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APPENDIXX 3 

StatistischeStatistische kwesties 

Dezee appendix is voor de achterdochtiger!, de specialisten en de liefhebbers: hier worden de 

statistischee bewerkingen die in de verschillende hoofdstukken zijn gebruikt - of bij nader 

inzienn niet zijn gebruikt - toegelicht. Ik zal hierbij niet alleen ingaan op de methoden die ik 

uiteindelijkk gebruikt heb, maar ook op de manier waarop ik bij deze methoden uit ben ge-

komen.. Aangezien resten van de tussenstappen die ik heb genomen onderweg naar de defi-

nitieve,, optimale methode soms nog te herkennen zijn in de uiteindelijke analyse, leek het 

mijj  redelijk om ook deze tussenstappen te beschrijven. Bovendien werpen in sommige ge-

vallenn de tussenstappen ook een zeer verhelderend licht op de structuur van de data; dit is 

bijvoorbeeldd het geval bij de factoranalyse van de waardering van de moppen; en van de 

bekendheidd met humoristen en televisieprogramma's. Ik bespreek hier achtereenvolgens: de 

factoranalysee van de waardering van de moppen (bij hoofdstuk 5 en 9); de analyse van de 

samenhangg tussen sociale achtergrond en waardering van afzonderlijke moppen (hoofdstuk 

99 en 10); en de analyse van de structuur van de waardering en bekendheid met humoristen 

enn televisieprogramma's (hoofdstuk 6). 

BijBij  hoofdstuk 5 en 9: factoranalyse van de waardering van de moppen 

Ikk bespreek hier zowel de ongeroteerde als de geroteerde factoranalyse. Ik besef dat het 

gebruikk van een ongeroteerde factoranalyse ongebruikelijk en statistisch enigszins twijfel-

achtigg is, maar de resultaten van deze analyse zijn verhelderend en onverwacht genoeg om 

hierr toch genoemd te worden. De factorscores van de beide analysen zijn weergeven in 

tabellenn Al en A2. 

Factoranalysee (principale componentenanalyse) van de waardering van de 35 moppen 

leiddee tot een drie-factoroplossing, waarbij alle moppen laadden op de eerste factor. Dit is 

niett zo verrassend, als in aanmerking wordt genomen dat de waarderingen van de afzonder-

lijk ee moppen bijna allemaal met elkaar correleerden. De tweede factor was ook goed te 

interpreteren,, hoewel het maar de vraag is wat de betekenis van deze factor is als alles al op 

éénn factor laadt. Op deze factor laadden de meer brave en absurde grappen positief, de 

groveree moppen negatief. De derde factor was niet interpreteerbaar, en wordt dan ook bui-

tenn beschouwing gelaten. De totale verklaarde variantie van de twee factoren was 37%. Ik 

noemm deze ongeroteerde factoranalyse om twee redenen. Om te beginnen vanwege de ene 

factorr waar alles op laadde: dit ondersteunt de bevinding ondersteunt dat er zoiets bestaat 

alss de waardering van moppen, als genre. De tweede factor is echter ook interessant: deze 
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correleertt namelijk 0,515 gevonden tussen deze factor en leeftijd. De eerste ongeroteerde 

factorr hield dus verband met klasse en sekse, de tweede met leeftijd. 

Dee geroteerde analyse (varimax rotatie) is echter statistisch aanzienlijk verantwoorder. 

Bijj  rotatie wordt de tweede factor in twee delen gesplitst: op de eerste factor laden de grove 

moppen,, deze correleert negatief (-0,334) met leeftijd. Op de tweede factor laden de bravere 

enn oubollige moppen, deze factor correleert 0,410 met leeftijd. De opzet van een dergelijke 

rotatiee is om te zorgen dat er duidelijk te onderscheiden factoren gevonden worden, en de 

merkwaardigee eerste factor waar alle moppen op laadden verdwijnt dus bij rotatie. Bij deze 

rotatiee is ook de derde factor enigszins te interpreteren: de meeste moppen die hoog eindig-

denn in de rangorde -zoals uit hoofdstuk negen blijkt zijn dat de 'betere' langere moppen -

laaddenn hoog op deze factor. Deze factor is dan ook te benoemen als 'kwaliteit'. 

Tabell  Al : Ongeroteerde factoranalyse van de waardering van de moppen 
Alleenn factorladingen boven de 030 zijn weergegeven. Verklaarde variantie: 3 7 %. ^ 

Mop"" "~~~ " Factor 1 Factor 2 
Waarderingg voor moppen hardheid van moppen 

sekse-- en klassencjebonden leeftijdsgebonden 
11 - 35 vliegtuig 

10-26/sam m 
11-25/turksee vrouw 

12-24/kind d 
23// man 

14-22/jood d 
15-211 /hemelpoort 

1620/ha!ff doof 
17-19/sloot t 

18/wintersport t 
19-17/zwartt kindje 

2-34/dronken n 
20-166 voetbal en intelligentie 

21-15/hoer r 
22-14/juwelier r 

23-13/diana a 
24-12/miljonair r 

25-11/bijbelverkoper r 
26-10/jantje e 

27-9/ajv v 
28-8/vis s 

29-7// jantje en juf 
3-33/homo o 

30-6// skeletten 
31-5/overstroming g 

32-4/waterkant t 
33-3/madonna a 

34-2/restaurant t 
35-1/vann leeuwen 

4-32/racist t 
5-31/blondje e 

6-30/vertegenwoordiger r 
7-29/moederr overste 

8-28// twee blondjes 
9-27/fiets s 

0,55 5 
0,64 4 
0,51 1 
0,47 7 
0,54 4 
0,53 3 
0,57 7 
0,39 9 
0,54 4 
0,41 1 
0,55 5 
0,54 4 
0,44 4 
0,51 1 
0,60 0 
0,44 4 
0,59 9 
0,48 8 
0,58 8 
0,61 1 
0,30 0 
0,61 1 
0,39 9 
0,44 4 
0,48 8 
0,55 5 
0,45 5 
0,40 0 
0,39 9 
0,59 9 
0,52 2 
0,54 4 
0,54 4 
0,60 0 
0,56 6 

--
--

-0,57 7 
0,38 8 
0,37 7 
-0,49 9 

--
0,46 6 
-0,41 1 
0,39 9 

--
--
--

-0,31 1 
--

-0,44 4 
--
--
--

-0,44 4 
0,42 2 

--
--
--
--
--

0,34 4 
0,53 3 
-0,33 3 
-0,46 6 
-0,30 0 
0,34 4 

--
--
--
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Tabell  A2: Geroteerde factoranalyse van de waardering van de moppen 
Alleen,J^£torIi^nj^i^bovenn de 0^30 weergegeven. Varimax variantie: 41 %. 

Mop p 

11 - 35 vliegtuig 
10-26/sam m 

11-25/turksee vrouw 
12-24/kind d 

23// man 
14-22/jood d 

15-21/hemelpoort t 
1620/halfdoof f 

17-19/sloot t 
18/wintersport t 

19-17/zwartt kindje 
2-34/dronken n 
20-166 voetbal 

21-15/hoer r 
22-14/juwelier r 

23-13/diana a 
24-12// miljonair 

25-11/bijbelverkoper r 
26-11 O/jantje 

27-9/ajv v 
28-8/vis s 

29-7// jantje en juf 
3-33/homo o 

30-6// skeletten 
311 -5/ overstroming 

32-4/waterkant t 
33-3/madonna a 

34-2/restaurant t 
35-1/vann leeuwen 

4-32/racist t 
5-31/blondje e 

6-0/vertegenwoordiger r 
7-29/moederr overste 

8-28// twee blondjes 
< i i - _ _ _ j ^ 7 » _ _ _ 

Factorr 1 :Grofheid 
Correlatiee met leef-

tMlL9>33„„ „ 

,41 1 
,75 5 
--
--

,75 5 
,31 1 
--

,61 1 
--

,47 7 
--
--

,59 9 
--

,66 6 
--
--

,58 8 
,73 3 
--

,36 6 
--
--
--

,45 5 
--

,41 1 
,41 1 
,71 1 
,61 1 
--

,48 8 
,33 3 

, _ _ » » ^ L ^ _ ^ ^ ^ 

Factorr 2 Oubolligheid 
Correlatiee met leeftijd 

0,41 1 
,37 7 
,49 9 
7 7 

,62 2 
,70 0 
7 7 

,30 0 
,52 2 
--

,54 4 
--
. . 
--
. . 

,31 1 
. . 

,58 8 
--
--
--

,38 8 
--
--

,36 6 
--
--

,66 6 
,76 6 
--
--
--

,42 2 
. . 
--

,38 8 

Factorr 3. 
Kwaliteit t 

___. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 

,33 3 
. . 

,38 8 
,39 9 
,51 1 
. . 

,50 0 
. . 
. . 

,58 8 
--
. . 

,38 8 
,48 8 
. . 

,42 2 
,65 5 
. . 
. . 
. . 

,48 8 
. . 
. . 

,51 1 
. . 

,41 1 
,49 9 

BijBij  hoofdstuk 9 en 10.verschillen tussen moppen én verschillen tussen mensen 

Inn hoofdstuk 9 en 10 werd ik geconfronteerd met het probleem dat ik tegelijkertijd naar 

verschillenn tussen groepen én tussen variabelen wilde kijken: ik wilde immers verschillen in 

waarderingg van verschillende moppen door verschillende personen bekijken. Zo simpel als 

dezee vraag klinkt, zo problematisch is dit statistisch gezien. De ideale oplossing hiervoor 

wass de zogenoemde multi-level analyse, maar het bestaan van deze, behoorlijk geavanceer-

de,, statistische technieken ontdekte ik te laat. Ik heb mij dus moeten behelpen met minder 

gesofisticeerdee technieken, en hoop in de toekomst nog eens een grondiger analyse van deze 

gegevenss te maken. 

Dee correlatie tussen grappigheid en grofheid over de hele vragenlijst is berekend over de 

gemiddeldee scores van de moppen: de moppen zijn bij deze correlatie de cases (en niet de 
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respondenten).. In tabel 9.1 staan ook de afzonderlijke correlaties tussen grappigheid en 

grofheid,, berekend over personen, en niet over moppen, vermeld; en hieruit blijkt dat er 

nogall  wat variatie is in deze relatie. De berekening van de algemene correlatie tussen grap-

pigheidd en grofheid over alle moppen leidt dus onvermijdelijk tot verlies van informatie. 

Echter,, deze correlatie met de moppen (en niet de respondenten) als cases maakt echter 

wc!!  de meer algemene tendens in de relatie tussen grappigheid en grofheid duidelijk. Daar-

naastt vergemakkelijkt het ook de vergelijking met een andere correlatie: die tussen grappig-

heidd en aantal woorden. Hier waren de cases - uiteraard - ook de moppen, en niet de res-

pondenten.. Tabellen 9.2 en 9.3 zijn gebaseerd op dezelfde methode: de berekening van 

correlatiess met de moppen als cases. De cijfers in deze tabellen zijn gebaseerd op de ge-

middeldee beoordelingen van grappigheid en grofheid van elke mop voor verschillende soci-

alee categorieën: dus de grappigheid en grofheid voor elke mop voor mannen en vrouwen, 

verschillendee leeftijdsgroepen, en hoger en lager/ middelbaar opgeleiden afzonderlijk. 

Hett meest gecompliceerd was echter het probleem dat naar voren komt in de paragraaf 

'graptechniekk en smaakverschil in de vragenlijst'. De oplossing die ik hier heb gekozen is: 

hett vergelijken van de rangordes van de waardering van de moppen door verschillende 

groepen;; en de gemiddelden van de beoordeling door verschillende groepen. Zoals aange-

gevenn in de tekst kwam hieruit naar voren dat er tussen mensen met verschillende oplei-

dingsniveauss weinig verschil bestond in rangorde, maar wel verschil in gemiddelde waarde-

ring.. Bij leeftijdsverschil was dit precies andersom: de gemiddelden verschilden relatief 

weinig,, maar de rangordes verschilden sterk. Sekseverschil zat hier ongeveer tussenin. Om 

tee beginnen heb ik simpelweg geteld hoe veel moppen meer dan vijf posities hoger of lager 

inn de rangorde van de verschillende groepen stonden. Deze percentages staan weergegeven 

inn noten 5 t/m 7 van hoofdstuk 9. 

Err is echter ook een geavanceerder manier om zicht te krijgen op de overeenkomsten in 

dee relatieve ordening van de moppen: door te kijken naar de correlaties van de gemiddelde 

beoordelingenn van de afzonderlijke moppen door verschillende groepen. Dus: de gemiddel-

dee beoordeling van mannen en vrouwen voor mop 1, de gemiddelde scores van mannen en 

vrouwenn voor mop 2, etc. Bij correlaties kijk je immers naar het verband tussen de scores 

vann de variabelen, zonder dat je kijkt naar de hoogte van deze scores. Ofwel: je kijkt ook 

naarr de ordening die mensen aanbrengen, zonder dat de hoogte van de beoordeling van 

belangg is. De correlatie (Spearman's rho) tussen scores van hoogopgeleiden en van laag- en 

middelbaarr opgeleiden was zeer hoog: 0,95. De enorme hoogte van deze (en vergelijkbare) 

correlatiess is bedrieglijk: het gaat hier steeds om niet meer dan 35 variabelen, en dat zijn 

bovendienn gemiddelde beoordelingen van dezelfde moppen. Het zou dus wel erg verbazend 

zijnn als er geen correlatie gevonden zou worden. 

Echter,, er waren wel degelijk variaties. De correlatie tussen beoordelingen van verschil-

lendee opleidingsniveaus is echter hoger dan de correlaties voor sekse: deze was 0,90. Deze 

290 0 



beidee correlaties waren bovendien aanzienlijk hoger dan de correlaties tussen leeftijdsgroe-

pen:: vooral de correlatie tussen de scores van de groep onder de dertig en degenen ouder 

dann zestig is aanzienlijk lager dan de andere: 0,49. De correlatie tussen ouderen en de mid-

delgroep,, en tussen jongeren en de middengroep, is minder spectaculair: respectievelijk 

0,811 en 0,82. Deze correlaties bevestigen dus het patroon dat werd gevonden door het tellen 

vann moppen die verder van elkaar af stonden. Op basis hiervan concludeer ik dat ze toch 

well  een indicatie geven van verschillen tussen de scores van de verschillende groepen; 

hoewell  de hoogte met een korrel zout genomen moet worden. 

BijBij  hoofdstuk 6: Clusters en humorstijlen 

Dee vorming van de clusters heeft door de ongewone structuur van de data nogal wat valse 

startss gekend. Aangezien de resten van deze valse starts nog altijd doorwerken in de cluste-

ring,, zal ik hier kort op ingaan. In eerste instantie wilde ik bij de analyse van de waardering 

vann de humoristen en televisieprogramma's gebruik maken van factoranalyse. Echter, de 

statistischee analyse werd sterk bemoeilijkt door het - op zich logische - feit dat bijna 

niemandd alle humoristen en televisieprogramma's kende. Hierdoor was het nauwelijks mo-

gelijkk factoranalyses op de waardering van deze items uit te voeren, zoals ik gedaan heb bij 

dee waardering van de moppen. Voor factoranalyses is het namelijk nodig dat er voor elke 

respondentt voor elk item een score bestaat (of in elk geval min of meer). Ik heb verschillen-

dee factoranalyses uitgevoerd waarbij items paarsgewijs werden uitgesloten (en dus niet elke 

respondentt met een 'ken niet' uit de berekening werd gehouden), en waarbij ik ook items 

waarvann ik zeker wist dat ze niet correleerden met andere items wegliet. Uiteindelijk heb ik 

itemss waarvan ik wist dat ze wel met andere correleerden, maar die erg onbekend waren, 

zoalss Teeuwen en De Hunkering, weggelaten in de berekening. Hiermee kreeg ik op zich 

goedd te interpreteren factoren, die altijd in de buurt kwamen van het in hoofdstuk zes be-

schrevenn vier-factor-model, maar er traden merkwaardige vertekeningen op, die werden 

veroorzaaktt door het paarsgewijs weglaten van items. Het bleek bovendien in veel gevallen 

zelfss onmogelijk om factoranalyses te maken omdat de matrix door de vele ontbrekende 

variabelenn niet meer klopte. 

Vervolgenss heb ik eerst mijn toevlucht genomen tot het grafisch weergeven van de 

paarsgewijzee correlaties tussen elk tweetal items - primitief, maar wel duidelijk. Deze grafi-

schee voorstelling van alle correlaties leidde tot een zeer gecompliceerd netwerk van correla-

ties.. De resultaten van deze serie correlaties kwamen dicht in de buurt met de factoren die 

werdenn geproduceerd door de factoranalyse. Blijkbaar maakt het niet zoveel uit voor dit 

patroonn hoeveel respondenten mee werden genomen in de berekening. Echter, op basis van 

dezee correlaties kon ik geen echte clusters vaststellen: er waren wel duidelijke groepen, 

maarr de begrenzing van deze groepen lukte niet op basis van steeds veranderende factorsco-

ress en ook niet op basis van een netwerk van correlaties. 
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Uiteindelijkk heb ik besloten om eerst een factoranalyse te doen van de bekendheid van 

dee verschillende humoristen en televisieprogramma's - het resultaat van deze analyse leek 

overigenss verrassend op de factoren die uit de factoranalyses van de waardering kwamen, 

hieroverr meer hieronder - zodat ik op basis van deze analyse steeds één samenhangende 

groepp variabelen die bij bepaalde mensen niet bekend waren uit kon sluiten. De factoranaly-

see (principale componenten, varimax rotatie) van de bekendheid met de personen en televi-

sieprogramma'ss (ik besef overigens dat er wat haken en ogen zitten aan het uitvoeren van 

eenn factoranalyse op binaire variabelen) resulteerde in de volgende vier clusters: 

1.. Kan, Carmiggelt, Sonneveld, Van Vliet, Tailleur, Bloemendaal, Hermans en Schmidt. De vete-
ranenn minus Schouten, dus 
2.. Deelder, Dorrestijn, Ederveen, Haenen, Jekkers, Reve, Schippers, Teeuwen, Jiskefet, Monty 
Python.Python. Dit lijk t op de vPRO-stijl, maar er zijn wat opvallender verschillen. De Jonge en Koot en 
Bicc vallen erbuiten; die kent iedereen, al worden ze niet door iedereen gewaardeerd. Ook De 
HunkeringHunkering en Absolutely Fabulous, beide zeer onbekend, vallen erbuiten. En Jekkers hoort hier 
well  bij: hij is bekend bij dezelfde mensen die ook de intellectuele humor kennen, maar wordt niet 
gelijkelijkk gewaardeerd. 
3.. Brandsteder, Finkers, Kaandorp, Millecam, Schouten, Allo Allo, Banana Split, Flodder, Mop-
pentoppers.pentoppers. Ook dat nog!. Dit lijk t op het volkse cluster; zij het met enige verschillen. Van Duin 
konn niet in de analyse worden opgenomen, omdat iedereen hem kende (geen variantie, dus niet 
geschiktt voor factoranalyse), Tailleur hoorde bij de ouderen, en ook Over de roooie viel hier bui-
ten.. Finkers en Kaandorp horen hier bovendien bij: die zijn dus bekend bij hetzelfde publiek als 
hett volkse cluster, maar worden niet op dezelfde manier gewaardeerd. 
4.. een laatste cluster, dat niet de vedettes is. Zij konden namelijk niet worden opgenomen in de 
analyse,, omdat zij (met Van Duin) zo algemeen bekend waren dat er geen factoranalyse op kon 
wordenn uitgevoerd. Het laatste cluster bestaat overwegend uit enkele items die niet bij een van de 
beschrevenn smaken vielen: Friends, The Late Show, en De Hunkering, Over de roooie en Oppas-
sen'.sen'. Alleen bij deze laatste groep lijkt geen enkel verband te bestaan met de waardering van deze 
programma's. . 

Dee overeenkomsten met de humorstijlen op basis van waardering zijn frappant. 

Naa deze analyse van bekendheid heb ik verschillende factoranalyses gedaan van de 

waarderingg van variabelen die buiten een bepaald 'ken niet' cluster vielen: zo kon ik steeds 

verderr zoeken naar factoren in groepen variabelen waarin nog altijd data ontbraken, maar 

waarinn dit toch iets overzichtelijker was geworden. Op basis hiervan heb ik inderdaad weer 

dee vier hier beschreven factoren gevonden (dit patroon was duidelijk zeer robuust); en op 

basiss van deze factorscores heb ik vervolgens de clusters afgegrensd - het probleem was 

uiteindelijkk immers de afgrenzing: wat valt nog wel onder een cluster, wat niet meer? De 

waarderingg voor de humoristen en televisieprogramma's in deze clusters laadden minimaal 

0,355 op de verschillende, voor 'ken niet' gecorrigeerde, factoren. 

Bijj  nader inzien had ik voor deze clustering beter meteen gebruik kunnen maken van andere 

statistischee technieken dan factoranalyse, te weten non-lineaire principale componentenana-

lysee (PRINCALS) en categorische principale componentenanalyse (CATPCA) - een soort 

factoranalysee voor nominale en ordinale variabelen, verwant aan de methode waarmee 
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Bourdieuu de mooie plaatjes in La Distinction gemaakt heeft. De resultaten van een PRIN-

CALS-analysee van de waardering van de humoristen en televisieprogramma's is weergege-

venn in figuur 6.1. Uit deze analyse komen inderdaad de veteranen, en de volkse en elitaire 

humorr scherp naar voren. De vedettes vallen min of meer onder de elitaire humor. De kwa-

drantenn van dit figuur vallen mooi samen met de verschillende stijlen; de horizontale as valt 

ongeveerr samen met de hoog-laag-tegenstelling; de verticale as onderscheidt op leeftijd, 

maarr eveneens op het hoog-laag-onderscheid. Strikt genomen zou de analyse een stuk een-

voudigerr zijn geworden als de assen lagen waar nu de diagonalen lagen. In dat geval zou de 

enee as namelijk met leeftijd, en de ander met opleiding te maken hebben. Bij een latere 

analysee met een verwante methode, CATPCA, was dit dan ook het resultaat. Dit wordt later 

inn dit hoofdstuk besproken. 

Tegenn de tijd dat ik deze analysemethoden ontdekt had, had ik de clustering echter al op 

dee hierboven beschreven, nogal omslachtige manier, aangepakt. Ik kreeg echter uit de 

PRINCALS-analysee niet de indruk dat ik deze clustering in vier (a drie) stijlen moest her-

zien,, en heb de indeling in clusters dus maar zo gelaten. De PRINCALS-analyse in figuur 

6.11 heeft alleen betrekking op de waardering. In een nog later stadium heb ik een analyse 

gemaaktt waarin ook de bekendheid met de verschillende variabelen werd verwerkt 

Figuurr 6.2 bevat een PRINCALS-analyse waarin ook de bekendheid met de items is weer-

geven.. Hiertoe werden de variabelen omgecodeerd tot een variabele met drie waarden: ken 

niet,, wordt wel gewaardeerd (4 of 5), wordt niet gewaardeerd (1, 2 of 3) De neutrale score 

hebb ik ondergebracht bij 'niet gewaardeerd', omdat ik uiteindelijk toch geïnteresseerder ben 

inn voorkeur dan in afkeer. Het belangrijkste verschil tussen deze analyses en de eerdere, 

gebaseerdd op factoranalyse, is dus dat de rol van bekendheid in dit type analyse veel duide-

lijkerr wordt. 

Mett deze zelfde omgerekende scores voor voorkeur, afkeer en bekendheid heb ik ook 

eenn driedimensionale analyse kunnen maken van waardering, afkeur en bekendheid. Hier-

voorr heb ik CATPCA gebruikt; een techniek die sterk verwant is aan PRINCALS. Ik heb 

uiteindelijkk besloten om deze analyse niet op te nemen in het hoofdstuk, omdat het hier gaat 

omm een vrij gecompliceerde analyse. Aangezien het ging om driedimensionale afbeeldingen 

warenn de plaatjes bovendien ook niet erg toegankelijk. Daarnaast: de analyse ondersteunde 

voorr een belangrijk deel wat toch al bleek uit andere, toegankelijker figuren en tabellen. Ik 

zall  hier echter wel ingaan op deze analyse, omdat het wel een verfijning biedt van de patro-

nenn zoals beschreven in hoofdstuk zes. 

Dee driedimensionale analyse van de humoristen en televisieprogramma's met CATPCA 

leiddee tot drie goed interpreteerbare dimensies die het best te omschrijven zijn als: voorkeur 

voorr elitaire humor; voorkeur voor de veteranen, en voorkeur voor volkse humor. In de 

figurenn Al t/m A3 zijn de resultaten van deze analyse weergegeven. Aangezien het verband 
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mett leeftijd, op de tweede dimensie, vrij duidelijk is geef ik hier alleen de scores van enkele 

volksee en elitaire humoristen en televisieprogramma's weer. 

Zoalss te zien in figuur A2 en A3 staat op de eerste dimensies de voorkeur voor volkse 

humoristenn tegenover de afkeer daarvan; terwijl op de derde dimensie 'ken niet' staat te-

genoverr zowel voorkeur als afkeer. Bij de elitaire humoristen en televisieprogramma's staat 

opp de eerste dimensie 'ken niet' tegenover 'ja', en zit 'nee' hier ongeveer tussenin; op de 

derdee dimensie staat 'ja' tegenover 'ken niet' en 'nee'. De eerste dimensie valt dus te inter-

preterenn als: voorkeur voor volkse smaak/ onbekendheid met elitaire humor versus afkeer 

vann volkse humor/waardering van elitaire humor- het patroon dus dat beschreven is in de 

paragraaff  over 'stijl, status en kennis'. Er is hier één merkwaardig aspect aan: voorkeur voor 

volksee humor valt ongeveer gelijk met onbekendheid met volkse humor. Zoals blijkt uit 

figuurr A2 hebben onbekendheid met Ron Brandsteder, en de voorkeur voor Ron Brandste-

derr ongeveer dezelfde score. Helemaal aan het eind van deze dimensie staat zelfs de onbe-

kendheidd met Sylvia Millicam. En dit klopt ook wel: de onbekendheid met deze volkse 

artiestenn is het absolute tegendeel van een elitaire smaak. Deze eerste dimensie valt dus te 

benoemenn als: elitaire humor versus niet elitair. 

Dee derde dimensie is sterk verwant aan de eerste dimensie, maar geeft vooral bij de 

volksee humoristen een ander beeld: de verdeling in het kwadrant rechtsboven in figuur A2 

lijk tt meer op een parabool. In deze dimensie staat onbekendheid met volkse humoristen 

tegenoverr waardering, maar afkeer van deze volkse humoristen staat op deze dimensie rela-

tieff  dicht bij voorkeur. Bij de elitaire humoristen liggen afkeer en onbekendheid vrij dicht 

bijj  elkaar. Onbekendheid van volkse humoristen en televisieprogramma's staat hier onge-

veerr op één lijn met waardering voor elitaire humor. 

Dezee dimensie is het best te omschrijven als: volks versus niet volks - een dimensie die 

uiteraardd sterk verband houdt met elitair versus niet elitair. Omdat de volkse humoristen en 

televisieprogramma'ss zoveel bekender waren, zien we hier dat onbekendheid voor de meest 

extremee scores zorgt. 

Hoewell  ik deze dimensie aanduid als volks versus niet volks laat hij ook nog wat anders 

zien.. In deze dimensie gaat het eigenlijk om het omgekeerde patroon van de eerste dimen-

sie.. In de paragraaf over 'stijl, status en kennis' werd al opgemerkt dat het weliswaar zo was 

datt hoger opgeleiden meer kenden, en daardoor meer afkeurden, maar dat zij ook minder 

wistenn van volkse humor; terwijl lager opgeleiden misschien wel minder wisten van elitaire 

humor,, maar dat ze, wat er was ook lager waardeerden. Ofwel: de balans tussen afkeuring 

enn onbekendheid is anders bij hoger en lager opgeleiden, maar het gaat altijd om een com-

binatiee van beide. Dit is ook zichtbaar in de derde dimensie, die dus duidelijk het perspec-

tieff  van de volkse humor laat zien. Echter, dit bleek ook al uit tabel 6.1; en ik wilde de za-

kenn niet verder compliceren. 
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eenn combinatie van beide. Dit is ook zichtbaar in de derde dimensie, die dus duidelijk het 

perspectieff  van de volkse humor laat zien. Echter, dit bleek ook al uit tabel 6.1; en ik wilde 

dee zaken niet verder compliceren. 

Omm te beginnen is echter in figuur Al de samenhang weergegeven tussen de drie dimen-

sies,, sociale achtergrondvariabelen en de indeling in humorstijlen. In CATPCA kon ik de 

socialee achtergrondvariabelen invoeren zonder ze mee te nemen in de analyse. Dit betekent 

datt de sociale achtergrondvariabelen de analyse niet beïnvloedden, maar dat ze pas na af-

loopp ingepast konden worden. Hieruit blijkt nogmaals het sterke verband tussen de achter-

grondvariabelenn en de drie gevonden dimensies. Sekse is overigens niet opgenomen, omdat 

err op geen van de dimensies een sekse-effect werd gevonden. 

Figuurr  Al : Humorstijlen , opleidingsniveau en leeftijd en hun relatie met de 
dri ee dimensies uit de CATPCA-analyse. 
N.B.:N.B.: deze variabelen waren niet meegenomen in de analyse. 
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Figuurr  A2. 
Scoress van enkele volkse humoristen en televisieprogramma's in de driedimensionale 
CATPCA-analyse. . 
N.B.:N.B.: De analyse betreft niet alleen de volkse stijl, maar alle items uit de vragenlijst die 
deeldeel uitmaakten van één van de vier humorsmaken. Leeftijd en opleidingsniveau zijn weer-
gegevengegeven in de figuur, maar niet meegenomen in de analyse. 

LEGENDA: : 
Bananaja/nee/kn: : 
Brandja/nee/kn: : 
Flodderja/nee/kn: : 
Milleja/nee/kn: : 
Mtoppersja/nee/kn: : 
Oppasja/nee/kn: : 
Vanduinja/nee/kn: : 

voorkeur/afkeer/onbekendheidd v. Banana Split 
voorkeur// afkeer/ onbekendheid v. Ron Brandsteder 
voorkeur/afkeer/onbekendheidd v. Flodder 
voorkeur// afkeer/ onbekendheid v. Sylvia Millecam 
voorkeur// afkeer/ onbekendheid v. Moppentoppers 
voorkeur/afkeer// onbekendheid V. Oppassen'. 
voorkeur/afkeer/onbekendheidd V. André van Duin 
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Figuurr  A3. 
Scoress van enkele elitaire humoristen en televisieprogramma's in de driedimensionale 
CATPCA-analyse. . 
N.B.:N.B.: De analyse betreft niet alleen de elitaire stijl, maar alle items uit de vragenlijst die 
deeldeel uitmaakten van één van de vier humorsmaken. Leeftijd en opleidingsniveau zijn weer-
gegevengegeven in de figuur, maar niet meegenomen in de analyse. 

LEGENDA: : 
Ederja/nee/kn n 
Jiskefetja/nee/kn n 
Reveja/nee/kn n 
Kootbieja/nee/kn n 
WimTja/nee/kn n 

voorkeur/afkeer/onbekendheidd v. Arjen Ederveen 
voorkeur// afkeer/ onbekendheid v. Jiskefet 
voorkeur/afkeer/onbekendheidd v. Gerard Reve 
voorkeur// afkeer/ onbekendheid v. Van Kooten en de Bie 
voorkeur// afkeer/ onbekendheid v. Wim T. Schippers 
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