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11.. EPILOOG 

SociologieSociologie en de mop 

Waaromm lachen sommige mensen om moppen en anderen niet? In de voorgaande tien 

hoofdstukkenn heb ik deze vraag beantwoord. Ondanks de beperkte reikwijdte van deze 

vraagg - die slechts betrekking heeft op één bescheiden, zij het omstreden humoristisch gen-

ree - waaierde het antwoord breed uit. Pogingen variaties in de waardering van moppen te 

verklarenn leidden al snel tot meer algemene vragen over humor: wat beschouwen mensen 

alss goede en slechte humor? Wat vinden mensen te ver gaan of juist net prikkelend genoeg 

omm grappig te zijn? Wat betekent het als een grap mensen 'niets zegt'? Deze vragen raakten 

ookk aan thema's die het domein van de humor overstegen: de betekenis van authenticiteit, 

hett belang van stijl, de waarde van sociabiliteit, de relatie tussen vorm en inhoud, tussen 

smaakk en kwaliteit, en vooral de vraag wat mensen beschouwen als goede en plezierige 

communicatie. . 

Dee sociologie van de mop raakte dus al snel aan meer algemene (cultuur)sociologische 

kwesties.. In dit besluit zal ik, in drie paragrafen, kort ingaan op enkele van deze meer alge-

menee thema's - die alle reeds, meer of minder expliciet, aan de orde zijn gekomen. Aller-

eerstt zal ik nogmaals de vraag bespreken hoe de waardering van humor werkt - het thema 

datt de rode draad vormt van het hele boek. Deze paragraaf heeft dan ook deels het karakter 

vann een samenvatting van het centrale argument. De tweede vraag is minder humorologie, 

meerr sociologie: wat is de aard van de drie sociale achtergrondkenmerken die verband hou-

denn met humor, namelijk sekse, leeftijd, en klasse? Welke rol spelen deze factoren bij de 

waarderingg van humor? Tot slot zal ik kijken naar de sociale consequenties van deze ver-

schillenn in de waardering van moppen: wat betekent het eigenlijk, dat smaken op het gebied 

vann humor verschillen? Hoe verhouden smaakverschillen bij de beoordeling van moppen 

(enn andere humor) zich tot maakverschillen op andere gebieden? Zijn er, naast de vele 

overeenkomstenn tussen smaakverschil op het gebied van humor en ander smaakverschil die 

inn dit boek beschreven zijn, ook verschillen tussen humor en andere vormen van esthetische 

waardering? ? 
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DEE WAARDERING VAN MOPPEN: 

HETT GENRE EN AFZONDERLIJKE MOPPEN 

Dee beantwoording van de vraag waarom sommige mensen wel om moppen lachen en ande-

renn niet, viel uiteen in twee delen: eerst heb ik gekeken naar de waardering van het genre, 

vervolgenss naar de waardering van afzonderlijke moppen. Zowel uit de interviews als uit de 

vragenlijstt bleek dat mensen een - vaak zeer uitgesproken - oordeel hebben over het genre 

alss geheel. Sommigen, zoals de moppentappers die ik interviewde, waren echte liefhebbers. 

Anderenn reageerden onverschillig of zelfs uitgesproken negatief op mijn vraag wat ze van 

moppenn vonden. Dit oordeel over het genre als geheel ging altijd vooraf aan de beoordeling 

vann individuele moppen. De vraag waarom mensen een bepaalde mop grappig vinden - of 

niett - kan pas beantwoord worden als eerst wordt gekeken naar het oordeel over het genre. 

Smaakoordelenn die betrekking hebben op een heel genre moeten ook verklaard worden 

uitt de eigenschappen van dit hele genre. Gebruikelijke verklaringen voor smaakverschillen 

opp het gebied van humor bieden geen soelaas: deze hebben in het algemeen betrekking op 

vormm of inhoud van een grap - op eigenschappen van afzonderlijke grappen. Verschillen in 

dee waardering van genres zijn, zo heb ik betoogd, vooral een kwestie van stijl. In het geval 

vann moppen: een kwestie van communicatiestijl en humor stijl. 

Dee meningen over de mop als genre hebben vooral te maken met het vertellen van mop-

pen.. Zowel de bezwaren van moppenhaters als de enthousiaste beschrijvingen van moppen-

tapperss betroffen vaak het vertellen van moppen als een sociale bezigheid, een manier van 

omgaann met anderen. Liefhebbers beschouwden het als een spontane, gezellige vorm van 

communicatie,, terwijl tegenstanders het vertellen van moppen eerder zagen als gesprekssto-

rend,, luidruchtig, getuigend van weinig creativiteit en platvloers. Deze argumenten voor en 

tegenn de mop hangen samen met verschillen in communicatiestijl: 'moppen tappen' is een 

vormm van communicatie die beter past bij de communicatiestijlen van mannen dan van 

vrouwenn en beter bij de communicatiestijlen van lager opgeleiden dan van hoger opgelei-

den.. De bezwaren van hoger opgeleiden en vrouwen leken bovendien verrassend veel op el-

kaar:: beide groepen prefereerden meer persoonlijke en coöperatieve humor boven de niet 

zelff  bedachte, nogal afstandelijke en aandacht opeisende mop. Zij waardeerden humor waar 

eenn minder sterke 'lachdwang' van uitging. 

Dee verschillen tussen hoger en lager opgeleiden kwamen nog sterker naar voren bij een 

vergelijkingg van humorstijlen. Het oordeel over moppen hing niet alleen samen met com-

municatiestijll  maar ook met humorstijl: een bredere smaak of stijl op het gebied van humor. 

Uitt een analyse van de enquête kwam een verrassend simpele tweedeling naar voren. Naast 

tweee leeftijdsgebonden smaken, die vooral te maken hadden met inhoudelijke factoren, 

vondd ik twee groepen humoristen en televisieprogramma's waarvan de waardering vooral 

verbandd hield met opleiding: volkse en elitaire humor. Deze voorkeuren hingen nauw samen 
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mett de beoordeling van moppen: mensen met een volkse humorstijl hielden in het algemeen 

vann moppen, voor liefhebbers van elitaire humor hadden moppen niets met humor te maken. 

Hogerr en lager opgeleiden hebben dus verschillende humorstijlen: liefhebbers van 

volksee humor hanteren andere maatstaven voor goede en slechte humor dan liefhebbers van 

elitairee humor. Mensen met een elitaire humorstijl waarderen originaliteit, absurdisme, 

scherptee en ambivalentie. Zij verwachten van humor dat het een intellectuele uitdaging 

biedt.. 'Humor moet soms ook gecompliceerd zijn', zoals een informante het formuleerde. 

Voorr mensen met een volkse humorstijl hoeft humor niet zo nodig een intellectuele sensatie 

teweegg te brengen, maar eerder een bepaalde atmosfeer: de sfeer van een gezellige avond. 

Zijj  bezien humor eerder in het licht van sociabiliteit; performance, 'hoe iemand het brengt', 

iss voor hen belangrijker dan inhoud. Voor hen moet humor niet uitdagen, maar behagen. 

Goedee humor en goede interactie liggen voor moppenliefhebbers - mensen met een 

volksee humorstijl - in eikaars verlengde: iemand met gevoel voor humor is iemand die hu-

morr op een effectieve en plezierige manier inzet als communicatiemiddel. Dit kan dus heel 

goedd een moppentapper zijn. Voor de liefhebbers van elitaire humor is iemand met gevoel 

voorr humor eerder geestig en gevat. Zo iemand is niet per definitie goed gezelschap - en 

misschienn niet eens aardig. Grappigheid, of gevoel voor humor, is voor hoger opgeleiden 

niett zozeer een sociale kwaliteit, maar - hoe naïef dit ook klinkt - een individuele eigen-

schap.. De authentieke expressie van 'gevoel voor humor' is voor mensen met een volkse 

stijll  gelegen in de sociale, spontane intentie: de bedoeling gezellig te zijn, niemand te kwet-

senn en een goede sfeer te creëren. Hoger opgeleiden zoeken 'echte humor' - authenticiteit -

niett in sociabiliteit maar juist in creativiteit. Vandaar dat moppen hier niet erg gewaardeerd 

worden:: moppen zijn eerder een sociale performance dan de allerindividueelste expressie 

vann het creatieve intellect. 

Dee waardering van afzonderlijke moppen of mopcategorieën hangt niet zo zeer samen 

mett stijl, als wel met vorm en inhoud van moppen. De vorm van een mop, zo bleek in 

hoofdstukk negen, leidt tot grote verschillen in de beoordeling van afzonderlijke moppen, 

maarr deze verschillen in vorm, opbouw en graptechniek bleken nauwelijks te leiden tot ver-

schillenn tussen mensen in de beoordeling van moppen. Als het gaat om de vorm van mop-

penn hanteert iedereen, of hij nou van moppen houdt of er een hekel aan heeft, ongeveer de-

zelfdee kwaliteitscriteria. En kwaliteit bleek bij een mop soms verrassend goed te meten. Zo 

bleekk de lengte van een mop sterk bij te dragen aan de waardering ervan: iedereen, onge-

achtee sociale achtergrond, bleek langere moppen beter te vinden. 

Dee inhoud van moppen daarentegen veroorzaakte scherpe meningsverschillen. Deze 

verschillenn hielden vooral verband met grensoverschrijding: met de vraag 'hoe ver' een 

mopp gaat. Bijna alle moppen raken aan een sociale grens - humor gaat meestal over 

onderwerpenn die 'moeilijk' liggen. Niet alles ligt voor iedereen even moeilijk: wat de één te 

verr gaat, is voor een ander net prikkelend genoeg. 
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Dezee verschillen in gevoeligheid bleken vooral samen te hangen met leeftijd. In de afge-

lopenn vijfti g jaar zijn sociale en culturele grenzen aanzienlijk verschoven, wat heeft geleid 

tott een vergroving van de humor. Deze ontwikkeling is ook terug te zien in de humor van 

verschillendee leeftijdsgroepen. Ook hoger en lager opgeleiden bleken niet altijd dezelfde 

pijnlijkheidsdrempelss te hebben - voor etnische humor waren hoger opgeleiden bijvoor-

beeldd gevoeliger, lager opgeleiden waren sneller geschokt door oneerbiedige grappen over 

geloof,, dood of ziekte. Zelfs binnen de groep van moppenliefhebbers was er grote variatie: 

sommigenn hadden zichtbaar plezier in het vertellen van zeer harde of expliciete moppen, 

maarr het merendeel van de moppentappers probeerde juist uit alle macht binnen de grenzen 

vann het fatsoen te blijven. 

Ditt verband tussen humor en pijnlijkheidsdrempels speelde ook een belangrijke rol in 

hett praten oxer humor: de moppentappers besteedden vaak veel aandacht aan de dosering 

vann grensoverschrijdingen en het risico om 'te ver' te gaan en mensen te 'kwetsen'. Hierbij 

gingenn ze vooral in op sekseverschillen: moppentappers meenden dat vrouwen zich 'sneller 

schaamden'.. Uit gesprekken met vrouwelijke moppenliefhebbers bleek dat dit vaak nogal 

meeviel:: veel van de schaamte lag hier bij de moppentappers zelf. Sekseverschillen in de 

waarderingg van moppen hebben vermoedelijk meer te maken met de nadrukkelijke masculi-

niteitt van moppen dan met de gevoeligheid van vrouwen. 

Moppenn weerspiegelen niet zozeer de mentaliteit van de Nederlandse samenleving als 

geheel,, als wel de wereldbeelden van degenen die het meest moppen vertellen. Afzonderlij-

kee moppen spreken leden van deze groepen daardoor ook meer aan. Bij een mannengenre 

alss de mop ligt het perspectief altijd bij mannen. Hierdoor zijn moppen voor mannen vaak 

grappiger:: de mannelijke droom- en schrikbeelden in moppen - vaak droom- en schrikbeel-

denn van vrouwen, vrouwenrollen, en vrouwentypen - bieden vrouwen bar weinig identifica-

tiemogelijkheden. . 

Identificatiee speelt altijd een belangrijke rol bij de waardering van humor. De mogelijk-

hedenn tot identificatie zijn gebonden aan sociale achtergrond maar verschillen per persoon: 

dee persoonlijke stijlen van moppentappers weerspiegelen vaak hun individuele preoccupa-

ties.. Identificatie is echter vóór alles een sociaal proces: het gaat niet alleen om de vraag in 

hoeverree iemand zichzelf herkent in de mop, maar ook in hoeverre iemand zich identificeert 

mett de grappenmaker en de rest van het gezelschap. Door samen te lachen om een bepaalde 

mop,, geven mensen niet alleen blijk van hun betrokkenheid bij de mop waar ze om lachen, 

maarr vooral ook van hun betrokkenheid bij de mensen met wie ze lachen. 

Eenn goede mop is niet alleen grappig, maar ook gezellig: de inhoud of de strekking van 

dee mop ondersteunt of creëert een gevoel van saamhorigheid. Bij een geslaagde mop wordt 

hett wij-gevoel dat samen lachen teweegbrengt versterkt door de inhoud van de mop: bij-

voorbeeldd door het markeren van een grens tussen de eigen groep en buitenstaanders als 

Belgen,, Turken, vrouwen, of homo's; door het gezamenlijk overschrijden van een grens 
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doorr ongepaste of 'stoute' verwijzingen; door het benadrukken van andermans tekortko-

mingen;; of door verwijzingen naar gedeelde ervaringen. De inhoud van het Nederlandse 

moppenrepertoiree is bij uitstek geschikt om aan dergelijke gevoelens te appelleren, en dan 

voorall  de wij-gevoelens van mannen en, in iets mindere mate, die van lager opgeleiden. In 

hoofdstukk tien heb ik de strekking van dit moppenrepertoire samengevat als 'wij willen al-

lemaall  wel een affaire met een blondine van twintig, voelen ons allemaal ongemakkelijk 

overr Turken, hebben allemaal een hekel aan kinderverkrachters.' 

Eenn goede mop is een 'kleine samenzwering' van de moppentapper en zijn publiek. De 

waarderingg van een mop is een sociaal proces, niet alleen een confrontatie tussen één per-

soonn en één grap. Zelfs als het gaat om een mop in een moppenboekje (of in een vragenlijst) 

spelenn bredere identificaties mee. Dit is ook de reden dat moppentappers het vertellen van 

moppenn centraal stelden: het gaat niet alleen om de grap, maar ook om degenen met wie de 

grapp wordt gedeeld. Het feit dat een mop verteld wordt is au fond belangrijker dan waar de 

mopp over gaat. De inhoud van een mop kan een sociale boodschap aandikken, ondersteu-

nen,, maar het vertellen is de boodschap. Niet alleen de stijlverschillen in de waardering van 

humorr hangen dus samen met de sociale betekenis van humor, ook elke afzonderlijke mop 

krijgtt zijn betekenis pas binnen een bepaalde sociale situatie. 'Moppen tappen' is, net als al-

lee humor, een uitwisseling van grappen en gelach. 

SEKSE,, LEEFTIJD, KLASSE: ROLVERSCHIL, FASEVERSCHIL, CULTUURVERSCHIL 

Dee waardering van moppen - afzonderlijk of als genre - hangt samen met drie sociale cate-

gorieën:: sekse, leeftijd, en opleidingsniveau of klasse. In deze tijd, waarin aloude sociale 

plaatsbepalingenn aan kracht in heten te boeten en langzaamaan plaats maken voor een veel-

heidd aan levensstijlen en waardenoriëntaties, bleek de verklaringskracht van deze simpele 

sociologischee achtergrondvariabelen verrassend groot. De aard van deze variabelen ver-

schiltt echter sterk. Klassenverschil hangt vooral samen met stijl, leeftijdsverschil meer met 

inhoudelijkee variaties; van sekseverschil waren geïnterviewden zich sterk bewust, maar 

slechtss weinigen beseften hoe klassengebonden hun humor was. Deze variaties hangen sa-

menn met de uiteenlopende sociale wording en werking van deze categorieën. 

Sekseverschill  in de waardering van moppen is vooral een kwestie van rolverschil: een 

minn of meer bewust in stand gehouden, door normen en regels ondersteund sociaal verschil. 

Overr de humor van mannen en vrouwen bestaan veel algemeen geaccepteerde waar- en 

wijsheden:: dat vrouwen 'op moeten passen', dat ze zich sneller schamen dan mannen, of 

zelfs:: dat ze geen humor hebben. Sekseverschillen zijn echter eerder zichtbaar in pogingen 

anderenn aan het lachen te maken - in de grappen die worden gemaakt, en óf iemand über-

hauptt grappen maakt -, dan in de waardering van grappen. Bij de waardering van humoris-
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tenn en televisieprogramma's werd dan ook nauwelijks sekseverschil gevonden. Mannen en 

vrouwenn hebben verschillende plaatsen in dezelfde omgeving en dit weerspiegelt zich in de 

humor. . 

Dezee rolverdeling leidt ertoe dat mannen en vrouwen humor op een verschillende ma-

nierr gebruiken: mannen zetten humor vaker in als machtsmiddel, terwijl vrouwenhumor 

vaakk meer persoonlijk en coöperatief is. In het geval van moppen uitte dit rolverschil zich 

zelfss in een arbeidsdeling, die het duidelijkst zichtbaar was bij de twee geïnterviewde vrou-

wenn die van moppen hielden, maar het vertellen van moppen aan hun echtgenoten overlie-

ten.. Deze vrouwen waren extreme voorbeelden van een rollenpatroon dat bij veel humor 

zichtbaarr is: vrouwen lachen om de grappen die mannen maken. 

Dee rol van vrouwen wordt, als het om humor gaat, ernstig ingeperkt door overwegingen 

vann eer en fatsoen. Een vrouw die een mop vertelt, zeker als het een schuine mop is - en 

dezee categorie maakt zeker de helft van het repertoire uit - maakt zichzelf al snel te schan-

de.. Dit geldt zeker voor moppen, maar in mindere mate voor alle humor. Humor is vaak een 

grensoverschrijding,, en het maken van een grap altijd een machtsgreep met een gerede kans 

opp mislukking. Voor vrouwen wegen dergelijke sociale risico's altijd zwaarder. 

Dezee rolverschillen zijn verknoopt met machtsverschil. Dit machtsverschil begint echter 

steedss meer af te kalven. Vrouwenemancipatie is een typisch voorbeeld van een maatschap-

pelijkee trickle down: een ontwikkeling die begon in hogere milieus en pas daarna in lagere 

socialee strata is overgenomen. In de lagere sociale milieus waar moppen het meest geliefd 

zijn,, worden sekseverschillen aanzienlijk sterker aangezet dan in hogere sociale milieus. 

Mannen-- en vrouwendomeinen zijn hier sterker gescheiden. De mop, zo bezworen mijn ge-

interviewdenn mij, hoort bij de 'mannenwereld' van kroeg en sportkantine, van het werk op 

dee haven en in de bouw, van handelaars en vertegenwoordigers, en van het 'kringetje' van 

dee mannen op feestjes. Mannelijkheid werd door lager opgeleiden sterk benadrukt, en als 

eenn ondubbelzinnig positieve kwalificatie gezien. 

Hoewell  de verschillen tussen mannen en vrouwen in de loop van de tijd kleiner worden 

heeftt niemand er belang bij deze verschillen helemaal te laten verdwijnen. Door middel van 

humorr kunnen sekseverschillen worden gemarkeerd en uitgespeeld: mannen demonstreren 

mannelijkheidd met humor en vrouwen tonen zich vrouwelijk door te lachen om de grappen 

vann mannen. Het vertellen van moppen is niet alleen iets wat beter past bij de communica-

tiestijll  van mannen: het is vaak ook vertoon van mannelijkheid - een vorm van distinctie. 

Hett leeftijdsverschil in de waardering van humor is eerder een kwestie van faseverschil. 

Sociaal-culturelee veranderingen zijn terug te zien in de normen, waarden en wereldbeelden 

vann verschillende leeftijdsgroepen - en daarmee ook in de humor. In de tweede helft van de 

twintigstee eeuw zijn normen, waarden en grenzen sterk verschoven; en daarmee is de humor 

'verhard'.. Niet alleen de grenzen, ook de betekenis van grensoverschrijding is veranderd. 

Hett schokeffect als stijlmiddel, in de jaren zestig nog het prerogatief van jonge progressieve 
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cabaretiers,, is inmiddels doorgedruppeld naar alle sociale lagen. Indirect hangt leeftijdsver-

schill  hier dus samen met klassenverschil: wat vroeger avant-garde was, is nu gemeengoed 

geworden.. Zo lijk t de 'harde' humor van laagopgeleide jongeren in sommige opzichten 

meerr op de humor van elitaire ouderen, dan van ouderen uit hetzelfde milieu. 

Vann dit leeftijdsverschil zijn mensen zich, net als van het sekseverschil, sterk bewust: de 

vergrovingg van de humor, de gevoeligheid van ouderen en de grove grappen van de 'jeugd 

vann tegenwoordig', was in interviews een steeds terugkerend thema. Toch had ik niet de in-

drukk dat mijn informanten humor zagen als een manier om leeftijdsverschillen op een zelfde 

nadrukkelijkee manier te markeren als sekseverschil. Slechts een enkele keer speelde dit een 

rol:: jongeren maakten wel harde grappen om zich af te zetten. En iedereen, misschien met 

uitzonderingg van de allerjongsten, kende wel een vorm van humor die nostalgische gevoe-

lenss opwekte. De gedeelde humor van mensen van dezelfde leeftijd heeft eerder te maken 

mett het benadrukken van een wij-gevoel, dan met het buitensluiten van anderen: het wordt 

maarr zelden gebruikt als bewuste distinctieve strategie. In grappen die appelleren aan speci-

fiekee leeftijdsgroepen gaat het om de binnengrenzen. Buitengrenzen worden hierbij hoog-

stenss toevallig gemarkeerd. 

Klassenverschill  in gevoel voor humor hangt vooral samen met cultuurverschil: hoger en 

lagerr opgeleiden bleken, als het om humor ging, verschillende culturele logica's te hanteren. 

Watt de invloed is van stijl of vorm of inhoud van een mop op de waardering ervan wordt 

hierdoorr steeds moeilijk te scheiden. Stijlverschil bepaalt voorkeuren voor vorm en inhoud: 

onderwerpkeuzee is ook een kwestie van stijl. 

Mensenn met verschillende opleidingsniveaus zijn het niet alleen oneens over wat grap-

pigg is en wat te ver gaat, maar ook over de sfeer die bij humor hoort, over de onderwerpen 

diee wel en niet geschikt zijn om grappen over te maken en zelfs over hoe mensen op een 

plezierigee manier met elkaar om dienen te gaan. Hoe sterk hun gevoel voor humor samen-

hingg met hun opleidingsniveau - in dit onderzoek de meest effectieve maat voor klassenver-

schill  - beseften mijn informanten echter maar zelden. Dit is typerend voor cultuur: het is 

grotendeelss onbewust. Cultuur voelt 'natuurlijk'. 

Datt het hier gaat om cultuurverschil blijkt ook uit het feit dat de kennis van mijn infor-

mantenn over de humor in andere sociale lagen vaak zeer beperkt was. Moppenliefhebbers 

wistenn vaak niet dat moppen in andere milieus golden als 'slechte smaak'. Ze begrepen hier 

all  snel uit dat hoger opgeleiden helemaal niet van humor hielden - een duidelijke illustratie 

vann de zeer verschillende opvattingen die mensen hebben over wat humor is. Deze kennis 

wass echter - zoals meestal met kennis - niet helemaal eerlijk verdeeld. Hoger opgeleiden 

11 Mij n Amerikaanse collega-humoronderzoekers hebben, tot mijn verrassing, vaak de neiging mijn onderzoeksre-
sultatenn op dezelfde manier te interpreteren. In de VS is het vertellen van moppen zeer zeker niet klassengebon-
den,, en deze Amerikaanse hoger opgeleiden interpreteren de weerzin tegen het vertellen van moppen vaak ook als 
eenn weerzin tegen alle humor. Europese collega's begrijpen vaak wel precies wat ik bedoel. Dit vraagt om een 
internationaall  vergelijkend onderzoek. 
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kendenn volkse genres en humoristen vaak wel, maar wezen het af, terwijl lager opgeleiden 

vann elitaire humor vaak te weinig afwisten om het überhaupt af te kunnen keuren. Hoewel 

hett beeld dat hoger opgeleiden van volkse humor hadden accurater was dan andersom, had 

menn over en weer vaak een weinig flatteus beeld van andermans humor: tegenover de elitai-

ree afkeuring van de luidruchtige moppentapper en 'voor de hand liggende' humor van het 

'Vann Duin-achtige genre' stond een even negatief beeld van de stijve intellectueel die nooit 

lacht,, en een groot onbegrip dat mensen konden lachen om iemand die zo 'raar', 'moeilijk' 

enn zelfs 'kwetsend' was als Freek de Jonge. 

Ondankss het feit dat hoger opgeleiden meer macht hebben om de humor van anderen 

goedd of af te keuren, lijk t er bij humor niet zoiets te zijn als een 'legitieme smaak'. Zo'n sta-

tushiërarchiee bestaat tot op zekere hoogte wel bij literatuur, kunst of muziek: zaken waarvan 

iedereenn wel vermoedt dat het veel waarde heeft, ook al zien ze zelf die waarde niet. Geen 

vann de moppentappers leek bijvoorbeeld het idee te hebben dat Freek de Jonge eigenlijk 

heell  goed moest zijn, ook al zagen ze er zelf niets in. Ik vond ten aanzien van de humor 

geenn tussenlaag zoals Bourdieus petits bourgeois (Bourdieu 1984: 318-371) - een groep die 

err bij Bourdieu niet al te best vanaf komt - die streven naar de legitieme smaak, maar daar 

nooitt helemaal in slagen. Als er al mensen waren die op een vergelijkbare manier streefden 

naarr legitimiteit, waren dat de fatsoenlijke moppentappers uit hoofdstuk tien. Hun pogingen 

tott legitimiteit hadden echter betrekking op de moraal en het vermijden van grenzen, zeker 

niett op culturele verfijning. De logica hierachter was die van de volkse humor. 

Hett ontbreken van een dergelijke statusangst in het domein van de humor bleek ook uit 

hett feit dat at mijn informanten een positief beeld hadden van hun eigen humor. De directe 

moppenliefhebbers,, de meer burgerlijke fatsoenlijke moppentappers en de elitaire VPRO-

kijkerss vonden hun eigen humor allemaal het leukste. Als mensen het gevoel hadden dat er 

elderss 'betere' humor was, was dat geen kwestie van opleidingsniveau, maar eerder van sek-

se:: vrouwen waren vaak negatief over hun eigen gevoel voor humor. Lager opgeleiden had-

denn zeker niet het gevoel dat ze tekort schoten als het om humor ging. 'Volks' was voor hen 

juistt een positieve kwalificatie als het om humor ging: ze presenteerden zichzelf graag als 

'volksjongens'' uit 'volksbuurten' met gezellige 'volkse' humor. 

Alss het gaat om humor vertrouwen mensen zonder meer op hun eigen smaak. Dit heeft 

tee maken met de directe manier waarop de beoordeling van humor werkt: lachen om een 

grapp is bijna een automatische reactie. Dit is echter niet het enige dat een rol speelt: mensen 

lijkenn in het geval van humor nauwelijks 'opwaartse aspiraties' te hebben. Humor is iets wat 

eerderr fungeert als een vorm van cultureel kapitaal binnen de eigen kring, dan als een dis-

tinctiemiddell  tussen verschillende milieus. Zeker bij moppenliefhebbers ligt humor meer in 

hett verlengde van de sociale interactie en het dagelijks leven, dan van de Hoge Cultuur en 

dee cultuurconsumptie. En juist in deze domeinen kruisen de wegen van hoger en lager opge-

leidenn elkaar maar zelden. Humor is, om Bourdieus economische beeldspraak te lenen, pro-
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ductiee voor eigen markt: mensen delen hun humor vooral met diegenen die hen na staan, en 

datdat betekent meestal ook: met degenen die op hen lijken. 

Gezienn het feit dat er op het gebied van humor weinig sprake is van opwaartse aspira-

ties,, doet de vraag rijzen hoe de humorculturen van hoger en lager opgeleiden zich tot el-

kaarr verhouden. Een spoedige trickle down van de elitaire humor lijk t onwaarschijnlijk. 

Hoewell  hoger opgeleiden wel bezig lijken te zijn zich te onderscheiden van lager opgelei-

denn - door het platvloers te verklaren, bijvoorbeeld - lijk t men in lagere sociale lagen he-

lemaall  niet zo geïnteresseerd in het overnemen van de humor van hogere lagen. Als ik tegen 

mijnn informanten zei dat er bij mij op de universiteit toch maar weinig moppen werden ver-

teld,, leidde dit bij hen eerder tot een zekere meewarigheid, dan tot het idee dat hun smaak 

verbeterdd moest worden. Alleen sommige sociale stijgers hadden hun smaak op deze manier 

opgewaardeerd,, maar daartegenover stonden evenveel sociale stijgers die juist klaagden 

overr de humorloze sfeer in hogere milieus. 

Verschillenn in klassencultuur zijn dus méér dan faseverschil. Niet alleen is er, door het 

privé-karakterr van de meeste humor, weinig sprake van statusangst of -competitie - een 

noodzakelijkee voorwaarde voor alle processen van trickle down -, de onderliggende logica 

vann de verschillende humorstijlen is simpelweg te verschillend: het perspectief op humor is 

inn verschillende lagen heel anders. 

Bepaaldee vormen van humor hebben zich wel van bovenaf door alle sociale lagen ver-

spreid.. Het eerder genoemde proces van verharding van de humor is hier een voorbeeld van. 

Hett schokeffect als stijlmiddel, in de jaren zestig vooral populair bij de jeugdige culturele 

voorhoede,, is tegenwoordig gemeengoed geworden. Zieke, grove en harde grappen hebben 

zichh van links-progressief cabaret verspreid over alle humor, tot de mop toe. Deze harde 

grappenn vormen binnen de logica van de volkse humorstijl echter nog steeds een probleem. 

Dutroux-moppcnn of andere zieke grappen zijn dan ook moeilijk te combineren met het idee 

datdat humor gezellig moet zijn. Moppenliefhebbers bekijken deze 'harde' grappen altijd van-

uitt de logica van de volkse humorstijl en kozen dan ook een oplossing voor deze moppen 

diee paste bij deze logica: ze zagen dit als moppen die alleen in besloten kring verteld moch-

tenn worden vanwege het risico mensen te kwetsen. Op deze manier wordt het vertellen van 

dezee moppen ook een 'kleine samenzwering': harde grappen worden 'gezellige' clandestie-

nee grensoverschrijdingen. 

Hett type grap is wel gezonken naar lagere strata, maar niet het perspectief waarbinnen 

dezee harde grappen door mensen meteen elitaire humorstijl worden bezien - met een zeke-

ree ironie, met de achterliggende gedachte dat het goed is als er een zekere scherpte in een 

grapp zit, dat dit misschien zelfs kan dienen om een bepaalde boodschap over te brengen. 

Hetzelfdee is zichtbaar bij de waardering van humoristen of komische televisieprogramma's 

diee meerdere sociale lagen weten aan te spreken: mensen blijven het bekijken en waarderen 

vanuitt hun eigen humorstijl en culturele logica. Het doordruppelen van elementen uit de eli-
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tairee humor leidt dan ook niet tot een verandering van de volkse humorstijl, maar eerder tot 

dee introductie van nieuwe elementen in de volkse stijl zonder dat het perspectief werkelijk 

verandert. . 

Dezee verschillen in culturele logica zijn het duidelijkst terug te zien in de verschillende 

manierenn waarop mensen denken over authenticiteit. In de loop van de afgelopen eeuwen 

zijnn verschillende bezwaren tegen de mop als genre in stelling gebracht: moppen zijn niet 

beheerstt en weinig verfijnd. Dit zijn criteria die direct samenhangen met sociale gelaagd-

heidd en distinctief gedrag. Ook tegenwoordig zijn er in dit opzicht graduele verschillen tus-

senn mensen met verschillende opleidingsniveaus. Wat de mop echter uiteindelijk definitief 

inn diskrediet heeft gebracht is het bezwaar dat de mop niet authentiek is - een bezwaar dat 

aanzienlijkk moeilijker te koppelen is aan een proces van sociale daling. Authenticiteit - je-

zelff  zijn, iets van jezelf laten zien - was voor alle informanten een belangrijke factor in de 

beoordelingg van humor. Hoger opgeleiden bleken hier echter een andere invulling aan te 

gevenn dan lager opgeleiden: voor liefhebbers van volkse humor moest humor spontaan en 

oprechtt zijn; liefhebbers van elitaire humor zochten authenticiteit eerder in creativiteit en 

vernuftigheid.. Alleen in deze laatste betekenis is gebrek aan authenticiteit een steekhoudend 

bezwaarr tegen de mop: het is immers niet zelfbedachte, 'voorgekookte' humor. 

Hett gaat hier dus niet om één en dezelfde culturele tendens, die in hogere milieus 

zwaarderr weegt dan in lagere, maar om een andere culturele logica. De lager opgeleiden le-

kenn niet van zins te zijn om hun eigen notie van 'oprechtheid' in te ruilen voor de 'gevatte' 

geestigheidd van intellectuelen. Deze verschillende opvattingen van authenticiteit hangen 

samenn met de culturele logica van klassenculturen. Ze raken aan ideeën over hoe mensen 

zichh tot elkaar verhouden, hoe mensen met elkaar om moeten gaan; over de plaats die indi-

viduenn innemen in een sociale omgeving. Dit heeft niet alleen te maken met een fasever-

schil,, maar ook met een verschil in wereldbeeld dat meer dan gradueel verschilt van het we-

reldbeeldd van hoger opgeleiden. Vandaar de vervreemding van sociale stijgers: het is niet 

alleenn het versnellen van eenzelfde proces, of het versterken van een reeds bestaande nei-

ging,, maar deels ook een confrontatie met een andere sociale wereld. 

Overr de aard, organisatie en wording van Nederlandse klassenculturen is weinig bekend: 

dee Nederlandse sociologie heeft dit terrein nogal verwaarloosd. Dit zo belangrijke aspect 

vann de Nederlandse samenleving verdient beter onderzocht te worden - al is dit als conclu-

siee van een onderzoek naar humor misschien nogal onverwacht. Een sociologie van de mop 

iss misschien een wat merkwaardig startpunt voor een verkenning van dit onderzoeksterrein. 

Voorall  onderzoek naar cultuurverschillen in de minder legitieme domeinen zou een interes-

santt licht werpen op de aard van Nederlandse klassenculturen: daar is het immers het minst 

waarschijnlijkk dat de normen en waarden, voorkeur en afkeer van de lager opgeleiden een 

vertraagdee imitatie vormen van de elite. In dergelijke domeinen laten, zoals bij humor, de 

voorkeurenn van hoger opgeleiden zich nauwelijks vertalen naar de logica van arbeiders- en 
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lageree middenklasse - en omgekeerd. Want al zullen beschavingsoffensieven en stijgende 

opleidingsniveauss er misschien wel toe leiden dat de meer verfijnde moppen terrein zullen 

winnen,, dit zal niet vanzelf' het idee veranderen van wat goede en gezellige humor is. 

GOEDEE HUMOR EN SLECHTE SMAAK 

Watt zijn nu de sociale consequenties van de in dit onderzoek gevonden verschillen in de 

waarderingg van humor? Wat betekent het, dat smaken op het gebied van humor verschillen? 

Hett uitgangspunt van deze studie was dat smaakverschil op het gebied van humor, net als 

smaakverschillenn op andere gebieden, sociale onderscheidingen markeert en daarmee in 

standd houdt. Pierre Bourdieu omschreef smaakverschillen als 'symbolische herscheppingen 

vann feitelijke verschillen' (Bourdieu 1989: 154). Esthetische oordelen hebben niet alleen 

betrekkingg op datgene wat smaakvol en smakeloos is, maar ook op de personen die wel of 

geenn 'smaak' hebben. Daardoor zijn smaakoordelen onontkoombaar verstrengeld met socia-

lee onderscheidingen. 

Ditt sociaal onderscheidende effect wordt nog ondersteund door de aard van de humor 

zelf.. Hel vermogen om de juiste grappen te maken, of op het juiste moment te lachen, is een 

vann de meest in het oog springende tekenen van 'erbij horen'. De lach maakt meer dan enig 

anderr communicatiemiddel de grenzen van een groep zichtbaar en voelbaar. Humor is, net 

alss smaak, een belangrijk middel tot sociale begrenzing. 

Distinctiee is meestal geen bewuste strategie: mensen zijn niet continu bezig te benadruk-

kenn hoezeer zij verschillen van andere mensen. Dit bleek ook uit de gesprekken met mijn 

informanten:: zij zagen humor eerder als iets wat ze deelden met anderen dan als iets wat hen 

vann anderen onderscheidde. Daarbij maakte het wel uit wat de aard was van de sociale be-

grenzingg die werd gemarkeerd: in het geval van sekse werd humor bewust gebruikt als een 

manierr om verschil te benadrukken, maar bij leeftijds- en klasseverschillen was dit veel 

minderr het geval. Smaak- en stijlverschil bleek echter, juist bij sociale onderscheidingen 

waarvann mensen zich minder bewust waren, soms te kunnen leiden tot onoverbrugbare ver-

schillenn in gevoel voor humor. Dit was het geval bij het oordeel over de mop als genre, 

maarr ook bijvoorbeeld bij het oordeel over de ernst van etnische grappen, over de hardheid 

vann Paul de Leeuw of de oubolligheid van Wim Kan. Het duidelijkst was het distinctieve 

effectt van humor bij de elitaire humor die veel mensen 'niets zei'. Het markeren van een so-

ciaall  onderscheid was echter hier wel het effect, maar zeker niet de bewuste opzet. 

Hett lijk t eerder andersom: wanneer mensen humor in willen zetten om sociale onder-

scheidingenn te markeren, zoals bij sekseverschil, gaat het meestal om verschillen die juist 

niett erg groot zijn. Niet alleen bij sekseverschil, maar meer nog bij regionale verschillen, 

diee sterk benadrukt werden in het praten óver humor, bleken er in de praktijk juist opvallend 
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weinigg verschillen te zijn. Hoewel mensen overtuigd waren van de regionale specificiteit 

vann hun eigen Groningse, Friese, Limburgse, Amsterdamse of Rotterdamse gevoel voor 

humor,, maakten ze eigenlijk allemaal dezelfde grappen. Juist verschil dat aan de buitenwe-

reldd getoond wordt, moet ook voor buitenstaanders begrijpelijk zijn. 

Hett benadrukken van gelijkheid en nabijheid is in humor vaak zichtbaarder dan de po-

gingenn zich van anderen te onderscheiden. Humor wordt vaker ingezet als middel om saam-

horigheidd te benadrukken of te creëren: eerder om de binnengrenzen van de groep aan te 

geven,, dan de buitengrenzen. Veel van het plezier van moppen gelegen is in het samenzwe-

rings-achtigee gehalte van veel moppen. Dit geldt niet alleen voor moppen, maar voor het 

merendeell  van de humor. Distinctie is eerder een toevallig bijverschijnsel van pogingen om 

gelijkheidd te onderstrepen en saamhorigheidsgevoelens te benadrukken. Om nog eenmaal 

Rosee Coser te citeren: humor is een 'uitnodiging om naderbij te komen'. Echter, zelfs een 

uitnodigingg impliceert een sociale begrenzing (zoals iedereen weet die weleens een gasten-

lijstt heeft opgesteld): wie wordt er uitgenodigd en wie niet? In humor gaat dit nog verder 

dann dat: want het is zelfs mogelijk dat mensen de uitnodiging helemaal niet begrijpen, of 

zelfss niet eens herkennen als zodanig. 

Hett feit dat een grap altijd ook een uitnodiging vormt vestigt de nadruk op een belang-

rijkk verschil tussen humor en de smaakverschillen die Bourdieu beschreef. Kunst, schoon-

heid,, literatuur, muziek, en zelfs eten: het zijn vormen van genot die makkelijk alleen gesa-

voureerdd kunnen worden. Humor heeft daarentegen, zoals Bergson het formuleerde, een 

echoo nodig. Veel van de distinctieve en samenbindende effecten van humor hangen samen 

mett dit sociale karakter ervan: niet alleen het feit dat een grap een uitnodiging kan zijn, en 

eenn lach daarop het antwoord; ook het samenzwerings-achtige karakter van humor en het 

begrenzendee en verbindende effect van de lach maakt dat humor, meer dan andere zaken die 

onderhevigg zijn aan smaak, overeenkomsten tussen mensen benadrukt. 

Eenn - tot op heden onuitgesproken gebleven - uitgangspunt voor dit onderzoek was dat 

vann de homologie: het idee dat smaak op het gebied van humor lijkt op smaak op het gebied 

vann kunst, kleding, voedsel, lectuur of meubilair. Ik veronderstelde dat er een verband was 

tussenn humor en (andere vormen van) esthetische waardering. Nu is 'smaak' een breed be-

grip.. Bourdieu schaart hieronder bijvoorbeeld niet alleen klassieke 'esthetische' domeinen 

alss muziek, kunst, fotografie, maar ook voorkeur voor voedsel en kranten - weliswaar on-

derhevigg aan smaak, maar zeer zeker niet het domein waar de esthetica zich vanouds mee 

bezighoudt.. Dit is ook logisch: voor Bourdieu zijn al deze domeinen met elkaar verknoopt, 

wantt ze worden beschouwd en beleefd vanuit eenzelfde habitus. 

Dezee parallel tussen humor en esthetische waardering werd ook in mijn onderzoek aan-

getroffen.. In de bespreking van humorstijlen is vaak gewezen op de overeenkomsten tussen 

dee houding van de hoger opgeleiden en de 'esthetische dispositie': de afstandelijke en ver-

standelijkee kijk op schoonheid en andere aangename ervaringen. In de elitaire humorstijl, en 
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inn de meningen van veel hoger opgeleide geïnterviewden, waren ook echo's van deze dispo-

sitiee te herkennen: een nadruk op beheersing en verfijning, de vermenging met andere, veel-

all  negatieve emoties waar, mede door de humoristische verpakking, op een afstandelijker 

manierr op gereageerd kon worden. De waardering van lager opgeleiden had inderdaad, zo-

alss al beschreven door Bourdieu, meer te maken met een directer affectief oordeel, dat min-

derr sterk 'gefilterd' werd door allerlei intellectualisme en afstandelijkheid. Het ging hier 

overwegendd om de culturele dimensie: een invloed van economisch kapitaal (of inkomen) 

opp humor werd niet gevonden. De mensen die economisch succesvol zijn maar cultureel 

minder,, leken in het algemeen tussen de volkse en de elitaire humor in te zitten. 

Tochh lijk t de waardering van humor niet in alle opzichten op de waardering van schoonheid. 

Ondankss de vele overeenkomsten die ik heb gesignaleerd tussen humor en esthetische 

waardering,, tussen de manieren waarop mensen in verschillende sociale categorieën humor 

beoordelen,, en de esthetische voorkeuren van deze mensen, zijn er ook essentiële verschil-

lenn tussen de waardering voor literatuur, kunst, meubilair en voedsel enerzijds en de waar-

deringg van humor anderzijds. Aan het slot van dit boek, waarin de overeenkomsten tussen 

humorr en andere zaken die onderhevig zijn aan smaak herhaaldelijk aan de orde zijn geko-

men,, wil ik dan nog een korte beschouwing wijden aan de verschillen tussen humor en die 

anderee zaken. Niet alleen zeggen deze verschillen iets over de sociologie van de smaak: ze 

werpenn ook licht op de aard van humor. En zo ben ik dan weer terug bij de vraag die ik al in 

dee inleiding onbeantwoordbaar heb verklaard: wat is humor? 

Dee vraag 'wat iets is' wordt al aanzienlijk makkelijker te beantwoorden als datgene 

wordtt vergeleken met een ander verschijnsel. Het gaat me hier om de vraag waarin humor 

verschiltt van andere esthetische ervaringen. Humor kan weliswaar ten dele opgenomen 

wordenn in het domein van Kunst en Hoge Cultuur, helemaal lukt dit niet. Om te beginnen is 

dee waardering van humor, méér nog dan de waardering van andere mooie, lekkere of aan-

genamee dingen altijd een sociaal proces. De waardering van een grap wordt altijd mede be-

paaldd door de sociale situatie waarin de grap zich voordoet. Daarnaast hangt het succes van 

eenn grap ook samen met de inhoud en het onderwerp van een grap en daarmee met de in de 

grapp aan de orde gestelde sociale, culturele, morele grenzen. Pure abstractie - het summum 

vann kunst binnen de esthetische dispositie - is in de humor nauwelijks denkbaar. Zelfs de 

meestt absurde humor heeft altijd een extern referentiepunt. En wat het dichtst in de buurt 

komtt - totale nonsens, zoals in kinderraadsels - heeft een zodanig eenvoudige structuur dat 

hett juist weer een zeer lage status heeft. 

Verschillenn tussen humor en esthetische waardering zijn echter niet alleen gelegen in het 

doorr en door sociale karakter van humor, of in het feit dat het succes van een grap altijd ten 

delee een kwestie is van de inhoud van die grap. Humor en schoonheid hebben een verschil-

lendee gevoelswaarde en een verschillende structuur. Deze laatste gedachte is mede geïnspi-
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reerdd door wat Arthur Koestier heeft opgemerkt over overeenkomsten en verschillen tussen 

humorr en schoonheid in zijn al eerder geciteerde The Act of Creation (1963). Volgens 

Koestierr zijn kunst, humor, en een derde uiting van menselijke creativiteit, wetenschap, ge-

baseerdd op eenzelfde mechanisme: bisociatie - in wezen het vermogen tot maken van nieu-

we,, onverwachte connecties. Wat verschilt is niet de structuur, maar de gevoelswaarde van 

dezee creatieve uitingen. Wetenschap is neutraal, kunst houdt verband met positieve ge-

moedstoestanden.. Humor hangt samen met minder mooie en verheffende gevoelens, het be-

vatt altijd 'een drupje adrenaline', terwijl schoonheid meestal samenhangt met ontroering 

('thee logic of the moist eye'). Datgene wat mooi wordt gevonden, wordt tijdelijk verheven 

bovenn de gewone wereld, terwijl datgene waar om wordt gelachen omlaag wordt gehaald: 

hett wordt 'niet serieus' genomen. 

Dee waardering van schoonheid is inderdaad een andere gemoedstoestand dan vermaakt-

heid,, de emotie die hoort bij de waardering van humor. Het genot van schoonheid is aan-

zienlijkk harmonieuzer, en als het in de buurt komt van de vervoering: vaak dichter tegen 

ontroeringg aan. De vervoering van humor is lichamelijker, uitbundiger, en alleen al daarom 

minderr beheerst en afstandelijk. Tegelijkertijd ontbreekt bij humor vaak de identificatie met 

datgenee waarom wordt gelachen. Zelfs de meest verfijnde, elitaire hoogculturele humorist is 

altijdd bezig met het verlagen, 'debunken', niet serieus nemen, bespotten, trivialiseren. Hu-

morr is tegelijkertijd meer afstandelijk - ten opzichte van het onderwerp van de grap - en 

meerr betrokken - ten opzichte van de personen met wie wordt gelachen. 

Dee vrijwel totaal gesublimeerde emoties die een belangrijke rol spelen bij veel 'hoge es-

thetica'' zijn bij humor nauwelijks haalbaar. De sterke onderschikking van de emotionele re-

actiee op esthetische verschijnselen, en de nadruk op een afstandelijke, meer rationele beoor-

deling,, is bij humor onmogelijk. De reactie op humor is altijd zichtbaar, lijfelij k en tot op 

zekeree hoogte onbeheerst. Humor gaat bovendien altijd over de 'lagere' dingen van het le-

ven,, of over (al dan niet onverwachte) overeenkomsten van 'hogere' met 'lagere' dingen. 

Hierdoorr zal humor nooit helemaal horen bij de grote kunst, de hoge cultuur en de pure 

schoonheid:: zelfs de hoogste humor zal altijd een beetje laag blijven. Aan alle humor, zelfs 

genress die vele malen verfijnder, beheerster, gesofïsticeerder, gevatter en creatiever zijn dan 

dee mop, zal dan ook wel het beeld van platheid en ontluistering blijven kleven - met alle 

positievee en negatieve associaties van dien. Goede humor is altijd een beetje slechte smaak. 
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