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Hans Prinzhorn (188ó-l9JJ), a¡rs en

fi Iosoof met kunsrhisrorische inreresse,

was na de Eersre Wereldoorlog weri<-

zaam als ¡ssistent aan de psychiatrische

kliniek in Heidelberg. Als gevolg van

een op het einde van de negentiendc

eeuw langzaam op gang komende veran-
dering in de psychiatrie, van fysiek naar

psychisch onderzoek van geesteszieLen,

werd indertijd in sommige klinieken het
werk van de a¡tistiek begaafden onder
hen rer bescudering en te¡ even¡uele

diagnose bewaard. Ook in de Heidel-
bergse kliniek was een dergelijk bestand

aanwezig, Om de kijk daarop te verbre-
den stuu¡de Hans Prinzhorn, gesreund

door de toenmalige di¡ecteur K¿¡l
Wilmanns, in 1919 en 1920 een rond-
schrijven naar prir ate en overheidsin-
stellingen voor psychiatrische patiënten
in Duitsland, Zwirserland, Oostenrijk,
Italiê, Nederland, Polen en Japan, met
hct vcrzoek artistieke werken in bruik-

leen te geven. De respons was overwel-
digend. Toen Prinzho¡n medio 1921 uit
Heidelberg vertrok, telde de collectre

- inmiddels en voorzover nodig in
plaats van 'in bruikleen' ten geschenke

gevraagd - ongeveer 4500 werken,
afkomstig van circa 450 personen. Was

de Heidelbergse collectie in 1895 doo¡
de roenmalige direcreur Emile Krae-
pelin nog gebruikt om het we¡k va¡
destijds 'moderne' kunstenaars tot gek-

kenwerk te stigmatiseren (zoals in 1938

ook de nazi's zouden doen), Prinzhorn
gebruikte dezelfde maar nu uitgebreide
collectie om de esthetische zo niet
artisdeke waarde daa¡yan te benadruk-
ket In ziln boek Bildnerei der Gei¡te¡-

þrønþenl uit 1922 - wa¿¡in een deel van

de collectie werd getoond en w¿¿rin

werken van afzonderlijke patiënten met
schilderijen en tekeningen van onder
artderen Alf¡ed Kubin, Vincent van

Gogh, James Ensor en Emil Nolde wer-
den vergeleken - betoogde Prinzhorn
dat ongeschoolde geesteszieken, met
name schizofrenen, niet zelde[ âfbeel-
dingen maken die niet te onderscher-

den zijn van echte kunsr. Äfzonderlijk
beschouwd ve¡tonen ze dikwijls verras-

sende oyereenkomsten met kinderteke-
ningen, met artefacten van primitieven
en met voo¡werpen uit onderscheiden

cultuurperiodes. In de intuitie en inspi-
ratie die tot de we¡ken hebben geleid,

zag Prinzhorn een zee! nãuw ve¡bând

met de (toenmalige) contemporaine

kunst (expressionisme, symbolisme),

zij het dat de 'normale' kunstenaa¡ in

zijn drang naar inspiratie bewust streeft
naar een bepaalde psychische instelling
d¿n rvel deze (met welke middelen dan

ook) probeert op te wekken, terwitl die
voor de scheppende schizofreen vân-

zelfsprekend is. Als het goed was zou
die vanzelfsprekendheid ook buiten het
gekkenhuis gewoon moeten ziin. Met
het (nog te verwerven) betere inzicht in
schizofrenie hoopte Prinzhorn op meer
begrip voor en inzicht in het zielenle-
yen van schizof¡enen, welk inzicht op

ziin beurt weer zou kunnen leiden tot
een beter begrip vân de mensheid in het
algemeen. Dit laatste is overigens nog

steeds het credo vân de huidige leiding
van de psychiatrische universiteitskli-
niek Heidelberg en de beheerders van

de P¡inzhorncollectie. 2

Gedurende de jaren rond 1930 we¡d
een gedeelte van de collectie door
overwegend kunstverenigingen ten-
toongesteld in een aantal Duitse steden

en in Basel, Genève en Parijs. Behalve

het misbruik dar de nazi's via de ren-
too¡stelling Entartete Kan¡Í vt¡ eert
aantal werken uit de collectie maakten

om eigentijdse schilde¡s aan de kaak

te stellen, mer alle gevolgen van dier',
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vond ook eeIl aantâl van de makers van

die werken de dood dankzij de natio-
naal-socialistische euthanasie\vetgeving.

Rondom de collectie bleefhet stil,
totdat deze in 19ó3 werd herontdekc.

Dan begint een machinerie op gang te
komen waarmee de collectie door rond-
reizende tentoonstellingen van selecries

meer en meer bekendheid krijgt en met
hulp van sponsors na¿r behoren wordt
geordend, geconserveerd, gearchiveerd,

via transcripties en een voorbeeldige

databank toegankelijk wordt gemaakt en

een permanente tentoonstellíngsfiìimte
krijgt in de Psychiatrische Universiteits-
kliniek van Heidelberg.

Meer dan Wand¿rhül¡en d" Wìl-
lentkaroen, waarvan de afzonderlijke

woorden de titel vo¡men van tu/ee te[-
toongestelde en iû de catalogus opge-
nomen werken, dekt de mooi gevonden

rcrú G.h.;,i rchrirt de lading van het-
geen op deze zqlervende tentoonstel-
ling is te zien: zelfgemaakte schriften
en boeken, kladschriften, schoolschrif-
ten, schetsboeken, tekenblokken, fohan-
ten en gebundelde manuscripteq dool
ongeveef veertig kunstenââ¡s gemaâkt

tot dagboek, poëziealbum, agenda,

kalender, gebedsboekie, oorkonde of
gewoon gebruikt om, ål dan niet in
combinatie mer elkaâr, te tekenen, tc
schilderen, collages te mâken en voor¿l
te schrijven. Geheìm rcbriftkan er op

duiden dat deze geschriften ons tot nu

toe vrijwel onbekend waren, maat kan

evengoed een benâdrukking zijn van

'geheimschrift', schrift met geheime

lerters, cijfers of tekens, uitsluitend
leesbaar voor de schrijver en dikwiils
gesch¡even ir een taal die voor niemand

behalve voo¡ hem ofhaar te begrijpen
is. Volgens de auteu¡s en samens¡el-

lers van de catalogus is de vooroaamste

drijfveer achter al dit werk het scheppen

van orde, het aanbrengen van ordening
in de eigen geest, in het eigen bestaan.

De make¡s onde¡scheiden zichv¿n
'officiële' kunstenaars doo¡ niet te talen

naar erkenning door ofwaardering van

ande¡en. Het maken, het scheppen, was

voor hen een totaal individuele aange-

legenheid, waarin ze niettemin houvast

moeten hebben gevonden en, gezien de

resultaten, in de meeste gevallen ook
enig plezier moeten hebben erva¡en

Wat in de catalogus is afgebeeld, is

dikwijls vreemd, maar altijd fascinerend

eû intrigerend; wat de m¿ker heeft
bedoeld kunnen we in de meeste geval-

Ìen slechts raden, de transcripties van

geschreven telsten ren spiit. Een var-

de uitzonderingen vo¡mt Emma Hauck,

in 1909 als dertigjarige in de psychia-

crische kliniek van Heidelberg opgeno-
men. ln de brieven aan haar man, die

overigens nooit werden doorgestuurd,
schrijft ze met potlood uiteindelijk
alleen nog een paar woorden als '11¿r-

zeø¡¡chøîz þomm' e¡'Komm, komm', tel-
kens opnieuw, naast elkaar, over eÌkaar,

tot de teksr onleesbaa¡ wordt en er
geschreven kolommen in grijs en zwart
zi¡hrh¡ar hliiven

Marie van Dijk, Amsterdam
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Het overkomt je doorgâans maar eens

in de paar jaar. Dat je ían begin tot eind
gegrepen wordt door een verhandeling

in een dissertatie, en dat alles je even

he¡kenbaar als deugdelijk voorkomt.
Onlangs gebeurde het me eindelijk
weer eens, met he! proefsc]¡rift Goede

hamor, slecbte tmaøk v¿n Giselinde
Kuipers, de laatste promovenda vân de

hoogleraar sociologie J. Goudsblom.

Het is een boek over moppen en over

sociale ve¡schillen in gevoel voor humor

dat voor veel onde¡zoekers van belang

kan zijn: sociologen, antropologen,
etnologen en aanverwante mers- en

cultuurwetenschappers,

In het ee¡ste deel van de studie

('Theorie en methode') vinden we de

min of meer obligate beschouwingen

ove¡ fenomenen als humor en de lach,

alsmede een uiteenzetting oYer de

onderzoeksopzet. Helder en belangwek-

kend zijn de verhandelingen van Kuipers

over de verschillende theorieën omtrent
humor: de incongruiteitstheorie, de

superiorireitstheorie en de ventieltheone.

De eerste zegt nog het meest over hoe
humor in elkaar steekt: e¡ vindt iets

onverwachts plaats, en de ambiguiteit
brengt ons aan het lachen. De superi-



(rl o¡ireirsrheorie gâar mâar ten dele op:
F nier alle humor draai¡ om het screlen

van het eigen ego en het kleine¡en van
de o,lt-grorp. De yenrieltheorie zegt
yoo¡al iets over de functie van humor,
die een oncladende werking ftan hebben.

Io de navolgende rwee delen (,Stiil
en sociale achtergrond: de waardering
van een genre' en ,Smaak en kwaliteit:
de waardering van afzonderlijke mop-
pen') komt Kuipers pas echt goed op
dreef. Zowel op basis van enquêtes als
op basis van diepte-interviews komt
zij tot een aantal globale tweedelingen
in de Nede¡landse samenleving. Ten
ee¡ste bestaât er een duidelijk gender_
verschil waar het gaât om het yertel-
len vân moppen. Doorgaans hebben
moppen een mannelijk-chauvinistische
inslag, en ze rvorden dan ook meestal
doo¡ mannen ye¡teld. V¡ouwen kun-
nen wel om moppen lachen als ze ze
horen, ma¿r ze yertellen zelf zelden
grappen. 'Ik kan ze niec onthouden,, is
een veelgehoord excuus. Maa¡ daar zit
mee¡ achter Themâtisch Aezieq heb-

B ben vrouwen gewoon minder af6nitei¡
- met de bestâânde moppen ed vrou.wefl
.$ beschikken veel minde¡ vaak ove¡ de
õ communrcaleve bravoure die nodig is
õ om eerr mop ir een gezelschap te ver-
ã tellen. Moppen horen niet bij vrouwen
Ë en moppentâppende mannen gaan ook
! op hun tellen passen als e¡ vrouwen in
F het publiek zijn: harde en ste¡k seksu-

5 eelgerinre moppen worden yermeden

Ç om de gevoelens van de aanwezige
ã vl'0uwe¡ì te sP¡ren.

Vervolgens onderkent Kuipeis - erigs-
zins tor hã¿¡ eigen yerrassing - een
tamelijk scherp klassenye¡schil. In de
lagere sociale klassen en in kringen
van de middenstand (winkeliers, ver-
tegenwoordigers) wordt moppen tap-
pen als iets gezelligs en aangenaams
ervaren. In de hogere kringen is het
tappen vân moppen eigenlijk not done:
men houdt nier van ,onpersoonlijke,,

geprefabriceerde mopjes en heeft veel
meer waardering voor een toepasselijke,
c¡eâtieve kwi¡kslâg die spontaan gede-
biteerd wo¡dt. Het tappen van moppen
in de hogere klassen getuigr vân slechte
smaak. Hoger opgeleiden waarderen
vooral geestigheid, intelligentie en
inventiviteit. In de ogen van hoger
opgeleiden domineren moppen al snel
een gesprek en kunnen ze dodelijk zijn
voor een goede dialoog. Lager opgelei-
den benadrukken her belang van ¿gezel-

ligheid' en sociabiliteit. Het is niet zo
dat Kuipers geen uitzonderingen op de
regels heeft gevonden: er bestaân .wel

degelijk vrouwelijke moppentappe¡s en
hoger opgeleide liefhebbers van mop-
pen, ma¿r ze vormeo een minde¡heid,
De performønce - de manier van brengen
met gebaren, woordkeus, stemgebruik
en dergelijke - is voor de moppenlief-
hebbers overigens soms nog belangrij-
ke¡ dan de daadwerkelijke inhoud van
de mop. Een goed gebrachte mop, liefst
met een rarrariefflink uitgewerkte plot,
kan op de meeste waardering rekenen.

Tenslotre is er nog een dubbele
tweedeling in de waardering v¿n soo¡-

ten humor. Kuipers spreekt in dit ver-
band van'humorstijl' en oqderscheidr
globaal die van het Àndré varì Duiu-
cype en die van heL Freek de Jonge-
type. De hoger opgeleiden erva¡en de
'volkse' humor als ,plat', terwijl de ,eli-

tai¡e'humor voo¡âl op onbegrip stuit bij
de lager opgeleiden. Elitai¡e humor k¿n
voor lager opgeleiden ronduit ontoe-
gankelijk zijn, terwijl de volkse humor
door de hoger opgeleiden wel begrcpen
wordt, maar niet gewaa¡dee¡d. De waa¡-
dering van bepaalde soorren humor is
ook leeftiidsa fhankeliik: ouderen leg-
gen een voorkeur aan de dag voor de
wat 'brâyere' moppen, jongeren vinden
die moppen flauw en houden meer van
harde, shockerende humor.

Kuipers staat verder uitgebreid
stil bt de yraag wâârom moppen leuk
gevonden worden. Ze toont daarbij
aan dat elke mop een bepaalde piinlijk-
heidsdrempel overschriidt en een taboe
beroerr (zoals seks. domheid, onaan-
gepast gedrag, ziekte, handicap, dood,
geloof, etniciteit of macht). Iedere
mop is in zeker opzicht een verboden
vrucht. E¡ wo¡dt echter niet gelachen
om moppen die niet ve¡ genoeg g¿¿n
(te flauw), maar ook niet om moppen
die een te groot taboe behandelen (te
pijnlijk); als een mop te erg is, is hij
ook nier leuk mee¡. Door her grens-
overschrijdende karakter van moppen
kunnen ze op verschillende manie¡en
als kwetsend wo¡den eruâren: moppen
met stereorypen (negers zijn lui), zieke
moppen (holocaus¡moppen), arrilude-

grappen (er zijn teyeel Tìrrken), mop-
pen-ten-koste-van-anderen (christenen,
slach¡offers van een ramp). Dat moppen

steeds harder en grover ziin geworden,

heeft te maken met de verschuivende

pijnlijkheidsdrempels in de Nederlandse

maatschappij in de loop van de tijd. Hoe
kwe¡send men een mop vindt, hangr

sterk afvan de persoon, al zijn er wel
wat algemene patronen aan te wiizen. In
de hogere klassen wordt etnische humor
vaker als schokkend ervaren en i¡r d(
lagere klassen worden g¡appen over
geloof, dood en rampen eerder pijnlijk
gevonden.

Dit zijn - heel in het kort - de bevin-
dingen in het proefschrift van Kuipers.
Het gevaar van een samenvâtting âls

deze is, dat de indruk wordt gewekt dat

Kuipers vooral evidenties rvetenschap-

pelijk heeft bewezen. Benad¡ukt moet
'worden d¿t zü wel degeliik ook allerler

nuanceringen inbouwt en dat zij enkele
belangrijke noties introduceert.

Tot h¿¿r ve¡diensten mogen we
de int¡oductie van het begrip 'com-
municatiestijl' rekenen in ve¡band met
het moppen vertellen. Kuipers doelt
daarmee op een 'spreekstijl' zoals die
binnen bepaalde groepen gebruikelijk is.

Het tappen van moppen kan beschouwd

wo¡den als een tamelijk competitieve,
dominante en zelfs ¿gressieve marier
van spreken, die de gewone conversatie

als het ware lamlegt. Deze commum-
câtiestijl komen we vooral tegen bii de

lagere sociale klassen. Meer nog dan

tegen de moppen zelf, maken hoger

opgeleiden en vrouwer bezwaa¡ tegen

deze specifieke communicatiestijl.
Een tweede belangrijke notie is die

vân de mop als 'kleine samenzwering':
de in-groap spant met moppen als het
ware samen tegen de oraÍ-grotlt, de

anderen en de andersdenkenden. De
mop appelleert aan een wij-gevoel en

brengt een (superieur) saamhorigheids-

gevoel teweeg. Verteller en luisteraa¡
zijn geliikgestemden: zij stemmen in
met de onderliggende boodschap van

de mop. Met humor kan meer gezegd

wo¡den dan serieus, eû dâarom kunÂen
in de mop de schoonmoeder, de feeks
yan eerr echtgenote, de homoseksueel

en de allochtoon gemakkelijker het
mikpunt worden. Dar regenwoordig in
de mop met de vrouw (regelmatig ook
gepersonificeerd in het domme blondje)
wordt afgerekend, is in feite een com-
pliment aan de emancipatiebeweging:

de v¡ouw heefr meer macht verworven,
en vormt dâardoor meer een bedreiging
in de perceptie van bepaalde groepen
m¿nnen. De boodschap van de mop rs

verder niet alleen vaak manneliik-chau-
vinistisch, maar ook hete¡oseksueel en

conse¡vatief.

Al staat het er nog zo terloops:
een belangrijke vaststelling is ook, dat

er rtiet zoiets bestaat als typisch Gro-
ningse, Amsterdamse, B.ãbantse of
Rotterdamse humor - hoe algemeen dit
ook aangenornen wordt. AIs het er op

aankomt, vertellen de moppentappers

allemaal dezelfde moppen, ongeacht

\üaar ze vânda¿n komen. Het enige

onderÌinge verschil is de eyentuele

st(eek- of stadstaal waarin de moppen

verteld worden, en lokale verwijzingen
in de moppen die verder niet bijzonder
van belang ziin. Iedere yerteller heeft
natuurlijk wel zijn specifieke repertorre,
maar dat is persoonsgebonden, niel
regionaal bepaald. Moppen vertellen rs

(net als verhalen vertellen in het alge-

meen) een vorm vân zelfpresentatie.

Het Nede¡landse moppenrepertoire als

geheel gunr ons nier zozeer een bli[.
op de mentaliteit van de s¿menlevirg,

maar weerspiegelt vooral de gevoelens,

(voor)oordelen, angsten en wensdromen
in de Iagere sociale klassen.

Moppen onrtrekken zich goeddeels

âan de smâakverschillen die Bou¡dieu
besch¡eef voo¡ kunst, literatuur, muziek
en eten. Tèrecht stelt Kuipers: 'Humor
is iets wat eerder fungeert âls een vorm
van cultureel kapitaal binnen de eigen

kring, dan als een distinctiemiddel tus-
sen verschillende milieus' 1op paginr
2ó3). Van kunst en dergelijke kan men

ook alleen genieten, maar moppen en
humor behoeven idealiter een publiek
en weerkl¿nk.

Het is wel te hopen dat de handels-

editie van Kuipers' p¡oefschrift minde¡
ontsie¡d wo¡dt door type- en stijlfou-
ten. Inhoudelijk valt er weinig in te
brengen tegen haar betoog. Het enige

waar ik echt moeite mee heb, is de al te
grote nadruk die zij legt op de gezel-
ligheidsfunctie van humor in lagere

sociale kringen (pagina 1ó5-1ó9). Die
functie valt niet te ontkerÌnen, maâr rs



€ tegelijkertijd enigszins srrijdig met het
'haantjesgedrag' en de sfeer van com-

petitie en rivaliteit die de lagere com-
municatiestijl zouden kenmerken. In
de interviews met moppentappers lijkt
het wel of iedereen het maar voortdrr-
rend gezellig wil houden, er nooit een

onvertogen woord valt en niernand e¡
ooit op uit is om te kwetsen. Hier zou
veldwerk in de praktijksituatie van de

kroeg of de sportkantine hebben kur-
nen uitwijzen, dat humo¡ en moppen

ook wel worden ingezet om personen

binnen de eigen groep te shockeren,

'op hun nummer te zetten' of zelfs 'af
te zeiken'. De sociabiliteitsvoorstel-
ling van Kuipers is me kortom wat te
rooskleurig. Als men vervolgens in een

enquête vraagt naar de grofheid van

bepaalde soorten moppen (pagina 201-

20ó, met name 204), dan krijgt men ook

snel sociaal wenselijke antwoorden, en

lijkt het al ras alsofer biina niemand

in Nederland om harde moppen kan

lachen. De kloof tussen gerapporteerd

en geobserveerd gedrag is ook Kuipers
niet ontgaan: 'Een man die mij vertelde
dat hij moppen over incest onder geen

enkele omstandigheid vond kunnen,
had ik bij de selectievar. Moplentoq-
perc,weliswaar op gedempte toon, een

incestmop horen vertellen' (pagina 213).

Opmerkelijk is dat blijkens de enquête

de moppenlieflebbers en de moppen-
harers dezelfde moppen leuk vinden, en

dezelfde moppen niet leuk.
Meer een detailpunr is de moeire

die Kuipers heeft met de absuÌde g¡âp

(pagina 175). Waar de meeste mop-
pen te classiÉceren vallen op grond van

bepaalde piinlijkheden of taboes die

worden aangeroerd, daar lijkt de absurde

mop zich aan deze indeling te onttrek-
ken. Volgens Kuipers wordt er geen

duidelijke pijnlijkheidsdrempel over-

sch¡eden. De uitzonderingspositie van

absurde humor is zeker onmiskenbaar.

Feit is echter, dat alle absurde moppen

een loopje nemen met de ¡ealiteir en

een stukje waanzin introduceren. Zij
Ieggen een bom onder de zekerheid die
wij denken te hebben over de wetma-
tigheden van het dageliiks bestaan en

de manier waarop de wereld in elkaa¡

steekt. Dit type mop haalt de ratio
onderuit waarop in de westerse wereld
zo vertrouwd wordt: d¿t is dan mis-
schien eerder verontrustend dan pijnlijk,
maar in elk geval leidt deze humoris-
tische aanval op de werkelijkheid ook
veelvuldig tot een lach.

Een ander detail is Kuipers' veron-
derstelling dat de mop over de stotte-
rende Bijbel-colporteur (pagina l8ó-187,

280) het pijnlijke onderwerp van het

'gelool beroerr. De colporteur blijkr
zoveel Bijbels te kunnen verkopen,

omdat hij overal aanbelt met de vraag:

'Wwwwwilt u een Bbbbbijbel kkkk-
kopen? Of mmmmoet ik 'm voorlezen?'
Religie is hier het onderwerp niet, maar

de handicap van de verkoper en de list
die hij toepasr. Stotre¡en wordt door
moppentappers vaak als een sullig soort
gebrek opgevoerd, dat om zichzelf al

bijna om te lachen is. Het nadeel van de

stotteraar wordt door de verkoper sluw

in zijn voordeel omgezet. Iedere luiste-
raar begrijpt dat men sneller geneigd zal

zijn zich een Bijbel te laten aansmeren

als er zo'n stotte¡aar aan de deu¡ komr.

Geloof doet hie¡ niet te¡ zake: de col-
porteur had met herzelfde effect ook

een medische encyclopedie of de verza-

melde werken van JJ. Voskuil kunnen
verkopen.

A1 met al moet echte¡ worden vast-

gesteld dat Goede brmor, echte tmaaÞ

een exceptioneel proefschrift is, en dat

Kuipers hiermee het onderzoek naar

humo¡ en vertelcultuu¡ in Nede¡land
een buitengewoon goede dienst heeft
bewezen. Het is te hopen dat er niet
alleen een goede handelseditie van her

boek komt, maar ook een Engelstalige

versie, want deze disse¡tatie is ook
internationaal van belang.

Theo Meder, Amsterdam


