grofheid en grappigheid: 
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Madonnaa heeft er geen, de paus heeft er een maar gebruikt hem niet. Kok heeft een korte en 
Bolkesteinn heeft een lange. Wat is het? Een achternaam. 

Dee snaakse verwijzing naar iets wat voor sommige mensen wellicht geldt als taboe-

onderwerpp is naar hedendaagse maatstaven erg mild. De respondenten vonden deze mop 

dann ook niet grof (zevenentwintigste van de vijfendertig); en ook niet grappig (negenen-

twintigstee van de vijfendertig). Uit de positieve correlatie blijkt echter dat de mensen die in 

dezee mop een grensoverschrijding herkenden, hem leuker vonden dan de mensen bij wij 

dezee mop geen grens raakte. Grensoverschrijding heeft dus niet altijd een negatief effect op 

dee waardering van humor: aanstootgevendheid is in extreme gevallen een inhibitie voor het 

waarderenn van humor, maar in minder extreme gevallen levert het een positieve bijdrage. 

Dee moppen die het leukst werden gevonden waren de moppen die gematigd grof wer-

denn gevonden. Dit betekent dat deze moppen wel aan een grens raakten, maar deze niet 

overschreden.. Dit waren moppen met de juiste dosis grofheid: de balans tussen grappig en 

groff  was (voor de gemiddelde respondent) precies goed. 

Eénn van de moppen die aan deze eis van gematigde grofheid voldoet is de reeds geci-

teerdee mop over de stotterende bijbelverkoper ('Wwwwwilt u een Bbbbbijbel kkkkkopen? 

Off  mmmmmoet ik 'm voorlezen?'). Deze mop kreeg de hoogste gemiddelde waardering en 

stondd precies halverwege in de rangorde van aanstootgevendheid (nr. 18). De nummer twee 

stondd één plaats lager in deze rangorde (nr. 19) en is ook een voorbeeld van een goed gedo-

seerdee grap: 

Eenn juffrouw op de basisschool belooft degene die haar raadsel oplost een verrassing. Eerste 
raadsel:: het loopt op een boerderij, het is gevlekt en het geeft melk. Jantje steekt zijn vinger op 
enn zegt: 'Een koe.' Zegt de juf: 'Dat is goed, maar ik bedoelde een geit.' 
Volgendee raadsel: 'Het loopt op de boerderij, het heeft veren, en het legt eieren.' Jantje steekt 
weerr zijn vinger op en zegt: 'Een kip.' Zegt de juf: 'Dat is ook goed, maar ik bedoelde een gans.' 
Jantjee heeft de pest in en zegt dat hij de juf ook een raadseltje op wil geven. Hij zegt: 'Het is 
hardd en droog als je het in je mond stopt, en het komt er zacht en vochtig weer uit.' Juf krijgt een 
roodd hoofd, en Jantje zegt: 'Dat is goed, maar ik bedoelde kauwgom.' 

Dee rangordes zijn allemaal gebaseerd op gemiddelde scores. Het is belangrijk er nogmaals op 

tee wijzen dat er eigenlijk geen grappen circuleren die niet voor bepaalde mensen of in 

bepaaldee omstandigheden wél de juiste toon treffen. Er bestaan geen grappen die iedereen te 

verr gaan, evenmin als er grappen bestaan die volgens iedereen oubollig zijn. Van de grappen 

inn de vragenlijst was er niet één die niet van minimaal één persoon de hoogst mogelijke 

waardering,, een vijf , en de laagste mogelijke waardering, een één, kreeg. 

Zelfss de alom afgekeurde en nauwelijks gewaardeerde racistische grappen kregen dus 

vann sommige mensen de hoogst denkbare score. Het zal geen verbazing wekken dat deze 

hogee scores vaak kwamen van de (weinige) respondenten die op de Centrum Democraten 

haddenn gestemd. Hieruit blijken niet alleen verschillen in pijnlijkheidsdrempels, maar meer 

nogg verschillen in identificatie: deze respondenten vonden deze grappen waarschijnlijk niet 

alleenn minder pijnlijk , ze waren het er ook mee eens. 
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Ditt is één van de weinige plaatsen waar de rol van identificatie uit de vragenlijst te des-

tillerenn is: bij de mopcategorieën die een bepaalde groep direct raken. In het geval van de 

Centrumm Democraten is er sprake van een positieve identificatie, maar het omgekeerde 

komtt ook voor: gelovigen hebben significant minder waardering voor moppen over gods-

dienst.. Onverwachter is misschien dat de (zeer weinige) Rotterdamse respondenten signifi-

cantt minder waardering hadden vooreen mop over domme Feyenoorders (p<0,05): 

Willemm van Hanegem komt bij Van Gaal en zegt: 'Ik heb gehoord dat voetbal ook iets met 
intelligentiee te maken heeft. Weet ji j daar iets meer van?' 'Ja hoor', zegt Van Gaal, 'voetbal 
heeftt een heleboel met intelligentie te maken. Ik zal het je laten zien. Dus hij roept Kluivert bij 
zichh en vraagt: 'het is de zoon van je vader, maar niet je broer. Wie is dat?' 'Makkelijk', zegt 
Kluivertt 'dat ben ik.' 'Zie je wel dat voetbal iets met intelligentie te maken heeft!' zegt Van Gaal 
tegenn Van Hanegem. 
Duss Van Hanegem probeert het thuis ook: hij roept Ed de Goey bij zich en vraagt: 'Het is de 
zoonn van je vader, maar het is niet je broer. Daar moet De Goey even over nadenken, dus hij 
looptt even een rondje om het veld.' Onderweg vraagt hij aan Taument of hij het misschien weet. 
Tuurlijk! '' zegt die 'dat ben ik.' Dus Ed de Goey gaat weer terug naar Van Hanegem en zegt: 'Ik 
weett het, het is Taument!' 'Nee hoor', zegt Van Hanegem, het is Patrick Kluivert.' 

Al ss het gaat om de invloed van identificatie op de waardering van humor zijn interviews 

eenn betere informatiebron dan een vragenlijst. Identificatie is toch een meer persoons- en si-

tuatiegebondenn kwestie die zich maar zelden zonder meer laat vertalen naar meetbare kwes-

tiess als geloof of stemgedrag. Het is dan ook nauwelijks om te zetten in een enquêtevraag 

('Bentt u het met deze mop eens?' 'Vindt u dat deze mop de toestand in de wereld correct 

weergeeft?').. In het volgende hoofdstuk, waar ik de repertoires van de moppentappers be-

spreek,, zal ik verder ingaan op het belang van identificatie. Zoals daar zal blijken is identi-

ficatiee van groot belang bij de waardering van moppen; maar eerder op individueel dan op 

groepsniveau. . 

Identificatiee kwam ook tijdens de interviews minder vaak aan de orde dan pijnlijkheid 

enn grensoverschrijding. In het discours over humor neemt de kwestie van de grenzen aan de 

grapp een veel centraler plaats in. Deels komt dit doordat het mensen altijd makkelijker valt 

aann te geven waarom iets niet grappig is - en grensoverschrijding is toch een factor die 

voorall  wordt besproken in het kader van grappen die te ver gaan. Daarnaast speelt het ook 

eenn rol dat identificatie moeilijk in woorden te vangen is: het is een veel minder bewust 

process dan verontwaardiging, gêne of geschoktheid. Of iets wel of niet 'te ver' gaat, is een 

observatiee die ogenblikkelijk opkomt bij het zien of horen van een mop. Dit bleek al bij de 

besprekingg van de humorstijlen; wat wel of niet 'kan' is makkelijker uit te leggen dan wat 

j ee wel of niet 'iets zegt'. 
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GrensoverschrijdingGrensoverschrijding en graptechniek 

Dee vraag is nu wat dit negatieve verband tussen grofheid en grappigheid precies betekent. 

Iss het zo dat mensen moppen minder leuk vinden omdat ze deze te ver vinden gaan? Of is 

hett soms ook andersom: mensen vinden een mop aanstootgevender omdat ze hem niet leuk 

vinden?? In het dagelijks spraakgebruik lijk t men uit te gaan van het eerste: het is de grof-

heidd die de waardering negatief beïnvloedt. Zoals de moppentappers zeiden: een mop die te 

verr gaat, is niet meer leuk. 

Inn de praktijk kunnen mensen een mop leuk vinden en tegelijkertijd te ver vinden gaan. 

Eenn ernstige grensoverschrijding verwerkt in een goede grap kan mensen verleiden tot het 

lachenn om iets waar ze eigenlijk niet achter staan. Een goede verteller of een goede mop 

mett een knappe, originele of onverwachte clou kan het publiek meeslepen in een grap waar 

hett eigenlijk bezwaar tegen heeft. Zoals de eerder geciteerde moppentapper vertelde: 

Diee Mare Dutroux moppen. Nou daar begin ik dus niet aan. Dat vind ik zelf ook niet leuk en 
ikk heb zelf ook kinderen. Daar kan ik ook niet om lachen, dat vind ik ook geen leuke humor. 
(...)) Hoewel als ik heel eerlijk ben, er werd er van de week één aan me verteld en daar ben ik 
tochh van in de lach geschoten ondanks dat ik dan... Ik vind hem als toehoorder leuk, want het 
iss helemaal niet leuk wat daar gebeurd is. Maar iemand zei eens tegen me: 'Er is een Citroen 
uitt met drie verborgen kinderzitjes, dat is de Citroen Dutroux.' Ja, ja, daar heb ik toch wel 
evenn om gelachen, weetje wel. (Huibert Busser) 

Enn een ander: 

Nouu dan heb je nog weleens die racistische... Ja je schiet wel eens in de lach toch. Daar betrap 
ikk me wel eens op. (...) Over Turken enzo dat is een fout soort humor. Nee houd ik niet van. 
Maarr ja d'r zit wel eens een vondst in dan schiet je toch onwillekeurig in de lach hoor. (Joost 
Wiersema) ) 

Hierdoorr lacht men bijna tegen wil en dank: de vermaakte reactie is sneller dan het morele 

oordeel.. Iemand die ik sprak in het kader van mijn afstudeeronderzoek naar etnische grap-

penn zei: 'Ik vind het zelf niet leuk, mijn gevoel voor humor vindt het leuk' (Kuipers 1995). 

Hoewell  het misschien niet geheel terecht is om je zo te verschuilen achter de eigen wil van 

jee gevoel voor humor, geeft het wel het reflexmatige karakter van de vermaakte reactie aan. 

Inn dergelijke gevallen volgt vaak wat ik de 'oooh'-lach heb genoemd: een lach vermengd 

mett verontwaardiging of schok, waarbij mensen de hand voor de mond slaan. Juist veel van 

dee 'hardere' grappen die mikken op een schokeffect hebben dergelijke 'gemengde gevoe-

lens'' als gevolg: geschokt, maar ook geamuseerd. 

Hett morele oordeel over de grap legt het in deze gevallen af tegen het kwalitatieve oor-

deell  over de 'vondst', zoals meneer Wiersema het noemde. Hoe goed een mop in elkaar zit, 

iss belangrijker dan hoe kwetsend hij is of überhaupt: waar hij over gaat. Juist bij de moppen 

'opp het randje' is de kwaliteit van de grap van groot belang. Naarmate een grap pijnlijker 

wordt,, is er meer voor nodig om iemand te verleiden het nog altijd als grap te blijven be-

schouwen.. De graptechniek moet beter zijn, de vertelstijl wordt belangrijker. 
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Ditt betekent dat niet alleen geldt: een mop die te ver gaat is niet meer leuk, maar ook: 

eenn mop die niet leuk is, gaat sneller te ver. Als een mop niet grappig is, blijf t enkel de aan-

stootgevendheidd over. Bij een niet-grappige mop ziet het publiek alleen nog een belediging, 

eenn grove opmerking of een vies woord. Waarschijnlijk beoordelen mensen deze mop als 

aanstootgevenderr dan als ze de mop wel grappig zouden hebben gevonden. Aanstootge-

vendheidd maakt niet alleen dat mensen een mop lager beoordelen, het werkt ook andersom: 

mensenn vinden een mop aanstootgevender naarmate ze hem minder grappig vinden. 

Kwaliteitskwestiess zijn moeilijk in woorden te vatten. Algemene formules zijn hiervoor 

niett te geven. Wel kan het verschil tussen een heel goede en een aanzienlijk minder goede 

mopp makkelijk geïllustreerd worden, bijvoorbeeld aan de hand van de volgende twee 

moppenn over hetzelfde onderwerp: 

Eenn racist in Amsterdam stapt altijd 's avonds in zijn auto en gaat Turken aanrijden. Op een 
avondd stapt hij in zijn auto en rijdt weg. Dan loopt er een Turk. Hij geeft gas, kijkt in zijn 
achteruitkijkspiegeltje,, en ja hoor, dood. Zo gaat het nog een paar keer. Dan staat er een pastoor 
tee liften en de man neemt hem mee. De man ziet weer een Turk, maar hij denkt: ik zal hem niet 
doodrijden,, ik rijd er vlak langs. Als hij voorbij is kijkt hij in zijn achteruitkijkspiegeltje en ziet 
datt de Turk toch dood is. Zegt de pastoor: 'Het is maar goed dat ik de deur opendeed, anders had 
jee hem gemist.' 

Watt is het verschil tussen een aangereden konijn en een aangereden Turk? Bij een Turk zie je 
geenn remsporen. 

Hoewell  het onderwerp van deze moppen ongeveer gelijk is - het doodrijden van Turken op 

racistischee grondslag - is de een aanzienlijk grappiger dan de ander. De eerste mop stond 

ookk in de vragenlijst en werd bijna even grof gevonden als de eerder geciteerde mop over 

dee allochtonenjachtvergunning, maar aanzienlijk grappiger.3 De clou van de eerste mop is 

onverwachter.. Naast de etnische agressie is bovendien nog een tweede ongepastheid inge-

last,, die tegelijkertijd een soort legitimering inhoudt: de pastoor vindt het óók. De tweede 

mopp is aanzienlijk minder gesofisticeerd; en weet dus het publiek minder goed over te ha-

lenn het niet als aanstootgevend, maar als grappig te zien. 

Opp minder brute wijze wordt eenzelfde kwaliteitsverschil in moppen over een verge-

lijkbaarr thema gedemonstreerd door twee in dit hoofdstuk geciteerde moppen. De mop over 

Jantjee en zijn juf ('Dat is goed, maar ik bedoelde kauwgom') heeft bijna dezelfde clou als de 

mopp over de achternamen van Madonna, de paus, Bolkestein en Kok: de toehoorder wordt 

geachtt te denken aan een penis, maar in de clou wordt onthuld dat het gaat om iets veel on-

schuldigerss (kauwgom en achternamen). De mop over Jantje en zijn juf heeft echter een 

veell  uitgebreidere opbouw, met een driemaal herhaalde gebeurtenis. De toespeling wordt 

extraa aangezet door de juf te laten blozen. Bovendien is er, naast de 

11 Het verschil in kwaliteit van deze moppen bleek ook uit mijn afstudeeronderzoek, waar ik beide grappen ter be-
oordelingg heb voorgelegd aan middelbare scholieren, zie Kuipers 1995. 
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toespeling,, nog een extra gevoeligheid: een omkering van machtsverhoudingen. Ook het 

mopjee over de achternamen raakt aan meer gevoeligheden dan alleen seks: Kok, Bolkestein 

enn de paus zijn wederom personen met een machtspositie. All e ongepaste verwijzingen in 

dezee mop, en zeker die in de clou, zijn tammer dan in de mop over Jantje. Het belangrijkste 

verschill  tussen deze moppen is gelegen in de opbouw: als de clou over de achternamen in-

gebedd was in een echt verhaal, was het al een veel leukere mop geworden. 

Kwaliteitsverschill  tussen moppen is echter niet alleen gelegen in dergelijke ongrijpbare 

kwestiess van stijl, opbouw en verfijning. Eén van de meest onverwachte bevindingen van 

ditt onderzoek was dat de lengte van de mop een directe invloed had op de waardering er-

van.. Er bleek een hoge correlatie (0,55, p < 0,014) te zijn tussen de gemiddelde waardering 

vann de mop in de vragenlijst en het aantal woorden in de mop: hoe langer de mop, hoe leu-

ker.. De lengte van een mop is dus te zien als een indicatie voor de kwaliteit van een mop. 

Dee correlatie tussen waardering en aantal woorden was sterker dan die tussen grappigheid 

enn grofheid: de hoeveelheid woorden in de mop hangt dus meer samen met de waardering 

vann een mop dan de met dosering van de grofheid! 

Dezee hoge correlatie tussen aantal woorden en gemiddelde waardering van een mop 

bleef,, zoals blijkt uit tabel 9.3, intact bij uitsplitsing naar sekse, leeftijd en opleidingsni-

veau.. Er zijn dus weinig verschillen tussen sociale categorieën in de beoordeling van de 

vormm van de mop: voor alle sociale groepen geldt: hoe langer de mop, hoe grappiger. 

Tabell  9.35 

Correlatiess tussen gemiddelde waardering van moppen 
enn aantal woorden, uitgesplitst naar  sociale categorieën. 
Mann 0,45 N=200 

Vrouww 0,56 N=117 

Opleidingg laag/middelbaar 0,52 N=187 

Opleidingg hoog 0,53 N=147 

Leeftijdd t/m 30 0,51 N = = 81 

Leeftijdd 31-60 0,51 N=208 

Leeftijdd va. 61 0,48 N = = 48 

All ee respondente n 0^55 N=340 

Bijj  geen van de afzonderlijke grappen, noch bij de gemiddelden van de hele vragenlijst, 

werdd een zo hoge correlatie gevonden tussen grappigheid en grofheid als deze correlatie 

tussenn grappigheid en aantal woorden. Het gaat dus om een behoorlijk robuust verband. 

44 Spearman's rho rangcorrelatie, in verband met de zeer niet-normale verdeling van met name de aantallen woor-
den. . 
,, Zie appendix 3 voor een uiteenzetting over de manier waarop deze correlaties berekend zijn. 
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Dezee bevinding gaat diametraal in tegen de assumpties die ten grondslag liggen aan het 

merendeell  van het onderzoek naar humor. In het algemeen wordt daar uitgegaan van de ge-

dachtee dat de inhoud de belangrijkste factor is bij de waardering van humor (Martin 1998).6 

Zelfss als men er niet van uit gaat dat variaties in waardering van moppen verband houden 

mett pijnlijkheid, zoekt men nog in eerste instantie de verklaring van verschillen in de waar-

deringg van humor in andere inhoudelijke kwesties, zoals identificatie (LaFave 1972, 1973; 

Martinn l998;Zi!Iman 1983;) of begrip (Derks 1996, 1998). 

Tott mijn verrassing (mag ik wel zeggen) bevestigt de bevinding van het belang van de 

lengtee van een mop wel de gedachtegang - maar niet noodzakelijkerwijs de theorie - van 

Freud.. Deze begon zijn boek over Der Witz met een uitvoerige, meestal genegeerde, uiteen-

zettingg over 'graparbeid': de talige en tekstuele opbouw van grappen. Voor hem waren deze 

humoristischee technieken belangrijk omdat hij van mening was dat onbewuste verlangens 

enn driften pas geuit konden worden als deze langs de censor gesmokkeld konden worden 

doorr hun vermomming als grap. Freud nam de vorm van de grap als beginpunt van zijn 

analyse:: dit is wat mensen weet te verleiden (en de censor weet te misleiden) tot een lach. 

Helaass zijn de mechanismen die Freud noemde - verdichting en verschuiving - empi-

rischh niet erg bruikbaar. Naar mijn mening was Freud te druk bezig om aan te tonen dat de 

mechanismenn in grappen dezelfde waren als in dromen, waardoor hij het zicht verloor op de 

specificiteitt van humor. Eigenlijk geldt dit naar mijn mening voor alles wat Freud over hu-

morr heeft geschreven: hij observeerde heel scherp, zoals ook blijkt uit zijn minutieuze ana-

lysee van 'graparbeid', maar zijn blik werd vaak vertroebeld door zijn behoefte alles in te 

passenn in zijn theorie. Hoe het ook zij: de gevonden correlatie ondersteunt dus Freuds notie 

vann het belang van graparbeid en meer in het algemeen zijn grote nadruk op de technische 

aspectenn van de grap. Dit wil echter niet zeggen dat hiermee zijn achterliggende ideeën 

overr de seksuele of agressieve tendensen van moppen bewezen is (dergelijke 'onbewuste' 

enn 'latente' tendensen zijn namelijk per definitie onbewijsbaar). 

Meerr in het algemeen suggereert de gevonden correlatie dat de vorm van de mop, zelfs 

primitieff  geoperationaliseerd als het aantal woorden, een groter effect heeft op de waarde-

ringg van een mop dan de inhoud. Of een grap iemand kan verleiden tot een lach is in eerste 

instantiee een kwestie van humoristische techniek of 'graparbeid', niet van onderwerp of 

strekking.. En deze vormaspecten van humor zijn niet alleen gelegen in moeilijk grijpbare 

zakenn als de kwaliteit van de grap of de performance, maar ook in simpele vormkwesties 

alss de lengte van de mop. 

''' Een belangrijke uitzondering is het onderzoek van Willibald Ruch en de zijnen naar de zogeheten 'Drei Witz 
Dimensionedd (Hehl & Ruch 1990; Ruch & Forabosco 1996; Ruch & Hehl 1983, 1986a, b, 1998). Ruch onder-
scheidt,, op basis van factoranalyses, drie dimensies in de waardering van humor, waarvan één gerelateerd aan in-
houdd (seksuele humor) en twee aan structuur van een grap: grappen die gebaseerd zijn op volledige oplossing van 
eenn incongruentie ('incongruentie-resolutie') en grappen waarbij nog een residu van incongruentie overblijft 
('nonsens'). . 

210 0 



GraptechniekGraptechniek en de verleiding tot lachen 

Dee onverwacht hoge correlatie tussen het aantal woorden in een mop en de waardering er-

vann wijst niet alleen op het primaat van vorm; het wijst meer specifiek op het belang van 

eenn goede opbouw van een mop. Freud, en andere analytici van graptechniek als de in 

hoofdstukk 2 besproken Koestier en Raskin, keken vooral naar de clou. Juist de opbouw naar 

dezee clou toe blijkt nu essentieel. 

Eenn langere mop geeft mensen meer tijd om in de juiste gemoedstoestand te komen, om 

meegetrokkenn te worden in de niet-serieuze atmosfeer die bij humor hoort. De 'humoristi-

schee modus', zoals Mulkay (1988) dit noemde, is de speelse, niet-serieuze gemoedstoe-

stand,, die erin bestaat dat men dingen niet letterlijk neemt, waardoor zaken die gewoonlijk 

niett kunnen of niet mogen wel geaccepteerd worden: 'In het humoristische domein raken de 

regelss van de logica, de verwachtingen van het gezond verstand, de natuurwetten en de ei-

senn van fatsoen allemaal potentieel in vergetelheid. Mensen passen, als ze geconfronteerd 

wordenn met een grap, niet de informatie verwerkingsprocedures toe die gepast zijn voor se-

rieuzee communicatie.'(Mulkay 1988: 37) Humor is een vorm van denken en communice-

ren,, waarbij eigen regels gelden: de criteria voor geslaagde humoristische communicatie 

zijnn niet 'waar of 'niet waar'. Het enige wat telt is 'grappig' of 'niet grappig' (Raskin 

1998).. De kracht van deze gemoedstoestand blijkt bijvoorbeeld ook bij cabaretvoorstellin-

genn en andere publieke vormen van humor, waarin het publiek naarmate het meer gelachen 

heeft,, ook steeds meer grappig vindt. Als men er een keer 'in zit', blijf t het grappig. Dit-

zelfdee geldt vermoedelijk ook voor de lengte van moppen: hoe langer de mop, hoe meer tijd 

omm 'in' de humor te komen. 

Vormm - kwaliteit, graptechniek, presentatie - is natuurlijk maar één van de manieren om 

dee overgang naar de humoristische modus te bewerkstelligen. Ook de setting en de verteller 

spelenn een belangrijke rol bij het creëren van een humoristische atmosfeer. Iedereen heeft 

weleenss een situatie meegemaakt dat alles grappig werd, hoe slecht de grap ook was; of een 

vertellerr die van zichzelf zo grappig was dat alles wat hij zei leuk werd. Andersom kan ook: 

somss is de situatie zo ernstig of de stemming zo bedrukt, dat zelfs de beste grap niet meer 

aanslaat.aanslaat. Bepaalde personen en settings kunnen zo sterk geassocieerd worden met humor 

datt deze atmosfeer bijna vanzelf ontstaat: bij veel humoristen begint het publiek al te lachen 

alss ze opkomen. Voor iemand als André van Duin is het juist moeilijk om zijn publiek uit 

dee humoristische modus te krijgen. 

All  deze factoren wijzen in dezelfde richting: om wat voor humoristisch effect dan ook 

tee bereiken, is het essentieel dat de juiste gemoedstoestand gecreëerd wordt. De kwaliteit 

vann de grap is één manier om mensen in deze gemoedstoestand te brengen; een goede op-

bouww naar een humoristische sfeer, bijvoorbeeld door een lange aanloop naar de clou, is 

eenn andere. Ook de sfeer en verteller werken mee om deze gemoedstoestand te versterken. 

Waarr de grap uiteindelijk over gaat, maakt dan niet zo veel meer uit, als hij maar redelijk in 

elkaarr zit, en misschien zelfs alleen: als hij maar lang genoeg is. 
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INTERMEZZO:: DE ONVERENIGBAARHEID VAN HUMOR EN MORAAL 

Mensenn verleiden tot een lach: dat is de grote kracht van goede humor. Als mensen ver-

maaktt zijn, telt alleen de kwaliteit van de grap. De humoristische modus blokkeert andere 

emoties:: de afstandelijke, speelse, niet-serieuze gemoedstoestand gaat slecht samen met 

meegevoell  of ontroering, met woede, gêne of verontwaardiging. Dit is de reden dat onge-

pastee humor vaak zulke heftig verontwaardigde reacties oproept: een goede grap schakelt 

morelee overwegingen tijdelijk uit. In de humoristische modus telt de moraal even niet. 

Ditt betekent dat als een grap iemand weet te verleiden tot een lach alle regels, ook de 

regelss die mensen hebben geformuleerd over humor - dat kwetsen niet hoort, dat bepaalde 

woordenn niet mogen, dat je respect moet hebben voor dames en bejaarden - tijdelijk niet 

meerr van kracht zijn. Soms verliest men deze regels helemaal uit het oog, maar vaak ont-

staatt een ambigue gemoedstoestand waarin men tegelijkertijd boos, gegeneerd of ontroerd 

énn vermaakt is. Dit is de ambiguïteit die veel van de humoristen in de elitaire stijl probeer-

denn te veroorzaken. Liefhebbers van volkse humor houden hier minder van. 

Ditt vermogen van humor om morele overwegingen uit te schakelen is de reden van de 

velee discussies, verboden, schandalen en censuur rondom humor. Humor is in wezen amo-

reel,, maar tegelijkertijd begeeft het zich steeds op terreinen waar mensen juist grote emoties 

enn diepgevoelde morele overtuigingen over hebben. Mensen maken immers bij voorkeur 

grappenn over moreel geladen kwesties - zaken die moeilijk liggen. Kwetsende, stuitende of 

aanstootgevendee grappen kunnen door de niet-serieuze aard van humor verder gaan dan 

kwetsende,, stuitende en aanstootgevende uitspraken; dit roept vaak heftige reacties op, juist 

doordatt dergelijke grappen steeds aan morele beoordeling dreigen te ontglippen. 

Discriminerendee moppen - om het meest omstreden genre maar te noemen - bestaan 

niett alleen omdat ze uiting geven aan gedachten die mensen op serieuze wijze niet durven 

tee zeggen. Mijn ervaring, waarin ik nog ben gesterkt door mijn interviews, is: als mensen 

racistische,, vrouwonvriendelijke of andere politiek incorrecte dingen willen zeggen, doen 

zee dat toch wel. Het verontrustende aan deze moppen is dat deze dingen in humor een vehi-

kell  vinden waarmee deze gedachten ook nog leuk worden. En daarmee verleiden ze soms 

mensenn tot een lach die deze gedachten nooit serieus zouden kunnen uiten. Humor is het 

bedreigendstt - maar daardoor ook al snel het leukst - als het de morele of emotionele gren-

zenn doorbreekt die men wél koestert. 

Hett amorele karakter van humor is de achtergrond van de langdurige uiteenzettingen 

vann veel moppenvertellers, en van bijna iedereen die ik heb geïnterviewd, over de vraag 

watt te ver ging en wat kon. Ze praatten er zo veel over omdat het een kwestie is waar geen 

eenduidigee uitspraak over te doen viel. De stellige uitspraken die veel moppentappers deden 

overr de moppen die ze te ver vonden gaan, werden vaak door hen zelf weersproken. 

Hett discours over humor en grenzen is een discours met een zekere interne tegenspraak. 

Veell  moppentappers begonnen met een resolute afwijzing van racistische grappen, grappen 
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overr ziektes, incest of geloof. Een man die mij vertelde dat hij moppen over incest onder 

geenn enkele omstandigheid vond kunnen, had ik bij de selectie van Moppentoppers, welis-

waarr op gedempte toon, een incest-mop horen vertellen. De eerder geciteerde vrouw die 

zulkee strijdlustige uitspraken deed over Dutroux had bij een eerdere ontmoeting een hele 

seriee van deze moppen verteld. De man die mij verzekerde dat hij geen grappen over het 

gelooff  wilde horen en die vond datje geen grappen mocht maken over ziektes, vertelde mij 

kortt daarna eerst een mop over een jongetje met een waterhoofd waar hij hartelijk om 

moestt lachen, en vervolgens een mop over een priester. En vervolgens zei hij excuserend: 

'Jaa voor mij is humor humor hoor'. Hij meende het allebei: hij vond de grap leuk, maar was 

ookk beledigd over bepaalde andere grappen. 

Inn eerste instantie dacht ik dat deze interne tegenspraak verband hield met het feit dat 

mijnn respondenten sociaal wenselijke antwoorden gaven: ze gingen er van uit dat ik een 

probleemm met kwetsende moppen zou hebben. Ook dacht ik dat het misschien lag aan de si-

tuatie-afhankelijkheidd van kwetsen en schokken: mensen wilden niet kwetsen, maar als er 

niemandd aanwezig was die gekwetst kon worden, telt het voor hen niet als een kwetsende 

grap.. Dat zou betekenen dat veel van deze moppen dus alleen te ver gaan - en dus niet meer 

grappigg zijn - in het bijzijn van iemand die zich aangesproken zou kunnen voelen. 

Ditt is allebei gedeeltelijk waar, maar het is denk ik niet de verklaring voor de enorme 

tegenstrijdighedenn die ik in veel interviews tegenkwam en waar veel mensen zich wel van 

bewustt waren. Een jongen antwoordde op mijn vraag wat hij niet vond kunnen: 'Wat vind 

ikk niet kunnen? Moppen over ziektes ofzo. Ik noem maar wat als je ouders aan kanker over-

ledenn zijn dan ga je toch wel eventjes nadenken, of niet? Maar ik maak ze wel.'(Gerrit 

Helman)) Zoals blijkt uit zijn besluit, was hij zichzelf wel bewust van zijn inconsistentie; en 

datt geldt voor veel (misschien wel alle) moppentappers die ik sprak. 

Inn het hart van het vertoog over de dosering van grappigheid en grofheid bevinden zich 

tweee conflicterende ideeën: de norm dat moppen niet 'te ver' mogen gaan, staat tegenover 

dee - niet onterechte - observatie dat 'humor humor is.' Deze uitspraak hoorde ik regelmatig 

enn maakt deel uit van het discours van de moppencultuur: 'Humor is humor. (...) Als ik een 

filmm zit te kijken weet ik ook dat is niet echt gebeurd en dat is met een mop hetzelfde. Een 

mopp is een mop.' (Egbert van Kaam) Of: 'Ja ik vind humor is humor hoor, wat mij betreft mag 

'tt allemaal.' (Fred Crooswijk) Tegelijkertijd waren er moppen waar deze mensen zich weer 

nadrukkelijkk tegen uitspraken: moppen die ze, ondanks alles, kwetsend of ongepast vonden. 

Alss het om humor gaat zijn interne tegenstrijdigheden bijna niet te vermijden. Humor 

onttrektt zich in feite aan een morele beoordeling; en tegelijkertijd lokt het deze beoordeling 

steedss weer uit. Dit maakt discussies over grappen die te ver gaan, zoals ik ze in de loop 

vann de jaren vele keren heb gevoerd en waarvan ik nog vaker getuige ben geweest, zo uit-

zichtloos. . 

77 Eén van de interessantste discussies over humor en moraal, zoals vaak toegespitst op etnische humor, was de dis-
cussiee naar aanleiding van het boek van Christie Davies (1990) tussen Davies en een andere vooraanstaande hu-
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Dee uitweg die men in Nederland in het algemeen kiest uit deze discussie is de zelfcen-

suur:: riskante grappen worden alleen gemaakt in besloten kring: 'Je moet 't gescheiden la-

ten.. Ik zou dat niet in het openbaar vertellen, als je daar direct mensen mee kunt kwetsen. 

Maarr als je onder elkaar met een paar in de huiskamersfeer, zeker, daar heb ik geen moeite 

mee.. Met vrienden waarvan je weet, dat zit wel safe.' (Egbert van Kaam) Deze oplossing 

werktt zolang er consensus bestaat over wat echt 'te ver' gaat. In Nederland gaat dit beter 

dann bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar tegenover de wat afkeurend als politieke 

correctheidd omschreven omzichtigheid een krachtig geloof in vrijheid van meningsuiting 

staatt (botsingen tussen deze twee ideologieën zijn bijvoorbeeld op humorsites op Internet 

aann de orde van de dag). In Nederland bestaat er redelijke overeenstemming over de ontoe-

laatbaarheidd van grappen die verband houden met etnisch verschil, ziektes, gebreken en de 

Tweedee Wereldoorlog. Dergelijke 'kwetsende' moppen werden in de interviews bijna altijd 

genoemdd als moppen die 'niet kunnen' of waar je 'voorzichtig' mee moet zijn. Bij Moppen-

toppers,toppers, op moppenpagina's en zelfs op Internet kwamen dergelijke grappen maar zelden 

binnen:: de zelfcensuur maakt actieve censurering bijna overbodig. 

Discussiess over de grenzen van de grap doen zich in Nederland vooral voor in het 

grensgebiedd tussen privé en publiek: op het werk, op feestjes en ook op het Internet, maar 

dann vooral op meer besloten delen als mailinglists en nieuwsgroepen. In echt publieke situ-

atiess wordt 'kwetsende' humor altijd in eerste instantie vanuit een moreel - en dus niet hu-

moristischh - oogpunt benaderd. Als gevolg daarvan is etnische, zieke en andere kwetsende 

humorr in het publieke domein praktisch onzichtbaar. Waar het onverwacht toch opduikt, 

veroorzaaktt dit massale afkeuring, meer nog dan discussie. 

GRAPTECHNIEK:: SMAAKVERSCHIL OF KWALITEITSKWESTE 

Dee vorm van een mop speelt dus een belangrijke rol bij de waardering van moppen - be-

langrijkerr zelfs, zo lijk t het, dan de inhoud. Het is de lengte van de mop, de opbouw naar de 

clou,, de kwaliteit van de graptechniek die mensen mee voert in de humoristische modus, 

diee mensen weet te verleiden tot een lach zelfs als ze dat eigenlijk niet willen. 

Dee vraag is nu of graptechniek onderhevig is aan smaakverschil. Inhoudelijke factoren 

alss pijnlijkheid en identificatie zijn makkelijk in verband te brengen met verschillen in de 

waarderingg van moppen, maar bij vormkwesties is minder goed te zien op welke manieren 

ditt tot verschil zou moeten leiden. Welke variaties zijn er in de vorm van moppen? Leiden 

dezee tot verschillen in de waardering van moppen? Om deze vragen te beantwoorden kijk 

moronderzoeker,, Elliott Oring, in het tijdschrift Humor (Oring 1991; Davies 1991a). In ditzelfde tijdschrift is ook 
eenn langdurige schriftelijke discussie over dit onderwerp gevoerd tussen een grotere groep humorologen gepubli-
ceerd,, waarin alle argumenten de revue passeren (Lewis 1997). Zie verder Mulkay 1988; Raskin 1998; en ook 
Kuiperss 1995; 1998. 
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ikk eerst weer naar de vragenlijst: hebben verschillende mensen verschillende smaken op het 

gebiedd van humoristische techniek? Of hanteren ze goeddeels dezelfde criteria voor een 

goedee of slechte mop? Met andere woorden: gaat het hier om smaakverschil of is graptech-

niekk eerder een kwestie van kwaliteit, van standaarden waarover nauwelijks meningsver-

schill  bestaat? 

GraptechniekGraptechniek en smaakverschil in de vragenlijst 

Tott nu toe heb ik de vragenlijst vooral gebruikt om te kijken naar algemene mechanismen 

diee een rol spelen bij de waardering van humor. Alleen in tabellen 9.2 en 9.3 werden verge-

lijkingenn gemaakt tussen groepen. Hieruit bleek alleen het effect van verschillen in pijnlijk -

heidsdrempelss op de waardering van humor. Het positieve effect van de lengte van de mop 

bleekk voor elke groep praktisch hetzelfde. Dit wijst erop dat er wel verschil is in de beoor-

delingg van de inhoud van grappen, maar nauwelijks in de waardering van graptechniek. 

Ookk uit de factoranalyse van de moppen blijkt dat variaties in de waardering van afzon-

derlijkee moppen overwegend te maken hebben met pijnlijkheid (en daardoor met leeftijd, 

ziee appendix 3). Bij de geroteerde (statistisch verantwoorder) factoranalyse werd één factor 

gevondenn waarop vooral de langere moppen laadden - deze factor is met enige goede wil 

well  te benoemen als 'kwaliteit'. Hierbij werd echter geen verband gevonden met sociale 

achtergrond;; maar wel met de gemiddelde waardering van moppen. Ofwel: mensen die 

meerr van moppen houden, waarderen ook goede moppen meer. Dit is echter niet terug te 

voerenn op achtergrondvariabelen als leeftijd, sekse of opleiding. 

Alss het gaat om graptechniek lijk t iedereen ongeveer dezelfde criteria aan te leggen. 

Verschillenn tussen mensen in de waardering van afzonderlijke moppen in de vragenlijst 

hangenn overwegend samen met pijnlijkheidsdrempels. Zo bleek dat de gemiddelde beoor-

delingg van de moppen door hoger, midden en laag-opgeleiden, mensen met een volkse of 

elitairee humorstijl of juist een afkeer van deze stijlen, weliswaar sterk verschilt, maar dat de 

relatieverelatieve beoordeling door deze groepen sterk overeenkomt.8 De rangorde van de moppen 

inn volgorde van waardering is bijna hetzelfde. In iets mindere mate geldt hetzelfde voor 

mannenn en vrouwen: ook hier is weinig verschil tussen de rangordes.9 Met andere woorden: 

KK Bij een vergelijking van de posities in de rangordes van mensen met lager onderwijs tot middelbaar onderwijs 
mett mensen met minimaal HBO waren er slechts drie moppen (9%) die vijf plaatsen of meer hoger of lager in de 
rangordee stonden; voor andere uitsplitsingen naar onderwijsniveau ging het ook steeds om twee of drie plaatsen. 
Alleenn bij de vergelijking van mensen met enkel lager onderwijs (een heel kleine groep) en mensen met minimaal 
HBOO bleken 9 moppen (25%) meer dan vijf posities hoger op lager in de rangorde te staan. Ik heb ook een iets ge-
avanceerderr methode gebruikt om zicht te krijgen op de overeenkomsten in de relatieve ordening van de moppen 
doorr verschillende groepen: de correlaties van de gemiddelde beoordelingen van de moppen van twee verschillen-
dee groepen. Ook hieruit bleek dat er nauwelijks verschil in opleidingsniveau was, iets meer sekseverschil, en dat 
vergelijkingg van leeftijdsgroepen leidde tot aanzienlijk lagere correlaties. Voor een preciezer bespreking van deze 
aanpak,, zie appendix 3. 

***  Bij een vergelijking van de posities in de rangordes van mannen en vrouwen bleek dat 9 moppen, ofwel 25% van 
allee moppen, vijf posities of meer hoger of lager op de ranglijst stond bij de andere sekse. De moppen die bij de 
vrouwenn hoger stonden waren de moppen die door mannen en vrouwen evenveel (of weinig) gewaardeerd werden: 
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dee verschillende groepen houden niet evenveel van moppen, maar ze hanteren wel ongeveer 

dezelfdee maatstaven (gemiddeld) voor wat een goede of slechte mop is. 

Voorr leeftijdsverschil, als ook voor verschillen tussen mensen met een voorkeur of af-

keerr van de veteranen en de vedettes, geldt min of meer het omgekeerde: er is geen verschil 

inn gemiddelde waardering voor de moppen, maar de rangordes van de moppen lopen nogal 

uiteen.100 Tussen de mensen in deze groepen is wel verschil in de beoordeling van het genre, 

maarr dat wordt binnen deze groepen uitgemiddeld. Ofwel: mensen van verschillende leef-

tijdenn houden niet meer of minder van moppen, maar ze houden van verschillende moppen. 

Ouderenn en liefhebbers van de veteranen, zetten de voorzichtiger, 'oubollige' moppen -

bijvoorbeeldd de mop over de achternamen van de paus en Madonna - hoger. Bij jongeren 

enn liefhebbers van de vedettes staan deze moppen veel lager. Zij zetten juist de 'harde' 

moppenn - over buitenlanders, geloof en seks - hoger. De meningsverschillen gaan dus 

voorall  over de expliciete, schuine of agressieve moppen. Deze leeftijdsverschillen zijn een-

voudigg terug te brengen tot inhoudelijke kwesties: leeftijdsverschil hangt samen met uiteen-

lopendee gevoeligheden van deze groepen. 

Dee uiteenlopende waardering, maar opvallende overeenkomst in de rangordes van man-

nenn en vrouwen, hoger en lager opgeleiden, mensen met elitaire en niet elitaire, volkse en 

niet-volksee stijlen, lijk t erop te wijzen dat het hier gaat om smaakverschillen titssen genres, 

maarr niet binnen het genre. De verschillen tussen deze groepen betreffen niet afzonderlijke 

moppen,, maar het genre als geheel. We zien hier dus eenzelfde patroon als bij de bespre-

kingg van de humorstijlen: klassenverschil is een kwestie van stijl, leeftijdsverschil is een 

kwestiee van verschil in pijnlijkheidsdrempels; klassenverschil hangt samen met de waarde-

ringg van een heel genre; leeftijdsverschil hangt samen met waardering van afzonderlijke 

grappen.. Of nog scherper geformuleerd: stijlverschil is een kwestie van klasse; inhoudelijke 

verschillenn zijn een kwestie van leeftijd. Sekseverschil zit hier ongeveer tussenin; deels is 

hett stijlverschil, howel vrouwen ook iets gevoeliger lijken te zijn voor de overschrijding 

vann bepaalde pijnlijkheidsdrempels. 

Tochh is het opvallend dat hoger en lager opgeleiden, en zelfs mensen met verschillende 

humorstijlen,, het zozeer met elkaar eens zijn: moppenliefhebbers en moppenhaters vinden 

vrouwenn hoger stonden waren de moppen die door mannen en vrouwen evenveel (of weinig) gewaardeerd werden: 
dee wat absurdere moppen, en de mop over het kind. De moppen die bij mannen hoger stonden dan bij vrouwen 
warenn vooral schuine moppen. 

'""  Bij een vergelijking van de posities in de rangordes van de leeftijdsgroepen onder de dertig, tussen de 30 en 60, 
enn ouder dan 60 bleek dat een substantieel deel van de moppen vijf of meer posities hoger of lager op de ranglijst 
stondd dan de andere groepen. Tussen de jongste en de middengroep ging het om 49% van de moppen; tussen de 
middelstee en de oudste groep ging het om 37% van de moppen; en tussen de jongste en de oudste groep zelfs om 
57%% van de moppen. Dit suggereert een continuum waarbij de middelste groep tussen de oudere en de jongere 
groepp in zit; en dit is ook het geval. Bijna alle moppen waarover de jongste en de middelste groep, of de middelste 
enn de oude groep van mening verschilden, waren ook moppen waarover de jongeren en de ouderen het niet eens 
waren.. Ofwel: respondenten tussen de 30 en 60 vormen de middengroep tussen de smaak van de jongeren en de 
ouderen.. Dit is ook terug te zien in de correlaties tussen de gemiddelde waarderingen van de moppen door elk van 
dezee groepen afzonderlijk; zie hiervoor weer appendix 3. 
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dezelfdee moppen het leukst, en het minst leuk. Dit is opvallend omdat de stijlverschillen, 

zoalss beschreven in hoofdstukken vijf tot en met zeven, voor een belangrijk deel juist be-

trekkingg op de vormgeving van de humor. Tegen zaken als ambiguïteit, nadrukkelijke fra-

ming,ming, uitgebreidheid of moeilijkheidsgraad wordt door mensen met verschillende hu-

morstijlenn heel anders aangekeken. Ondanks dat zijn mensen met verschillende opleidings-

niveaus,, die qua stijl juist het meest van elkaar zouden moeten verschillen, het opvallend 

mett elkaar eens. Binnen het genre hanteert iedereen ongeveer dezelfde maatstaven voor een 

goedee mop. 

Opp basis van de vragenlijst lijk t dus de suggestie gerechtvaardigd dat de vorm van de 

mopp weliswaar een belangrijke rol speelt bij de gemiddelde beoordeling van de mop, maar 

niett onderhevig is aan grote smaakverschillen. Het gaat om 'kwaliteitseisen', maatstaven 

diee nauwelijks onderhevig zijn aan smaakverschil. En één van deze kwaliteitseisen is een 

heell  simpele: de lengte van de mop. Binnen de (rekbare) marges van de pijnlijkheidsdrem-

pelss zijn mensen het opvallend eens over wat een goede of een minder goede mop is. Pijn-

lijkheid,, zo lijk t het, geeft de marges aan waarbinnen een grap leuk kan worden. Of hij dan 

leukk is, ligt aan de mop zelf. 

DeDe moppentappers over graptechniek en smaakverschil 

Ookk de moppentappers begonnen, zoals we zagen, bij het beantwoorden van de vraag wat 

zijj  een goede mop vonden, vaak met uiteen te zetten dat een mop niet te kwetsend, grof, pi-

kantt of hard moest zijn. Zij gaven eerst de pijnlijkheidsmarges aan waarbinnen een grap 

goedd zou kunnen worden. De vraag blijf t wat zij dan wel verwachtten van een goede mop. 

Welkee onderscheidingen maakten zij tussen goede en slechte moppen? Wat zijn hun maat-

stavenn voor de kwaliteit van de mop? Verschillen zij wel van mening over wat graptechniek 

off  hanteerden zij, zoals naar voren lijk t te komen uit de vragenlijst, eenzelfde kwaliteits-

maatt voor moppen? 

Tussenn de moppentappers waren behoorlijk grote individuele verschillen, zowel qua re-

pertoiree als qua presentatie. Hoewel ze allemaal van moppen hielden, had elke moppentap-

perr een eigen stijl. Sommigen waren gespecialiseerd in moppen over joden, domheid, boe-

ren,, seks, in 'Groningse' of racistische moppen; anderen hadden een veel breder repertoire. 

Sommigenn waren expliciet of grof, anderen deden juist hun best om beschaafd te blijven. 

Opp inhoudelijk gebied waren er dus duidelijke smaakverschillen. Deze verschillen heb-

benn veel te maken met leeftijdsverschil, maar daarnaast voornamelijk met de persoonlijke 

betekeniss die bepaalde moppen voor iemand hebben; mensen vertellen vooral moppen over 

diee onderwerpen die hen na aan het hart liggen. Op het niveau van de afzonderlijke moppen 

speeltt identificatie dus een zeer belangrijke rol. In het volgende hoofdstuk zal ik daar nader 

opp ingaan. Dan zal blijken dat bij het ontwikkelen van een persoonlijk repertoire identifica-

tiee van groot belang is. 
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Al ss ik moppentappers vroeg uit te leggen wat ze een goede mop vonden - een vraag 

waaropp ze, zoals gezegd, eerst antwoordden wat ze geen goede mop vonden - hadden hun 

antwoordenn meestal weinig te maken met de inhoud van de mop. De antwoorden die ze op 

dezee vraag gaven, gingen over vorm. Omdat moppentappers in eerste instantie geneigd zijn 

moppenn te classificeren naar inhoud, gaf deze vraag vaak aanleiding tot enige verwarring. 

Hanss Wagenaar zei, op mijn vraag wat hij leuke moppen vond: 'Goh ja. Mopjes over bar-

mensenn en en ... |stilte] Ik heb niet echt een specifieke voorkeur van wat ik leuk vind. Ik vind 

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

altijd.. Eigenlijk kan ik als een mop gewoon heel goed en leuk in elkaar, zit kan ik er best wel 

omm lachen. Dus ik heb geen voorkeur, ik kan niet zeggen: Belgenmop daar lig ik helemaal 

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

dann ook dat maakt niet uit. Als het leuk wordt en het is gewoon een leuk verhaaltje dan kan ik 

daarr best wel om lachen.' 

Elkee moppentapper heeft wel een mop die hij beschouwt als zijn 'beste mop'. Als ik 

vroegg wat deze mop zo goed maakte, ging het antwoord nooit over onderwerp of de strek-

kingg van de mop: voor moppentappers is de kwaliteit van de mop een kwestie van vorm. 

Hett citaat van Huibert Busser, aan het begin van dit hoofdstuk, was vrij typerend: voor een 

goedee mop is het nodig dat die 'de luisteraar van het begin tot het einde moet boeien. En dat 

err een onverwachte wending aan moet zitten.' Andere moppentappers zeiden bijvoorbeeld: 

WatWat vindt u nu de beste grappen' 
Langee mop. Met een hele droge clou. Datje totaal op het verkeerde been staat. Dat vind ik het 
mooistee werk. Bijvoorbeeld (vertelt een, inderdaad lange, mop over een spraakverwarring tus-
senn een Groninger boer en een Fransman in een Parijs hotel) Daar moet je een lang verhaal 
vann maken, dan heeft het het meeste effect. Dat soort type moppen, die vind ik heel 
mooi.(Joostt Wiersema) 

Err zijn seksuele grappen die zo mooi zijn, die qua opbouw qua verhaal qua sfeer zo knap zijn, 
maarr die je dus niet kan doen, omdat de point eigenlijk goor is, maar in mijn ogen dan toch weer 
zozo perfect. (Vertelt een matig schuine maar nogal onsmakelijke mop) Nou dat kan dus niet. Ter-
wijll  het qua grap een wereldgrap is. Want de afloop is zo verrassend. En dat moet een grap zijn. 
Eenn grap moet verrassend zijn. Je moet niet het idee hebben oh oh oh nu weet ik al waar het 
naartoee loopt. (Eelco van Doorn) 

Dee kracht van een mop vind ik: een kloteverhaal vertellen en als niemand het meer verwacht: 
boem!!  heb je die kip! (Vertelt een mop over een man die een gans heeft gewonnen bij de lote-
rij,rij,  en deze dan bewaart tussen zijn broekriem) Nou dat is nou een mop, d'r gebeurt de hele 
mopp gebeurt er niks, gewoon een trutverhaal, en wie verwacht dan zo'n eind? Kijk , en dat 
vindd ik een mop vertellen. Dat je iedereen mee kan slepen, dat iedereen weet waar het over 
gaat,, iedereen heb zoiets wel 's een keertje meegemaakt ofzo, of weet ik veel wat (...) En ie-
dereendereen is aandachtig aan het luisteren van wanneer komt het nou, en niemand weet wanneer 
hett komt, en dan komt het en ja hilariteit overal natuurlijk. (Albert Reiziger) 

IsIs er een bepaald type moppen dat u heel erg leuk vindt, of juist helemaal niet... 
Neee dat kan ik zo niet zeggen. Het gaat om de grap. Ja, het gaat om de grap. Het gaat om de 
grap.. Het gaat ja om de clou. Daar gaat het om. Een goede mop met een verhaaltje, en dan een 
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clouu waar je niet op gerekend had. En dan maakt het niet uit of het over Turken of... (Frederik 
Doeks) ) 

Opvallendd is hier weer de overeenkomst niet alleen in wat ze zeggen, maar ook in hoe ze 

hett zeggen. Dit betoog over 'wereldmoppen', zoals zowel Van Doorn, als de eerder geci-

teerdee Huibers en Van Kaam hun ideale moppen aanduidden, past blijkbaar binnen een 

meerr algemeen discours over moppen. 

Bijnaa allemaal vertelden deze moppentappers ook een mop, hun 'beste mop', om hun 

betoogg te ondersteunen. Deze moppen heb ik niet in het citaat opgenomen, maar het zijn 

zonderr uitzondering lang uitgesponnen moppen, met een zorgvuldige spanningsopbouw. De 

beschrijvingenn van deze 'wereldmoppen' wijzen dezelfde richting op als de bevinding uit 

dee vragenlijst: de langste moppen zijn de beste. 

Dee moppentappers legden bijna zonder uitzondering de nadruk op het feit dat een mop 

hett best tot zijn recht kwam als hij een verhaal had, met een goede opbouw, zodat je er he-

lemaall  'in' kwam. Voor de moppenvertellers is het feit dat een mop een 'verhaal' moet 

hebbenn even belangrijk als een goede presentatie. Over raadseltjes deden ze vaak wat 

schamper:: als ze deze al vertelden, dan bij voorkeur tussen de wat langere moppen door. 

Dee letterkundige Walter Nash onderscheidt in zijn boek The language of humour 

(1985),, over humoristische stijl en techniek, twee tegengestelde tendensen in humor: sa-

menballingg (compression) en uitbreiding (expansion). Dit zijn volgens hem de twee meest 

inn het oog springende stijlmiddelen van de humor: de korte puntige humor van de geestig-

heidd (wit) versus de steeds verder om zich heen grijpende hilariteit in humoristische verha-

len,, gebeurtenissen en performances (het Engelse humor of comedy). 

Dee mop staat in deze tweedeling aan de kant van de uitbreiding. De uitgebreide vertel-

stijll  is de strategie die bijna alle moppentappers kozen. Overigens kan binnen deze uitge-

breidee vertelstijl dan wel weer de tegengestelde tendens opduiken: de clou, de woordspe-

ling,, het plotselinge schokeffect - allemaal voorbeelden van samengebalde humor. De 

stijlmiddelenn van de samengebalde humor komen vooral naar voren in wat, zeer toepasse-

lijk ,, de punch line wordt genoemd. Humor alleen gebaseerd op het stijlmiddel van de sa-

menballing,, de gecondenseerde, puntige grappen, clous zonder opbouw, past echter niet bij 

dee humor- en communicatiestijl van moppentappers. Dit is de humor die juist veel mop-

penhaterss waardeerden: ironische, geestige opmerkingen, nauwelijks geframede grappen; 

humorr die niet wordt opgebouwd, maar even langskomt en dan weer verdwijnt. 

Hett is echter absoluut niet zo dat de tweedeling van Nash samenvalt met de indeling in 

volksee en elitaire humor. Bij moppen is duidelijk sprake van één tendens, maar het 

onderscheidd tussen samenballing en uitbreiding loopt door de humorstijlen heen. De onder 

moppentapperss populaire Herman Finkers is een meester in het maken van gecondenseerde, 

puntigee grappen. En conferences van Freek de Jonge of de absurde humor van Monty 

PythonPython of Jiskefet hebben alle kenmerken van elitaire humor, en zijn niet gebaseerd op 

samengebaldee humor, maar op een steeds verder opgevoerd humoristisch effect. 
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Onderr moppentappers bestaat dus weinig meningsverschil over de criteria waar een 

mopp aan moet voldoen: lange opbouw, goed verhaal, onverwachte clou. In de praktijk was 

niett iedereen het eens over de precieze dosering van de opbouw tot een mop: sommige 

mensenn hielden van heel lang uitgesponnen moppen, anderen verloren hierbij wat sneller 

hunn geduld. Uitbreiding is een strategie met een risico: 'voorspelbaarheid'. All e moppen-

tapperss waarschuwen hiervoor. Wat ze hiermee bedoelen is niet zozeer dat iemand echt de 

clouu al van tevoren kan raden, 'voorspelbaarheid' betekent eerder dat de spreker, tegen de 

tijdd dat de clou eindelijk ter sprake komt, zijn interesse allang verloren heeft. Het risico van 

uitweidingg is verveling en daardoor: het verdwijnen van het verrassingseffect. De zorg over 

'voorspelbaarheid'' is een bij-effect van de gekozen graptechniek. 

Err waren maar een paar dissidenten onder de moppenliefhebbers: mensen die meer de 

nadrukk legden op samenballing, op korte, snelle of scherpe moppen; of die beide vormen 

naastt elkaar gebruikten. Moppentappers die kozen voor een minder exuberante, nadrukke-

lij kk humoristische vertelstijl hadden bijvoorbeeld vaak een voorkeur voor wat minder uit-

gebreidee moppen. Eén Groninger verklaarde zijn voorliefde voor kortere, 'droge' moppen 

uill  zijn regionale achtergrond: 'Ik hou dus niet van hele lange moppen. Dan zie je die clou al 

mijlenn van tevoren aan komen. En wat ik het leukste vind is een korte mop met wel veel la-

ding.11 (Alfred Kruger). Hij verwees hierbij naar Herman Finkers, wiens regionale afkomst 

ookk in verband gebracht wordt met zijn kernachtigheid. Wellicht is hier inderdaad sprake 

vann een regionaal verschil in spreekstijl; de breedsprakigheid van stedelingen of westerlin-

gen,, versus de laconieke en wat kortaangebonden toon van de oosterlingen en noordelin-

gen.. Ik heb echter verschillende andere Groningers geïnterviewd die ook niet erg uitbundig 

enn enigszins flegmatisch waren - droog, dus - , maar wel weer een zeer expansieve spreek-

stijll  hadden. Korte, snelle grappen worden echter wel vaak geassocieerd met 'droogheid', 

niett al te nadrukkelijk als grappig gepresenteerde humor. En op dergelijke droge humor laat 

menn zich in het oosten en noorden meer voorstaan. In het westen, maar vooral het zuiden 

beschrijftt men de eigen humor (en het accent) eerder als 'sappig' - dat het hier gaat om bij-

naa tegengestelde metaforische betekenis kan geen toeval zijn. 

Eenn belangrijke reden om te kiezen voor samenballing als graptechniek is het versterken 

vann een schokeffect. De liefhebbers van de 'hardere' grappen, met name de twintigers 

Helmann en Westbroek, vertelden veel vaker korte, snelle grappen. Hun ideale mop zag er 

heell  anders uit: geen lange mop met een onverwachte clou, maar een mop die kort moest 

zijnn voor het heftige schokeffect. Zoals Helman zei over racistische moppen: 'Ik denk dat 

hoee langer die is, hoe minder sterk. Hoe korter hoe directer. Dus dan is het nog harder 

eigenlijk.'' Op de langere moppen reageerden ze dan vaak wat geïrriteerder: 'Zoals bij 

MoppentappersMoppentappers echt met heel veel gebaren en een soort toneelstukjes; voor mij hoeft het 

niet.'' (Westbroek) Racistische grappen, expliciete schuine moppen en zieke moppen zijn 

vaakk niet meer dan een paar regels lang. 
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Bijj  'harde moppen' gaat het om een ander type humor dan bij de lang uitgesponnen 

moppen:: humor gebaseerd op het teweegbrengen van een schokeffect. Dit is een andere 

graptechniek,, een ander stijlmiddel, dan de lange opbouw naar een clou. Het veroorzaakt 

eenn ander soort lach - een oooh-lach - en vereist een heimelijker soort sfeer. Tijdens de se-

lectiee van moppentappers zag ik een aantal keer dat mensen zich afzonderden van de grote-

ree groep, en dan pas deze grappen gingen vertellen. Korte, harde moppen mikken dus in fei-

tee op een ander soort komische ervaring, die alleen in bepaalde settings tot haar recht komt. 

Hett is bovendien een graptechniek die jongeren meer waarderen dan ouderen. 

Veell  moppentappers die een voorkeur hadden voor lange uitgebreide moppen vertelden 

tussendoorr wel korte harde moppen, maar deze leken zij te beschouwen als een ander sub-

genre,, dat buiten de algemene kwaliteitseisen voor een goede mop viel. Helman en West-

broekk waren de enigen die dit als de standaard voor een goede mop zagen. Dit is dus een 

uitzonderingg op de algemene kwaliteitseisen die moppentappers stellen aan een goede grap. 

Harde,, korte grappen zijn gebaseerd op een andere graptechniek, maar worden, in elk geval 

doorr sommige moppentappers, wel gewaardeerd. Combinaties van deze twee technieken 

wordenn echter nog meer op prijs gesteld: de mop over de pastoor die meehielp met het 

doodrijdenn van Turken was zowel schokkend als lang uitgesponnen. 

Err is nog één domein in de moppencultuur waar de korte, samengebalde moppen flore-

ren:: de kindermoppencultuur. Mijn jongste geïnterviewde, een meisje van vijftien, vertelde 

veell  wat kortere moppen en raadseltjes. De op één na jongste, twintig jaar oud, wisselde 

sterkk af; hij vertelde korte raadseltjes, maar ook langere, veelal schuine moppen. Hij zat nog 

opp school en stond vermoedelijk met één been in de kindermoppencultuur, met het andere 

inn de adolescente cultuur van schuine moppen en een masculiene toon. 

Hett feit dat kinderen in het algemeen kortere moppen en raadseltjes vertellen, heeft on-

getwijfeldd te maken met de moeilijkheidsgraad van het genre. Het vertellen van moppen is 

eenn vaardigheid die kinderen pas vrij laat goed leren beheersen (McGhee 1979). Daarnaast 

heeftt het wellicht te maken met het feit dat leren in de kindercultuur zo centraal staat. Raad-

seltjess lijken sterk op een test. En domheid, het hoofdthema van de onder kinderen zeer po-

pulairee Belgenmoppen, zal als thema natuurlijk eerder aanslaan in een groep die constant 

opp cognitieve vaardigheden getoetst wordt, zoals bij kinderen gebeurt. 

Dee kindermoppencultuur is bijna volledig gescheiden van de moppencultuur van vol-

wassenen.. Zowel qua thematiek als qua vorm verschilt het repertoire, dat overigens in de 

loopp van de tijd nauwelijks verandert, enorm van de moppen van volwassen moppentap-

pers.. Het is niet alleen korter, maar ook absurder. Waar de thema's overeenkomen, zoals bij 

dee moppen over seks, verschilt de benadering van het onderwerp sterk van die van volwas-

senn moppentappers. In de kindermoppencultuur bestaan andere maatstaven voor een goede 

grapp (vg. Opie & Opie 1967). 

Buitenn deze twee domeinen blijkt er weinig variatie te zitten in de criteria die men han-

teertt voor een goede mop: iedereen heeft ongeveer hetzelfde idee over wat een goede mop 
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is.. Een rondgang door de literatuur levert nog verschillende andere dimensies van graptech-

niekk op, maar geen van deze technieken resoneert zo sterk met de woorden van de moppen-

tapperss als de tweedeling van Nash in uitbreiding versus samenballing. 

Veell  van deze dimensies zijn uitsluitend gericht op de clou, zoals bijvoorbeeld Freuds 

onderscheidd van verschuiving en verdichting. Een andere series onderzoeken naar humor-

techniek,, van Willibald Ruch (Ruch 1988; Ruch & Forabosco 1996; Ruch & Hehl 1983, 

1986a,, 1986b, 1990, 1998) leidt evenmin tot een onderscheid binnen het genre van de mop: 

Ruchh en de zijnen onderscheiden humor waarbij incongruentie volledig wordt opgelost en 

humorr waarbij nog een residu van onopgeloste incongruentie overblijft. In moppen wordt 

dee incongruentie echter bijna altijd volledig opgelost. Andere indelingen in graptechniek 

komenn al snel weer uit bij de dimensies van Ruch of Nash. Een indeling naar raadsel versus 

verhaall  lijk t weer sterk op Nash' indeling; een onderscheid naar absurd versus realistisch 

komtt in de buurt van Ruchs indeling. 

OokOok andere technische aspecten van humor, zoals het verschil tussen humor met één 

duidelijkee clou of humor met meer, minder zwaar aangezette, 'lachmomenten'; of humor 

diee meer of minder eenduidig is; of parodiërende humor versus humor zonder referent bui-

tenn de grap; blijven in moppen min of meer constant. Met uitzondering, dus, van de mop-

penn die mikken op een echt schokeffect - die het in de vragenlijst nauwelijks overleefden -

enn de moppen die vrij absurd waren - die slechts door een klein deel van de respondenten 

echtt gewaardeerd worden - zijn moppen technisch vrij eenvormig: er zijn niet opvallend 

veell  variaties in de vorm van een mop. De opzet is steeds ongeveer hetzelfde; en dit is dan 

ookk wat iedereen, zowel moppentappers als moppenhaters ervan verwachtten: een lange, 

uitgebreidee opbouw, naar een onverwachte ontknoping. 

BESLUIT:: DE KWALITEI T VAN EEN MOP 

Elkk genre stelt zijn eigen normen; zo ook de mop. Gegeven de conventies van de mop, 

vindtt ongeveer iedereen dezelfde moppen beter en slechter. Ook moppenhaters kunnen een 

goedee mop onderscheiden van een slechte, en zij doen dit op dezelfde manier als moppen-

liefhebbers.liefhebbers. Er bestaan dus kwaliteitscriteria voor het genre die humorstijlen overstijgen. 

Dezee criteria hebben voornamelijk betrekking op de vorm van de mop. De lengte van de 

mopp is bijvoorbeeld een - heel eenvoudige - kwaliteitsmaat die opvallend veel invloed 

heeftt op de waardering ervan. Verschillen in de waardering van moppen hebben veelal te 

makenn met inhoud. Echter, binnen de marges van hun gevoeligheid hanteren mensen alle-

maall  grofweg dezelfde criteria voor een goede mop. Om grappig gevonden te worden, moet 

eenn grap in elk geval goed in elkaar zitten. De 'vondst' moet leuk zijn of, bij de wat hardere 

grappen:: de clou moet een goed schokeffect bezitten. Als de clou niet goed is, wordt een 
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grapp niet snel meer vermakelijk; maar als iemand het onderwerp niet grappig vindt, kan het 

altijdd nog een leuke grap zijn. 

Eenn sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar smaakverschil leidt al snel tot relativisme. 

Eenn smaak wordt bekeken als een cultureel verschijnsel, een geheel in zichzelf besloten 

stelsell  van normen en criteria van een bepaalde groep mensen. Voor een begrip als kwaliteit 

iss in een dergelijke analyse eigenlijk geen plaats, of alleen als resultante van een specifiek 

cultureell  systeem. Het geheel ontbreken van een begrip als kwaliteit leidt onvermijdelijk tot 

eenn afstandelijk relativisme dat cultuursociologie vaak nogal steriel maakt - en ook nogal 

onwaarachtig.. Want zoals ik zelf gemerkt heb: in beschrijvingen schemert toch wel door 

watt je er zelf van vindt. Een onderzoek naar smaak en stijl, voorkeur en afkeer, kan eigen-

lij kk niet zonder een concept als kwaliteit: om humor te onderzoeken moet ook de vraag 

wordenn gesteld waar 'goede' humor uit bestaat. 

Dee bevinding dat ook mensen met weinig waardering voor het genre dezelfde kwali-

teitscriteriaa aanleggen als mensen die het genre wel waarderen wijst er op dat kwaliteit niet 

geheell  aan wetenschappelijke vorsing hoeft te ontglippen: mensen kunnen, ook buiten het 

domeinn van de smaakverschillen en de sociaal bepaalde smaken een maatstaf aanwijzen 

voorr datgene wat kwaliteit heeft. Juist bij een relatief eenvoudig genre als de mop is het 

blijkbaarr toch mogelijk om hier greep op te krijgen. Bij de mop is de kwaliteit gelegen in de 

mogelijkheidd het publiek mee te voeren, in het vermogen mensen te verleiden tot een lach. 

Sommigee moppen zijn dus beter, leuker, grappiger dan andere. En toch, ondanks deze 

consensuss over kwaliteit van moppen, vindt niet iedereen dezelfde moppen grappig. Dit 

blijk tt bijvoorbeeld uit het feit dat er grote stijlverschillen zijn tussen moppentappers, zowel 

quaa presentatie als qua repertoire. In het volgende hoofdstuk van dit boek zal ik dan kijken 

naarr verschillen in de waardering van afzonderlijke grappen door afzonderlijke personen. 

Wiee lachen om wat? Welke moppen worden gewaardeerd door welk soort mensen? Hier 

gaatt het niet meer om vorm en nauwelijks meer om stijl: de waardering voor één bepaalde 

mopp heeft het meest te maken met de inhoud van de mop, en dan vooral: met identificatie. 
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