
Een mop is een volksverhaal
tekst: lneo Meder

sommige mensen hebben een wat beperkte opvatting

van wat volksverhalen zijn, en denken bìj volksverhalen al

sneI aan [ieflijke sprookjes en nostaligische sagen. Even

afgezien van het feit dat sprookjes en sagen ook over

akelige onderwerpen als incest en martetdood kunnen

gaan, worden er een aantal genres over het hoofd gezien,

zoals fabels, legenden, raadsels, broodjeaapverhalen en

moppen.

De moderne volkskunde hanteert de votgende definitje: eenvotksver-
haal js eenmondeLinge vertetLing die voor tangere of kortere tijd cjr-
cuteet tussen (gÌoepen) mensen. votgens die definitie maken mop-
pen dus evengoed deel uit van de mondelinge tradjtje. onder'votk'
wordtniet langer de oude boerenbevoLkjng verstaan, maar het ganse

votk vanNederLand, incLusief atLochtonen die in het NederLands ver-
tetlen, De mop heeft ook inNederLand een eerbjedwaardige geschie-

denis: de voortopers van de hedendaagse mop worden al volop in de

middeLeeuwen teruggevonden. De zogenaamde boerden zjjn gewoon

uitgesponnen moppen, en later worden ze ktuchten genoemd (niette
verwarlen met toneeLstukjes). Het eerste NederLandstatige moppen-

boekje heet Een Nyeuwe ctucht Boec en js gedrlrkt jn 1ss4. Vete zijn er

tot op de dag van vandaag gevotgd. Maar deze moppen cjrculeerden
ook jn de mondetinge oveÌLeve ng. De zeventiende eeuwse Haagse

edvocaat Aernout van Overbeke [1632-1674) velzamelde moppen die

hil in ziln omgevjng hoorde en tekende er rujm tweeduizend op.

De grappige verhaaltjes (dje door de Dujtsers schwankmärchen ge-
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noemd worden; ktuchtsprookjes) zijn wat meer uitgesponnen dan de

moppen die we nu gewend zijn. Bovendien konden die grappige ver-
haattjes meerdere Lachmomenten hebben. Aan het eind zatvaekwel
een ctou, maar dat hoefde geen dijenkLetser te zijn, en vaakwas het
ook geen korte maar krechtige punchline. Pas ìn de loop van de ne-

gentiende eeuw ontwikkeLt zich het woord 'mop', en betekent dan zo-

iets ets: kort greppig stukje. De moderne mop begint te ontstaan, kort
enregetrecht Lejdendnaa¡ een compect geformuleerde uitsmjjter. De

arts comeLis Bakker (1863-1933) uit Broek in waterLand verzametde de

moppen in een overgangstjjd, hij kleeg zowel de oude kluchtsprook-
jes te horen els de moderne moppen.In de loop der eeuwen zienwe
het gevoelvoor humor dujdelijk verenderen. zo werd er in de mìd
deleeuwen nog votop gelachen om gewetddadjgheden, wreedhejd

enuitwerpselen - det zijn inmiddets themas geworden die deels not
done zjjn, oftot de kindercuttuur zijn gean behoren. Thans worden

veel moppen over heteroseksuaLiteit ats fLauw eavaren, enmoeten er

hardere grappen over bilvoorbeetd bestiatitejt worden gemaakt om
een lach op te roepen. Humor ìs deÌhaLve cultuurbepeald, en moppen

passen zjch ean nieuwe normen en waalden, aannieuwe maatschap-
petijke voorkeuren en ontwikkeljngen aen. In de huidige mondeLjnge

overleve ng bloeien vooraL het broodjeaapverhaal en de mop nog,

atthans in de cuLtuur van het dagetijkse teven. soms [open de geùes
een beetje door elkaar. Bepaatde broodjeaepverhalen worden dan

els mop veteld of omgekeerd. Het verhaatvan de ki kvorsmen jn het

verbrande bos (opgeschept en gedumpt door een bLusvLjegtuig boven

een brand) kan als mysterieuze waarheidworden verteld en als

komjschvooruel. ook de hemster die ondq de nieuwe vLoerbedekking

wordt pLatgespjjkerd, kan als grap of ets broodje aap verteld worden.

Njet iedereenis een Ijefhebber van moppen. Het geûe valt vendeag

de dag vooral in de smaak bìj mannen met een Lagere enmjddet-
bare opLeidjng. Dear zjjn ook de meeste moppentappers te vjnden.

Hoger opgelejden en \îouwen hebben doorgeens wet minder met
moppen, zij vinden een zetfuerzonnen kwinkslag vaak leuker den

een geprefabriceerde mop die de conversatìe doodslaat. Moppen

zijn vaak kLeine samenzweringen onder gelijkgestemden- Het meest

voorkomende theme is seks, gevolgd doø domheid en sLjmhejd (de

BeLgen en de bLondjes), [ichamelijke en sociele onwelvoegeljjkheden

(de poep- en piesgrappen), zjektes en rampen, macht en onmacht,

rijkdom en armoede, etniciteit, famitjeprobtemen, reiigje en potitiek.

Daamaast kunnen moppenvaak een loopje nemen met de realjteit
van alledag. venwege de taboe-onder\¡r'erpen kunnen moppen soms

openLijk sexjstjsch ofracistisch zijn. Meer of men nu ethische of
esthetische bezwaren heeft tegenmoppen, hetneemtniet weg dat

het voLksverhaten zijn. ln wetenschappehjk opzjcht voLdoenmoppen

steeds aan twee kenmerken, ze zijnincongruent en grensoverschij-

dend. Incong¡uentie witzeggen dat inmoppen aitijdtwee zaken

met eLkaar inverband worden gebracht, die niet bij eLkaar horen.

Grensoverschrjjdend zijn moppenin de zin det er eltijd eenmorete
grens wordt oversch¡eden - echterniet té ver, anders is de mop niet
leuk meer.
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