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VOORWOORD 

Toen een jaar of vijf geleden aan de fakulteit sociale wetenschappen, althans in 
de Nijmeegse situatie, de noodzaak tot het schrijven van een dissertatie steeds 
duidelijker werd gesteld, is ook ondergetekende in die nogal onverwachte ver
plichting meegezogen. Deze verrassing heb ik overigens, zeker aanvankelijk, zon
der al te veel gemok over mij heen laten gaan. Dat neemt niet weg, dat deze 
opdracht al direkt de nodige kwesties met zich meebracht. Een van de eerste 
vragen was bijvoorbeeld: 'Waarop zal er dan wel gepromoveerd moeten gaan 
worden? ' 
Daar de kalvinistische wijze van denken en handelen mij in het leven veel meer 
parten speelt dan me lief is, heb ik mij bij wijze van uitzondering een keer 
daadwerkelijk tegen deze tweede natuur willen verzetten door geen studie op te 
nemen die als 'loodzwaar" zou worden betiteld. Ik heb mede daarom een onder
werp gezocht dat eerder als 'luchtig' kan worden betiteld. Zij die overigens 
menen dat hierdoor het vak sociologie en niet te vergeten de maatschappij ern
stig tekort zou zijn gedaan, wil ik onmiddellijk geruststellen met de mededeling 
dat er in onze branche een ruim aanbod van 'zware' onderwerpen voorhanden is 
en naar het zich laat aanzien wordt dit aanbod in de direkte toekomst nog veel 
ruimer. 
Vandaar dat het een studie over het cabaret is geworden; een onderwerp waar
toe natuurlijk ook nog langs andere wegen is gemotiveerd. Immers, de keuze van 
onderzoeksontwerpen berust zeker in de gedragswetenschappen nu eenmaal (vrij
wel) nooit op toeval en ook op strikt logische gronden komen er in deze sektor 
weinig onderwerpen uit de bus. Het zijn veel meer de persoonlijke ervaringen 
'gekleurd' door de sympathieën en antipathieën van het eigen sociale milieu die 
in belangrijke mate zo'n keuze bepalen. Dat geldt ook voor dit gedragsweten-
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schappelijk onderzoek over het cabaret. Vermoedelijk, omdat mijn vader een 
duidelijke interesse in deze richting had, was de belangstelling en de sympathie 
voor de kleinkunst bij mij vroeg aanwezig, hetgeen in deze dissertatie nog eens 
een uitlaat heeft gevonden. 

Een dergelijke affiniteit met een sociaal verschijnsel heeft natuurlijk konsekwen-
ties voor het wetenschappelijk onderzoek. Een van de gevolgen is bijvoorbeeld de 
moeilijkheid om de vereiste distantie tussen onderzoeker en onderzoeksobjekt in 
acht te nemen en te bewaren. Het ligt immers voor de hand dat door de betrok
kenheid deze primaire voorwaarde maar al te gemakkelijk wordt vergeten waar
door het onderzoek aan waarde inboet. Daar staat tegenover dat een sterke 
verbondenheid met het te onderzoeken sociale verschijnsel extra stimulerend kan 
waken en dat is in ieder geval een voordeel. 
Afgezien echter van deze en alle andere voor- en nadelen ligt er nu een eerste 
— explorerende — sociologische studie over het cabaret als sociaal verschijnsel. 
Een studie die is gebaseerd op vele eigen en andermans ervaringen met cabaret, 
terwijl de bescheiden konklusies uiteindelijk zijn ontleend aan de inhoudsanalyse 
van een viertal cabaretprogramma's zoals die op de grammofoonplaat zijn vast
gelegd. Daar het voor de tekst van dit manuskript niet nodig was al deze analyses 
in hun volledigheid weer te geven — het is ook niet de meest boeiende leesstof —, 
is het vollledige onderzoek gebundeld en gedeponeerd op het Sociologisch Insti
tuut te Nijmegen alwaar het voor een ieder ter inzage ligt. 

De onderhavige studie is in principe het werk van één man maar zij zou nooit 
zijn afgemaakt zonder de steun van anderen die al dan niet toevallig in die 
periode mijn pad hebben gekruist. Evenals vele andere promovendi heb ik erva
ren, dat huisgenoten, kollega's, studenten, student-assistenten en in mijn geval 
verschillende mensen uit de cabaretwereld vaak met een engelachtig geduld naar 
mij hebben geluisterd en mij met raad en daad hebben bijgestaan. 
Het zijn er teveel om ze allemaal op te noemen vandaar dat ik me beperk tot 
enkele zonder wier medewerking ik dit geschrift niet in de huidige vorm had 
kunnen presenteren. Dat zijn dan in de eerste plaats de dames van de typekamer 
van het Sociologisch Instituut in het bijzonder mevrouw Eva Davelaar die een 
versie vol met korrekties en wijzigingen tot een leesbaar geheel heeft terugge
bracht. Vervolgens kan ik onmogelijk voorbijgaan aan de bijdrage van de heer 
Ben Fekkes tekenaar van de audiovisuele dienstverlening die voor de illustraties 
heeft gezorgd. Aan de anguste Annie van der Veen heb ik met een gerust hart de 
verantwoordelijkheid voor de samenvatting gelaten en het Instituut voor Toe
gepaste Sociologie te Nijmegen was zo vriendelijk deze dissertatie de vorm van 
een boek te geven. 
Waar het de morele steun betreft, zijn er uiteraard ook vele mensen te vermelden 
maar ik stel er prijs op in deze vakgenoot Dr. CD. Saai, lektor aan de Rijksuni
versiteit te Groningen, te vernoemen die mij vooral op de momenten dat de 
studie stokte op een bijzondere wijze heeft gestimuleerd om door te gaan. 

X 



Tenslotte dank ik de Nederlandse belastingbetaler die uiteindelijk ongevraagd 
deze studie mogelijk heeft gemaakt. Vooral, omdat ik niet de indruk heb dat 
belastingbetalend Nederland altijd even verrukt is van de produkten die afkom
stig zijn uit de sociale wetenschappen. Op zijn minst schijnt er al de nodige 
twijfel te zijn aan de maatschappelijke betekenis van deze 'goederen', hetgeen bij 
de opening van het akademische jaar 1977-1978 door de voorzitter van het 
college van bestuur van de Vrije Universiteit te Amsterdam werd gesignaleerd. 
Ik weet niet of deze studie de bestaande twijfel zal vergroten of verkleinen. Ik 
heb in ieder geval gemikt op het laatste. 

W. van den Berg. 

Verantwoording van de spelling. Als spelling is aangehouden de zogenaamde voorkeur
spelling uit de Woordenlijst van de Nederlandse taal (het 'groene boekje'), met één uitzon
dering: de als к uitgesproken с wordt к geschreven, behalve wanneer het zuivere leenwoor
den betreft en als het gaat om het woord cabaret alsmede kombinaties met dit woord 
(cabarettekst). Dit laatste moet worden beschouwd als een waardering aan het adres van Wim 
lbo die niet nalaat er op te attenderen dat Frankrijk de bakermat van het cabaret is. De als s 
uitgesproken с is overal gehandhaafd behalve in de kombinatie cc (aksent). 
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Hoofdstuk 1 
HET CABARET EN DE SOCIOLOGIE 

1. Sinds wanneer is er sprake van cabaret? 

In deze studie wordt het sociologisch zoeklicht gericht op het verschijnsel caba
ret. 
Een rechtvaardiging van de keuze voor dit onderwerp is eigenlijk al gegeven met 
het feit, dat het hier volgens de cabarethistorici gaat om een maatschappelijk 
verschijnsel verbonden aan een bepaalde periode en een bepaalde plaats van het 
maatschappelijk gebeuren. Naar mijn indruk is een beknopt overzicht van de 
ontstaansgeschiedenis van het cabaret voldoende om dit te illustreren. 

Frankri/k 
Alle historici van het cabaret laten de geschiedenis beginnen in het Parijs van het 
fin de siècle en uit de beschrijvingen valt het op, dat de eerste cabarets aangele
genheden zijn van en voor de aanwezigen. 
Wim lbo, de cabarethistorikus van eigen bodem, wijst op de P^rijse kunstkroe
gen, waar artiesten van verschillende pluimage bijeenkwamen om eikaars literaire 
ontboezemingen aan te horen maar ook om de wederzijdse grappige vondsten te 
beluisterenO. 
De besproken onderwerpen in deze spontaan opkomende café's zijn vaak sociaal-
satirisch van aard maar ook lyrische beschrijvingen zijn niet onbekend en boven
dien is het opfrissen van volksliedjes een veel voorkomende aktiviteit. 
Rudolf Hösch, een Duits cabarethistorikus, noemt deze café-chantants 'Schank-
stuben', en zegt van die eerste cabarets, dat ze niet in het chique centrum van 
Parijs waren te vinden maar in de achteraf wijken zoals het Quartier Latin en 
vooral Montmartre2). 



Wat zich daar precies afspeelde, was eigenlijk helemaal niet zo duidelijk, aldus 
Hösch. Het was in ieder geval geen aangelegenheid van en voor de burgerij: 'Was 
hinter den Türen dieser Lokale in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
geschah, blieb selbst der Bourgeoisie ein Geheimnis'. In die oervorm van het 
cabaret hoorde men iets, dat tot dan toe onbekend was. Op het gebied van de 
politieke verhoudingen en de erotiek werden er dingen gezegd die duidelijk 
spanningen veroorzaakten met de openbare mening en de censor. 
Ofschoon deze verhandeling geen volledige historische weergave van het cabaret 
kan zijn — daar zijn de verschillende geschiedenisboeken veel beter toe in staat — 
kan ik toch niet voorbijgaan aan een paar beroemde namen uit die eerste perio
de. 
De man die in vrijwel alle geschriften als dé stichter van het cabaret wordt 
genoemd is Rudolphe Salis. Als er in 1881 in het Parijse café 'Le Chat Noir' 
sprake is van het eerste (literaire) cabaret, is dat een aangelegenheid waar Salis 
duidelijk bemoeienis mee had. Van dit café wordt gezegd, dat de sfeer zo intiem 
was, dat het publiek in feite de uitvoering verzorgde. 
Het agressieve element ontbreekt in die beginfase zeker niet en een van de eerste 
cabaretiers wiens naam men altijd verbindt aan agressieve teksten is Aristide 
Bruant. Deze imponerende cabaretier werkt aanvankelijk onder de hoede van 
Salis maar gaat in 'Ie Chat Noir' spoedig op eigen wieken drijven, waarbij het café 
herdoopt en beroemd wordt onder de naam 'Le Mirliton'. 
Tenslotte kunnen deze opmerkingen over de bakermat van het cabaret worden 
afgesloten met het noemen van de naam van Yvette Guilbert. Een zangeres - een 
diseuse - die in die eerste café's veel heeft opgetreden en wier liederen wereld
vermaard zijn geworden. Van haar wordt gezegd, dat ze de sociaal-kulturele sfeer 
van de chansons uitdroeg en overbracht^). 

Duitsland 
Als in Duitsland de industrialisatie op gang komt, krijgt Berlijn de allure van een 
wereldstad. 
De stad, vooral het centrum, wordt dé kulturele slagader van het Duitsland uit 
die tijd. Deze groeiende metropool heeft een geweldige aantrekkingskracht waar
door eveneens artistiek talent wordt aangezogen door de 'Berliner Luft'. Hösch 
noemt met name de jonge literatoren die veelal afkomstig uit de agrarisch-am-
bachtelijke sfeer van de provincie lyrisch hun aankomen in Berlijn beschrijven. 
'Ach, wahrhaftig, lieber in der Volksküche zu Mittag essen .... aber in Berlin, nur 
in dieser glühenden sinnesberauschenden Luft dem Atem der Freiheit trinken, der 
unbeobachteten, rücksichtslosen Freiheit, in der jeder nur sich selbst verantwort
lich war*). Stadslucht gaf ook deze kategorie toentertijd meer vrijheidS). 
Het is niet zo verwonderlijk, dat deze kategorie van jonge kunstenaars elkaar 
moet vinden en iets met elkaar gaat ondernemen, waarvan dan later blijkt, dat 
het met cabaret van doen heeft. 

2 



Immers, naast de vrijheidsbeleving in de grote anonieme stad vindt men elkaar 
eveneens in het zich afzetten tegen het keizerlijke Duitsland. Het is hier aanvan
kelijk alleen de bohemien, die zich in de subkultuur, waar het cabaret voorkomt, 
thuis voelt en niet de bourgeoisie, die trouwens het mikpunt van spot is. 
De sfeer onder de bohémiens is overigens meer anti-burgerlijk dan anti-kapitalis
tisch en er is minder verbondenheid met de sociaal-democraten dan met het 
lompenproletariaat. 
Anders geformuleerd, het is meer het verlangen naar individuele vrijheid waar
door men zich sterk afzet tegen de kleinburgerlijke moraal. Vermoedelijk is er 
daarom ook een lichte huiver voor de gedisciplineerde ideologie van de sociaal-
demokraten en is er meer affiniteit met de als romantisch geïnterpreteerde ellen
de maar ook met de al dan niet vermeende vrijheid van het lompenproletariaat. 
Overigens is er ook in Duitsland een officiële geboortedatum bekend, namelijk 
17 januari 1901. Dan start het eerste 'Überbrettl', waarmee de uit die tijd inter
nationaal bekende cabaretier Ernst van Wolzogen sterke bemoeienis heeft 
gehad6). 

Nederland 
Het Nederlandse cabaret zou volgens lbo het levenslicht hebben gezien in 1895, 
om precies te zijn op 19 augustus van dat jaar?). Vanwaar die precieze datum? 
In de zomer van 1895 organiseert Amsterdam een tentoonstelling, gewijd aan het 
hotel- en reiswezen. De opzet en deelname waren internationaal, hetgeen ook 
gold voor de bezoekers. Er liepen in de cafe's vele Duitse kelnerinnen en bier was 
dé grote modedrank van die dagen. Het ligt voor de hand, dat er initiatieven van 
de grond kwamen om de bezoekers van en de medewerkers aan de tentoon
stelling na de sluiting nog een genoeglijke avond te bezorgen. 
Een van die initiatieven leidde tot de huur van een benedenhuis in de Amster
damse Quellijnstraat 64, waar een nachtsociëteit werd ingericht. De muziek werd 
verzorgd door de pianist in vaste dienst Louis de Bock en als het druk was traden 
de exploitanten en zijn vrouw, het Duitse echtpaar Koch, op. Maar ook de 
internationale klandizie, Hollanders, Fransen en Duitsers droeg weleens een 
stukje voor. Zo kon er dan plotseling diezelfde sfeer opbloeien, welke de caba
rets van Montmartre beroemd hadden gemaakt. 
Op de avond van de negentiende augustus laat de pianist het afweten en een van 
de 'meewerkende' b ¿zoekers, Eduard Jacobs, een man die als pianist bij Bruant 
in Parijs heeft gewerkt, springt in en wordt door het wegblijven van de oor
spronkelijke kontraktant de vaste pianist. Jacobs is hiermee de eerste Nederland
se beroepscabaretier. 

Ontwikkelingen in West-Europa 
Het is natuurlijk opmerkelijk, dat binnen betrekkelijk korte tijd in die dicht bij 
elkaar liggende landen dezelfde kuntsvorm ontstaat. Uiteraard is het dan uiterst 
verleidelijk om met de geschiedschrijvers te zoeken naar het geografische spoor, 
waarlangs dat sociale verschijnsel zich voortbeweegt. 
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Bij zo'n op de geschiedenis gebaseerde theorie liggen verklaringen voor de hand 
als 'het begon in Frankrijk, daarna zag men het in Duitsland en toen in Neder
land, waar het zowel van Franse als van Duitse kenmerken was voorzien'. 
Cabaret wordt dan een exportartikel, dat als afgewerkt produkt of als halffabri
kaat ten behoeve van een lokale afwerking kan worden ingevoerd. Zo'n verkla
ring is voor de gedragswetenschapper maar gedeeltelijk aannemelijk want gedra
gingen laten zich niet gemakkelijk exporteren. In strikte imitatie kan des te 
minder de verklaring worden gezocht, omdat voor het overnemen van gedra
gingen ook de beginselen van gemotiveerdheid en zinvolheid gelden. 
Bovendien is de hier bedoelde diffusiehypothese niet zo aannemelijk, omdat het 
verschijnsel cabaret in de drie genoemde landen bijna gelijktijdig opkomt. Dat 
neemt niet weg, dat er bij het eerste optreden van Jacobs internationale lijnen 
zijn te trekken — getuige de Duitse bezoekers en zijn Franse ervaring — maar dat 
is niet de volledige verklaring. 
De gedragswetenschapper zal met name kijken naar het sociaal-kulturele klimaat 
van de genoemde landen die tot dezelfde kultuurkring behoren. Als er derhalve 
in die landen op ongeveer hetzelfde moment nieuwe overeenkomstige gedrags
patronen, c.q. kunstvormen ontstaan dan zijn er wellicht overeenkomstige so
ciaal-kulturele achtergronden voor dat nieuwe verschijnsel. Daarom is cabaret, 
zoals het in hoofdstuk 2 zal worden beschreven, toch iets anders dan wat Fran
çois Villon of de middeleeuwse humoristen brachten ondanks enkele overeen
komsten. 
Om een paar verschillen te noemen: bij het cabaret gaat het niet louter om 
agressieve ontluchtingen, ook al is het bij een figuur als Aristide Bruant verleide
lijk historische lijnen te trekken naar bijvoorbeeld een François ШопЮ. 
Een ander belangrijk verschil is de regelmatige hinder die de cabaretiers in hun 
verlangen naar een vrije ongebonden levenswijze, ook in hun werk, ondervonden 
van de autoriteiten. Vaak werden middeleeuwse humoristen daarentegen gepro
tegeerd door de autoriteiten. 
Die tegenwerking is in het begin van dit hoofdstuk al genoemd bij de eerste 
Franse en Duitse cabaret-initiatieven. Het waren de politie, de censor en de 
wantrouwige bourgeoisie die klaarstonden om in te grijpen. 
Voor Nederland heeft lbo een fraaie verzameling aangelegd van konflikten tussen 
de diverse autoriteiten en de optredende cabaretiers9). 
Het is in ons land al snel mis, getuige de volgende feiten: 
In 1904 moet Eduard Jacobs zijn cabaret in de Quellijnstraat verlaten, omdat 
strenge politieverordeningen zijn optreden onmogelijk maken. 
In 1906 krijgt Koos Speenhoff een speelverbod in Helmond. Zijn liederenbundel 
mag in geen katholiek huishouden worden gevonden. 
In 1915 wordt Dirk Witte van onzedelijkheid beschuldigd, welke onzedelijkheid 
in verband wordt gebracht met het soldatenliedje 'De peren van Jopie'. 
Dit soort waarschuwingen en verboden blijven het cabaret begeleiden. Als meest 
recent voorbeeld vermeldt lbo het speelverbod, dat Sieto Hoving's cabaret 
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'Tingel Tangel' krijgt te Heemstede in 1966 'Ze moeten met hun tengels van het 
koningshuis afblijven', aldus burgemeester Ridder van Rappard te Heemstede. 

Ook het artistieke niveau, naar men zegt vooral in het Duitse cabaret sterk 
aanwezig, geeft het cabaret een heel ander cachet dan bijvoorbeeld de meer 
volkse middeleeuwse produkten van de goliarden. Cabaret is dan ook geen volks
kunst. Het appelleert vooral in het begin aan een wat artistiek bohemienachtige 
sfeer, die in de grote steden aanwezig is. De nieuwe kunst is daarom niet besteed 
aan de veel grotere groep met een burgerlijke mentaliteit, de gezeten burgerij. 
Deze groep houdt vast aan het verleden en vindt het engagement met de nieuwe, 
dynamische, naar vrijheid roepende tijd bedenkelijk. 
Wim lbo geeft in zijn boek een aardige weergave van die nieuwe tijd, als hij rond 
het begin van het eerste cabaret, iets over het toenmalige Amsterdam be-
schrijftlO). 
Er is al gezegd, dat de direkte aanleiding voor het ontstaan van het Nederlandse 
cabaret de befaamde tentoonstelling voor het reis- en hotelwezen was. Er zou
den op en rond die tentoonstelling dan ook allerlei nieuwe vondsten worden 
gedemonstreerd, zoals de elektriciteit en automatisch klaargemaakte maaltijden. 
Anderzijds is het eveneens de tijd, waar mede ten gevolge van de technologische 
ontwikkelingen het sociale leven drastisch begint te veranderen. De strijd om de 
uitbreiding van het kiesrecht is in volle gang. In diezelfde periode neemt de 
beweging voor vrouwenemancipatie een aanvang. Tegelijk is dit de tijd, waarin 
het Socialisme vaste voet in Nederland krijgt. In samenhang met deze maatschap
pelijke ontwikkelingen ziet men in de kunst de opkomst van het Sociaal-rea-
lisme, met name in de felle sociale bewogenheid van Herman Heijermans. 
Het is bijzonder attent, dat lbo een van de onheilsprofeten uit die tijd, Nicolaas 
Beets, opvoert. De eens zo humoristische Beets is tegen het einde van de negen
tiende eeuw al lang terug op het pad der orthodoxie. Hij heft dan waarschuwend 
zijn vinger op tegen de veranderende normen: 'verzaakt geen plicht, betwist geen 
recht, toont eerbied voor de wetten'. 
De geschiedenis heeft echter geleerd, dat ook Beets de ontwikkeling niet kon 
tegenhouden. Trouwens zijn vermaan werd niet door al zijn tijdgenoten stil
zwijgend geaksepteerd. Het is met name de veel jongere literator Frederik van 
Eeden die dat Beets op een ironische manier heeft duidelijk gemaakt. 

In deze tijd van kulturele en strukturele grondverschuivingen, het einde van de 
eeuw, ontstaat het cabaret en ook het voor die tijd rustige Nederland ontkomt er 
niet aan. Er is nogal wat aan de hand in de maatschappij, waarin het cabaret 
werd geboren. De Duitse socioloog Helmut Klages zegt in zijn sociologisch-his-
torische analyse over deze periode, dat de laatste eeuwwende chaotisch moet 
worden genoemd. Er zijn gevoelens van nihilisme en relativisme en de verwar
ring is van een intensiteit, zoals Europa die sedert de grote krisis van de Middel
eeuwen niet meer heeft meegemaakt. 
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Klages is van mening, dat er op dat moment geen duidelijk integrerende faktor 
meer is, waaraan de mensen de ontwikkelingen en gebeurtenissen om hen heen 
kunnen 'opknopen'11). 
Is het derhalve zo verwonderlijk, dat er in die tijd een kunstvorm ontstaat, 
waarin de twijfel over en het protest tegen de gangbare maatschappelijke ideeën 
en situaties worden verwerkt? 

2 De spektakulaire groei van het verschijnsel cabaret 

Een aspekt, dat de studie van een verschijnsel voor de socioloog aantrekkelijk 
maakt, is een grote en groeiende omvang van dat verschijnsel. Dat aspekt is bij 
het cabaret althans in Nederland de laatste decennia zeker te onderkennen. 
De al genoemde Wim lbo is, naast de inmiddels overleden Alex de Haas een van 
de weinige cabarethistorici ten onzent, die op de enorme ontwikkeling vooral na 
de tweede wereldoorlog heeft geattendeerd 12). 
Maar sociale verschijnselen ontwikkelen zich meestal eerst lange tijd (groten
deels) ondergronds voordat ze manifest worden. Zo was het ook met het cabaret 
in Nederland. Het aangehaalde boek van lbo daterend van 1970 beschrijft de 
geschiedenis van de afgelopen 75 jaar. Ook de dag- en weekbladpers is niet zoveel 
eerder om dit snel groeiende verschijnsel te signaleren. 
Een van de eerste meer uitgebreide beschouwingen dateert van 1966 en is afkom
stig van Michel van der Plas — overigens zelf een bekend 'leverancier' van cabaret-
tekstenl3). 
De teneur van dit artikel betreft met name de enorme groei van het vaderlandse 
cabaret en natuurlijk heeft Van der Plas het daarbij ook over de variëteit van 
inhoud en vorm die het vele cabaret dan al aanbiedt; een aspekt waar elders in 
deze studie op wordt teruggekomen. 
Wat betreft de groeiende omvang attendeert Van der Plas zijn lezers er op, dat er 
veel meer cabaret in Nederland is dan de wijd en zijd bekende produkties van de 
zogenaamde 'grote drie', Wim Kan, Toon Hermans en Wim Sonneveld. Er zijn op 
dat moment al een tiental cabaretgezelschappen in ons land die min of meer 
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floreren, waarbij niet onvermeld mag blijven dat het Tingel Tangel Cabaret van 
Sieto en Marijke Hoving - niet behorend tot de 'grote drie' - dan al aan zijn 
elfde programma toe is. 

Een wat recenter geluid over deze ontwikkeling is afkomstig van de Volkskrant
journalist Jan Paul Bresserl4). 
Bresser is namelijk van mening dat het omvangrijke werk van Wim lbo - in het 
artikel de 'cabaretbijbel' genoemd - eigenlijk al een aanhangsel behoeft. Want er 
zijn, aldus Bresser, sinds het verschijnen van het boek een groot aantal cabaret
gezelschappen bij gekomen en ook de aksenten wat betreft de presentatie en de 
belangstelling zouden hier en daar zijn verlegd. Juist in verband met de groeiende 
belangstelling is het interessant dat Bresser het kleinkunsttheater 'Haarloheim' in 
Haarlem noemt. Een theater dat in dat afgelopen jaar veertien cabaret
gezelschappen heeft ontvangen, waarbij de gemiddelde bezettingsgraad 93 pro
cent was; een maatstaf waar ik nog op terugkom. 
Ongeveer in dezelfde tijd verschijnt in de NRC een reportage van Mare Cha-
vannes over het cabaret, waarin deze ontwikkeling meer gedetailleerd dan bij 
Bresser wordt gesignaleerd 15). 
Naast een profilering van de diverse cabaretiers en een poging door te breken 
naar de kern van het verschijnsel zijn het vooral de cijfers uit deze reportage die 
ik wil noemen. Zo zijn er volgens Chavannes op dit ogenblik maar liefst 35 min 
of meer professionele cabaretprodukties op de planken of op stapel. 
Dat groeiende aantal produkties heeft ook een uitgebreide kliëntèle. Alleen al in 
de zomer van 1972 trokken de cabaretiers Fons Jansen, Wim Kan, Wim Sonne-
veld en Paul van Vliet, die tegelijkertijd in Rotterdam, Scheveningen en Den 
Haag 'stonden', samen wekelijks 14.000 bezoekers. Fons Jansen, Wim Kan en 
Paul van Vliet zijn bovendien volgens dezelfde auteur ieder jaarlijks 'goed voor' 
meer dan 100.000 bezoekers en een minder populaire grootheid als Sieto Hoving 
haalt er toch nog altijd 35.000. Dat allemaal in een tijd, waarin de huisbioskoop 
zo konkurrerend zou werken. 
Cabaret trekt zich kennelijk weinig aan van de televisie, hetgeen opvallend mag 
worden genoemd, omdat de belangstelling voor het toneel een tegenovergestelde 
ontwikkeling laat zien en het uiterst verleidelijk is de televisie daarvan mede de 
schuld te geven. 
In ieder geval is de ontwikkeling in cijfers voor het toneel niet opwekkend. Trok 
het beroepstoneel in 1946 nog 5.500.000 bezoekers, in 1948 is het aantal gere
duceerd tot 3.000.000, in 1958 zijn het er minder dan 2.000.000 en in het 
toneelseizoen 1970/1971 registreerde men 'slechts' 1.200.000 betalende bezoe
kers. Chavannes merkt hierbij nog op, dat er in dat laatste jaar voor elke toneel
bezoeker zeventien gulden overheidssubsidie op tafel moest komen, een gegeven 
dat in ieder geval moet worden onthouden voor de vergelijking met het cabaret 
dat in de zogenaamde 'vrije sektor' opereert. Het spreekt vanzelf, dat de al 
genoemde bezettingsgraad voor het toneel ook niet zo rooskleurig is. Boekte 
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men in het toneelseizoen '64/'65 nog een bezetting van 71 procent, in het 
toneeljaar '70/'71 was deze graadmeter gezakt tot 57 procent. 
Naar het schijnt is deze ontwikkeling voor de kunst met de grote К sindsdien 
niet ten goede gekeerd. Het is weer de Volkskrantverslaggever Bresser die in een 
recent geschreven artikel het toneelpubliek als blijvend beperkt heeft geken
schetst 16). 
Het komt nauwelijks boven de 5 procent van de totale bevolking uit en beperkt 
zich tot de bovenlaag. Een publiek, dat volgens Bresser mede daarom weinig 
toegankelijk is voor nieuwe ontwikkelingen in de toneelkunst. Want de gegoede 
burgerij heeft immers weinig affiniteit met het aktiverende en bewustmakende 
toneel. 
Dat een ekonoom een dergelijke ontwikkeling - een steeds kleiner wordend 
publiek dat tegen een relatief steeds geringere vergoeding de prestaties van de 
diverse toneelgroepen mag en wil gaan zien — hoofdschuddend gadeslaat, is niet 
zo verwonderlijk en dat een dergelijke waarneming tot de konklusie leidt, dat het 
gesubsidieerde toneel dan maar moet verdwijnen is voor deze rekenaar toch niet 
onaannemelijkl 7). 

Hoe jammer de bovengenoemde ontwikkeling voor het toneel ook is, het zijn de 
harde feiten die er niet om liegen en die dan ook aanleiding kunnen zijn tot 
opvallende konklusies als boven genoemd. 
Zo'n scherpe registratie is er helaas voor het cabaret niet. Het Centraal Bureau 
voor de Statistiek produceert wel een jaarlijks overzicht van het bezoek aan 
vermakelijkheidsinstellingen maar daarin wordt het cabaret onder één noemer 
gebracht met het bezoek aan musicals en revues, zodat een zuiver zicht op het 
cabaretbezoek niet mogelijk is. Bovendien gaat het in dit overzicht dan ook nog 
alleen om die gemeenten, waar vermakelijkheidsbelasting wordt geheven en dat is 
een extra belemmering om tot een goed inzicht te komen. 
Ik moet me, wat de toeloop naar het cabaret betreft, dus beperken tot de minder 
harde gegevens als die van Chavannes die hierboven zijn genoemd en de vele op 
zichzelf staande indrukken die overigens allemaal getuigen van de geweldige 
toeloop. Daar zijn ook mijn eigen ervaringen bij die het stormlopen voor het 
cabaret, althans voor de meeste cabarets, bevestigen. Bovendien is er bij de 
schouwburgdirekties de notie, dat het cabaret de gemiddelde bezettingsgraad van 
het eigen theater stevig omhoogdmktlS). Ook de impressariaten weten, dat de 
'markt' groeit — vaak veel te groot is — en komen daar soms aan tegemoet door 
vooruitbesprekingstermijnen aan te kondigen die niet voor mogelijk worden ge
houden^). 

Het cabaret is populair; om dat nog eens te bevestigen verwijs ik tenslotte naar 
A. Koolhaas, de recensent van het weekblad Vrij Nederland^O). 
Koolhaas zoekt met de handen omhoog naar een verklaring van die populariteit. 
Zo zegt hij in een korte bespreking over een cabaretprogramma van de groep 'Ivo 
de Wijs', dat de planken van het Nederlandse cabaret op het ogenblik doodge-
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woon kraken onder de aanwezigheid van het talent voor deze kunst en dit 
veeleisende vak Even later in een recensie over het programma 'Plankenkoorts' 
vermoedt Koolhaas zelfs, dat Onze Lieve Heer langzamerhand wel special bedoe
lingen met het Nederlandse cabaret lijkt te hebben 

Het is de bedoeling van deze verhandeling na te gaan waarom en hoe cabaret in 
de maatschappij zelf zijn oorsprong vindt Echter het opmerkzaam worden, of 
worden gemaakt, op de omvang van een sociaal gebeuren is voor de socioloog al 
een gerechtvaardigde aanwijzing zich met dat sociale verschijnsel te gaan be
moeien Het zijn immers sociale gebeurtenissen van enige omvang die duiden op 
gedragsgehjkvormigheden en samenhangen in het gedragsptatroon 

3. Cabaret als sociaal verschijnsel 

Het zal iedere bezoeker aan een cabaretvoorstelling opvallen, dat er gedurende 
het programma een intens sociaal verkeer is tussen de betrokken artiest en het 
publiek — welke vorm van toneelkunst zou een dergeüjke intensiteit ook maar 
benaderen0 In dat drukke sociale verkeer wisselen de interaktiepartners perma
nent van gedachten over datgene dat gezegd of bezongen wordt, of middels een 
ander symbool — een opvallende gelaatsuitdrukking — wordt overgebracht De 
kommumkatie staat centraal en dat fascineert de socioloog 
Deze gedragswetenschapper, wiens objekt dan ook weleens is gedefinieerd als de 
studie van het sociale, zou alleen al daarom de studie van het cabaret, zijnde een 
gedragspatroon met een regelmaat aan interakties, kunnen claimen21) 
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Daarbij komt nog dat cabaret een heel apart sociaal verschijnsel is. In de eerste 
plaats, omdat de wisseling van gedachten in het hiervoor genoemde interaktie-
proces kennelijk zo goed en zo direkt wordt verstaan zonder dat die wederzijdse 
gedachten gedetailleerd worden uitgesponnen. Het vermoeden bestaat dan ook, 
dat de cabaretier en zijn publiek heel dicht bij elkaar staan en als het ware met 
elkaar op voet van gelijkheid korresponderen. Dat wat de ene partij — de caba
retier - bezighoudt, raakt ook meestal de andere partij - het aanwezige pu
bliek. De cabaretier houdt daarbij kennelijk zijn soort of lotgenoten de spiegel 
van hun (en zijn) denken en handelen voor en bespreekt aldus een aantal merk
waardigheden, waarvan het publiek het bestaan al weet. De man op de Bühne 
zegt iets, wat aan de andere kant van de Bühne niet als vreemd maar als herken
baar wordt ervaren. Verder gaat men, zo is althans het vermoeden, meestal niet. 
Gaat de artiest toch verder, bijvoorbeeld door het aan de kaak stellen van eigen 
feilen, waar het publiek dat feilen niet of nog niet ziet, dan verandert de cabare
tier van positie en trekt hij de profetenmantel van de politikus of pastor aan. 

In de cabareteske interakties beperkt men zich ook, zo wordt vermoed, tot 
zaken waar men op dit ogenblik aan weerszijden van de Bühne in meer of minder 
hevige mate mee bezig is. Vandaar wellicht dat de onderwerpen die ter sprake 
komen ook gemakkelijk een zekere emotionele lading krijgen. 
Uit de teksten waarop het publiek respondeert, spreekt soms angst, twijfel, 
verwondering, gêne, opluchting, en een zekere gebelgdheid is eveneens vaak te 
proeven. De intensiteit van deze gevoelens kan sterk variëren. Het eigenaardige 
daarbij is dat er desondanks een amuserende sfeer in het cabaretprogramma 
heerst. Die wonderlijke kombinatie van ernst en luim bij het bespreken en beoor
delen van de dagelijkse problemen is een situatie die zich elders niet voordoet. 
Cabaret als sociaal verschijnsel is derhalve de afspiegeling - een bepaald soort 
afspiegeling zo wordt verondersteld — van een bepaalde sociale situatie zoals die 
door mensen met dezelfde ideeën en belangen wordt beleefd. Het ligt daarom 
voor de hand, dat in deze studie de sociale situatie van een sociologisch af te 
bakenen verzameling mensen een belangrijke faktor is om het gedrag i.e. het 
cabaretgedrag van die verzameling mensen te verklaren. 

Een dergelijke benadering suggereert overigens, dat de sociale situatie, oftewel 
het geheel aan sociale verschijnselen, waaronder het cabaret, een sterke mate van 
autonomie heeft en het gedrag van de individuen betrokken bij die sociale situa
tie konditioneert, zo niet determineert. De vraag is of dat niet teveel van het 
goede is. In een van de meer bekende sociologische dictionaires wordt het begrip 
'social phenomena' als volgt omschreven: 'Events, facts or occurrences of social 
interest susceptible of scientific description and explanation. They may be either 
conditioning, or determining a social activity'22). 
Een dergelijke omschrijving is op zijn zachtst gezegd niet zonder pretenties, want 
volgens deze definitie bepaalt de sociale vormgeving de aktiviteit of aktiviteiten 
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van de betrokken individuen. Niettemin is dit een veel gebruikte ingang om de 
sociale werkelijkheid te leren kennen en volgens velen een legitieme. 
Bij deze benadering valt men vaak terug op de Franse socioloog Emile Durkheim 
die voor de verklaring van het sociale gedrag vooral het sociale milieu verant
woordelijk heeft gesteld. 
Het feit dat een maatschappij en/of een maatschappelijke groepering bestaat uit 
mensen, met afzonderlijke bewustzijnsinhouden, is voor Durkheim geen aanlei
ding geweest om de bijdrage van de afzonderlijke individuen in het spel van het 
sociale verkeer wat meer te aksentueren. Het geheel was volgens hem niet het
zelfde als de som der delen maar iets anders en had bovendien iets eigen-geaards. 
Anders geformuleerd: de samenleving of groepering is een systeem, niet gevormd 
door de sommering maar door de samenhang van de betrokken individuen, een 
aparte realiteit met eigen kenmerken23). 
Sociale verschijnselen zijn daarom ook sociale feiten en geen individuele feiten. 

Een dergelijke autonomie van de sociale situatie min of meer onafhankelijk van 
de inbreng der afzonderlijke leden is vermoedelijk moeilijk verteerbaar voor hen 
die de inhoud en de effekten van het maatschappelijk verkeer toeschrijven aan de 
(sterke) persoonlijkheden der betrokken aktores. Zeker waar het om cabaret 
gaat, kan een dergelijk verweer worden verwacht. Want is er niet die sterke 
persoonlijkheid van de cabaretier? En het publiek, een verzameling van indivi
duen die bewust voor een bepaalde voorstelling heeft gekozen, is toch ook geen 
massa die zich louter laat leiden? 
Bij deze kijk op de sociale werkelijkheid worden de rollen omgedraaid want de 
aktores maken dan de sociale situatie. De mensen, de aktores, zijn in die visie de 
architekten van hun eigen omgeving en verlenen daarbij zin, betekenis, aan hun 
sociale handelen — het sociale verkeer — dat zij met elkaar aangaan. Het is vooral 
de Duitse socioloog Max Weber, wiens naam aan deze laatste visie is ver-
bonden24). 

De vraag of het sociale verschijnsel cabaret beter kan worden bestudeerd als ware 
het afhankelijk van een bepaalde sociale situatie of als de resultaten van indivi
duele akties van verschillende mensen is niet te beantwoorden en in deze studie 
wordt wat dat betreft van beide wallen gegeten. 
Soms is het noodzakelijk het institutionele karakter van het sociale verschijnsel 
meer te benadrukken — in dat geval zijn de struktuur en de funktie van het 
verschijnsel als onderdeel van de globale sociale situatie meer aan de orde — maar 
soms is het belangrijker meer de nadruk te leggen op de akties van individuen die 
door hun akties de sociale situatie, waarin zij verkeren, kunnen wijzigen. 
Die ambivalente houding bij deze studie komt niet alleen voort uit de vele tegen
gestelde opvattingen van anderen over cabaret - zie hoofdstuk 2 — maar ook uit 
mijn eigen vermoeden over de veelheid van typen bij dit sociale verschijnsel. Mijn 
veronderstelling daarbij is, dat elk type in ieder geval moet worden 'gebonden' 
aan de kollektieve gevoelens van een sociologische verzameling van mensen. 
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Dat betekent, dat ook de konsistentie en het kultuurpatroon van de betreffende 
groepering alsmede de verhouding met andere groeperingen aan de orde kunnen 
worden gesteld. Vandaar, dat deze studie een meso-sociologische studie kan 
worden genoemd, waarbij het publiek — de groepering — centraal staat en de 
persoon van de cabaretier, als uitzegger van datgene dat binnen die groepering 
leeft, minder op de voorgrond treedt. 

De genoemde veelheid van inhouden en bedoelingen — de typen — die in mijn 
veronderstelling in ieder geval ook met de sociale situatie van en in een bepaalde 
groepering samenhangen heb ik in deze studie in een typologie willen onder
brengen. 
Daarbij zou er een cabaretinhoud kunnen zijn, waar kollektieve gevoelens over 
gezamenlijk ervaren ontevredenheid cabaretesk worden geuit; een cabaret waar
bij de maatschappijkritiek de boventoon voert. 
Vervolgens zijn er mogelijkheden, naar mijn veronderstelling zelfs rijke mogelijk
heden, om in het cabaret de twijfel over veranderingen binnen het eigen gedrags
patroon te verwoorden. 
In de derde plaats is er ruimte om middels het cabaret te reflekteren over een 
aantal gangbare praktijken en ideeën, waarbij existentiële beperkingen c.q. tegen
strijdigheden van die praktijken en ideeën worden behandeld. Tenslotte is er in 
mijn konceptie plaats voor een type cabaret, dat door een opvallend hoge amu
sementswaarde representatief zou kunnen zijn voor een sociale situatie, waar
binnen de betrokkenen zich tevreden voelen of menen zich redelijk tevreden te 
voelen. 

Bij de analyse van de sociale kontekst, waarbinnen deze vier typen voorkomen 
zal de hierboven genoemde ambivalentie zich voordoen. 
Het stukje sociale werkelijkheid dat ter verklaring voorligt zal soms meer in 
termen van struktuur en funkties worden geaksentueerd soms meer in termen 
van aktueel gedrag waardoor de aktores hun situatie zin geven. Het blijft natuur
lijk verleidelijk om tussen beide, niet afdoende, verklaringsmodellen een oplossing 
te zoeken; een oplossing die zou moeten liggen tussen de als een dinfe ervaren 
maatschappij als dé verklarende faktor en anderzijds het gedrag van autonome 
individuen als dé verklarende faktor. De Jager suggereert enige alternatieve bena
deringen, waaronder het symbolisch interaktionisme, teneinde deze niet afdoen
de verklaringsmodellen tot een synthese te brengen^S). 
Zo wordt in het symbolisch interaktionisme de opvatting weerlegd, dat individu 
en maatschappij 2 verschillende dingen zouden zijn. Weliswaar ligt in deze bena
dering de nadruk op de sociale bepaaldheid bij de verklaring van het sociale 
gedrag maar dan niet in de gebruikelijke deterministische betekenis. Datzelfde 
geldt voor de psychische eigenschappen die in het symbolisch interaktionisme als 
verklaringsgrond eveneens niet worden verabsoluteerd. De kern van de symbo
lisch interaktionistische werkwijze wordt gevormd door interaktieprocessen, 
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waarbij het individuele gedrag tot stand komt in interaktie met anderen maar 
dan in een aktieve en kreatieve gezindheid. 
Uit de in deze paragraaf vermelde aspekten van het sociale verschijnsel cabaret 
zal het duidelijk zijn dat het symbolisch interaktionisme een interessante invals
hoek kan zijn. Vooral als het erom gaat zichzelf en elkaar door de interakties 
binnen de eigen groepering te bekijken en te begrijpen. De bedreven sociologie is 
er dan vooral een op het niveau van het 'Wij-perspektief. 

In deze studie staat echter primair de opdracht na te gaan waarom — en even
tueel in welke mate — cabaret ook door de sociologie kan worden geclaimd. 
Daarbij lijkt het me interessant na te gaan c.q. voorzichtig aan te geven in welke 
opzichten de visie van de socioloog wel en in welke opzichten niet met de 
opvattingen van de niet-wetenschapper over dit verschijnsel parallel lopen. 
Een analyse van dit soort verschijnsel specifiek naar een en/of meer verschillende 
theoretische perspektieven gaat derhalve deze studie te boven, daarvoor is er 
teveel van dit verschijnsel voor de sociologie onbekend. Het lijkt me overigens 
niet onjuist te veronderstellen dat cabaret binnen elk theoretisch perspektief te 
plaatsen is, een en ander afhankelijk van de probleemstelling en eveneens afhan
kelijk van de voorkeur van de onderzoeker. 
De lezer moet er echter in ieder geval wel op worden geattendeerd dat deze 
studie die niet gericht is op specifieke theoretische benaderingen soms meer en 
soms minder duidelijk impliciet tegen een bepaalde benadering zal 'aanleunen'. 

4. De werkwijze toegelicht 

Deze studie heeft een exploratief karakter. Immers van het cabaret als sociaal 
verschijnsel is nog zo weinig bekend, dat gerichte hypothesen die op basis van 
het beschikbare materiaal kunnen worden getoetst ontbreken. Het gaat in deze 
studie zoals in de vorige paragraaf ook al is vermeld veel meer om een eerste 
verkenning die mogelijkerwijs toetsbare hypothesen kan opleveren. 
Vandaar dat ik op een min of meer fenomenologische wijze de eigengeaardheid 
van het cabaret probeer af te bakenen en daarbinnen middels de in de vorige 
paragraaf genoemde typologie een onderscheid probeer aan te brengen tussen de 
kern en de grenzen van dit sociale verschijnsel. Voor deze verkenning heb ik het 
volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2, gereserveerd. In hoofdstuk 3 heb ik een po
ging gedaan iets naders over het cabaretpubliek te zeggen. Dit op basis van het 
vermoeden, dal cabaretpublieken min of meer homogene eenheden vormen, wel
ke eenheden zich bovendien van elkander onderscheiden. Daarvoor ben ik in 
eerste instantie te rade gegaan bij anderen die zich hiermee hebben beziggehou
den en vervolgens heb ik zelf nagegaan of dit vermoeden aan te tonen is. 
Mijn werkwijze in deze bestond uit het bezoeken van alle cabaretvoorstellingen 
in (en om) Nijmegen gedurende de laatste 3 jaar, waar ik al observerend een 
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aantal impressies van het publiek heb verzameld. In deze verhandeling heb ik een 
beperkt aantal van deze voorstellingen vermeld, waarvan de, impressionistische, 
observaties het vermoeden aannemelijk maken, dat een bepaald publiek naar een 
bepaalde voorstelling gaat. 
Vervolgens heb ik aan de hand van het eigen sociologische begrippenapparaat 
willen vaststellen welke noemer van toepassing zou kunnen zijn op het cabaret-
publiek. 
Tenslotte heb ik me in ditzelfde hoofdstuk beziggehouden met de vraag in welke 
sociale situatie c.q. welke kollektieve gemoedstoestand het cabaretpubliek moet 
verkeren om aan dit sociale verschijnsel te gaan meedoen. In het bijzonder heb ik 
gezocht naar de vraag welk sociologisch thema hierbij als leidraad zou kunnen 
dienen. 

Bij het vierde en vijfde hoofdstuk is de materiaalverwerking besproken. In dit 
explorerende onderzoek heb ik daarbij gebruik gemaakt van op de grammofoon
plaat opgenomen cabaretprogramma's en het zal geen verbazing wekken, dat ik 
met dergelijk materiaal mijn toevlucht heb genomen tot de methode van de 
inhoudsanalyse met name de werkwijze die Holsti voorstaat. Centraal bij deze 
techniek, zeker waar het de cabaretstudie betreft, stond de betekenis die moest 
worden toegekend aan de cabaretteksten voor zover die teksten korrespondeer-
den met de reakties van het publiek. Met deze reakties werden de teksten gemar
keerd, waarna deze teksten van een betekenis voor het betrokken publiek wer
den voorzien. Het onderscheid in betekenissen heb ik vervolgens ondergebracht 
in een systeem van kategorieën. 
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Tenslotte heb ik in het laatste hoofdstuk de vulling van de verschillende katego-
rieën bij de geanalyseerde cabaretprogramma's gesommeerd om na te gaan of er 
voor de typologie van de vier onderscheiden cabaretvormen een empirische be
staansgrond is. Bij deze bescheiden vorm van operationalisering heb ik, voorzover 
aanwezig, gebruik gemaakt van kennis over de verschillende cabaretpublieken, 
die de in de analyse betrokken programma's hebben bezocht. 
De konklusie aan het eind van deze explorerende studie is, dat er inderdaad een 
konstruktie van cabarettypen - n.b. later in deze verhandeling heb ik het over 
cabaretdominanties; een begripsverandering die ik te bestemder plaats zal toe
lichten - denkbaar en verifieerbaar is alhankelijk van het kultuurpatroon van de 
betrokken maatschappelijke groepering. 
Op de uiteindelijke vraag of deze poging vanuit de gedragswetenschap sociologie 
een stapje op weg betekent naar een beter kennen - en kurieus genoeg ook bij 
dit sociale verschijnsel tegelijk een stukje ontluistering — van de sociale werke
lijkheid, kom ik aan het slot van deze verhandeling terug. Wellicht, dat de lezers 
me daarbij willen volgen. 
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Hoofdstuk 2 
WAT IS CABARET? 

1. De voor de socioloog interessante kenmerken van het cabaret 

Het woord cabaret heeft etymologisch al een vage indikatie voor het plaatsen van 
het verschijnsel. Bij het afleiden van dit woord is terugzoeken namelijk mogelijk 
tot de oud-Arabische kuituur, waar het woord 'charamat' bekend is en de bete
kenis van wijnhuis heeft 0 . 
Een betekenis die nu, zoals uit het hierna volgende blijkt, niet altijd als eerste 
kenmerk opvalt. Dat neemt niet weg, dat ondanks de verschillende betekenissen 
er een aantal kenmerken zijn die min of meer konstant zijn gebleven. 
Zo is bijvoorbeeld altijd wel de associatie aanwezig geweest met lokaliteiten als 
wijnhuis, koffiehuis, kroeg of ontspanningslokaal. Aangezien ik in dit hoofdstuk 
een poging wil doen een beschrijving van het sociale verschijnsel cabaret te geven, 
is het voor een benadering van het karakteristieke van dit verschijnsel van belang 
me te wenden, en natuurlijk ook te beperken, tot die min of meer konstante 
kenmerken. 

Het ligt voor de hand, dat een verzamelaar van kenmerken in eerste instantie te 
rade gaat bij hen die het dichtst bij het verschijnsel staan. Dat zijn dan de 
cabaretiers zelf en andere betrokkenen zoals de tekstschrijvers. Wim lbo heeft 
een aantal uitspraken over wat cabaret nu eigenlijk is van deze mensen vastge
legd. Het lijkt de moeite waard dit overzicht weer te geven en daarna alle uitspra
ken van dit overzicht nader te bekijken^). 
Het is daarbij niet alleen een kwestie van elegantie maar ook van waardering te 
openen met de uitspraak van de 'primus inter pares' onder de eigentijdse cabare
tiers: Wim Kan. 
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Kan biedt op het eerste gezicht geen enkel perspektief aan de bovengenoemde 
verzamelaar door te zeggen, dat de definitie van cabaret in een boek staat, dat 
voor hem niet in de handel is. 
Deze wat kryptische, misschien wel cabareteske, uitspraak van Kan spreekt boek
delen. Hij zou namelijk kunnen bedoelen, dat cabaret wel te definiëren moet zijn 
maar dat men er gezien de gekompliceerdheid van het verschijnsel nog niet in is 
geslaagd. Het kan ook zijn, dat Kan juist vanwege de gekompliceerdheid van het 
verschijnsel niet gelooft, dat cabaret zich ooit in een definitie laat vangen. 
Misschien is het ridikuul om ondanks de opgestoken wijsvinger van Kan door te 
gaan. 
De wetenschapper is echter eigenwijs en doet zulks toch, omdat het tot zijn 
habitus behoort geen enkel 'mysterie' ongemoeid te laten. De geschiedenis heeft 
overigens aangetoond, dat een dergelijke speurzin lang niet voor iedereen vanzelf
sprekend is. Daarom reken ik ook niet bij voorbaat op een ieders adhesie bij de 
analyse en de verklaring van het vermoedelijk zo moeilijk te vatten (sociale) 
verschijnsel cabaret. 
Dat juist de socioloog wordt geïnspireerd tot onderzoek is gezien de maatschap
pelijke relevantie van het verschijnsel cabaret niet zo verwonderlijk^). 

Mag ik me door de uitspraak van Kan gewaarschuwd voelen - in dat geval moet 
men trouwens al op zijn minst voor drie tellen —, het is in ieder geval erg 
plezierig, dat de collega's van Kan die op het lijstje van lbo voorkomen meer 
konkrete aanknopingspunten bieden. 
Hier volgen een aantal uitspraken: 
Alex de Haas: 'Zolang er chansonniers bestaan, heeft een deel van hen behoefte 

gevoeld meer te zijn dan alleen maar charmeur of amuseur: de hekeldichters 
en getuigende zangers'. 
Een getuigend zanger, is volgens de Haas iemand die in zijn liederen atten
deert op de rotte plekken in staat en samenleving. Het zijn de doornen in zijn 
oog en hij laat niet af daarvan in vlammende verzen te getuigen. 

Cruys Voorbergh: 'Cabaret kenmerkt zich door waarachtigheid'. 
Ernst van Altena: 'De betrokkenheid staan centraal'. 
Martie Verdenius: 'In een echt cabaret moet minstens eenmaal per avond je hart 

in ¡e lijf omdraaien '. 
Eric Herfst: 'Cabaret heeft tot taak alles te signaleren wat er in een samenleving 

aan de hand is'. 
Toon Hermans: De doorsnee-cabaretist is te veel wijsneus en te weinig feestneus'. 
Guus Vleugel: Cabaret is op het toppunt de schok van het ware'. 
Godfried Bomans: 'Een cabaretier geeft oorvijgen waar hij een wang ziet die 

erom vraagt, rechts en links'. 
Peter van Bueren: 'Kabaret moet links zijn; een pure kabaretier behoort tot de 

buitenparlementaire oppositie'. 
Michel van der Plas: 'Cabaret is een relativerende reflexie op een herkenbare 

werkelijkheid'. 
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Paul van Vliet: 'ledere vorm van cabaret is in principe aanvaardbaar, van de 
muzikale clownerie tot de bitterste satire'. 

Johan Verdoner: 'Cabaret kan niet anders dan progressief zijn en moet dus een 
linkse indruk maken. Een behoudend cabaret is onvoorstelbaar'. 

Wim Sonneveld: 'Ik zie de toekomst van het cabaret in de algemeen menselijke 
onderwerpen en in de persoonlijkheid van de kunstenaar'. 

Sieto Hoving: 'Cabaret is een donderpreek, waarvoor de kerkgangers graag het 
tractement van de dominee willen betalen'. 

Rinus Ferdinandusse: 'Cabaret is een boodschap die er hoe dan ook uitmoet'. 
Annie M.G. Schmidt: 'Cabaret is theater kortschrift'. 
Jean-Louis Pisuisse: 'Cabaret is zo hoog mogelijk opgevoerde amusementskunst 

in een intiem kroegje'. 
Jaap van de Merwe: 'Cabaret is geen beschaafd amusement, maar sociale satire in 

theatervorm'. 
Fons Jansen: 'Cabaret is het laten lachen om de waarheid'. 
Wim lbo: 'Cabaret is literair-muzikale theaterkleinkunst in een intieme omgeving 

voor een intelligent publiek'. 

Als al die uitspraken bij elkaar worden gezet, pretendeert cabaret nogal wat. Dan 
is er nog niet eens gesproken over opvattingen van cabaret die in totalitaire 
staatssystemen weleens zijn te horen. Günter Meerstein bij voorbeeld vindt caba
ret een middel ter ondersteuning van de regeringspolitiek — 'ein politisches Füh-
rungsmittel' -4 ) . 
Manfred Berger, een Duitser van wat latere datum, niet uit nazi-Duitsland zoals 
Meerstein maar uit het Duitsland van Ulbricht, komt mijns inziens op dezelfde 
betekenis als Meerstein. 
Hij beweert namelijk, dat cabaret kunst is en dat de kunst een wapen is ter 
ondersteuning van de leidinggevende politieke partij. Berger haalt hiervoor zelfs 
de toenmalige Oostduitse leider/partijchef aan, die van de kunst het volgende 
heeft gezegd: 
'der Künstler ist einer von uns, mitten unter uns, dessen Aufgabe es ist, mit uns 
zu planen, mit zu arbeiten, mit zu regieren. Und das um zo produktiver, je klarer 
ihm die grosse Perspective des Friedens ist, zu dessen ziel die D.D.R. unbeirrbar 
voranschreitet'5). 

Het pikante van de beide uitspraken is, dat ze van gelijke strekking zijn en op een 
totaal verschillende ideologie slaan; overigens wel allebei totalitair. 
Het is trouwens een trouvaille om een verbinding te leggen tussen de gortdroge 
Ulbricht en cabaret. 
Ik zal me voorlopig evenwel beperken tot de uitspraken van onze landgenoten. 
De visies van de beide Duitsers, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten, 
komen later nog ter sprake. 
Materiaal is er genoeg in de aangeboden uitspraken van eigen bodem. Zo zijn er 
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aanknopingspunten over de inhoud; zie bijvoorbeeld Alex de Haas' visie op 
cabaret: 'de cabaretier attendeert op de rotte plekken '. 
Eveneens zijn er 'openingen' naar de vorm; zie bijvoorbeeld de overigens zeker 
niet identieke beschrijvingen van Annie M.G. Schmidt en Wim lbo. 
Tenslotte zijn er ook aanknopingspunten over de effekten te vinden. Martie 
Verdenius drukte dat al heel plastisch uit in de omschrijving, dat in een echt 
cabaret minstens eenmaal per avond je hart in je lijf moet omdraaien. 

Een analyse van al die uitspraken is erg aantrekkelijk maar niet eenvoudig. 
In de eerste plaats, omdat al die formuleringen niet in hetzelfde vlak liggen. De 
ene keer gaat het, zoals al gezegd, over de vorm en een andere keer gaat het over 
de inhoud of het effekt. 
In de tweede plaats is het geen sinecure, omdat sommige uitspraken ver van 
elkaar liggen — leg de opvatting van Michel van der Plas maar eens naast die van 
Peter van Bueren. 
Een moeilijke taak, maar daar staat tegenover dat na de weinig perspektief 
biedende overpeinzing van Wim Kan met al die andere uitspraken het werk in 
ieder geval kan beginnen. 
Nu is de socioloog een lastig mens, want ondanks de zeer gewaardeerde verza
meling van uitspraken die lbo heeft aangeboden, mist hij daarin het voor zijn 
benadering specifiek aanknopingspunt. 
In hoofdstuk 1 is vermeld, dat het in deze verhandeling over cabaret gaat om een 
sociaal verschijnsel, waarbij vooral de interaktie en de kommunikatie tussen de 
cabaretier en het publiek zo opvallend is. 
Met betrekking tot dat sociologisch uitgangspunt is het derhalve toch noodzake
lijk er nog een andere definitie bij te zoeken voor een geruststellende start. 
Jürgen Henningsen — de ironie wil dat het toch een Duitser moest wezen waar 
dat geruststellende vertrekpunt werd gevonden - heeft in een studie over cabaret 
de volgende, voor een socioloog aantrekkelijke, definitie gekonstrueerd 'Kabarett 
ist Spiel mit dem erworbenen Wissenszusammenhang des Publikums'6). 

Speien met de bestaande kennis (struktuur) dus ook met de gevestigde ideeën en 
opvattingen kan een boeiende interaktie en kommunikatie opleveren. 
Dan komen er natuurlijk wel een aantal vragen naar boven, zoals: 
A. Met welke kennis van het publiek kan er in een cabareteske ambiance wor

den gespeeld? 
B. In welke richting en in welke mate kan het spel worden ontwikkeld? 
С Onder welke kondities en met welke middelen is zo'n speelse situatie te 

kreëren? 

Ad. A. Om welke kennis gaat het? 
Bij dit punt valt de definitie van Eric Herfst mijns inziens op. Hij is namelijk van 
mening, dat cabaret alles moet signaleren, wat er in de samenleving aan de hand 
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is Dat is nogal wat en vermoedelijk zelfs teveel als de definitie van Henmngsen 
ernaast wordt gelegd 
Het is helemaal niet vanzelfsprekend, dat 'der erworbene Wissenszusammenhang 
des Publikums' de hele skala van maatschappelijke ontwikkelingen betreft 
Cabaret, zegt Henmngsen, moet zich tot die maatschappelijke aangelegenheden 
beperken, die zowel voor de cabaretier als voor het publiek relevant zijn Het 
gaat om 'dicht bij huis' zijnde zaken voor beide partijen —, waarover een 
speelse interaktie mogelijk is Anders gezegd alleen die aangelegenheden zijn 
voor dié partijen geschikt voor een cabareteske kommumkatie^) 

Wat op de Buhne wordt besproken of bezongen is, aldus Rudolf Hosch, in feite 
niets anders dan de echo van de omliggende gedachten^) 
Hieruit volgt logischerwijze, dat cabaretier en publiek de aangeboden onderwer
pen op dezelfde wijze moeten verstaan Beide moeten op dezelfde golflengte 
zitten Paul van Vliet bevestigde die relatie in een interview, waarin zijn wijze van 
werken werd besproken 
Van Vliet zei m dat gesprek, dat hij bepaalde gebeurtenissen in de maatschappij 
omwerkt tot cabaret Hij stelde daarbij de volgende voorwaarden aan die gebeur
tenissen a ze moeten hem boeien, b er moet een theatrale vorm aan gegeven 
kunnen worden, с het publiek moet erop reageren 'Het heeft zin als er hard 
wordt gelachten'9) 
Met deze beschrijving gaat van Vliet veel verder dan in zijn eerder genoemde 
uitspraak, waar hij voornamelijk de veelheid van vormen belichtte 
Het gaat dus in ieder geval om zaken waar wat mee aan de hand is en daarom zijn 
in principe alle maatschappelijke aangelegenheden cabaretesk te vertalen 
Ene Herfst's omschrijving is dan ook wel aan te houden, mits de kanttekening 
van Henmngsen erbij wordt betrokken De betreffende zaken moeten zowel voor 
de cabaretier als voor het publiek relevant zijn en van een zodanige aard, dat 
ermee gespeeld kan worden 
Het spreekt haast vanzelf, dat een dergelijke relevantie zich dan ook niet behoeft 
uit te strekken tot alle mensen en tot alle cabaretiers 
Het kan heel goed - en in de sociale realiteit is het ook zo — dat bij een bepaalde 
maatschappelijke gebeurtenis of een nieuwe visie op iets alleen een bepaald 
gedeelte van de bevolking en een bepaalde cabaretier zijn betrokken Andere 
(groepen van) mensen behoeven die betrokkenheid met te hebben, hetgeen ook 
geldt voor andere cabaretiers 
Voor de weergegeven beschrijvingen van Wim Sonneveld, Johan Verdoner, Peter 
van Eueren en Alex de Haas geldt eigenlijk hetzelfde als voor de definitie van 
Ene Herfst 
Sonneveld's opvatting, dat het bij cabaret om algemeen menselijke onderwerpen 
gaat is enerzijds te ruim en anderzijds te beperkt Te beperkt, omdat ook speci
fieke onderwerpen wel in het cabaret kunnen voorkomen Te denken valt aan 
onderwerpen als de ruimtevaart, de EEG of de Franse presidentsverkiezingen 
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De formulering is echter te ruim, omdat algemeen menselijke onderwerpen niet 
altijd en niet voor iedereen cabaretesk zijn te vertalen. 
Cabaretesk spelen met een algemeen menselijk onderwerp als de dood is bijvoor
beeld alleen maar mogelijk als de cabaretier en het betreffende publiek iets met 
de dood kunnen doen. Bijvoorbeeld wanneer zij zich (enigszins) kunnen losma
ken van reeds lang bestaande opvattingen betreffende de dood of de bestaande 
ideeën over de dood kunnen relativeren 
Ook bij algemeen menselijke onderwerpen worden de mogelijkheden tot cabaret 
bepaald door het sociaal-kulturele klimaat. 
Johan Verdoner en Peter van Bueren willen het cabaret wat betreft de inhoud 
binden aan een progressief imago en daarom moet het cabaret persé een linkse 
indruk maken. De hierboven genoemde Rudolf Hosch heeft nagenoeg dezelfde 
opvatting met zijn konklusie, dat het cabaret zich moet afzetten tegen de auto-
nteiten van de traditionele zeden 10) 
Gezien de restrikties die zijn aangebracht bij de definities van Sonneveld en 
Herfst zal het geen verbazing wekken, dat ook deze drie vrijwel identieke konsta-
tenngen niet onbestreden blijven. 
Ook door het cabaret uitsluitend te verbinden met een progressief, en zeker een 
links, imago wordt dit sociale verschijnsel te beperkt gezien Niet iedereen, der
halve niet elke maatschappelijke groep, behoeft als het om spelen met alledaagse 
zaken gaat uit te komen op een Imks-geonenteerde konklusie. 
Het kan ook best zijn, zoals verder m dit hoofdstuk wordt vermeld, dat het spel 
zich beperkt tot het relativeren van de besproken gebeurtenis of het besproken 
idee. In dat geval is een linkse afwikkeling helemaal niet aan de orde. 
Een aardig voorbeeld, dat het cabaretbloed ook m een politiek gesloten klimaat 
toch kruipt waar het met gaan kan, heb ik gevonden bij de al aangehaalde 
Oostduitse sknbent Manfred Berger, als hij een uitspraak van een van zijn Oost-
duitse collega's kapittelt. 

De betreffende uitspraak was aldus. 'Ich kann nicht überall die grosse Analyse 
ansetzen — die Analyse der Wirklichkeit Kabarett ist kerne Wissenschaft. Wir 
reiben uns zuviel m politischen Diskussionen auf, anstatt einfach Kabarett zu 
machen; das Leben schreibt die Texte selbst' 
Het ligt voor de hand, dat de rechtlijnige Berger een dergelijke dwaling niet over 
zijn kant laat gaan. 
Hij reageert dan ook als volgt 'In der Konsequenz fuhren solche Ansichten nur 
allzu rasch zu oberflächlichemTmgel-Tangel und zur Clownene'11). 

Tenslotte de definiëring van Alex de Haas. 
Het getuigen van of het attenderen op rotte plekken is een veel voorkomend 
onderwerp in het cabaret, dat valt met te ontkennen 
Toch is het evenmm waar, dat dat getuigen of attenderen altijd maar kan. Ook 
hier moet het mogelijk zijn te blijven spelen om van cabaret te kunnen spreken; 
zelfs als de maatschappij in een verregaande staat van 'verrotting' verkeert. 
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Alles kan derhalve onderwerp van cabaret zijn, het algemene, het specifieke, de 
politiek van links en die van rechts. Alleen kan dat alles niet altijd en overal. Via 
de dimensies tijd en ruimte — ruimte zowel in geografische als in sociale zin -
worden de onderwerpen in hun speelse bespreekbaarheid begrensd en juist voor 
die begrenzing moeten zowel de cabaretier als het publiek gevoelig zijn. 
Het moet voor beide partijen gaan om 'dicht bij huis' zijnde zaken, waarmee 
gespeeld moet kunnen worden en een kriterium schijnt daarbij te zijn, dat men 
een vraagteken bij die bespreekbare aangelegenheden zet c.q. vanuit een vraagte
ken vertrekt. 
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Ad В. In welke richting en in welke mate kan het spel worden ontwikkeld7 

Het is het intrappen van een open deur om te vermelden, dat een cabaretier niet 
louter amuserend over de zaken heenwandelt; het spelen mag niet worden ver
ward met alleen maar amusement. 
Sommige cabaretiers hebben — zie de lijst met definities hiervoor — daar zeer 
gedecideerde meningen over. 
Cruys Voorbergh bij voorbeeld noemt de sfeer, waarin de aangeboden onderwer
pen moeten worden behandeld waarachtig. 

Ernst van Altena gaat misschien nog iets verder als hij in zijn definitie over 
cabaret zegt, dat de betrokkenheid centraal moet staan. 
Martie Verdenius konkretiseert die waarachtigheid en/of betrokkenheid wellicht 
als zij zegt, dat in een echt cabaret toch minstens eenmaal per avond je hart in je 
lijf moet omdraaien. 
Ook Fons Jansen en Guus Vleugel kunnen bij dit ernstige in ieder geval serieuze 
gezelschap worden gezet. Cabaret als een van de vindplaatsen van de waarheid en 
cabaret als de schok van het ware zijn immers ook omschrijvingen die niet direkt 
doen denken aan enkel maar plezier. 

Toch lijkt het aannemelijk, dat cabaret door de kenner en vooral door de liefheb
ber in eerste instantie wordt gekoppeld aan het hebben van plezier, aan een 
plezierige avond. 
Daarom is het niet onmogelijk dat lezers onrustig worden, misschien wel geïrri
teerd raken, als ze trefwoorden als waarachtigheid, betrokkenheid en waarheid 
bij het cabaret zien staan. 
De stemmingen die deze begrippen oproepen worden niet direkt geassocieerd 
met cabaret. — Om misverstanden te voorkomen, de volledige beschrijving van 
Fons Jansen over cabaret luidt: 'het laten lachen om de waarheid'. Lachen is dus 
niet verboden. — 
Cabaret heeft in ieder geval indrukwekkende pretenties, daar kan men niet om
heen. Bijna iedereen is het er wel over eens, dat cabaret niet die theatervorm is 
die puur amusement beoogt, zoals het cirkus of het variété, maar amusement is 
het ook. Misschien zit Jean-Louis Pisuisse wel het dichtst tegen die amuserende 
funktie aan. Zijn definitie luidde immers, dat cabaret zo hoog mogelijk opgevoer
de amusementskunst moest zijn en dan gebracht in een klein kroegje. 
Zij die het repertoire van Pisuisse kennen, weten overigens dat het bij deze 
kleinkunstenaar ook om cabaret ging, daar zijn amusement wel degelijk een 
maatschappelijke inhoud had. 
Het toch wel moeilijke onderscheid tussen cabaret en louter amusement is trou
wens een oud zeer. Ch.A. Cocheret, die een studie over Buziau heeft geschreven, 
was hier al mee aan het worstelen 12). 
Met de toenmalige cabaretier J.H. Speenhoff had Buziau gemeen, aldus Coche-
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ret, dat zij als eersten het waarachtige menselijke sentiment in de amusements
kunst hebben gebracht. Hierdoor werd een duidelijke cesuur aangebracht tussen 
zouteloze verstrooiing en cabaret. 

Over ideeën en maatschappelijke aangelegenheden die cabaretier en publiek op
vallen wordt inderdaad niet zo maar wat gezegd of gezongen. Dat is niet zo'n 
verrassende konklusie, want een ieder die meer dan een handvol cabaretvoorstel-
lingen heeft gezien weet dat de formule 'louter plezier' niet op het cabaret van 
toepassing is. 

Het spel van de cabaretier heeft de pretentie de waarachtige uitdrukking - maar 
dan wel in vrolijke waarachtigheid — te zijn van een persoonlijke stellingname en 
uitsluitend als verwoorden ligt de cabaretier daarbij voor op het publiek. Daarbij 
is ook, zoals onder С van deze paragraaf alsmede in paragraaf 2 van dit hoofd
stuk zal blijken, de vorm van dit verwoorden aan bepaalde voorwaarden gebon
den. 
Cabaretesk omgaan met op zich serieuze maatschappelijke aangelegenheden bete
kent derhalve, dat er niet op het territoir van de pastor, politikus, professor of 
pedagoog wordt gewerkt. Het gaat bij het cabaret namelijk minder om het 'voor
gaan' maar meer om het 'aangeven' van zaken die tussen cabaretier en zijn 
publiek op dat moment de moeite van het overwegen waard zijn. De man op de 
Bühne is alleen maar cabaretier, die door gebruikmaking van bepaalde technie
ken datgene dat zijn zelfstandig denkende publiek en hem intrigeert even doet 
opflikkeren. Op zijn minst is er sprake van een relativerende reflexie op dat 
besproken of bezongen stukje sociale werkelijkheid, zoals Michel van der Plas het 
uitdrukte. 
Hermingsen zegt van deze wijze van werken, dat een cabaretier niet zijn ideeën, 
zijn opvattingen, aan het publiek mag opleggen. De cabaretier is geen pedagoog 
en steekt ook zijn vinger niet op, zoals dat bij het absurdistische toneel wel het 
geval kan zijn 13). 
Dus niet teveel wijsneus en te weinig feestneus, zoals Toon Hermans formuleer
de. Sieto Hoving attendeert ook op deze beperking, als hij zegt, dat een cabare
tier wel plezier mag maken om de zieke plekken maar dat hem dat niet verplicht 
om de oplossingen aan te geven^). 
De cabaretier attendeert bijvoorbeeld vrij vaak op voor hem en voor zijn publiek 
verstarde vormen van gedrag zonder dat hij suggesties voor nieuwe vormen aan
geeft. 

Al eerder in dit hoofdstuk is er kennis gemaakt met de Duitsers Meerstein en 
Berger die redenerend vanuit een totalitair staatsbestel het cabaret nogal staats-
volgzaam maken. Het opleggen van meningen door de cabaretier is volgens deze 
auteurs een legitieme aangelegenheid en Meerstein ziet zelfs via de weg van de 
misleiding grote mogelijkheden. Bij het cabaret, zegt de uit fascistisch Duitsland 
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sprekende Meerstein, mag inderdaad niet met het vingertje omhoog belerend te 
werk worden gegaan maar wel moet de cabaretier via zijn geëigende technieken 
een onderhoudende sfeer kreëren en ongemerkt de doelstellingen van het regime 
'verkopen' 15). 
Vergeleken met de visie van de andere auteurs is dit een oneigenlijk gebruik van 
cabaret; de cabareteske methode wordt dan gebruikt voor een niet cabaretesk 
doel. Ik beperk me liever tot het merendeel van de (Nederlandse) getuigenissen, 
waarbij aan het cabaret niet de funktie toevalt om te zeggen, hoe het moet en 
zeker niet, zoals bij Meerstein, gekamoufleerd. 
In tegenstelling tot wat Meerstein voor ogen staat, is de cabaretier veeleer degene 
die een gevestigde orde, onder andere vanwege haar verstardheid, aan de kaak 
stelt. 
Het cabaret neemt daarbij een mechanisch geworden gedragspatroon op de kor
rel. Daarom zou de definitie van Fons Jansen over cabaret 'het laten lachen om 
de waarheid' mijns inziens nog adekwater zijn geweest als ze geformuleerd was 
als 'het laten lachen om het onware of het mechanisme in ons denken en hande
len'. 

De weg, waarlangs deze Spielerei geschiedt zou eigenlijk het spoor van de omweg 
kunnen worden genoemd. Het gaat immers om een onrechtstreekse wijze van 
zeggen, een veel voorkomende methode bij alle uitingen van humor — zie hier
voor paragraaf 2 van dit hoofdstuk. Dit zou misschien in sommige gevallen 
kunnen worden uitgelegd als een kamouflage, waardoor de kritiek op het bestel 
of het gedragspatroon zich aan de strafbaarheid onttrekt. In vele andere gevallen 
krijgt men echter de indruk dat zij niet zozeer uit vrees voor de sankties van de 
machthebbers voortspruit als wel te maken heeft met de twijfels die men zelf 
heeft. 
Van Wim Kan is bijvoorbeeld gezegd dat hij gekenmerkt wordt door eeuwige 
twijfel aan zogenaamde absolute waarheden, waardoor hij nooit helemaal voor of 
helemaal tegen kan zijn. In elk pro en in ieder kontra ziet hij zwakke plekken en 
daarom blijft zijn deur altijd open voor de andere mening. 'Van mening verande
ren vind ik een teken van gezondheid; het bewijst, dat er van binnen doorstro
ming plaatsvindt', aldus Капіб). 
Een cabaretesk klimaat, waarvan Godfried Bomans eerder in dit hoofdstuk heeft 
gezegd dat er oorvijgen worden uitgedeeld daar waar het kan, zowel ter linker-
als ter rechterzijde. 
De twijfel is trouwens bij uitstek geschikt om te spelen met ideeën en normen, 
met de 'Wissenszusammenhang'. De filosoof С Verhoeven zegt van de twijfel, 
dat zij het klimaat kreëert om te kunnen denken. Dit dan in tegenstelling tot de 
zekerheid, die niet in het denken betrokken raakt. Mensen zijn zeker over din
gen, waarover niet of niet meer wordt nagedacht, aldus Verhoeven^). 
Misschien een wat al te boude bewering maar feit is, dat de cabaretier de vele 
zaken die hij bespreekt of bezingt vaak van twijfels voorziet. 
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\^І^НШ< 

Ad. С. Onder welke kondities en met welke middelen is zo 'n speelse situatie te 
kreëren? 
Hoe gevarieerd het optreden van de cabaretiers en de cabaretgezelschappen ook 
lijkt, in de literatuur en in interviews met cabaretiers valt steeds de nadruk op 
een aantal overeenkomsten. Hierdoor kan van een min of meer identiek werkkli
maat worden gesproken of, beter nog, van een typische cabaretsfeer. 
Een van de eerste dingen die in de werksfeer opvallen, is het nauwe kontakt 
tussen publiek en cabaretier, zowel ruimtelijk als mentaal. Het ligt ook wel voor 
de hand, dat die zeer intense vorm van kommunikatie die een paar uur moet 
worden volgehouden een dicht bijeen zijn eist. Dat stimuleert het attent blijven 
van de cabaretier en evenzeer van het publiek. Een cabaretpubliek, zo zegt Geo 
Staad, moet niet alleen een goed gevoel voor humor en een 'lenige' intelligentie 
hebben maar ook attent zijn 18). 

Door een goed kontakt kunnen ook op tijd de gewenste reakties zoals het 
lachen, het klappen of een plotselinge intense stilte ontstaan. 
De intensiteit van de cabaretsfeer vereist, zowel voor het publiek als voor de 
cabaretier, een onmiddellijke ruimtelijke nabijheid. Deze zo nauwkeurig bepaal
de sfeer loopt, aldus Wim Kan in een toespraak voor de Akademie voor Klein
kunst, al gevaar als er een orkestbak tussen cabaretier en publiek is. Ook komt de 
reaktie uit de zaal al wat moeilijker op gang, aldus Kan, als de stoelenrijen in de 
zaal onderbroken worden door paden. Helemaal gevaarlijk wordt het trouwens, 
zo zegt deze zeer ervaren cabaretier als de zaalhouder het voornemen heeft 
tafeltjes tussen de stoelen te zetten om het nuttigen van konsumpties te stimule
ren en te vergemakkelijken. Voor het gewenste kontakt moet het publiek kon
stant op de punt van de meestal ongemakkelijke stoel aan de lippen van de 
cabaretier 'hangen' 19). 
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Dat de nabijheid belangrijk is, vermeldt ook de Duitser Meerstein die zoals 
hierboven werd gekonstateerd bedoelingen met het cabaret had, die onzuiver van 
aard waren. Wat betreft de vorm zijn er echter geen meningsverschillen, als hij 
opmerkt dat er geen ruimtelijke afstand mag zijn tussen cabaretier en publiek: 
'de cabaretier staat temidden van het publiek^O). 

Typerend voor het cabaret is ook — eigenlijk volgt het logischerwijze uit het 
voorafgaande — dat er eén betrekkelijk gering publiek bij is betrokken. Cabaret 
speelt zich dan ook vaak af in kleine zalen of keldertjes. Alex de Haas geeft een 
treffende beschrijving van deze sfeer als hij het optreden van Eduard Jacobs, 
volgens De Haas Neerlands eerste en zelfs enige cabaretier, beschrijft. 'Drie kleine 
Amsterdamse binnenkamertjes in een souterrain van een huis anno 1880 waren 
tot een geheel doorgebroken, waardoor een zeer smalle en bovendien een zeer 
lage pijpenla was ontstaan. Aan de muren hingen een aantal bontgekleurde affi
ches illustrées, in hoofdzaak van de toenmalige grootmeester van het genre, Jules 
Chèret. Links achterin bevond zich een primitief buffetje, met rechts daartegen
over een piano. Langs de muren tafeltjes en stoelen van het allereenvoudigste 
koffiehuis-slag aaneengerijd'21 ). 

De ambiance is overigens niet alleen klein maar ook sober, getuige het boven
staande relaas. 
Henningsen voegt er zelfs aan toe, dat er een relatie is tussen die sobere entoura
ge en de inhoud van het cabaretprogramma. Immers, de onderwerpen voor het 
cabaret zijn ook niet gekompliceerd in de zin van 'het is me te moeilijk, want het 
ligt te ver van mijn bed'. Juist door het feit, dat er bij het cabaret onderwerpen 
en ideeën aan de orde komen die 'dicht bij huis' zijn, kan de kommunikatie over 
dat alles vrij direkt en zonder poespas— sober — zijn. Met name zijn er geen grote 
dekoratieve hulpmiddelen nodig om de gewenste sfeer op te roepen22). 
Cabaret is derhalve gauw te mooi. Terecht attendeerde de televisie-recensent Jan 
Bank hierop toen hij een overigens kort optreden van een cabaretgroep voor de 
televisie beoordeelde. De betreffende groep was tijdens dit optreden neergestre
ken in een romantisch kasteel en zat daar in stijlvol meubilair bij knappend 
haardvuur. Fraai gekleed en gekapt in de tijd van het middeleeuwse interieur 
zong de groep een goed cabarètliedje, waarvan de inhoud betrekking had op de 
maatschappelijke problematiek van de tweede helft der negentiende eeuw. In de 
eerste plaats was het optreden minder geslaagd door die merkwaardige koppeling 
in de tijd. Vervolgens was het optreden bedenkelijk vanwege die veel te mooie 
entourage23). 

Voor zover het in het bovenstaande niet is verdiskonteerd, kan bij cabaret ook 
worden gesproken van een intieme sfeer. 
Wim lbo noemt met name dit aspekt. Wel laat hij dat aspekt in belangrijke mate 
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bepalen door de cabaretier. Hij zegt namelijk: 'Het woord intiem is in dit ver
band beter dan klein, omdat een kunstenaar dikwijls in staat is in een eigenlijk te 
grote ruimte een sfeer van intimiteit te scheppen zodat toch een kleine ruimte 
wordt gesuggereerd'24). 
Daaraan kan nog worden toegevoegd, dat die intimiteit ook wordt bepaald door 
de andere partij in het interaktieproces, het publiek. 
Het is een algemene waarheid dat mensen eerder kontakt zoeken en krijgen met 
bekenden; beter is het nog om te spreken over gelijkgezinden, waar men sneller 
kontakt mee zoekt dan met niet-gelijkgezinden, mensen van een andere maat
schappelijke groepering. 
Het 'ons kent ons' geldt zeker voor het cabaret. In die betrekkelijk kleine ruimte 
met die direkte vorm van kommunikatie moet het publiek in zijn geheel snel en 
op dezelfde golflengte responderen op de opmerkingen van de cabaretier. 
W.V. Ruttkowski vindt de besloten club het toppunt van intimiteit25). Hoe 
beslotener, hoe intiemer. Het ligt natuurlijk wel voor de hand, dat door het 
toenemen van de populariteit, hetgeen (vaak) samengaat met het optreden in 
steeds grotere ruimten, die intimiteit niet wordt bevorderd. Bekende Nederland
se cabaretiers, die toch overwegend in betrekkelijk grote zalen optreden, geven in 
vraaggesprekken toe dit een belangrijke kwestie te vinden. 
Zo wordt het nog weleens bedenkelijk gevonden als ze in de zaal te maken 
krijgen met een publiek, waarvoor kollektief is gereserveerd, bijvoorbeeld voor 
de volledige personeelsvereniging van een onderneming of een ambtelijke dienst. 
Ook is de cabaretier huiverig voor een optreden in de grote stad tijdens het 
weekend. Dan komt er vrij vaak publiek dat een avondje uit wil, waarbij er eerst 
lekker moet worden gegeten, dan een cabaretje wordt genomen om tenslotte in 
de kroeg te belanden. 

Sieto Hoving beschrijft zo'n incident in zijn Tingel Tangel Cabaret als volgt: 'Je 
moet ook nooit een gezelschap mannen alleen hebben, die een avondje uit zijn. 
We hebben eens een gezelschap vertegenwoordigers gehad van een bekende lakfa
briek. Die hadden al lol toen ze binnenkwamen. Zongen luidkeels van laat opge
wekt de rokjes zwaaien. Hadden alras een tafel uit de grond gekregen. En deze 
als dolle schooljongens uitgelaten mannen moesten toen ineens luisteren naar 
moeilijke teksten over de eenwording van Europa. Dat hebben ze gehoorzaam 
over zich heen laten gaan, er kwam geen geluid uit de zaal, geen enkele reaktie 
op wat dan ook. Alleen in de pauze waren ze weer opgewekt en luidruchtig. 
Sommigen verlieten net pand om elders meer vermaak te zoeken, anderen blijven 
het gedeelte na de pauze uitzitten. Gelukkig geen vrouwen erbij. Praten, zoals 
mannen onder elkaar kunnen, honderduit. En dan moet je ineens naar andere 
mensen gaan zitten luisteren. Heel erg vervelend. Na de voorstelling hadden ze 
gelukkig elkaar weer en toen gingen ze alsnog opgewekt de stad in, ons in onze 
artistieke gevoelens gekrenkt achterlatend, met een kapotte tafel maar een hoge 
buffetomzet'26). 
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De hierboven genoemde voorwaarden: nauw kontakt, sobere entourage en een 
intieme sfeer, zijn niet alleen aan het publiek en aan de zaal te stellen maar het 
zijn ook voorwaarden waaraan de cabaretier moet voldoen. 
In de eerste plaats valt bij het cabaret namelijk de kleine bezetting op. Cabaret 
wordt trouwens, zoals in de inleiding al is gezegd, vaak geidentificeerd met een 
one-man — incidenteel een one-woman — optreden en dan is de bezetting per 
definitie klein. 
Naast dit aan één persoon gebonden optreden zijn er weliswaar cabaret-groepen 
maar zelfs zo'n groep is vergeleken met het 'tableau de la troupe' van een 
toneelgezelschap toch ook weer erg klein. Het gaat bij het cabaret als er over een 
groep wordt gesproken meestal om duo's of trio's en een cabaretgezelschap 
bestaande uit vijf artiesten is al erg groot. 
Het valt bovendien op, dat zelfs als het om een cabaretgroep gaat er veel solis
tisch wordt opgetreden. 
Een cabaretprogramma, ook van een ensemble, is een aaneengeregen aantal num
mers en door die konstruktie zit het cabaret dichter bij het variété of het circus 
dan bij de fdm of het toneel, aldus Henningsen^?). 
De schrijver van cabaret-teksten Willem Wilmink vindt zelfs, dat door het opbou
wen van sketches tussen verschillende uitvoerenden van de groep miniatuurto
neelstukjes worden opgebouwd, waardoor er, volgens Wilmink, van het cabaret 
wordt 'weggegleden'^S). 

Wellicht gaat het hier om een van de meest in het oog lopende verschillen tussen 
toneel en cabaret. 
Bij een toneelstuk, of het nu een drama of een komedie is, speelt de totale 
bezetting mee aan de opbouw van het gegeven. Bij cabaret is dat niet nodig. De 
cabaretier heeft geen grootse en gekompliceerde konstruktie nodig om de inhoud 
te etaleren en te verduidelijken. Bertolt Brecht, een man die zich toch met 
verschillende vormen van theater heeft beziggehouden, had ook over de vorm 
waaraan cabaret moest voldoen gedecideerde ideeën. Zo vond hij, dat in die 
kleine ruimte waar mensen met dezelfde zaken bezig waren, een liedje van een 
akteur of aktrice veel meer effekt had dan een toneelstuk over het onder-
werp29). 
De cabaretier heeft geen lange en langzame opbouw nodig om datgene waarover 
hij van gedachten wil wisselen neer te zetten. Immers, als het 'klikt' tussen 
cabaretier en publiek weet het publiek vrij snel over welke gedachten, welke 
ideeën of welk aktueel maatschappelijk gegeven het gaat. Een aardig voorbeeld is 
het liedje 'Kijk dat is Kees', dat het cabaretduo Neerlands Hoop zong in de Show 
'Neerlands Hoop in Panama'. 
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Kijk dat is kees 
hij is debiel 
dat kun je zien aan zijn gezicht 
hij heeft van die vreemde oren 
zijn tanden staan te ver naar voren 
en zijn mond kan niet meer dicht 

Kijk dat is kees 
met zijn vriendjes 
samen in de bus naar huis gebracht 
kees kan zijn goede hand algeven 
kees is pas zeven dagen zeven 
zeggen zijn ouders veel te zacht 

Kijk dat is kees 
in de natuur 
kees zegt ik ben een kind van god 
en hij hoort bij alle bloemen 
die hij wel niet bij naam kan noemen 
wij wel 

Soms zit kees hele dagen 
in zijn spiegeltje te kijken 
hij ziet zichzelf 
hij ziet zichzelf 
maar hij vindt het beeld niet lijken 
dan zegt hij morgen morgen morgen 
word ik acht 
kijk zeggen dan zijn ouders 
dat is onze kees en hij lacht 

Kijk dat is kees 
in onze wereld 
vandaag of morgen onder de tram 
en als ik hem af moest leggen 
zou ik tot zijn ouders zeggen 
dat het beter was voor hem 

Kijk dat is kees 
of durf je niet te kijken^O). 

Dit liedje werd niet geïntroduceerd. Het had in het genoemde programma niets 
met het voorgaande nummer te maken en ook niets met het volgende. Het werd 
ineens gebracht en het sloeg aan. Het bij Neerlands Hoop meestal levendige 
— uitbundige — publiek werd namelijk opvallend stil en reageerde aan het slot 
met een langdurig applaus. 
Bij alle gedachten over zwakzinnigen die in dit liedje naar boven konden komen, 
was het mijns inziens vooïal een verwijzing naar het onvermogen en de gêne om 
met een zwakzinnige tot een relatie te (willen) komen. Dat verdrietige maar wel 
reële menselijke onvermogen voelden cabaretier en publiek beiden onmiddellijk 
aan. 

Die kleine en sobere wijze van voorstellen is meestal ook herkenbaar in de 
eenvoudige muzikale begeleiding. 
Het gaat namelijk in de eerste plaats om de gesproken of gezongen tekst - in
houd —, waarbij ter ondersteuning soms muzikale begeleiding nodig is. Vandaar 
dat een cabaretier of een cabaretgroep meestal met één muzikant, vaak een 
pianist, kan volstaan. 
Bij meer nadruk op de muziek is er al gauw sprake van verschuiving van cabaret 
naar een koncert of een optreden van de band. 
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Primair blijft toch, dat er gespeeld wordt met een stuk 'Wissenszusammenhang' 
tussen de cabaretier en zijn publiek. Aan Wim Kan, die al 25 jaar met een en 
dezelfde pianist werkt, is weleens geadviseerd een combo te nemen maar dat 
advies heeft Kan naast zich neergelegd. Toen deze suggestie in een interview weer 
ter sprake kwam, zei Kan: 'God (beide armen omhoog), ik moet er niet aan 
denken, dat tijdens mijn conférence daar vier kerels voor me zitten zich op de 
koppen krabbend zo van wanneer kunnen we nou es '31). 
Typerend is trouwens ook, dat Kan in datzelfde interview zegt die morgen met 
zijn pianist Ru van Veen alle liedjes te hebben doorgenomen, nee alle teksten 
bedoel ik, zegt Kan. 

Voor het maken van cabaret zijn er in feite ook nauwelijks hulpmiddelen nodig. 
De cabaretier behoeft eigenlijk alleen maar te beschikken over de natuurlijke 
expressiemiddelen zoals de stem ten behoeve van de conférence en voor het 
zingen van de liedjes, en daarnaast moet een beetje mime en een bescheiden 
stukje bewegingsleer aanwezig zijn. Toch zijn er een paar dingen die opvallen bij 
het cabaretesk gebruik van de natuurlijke expressiemiddelen. 
In de eerste plaats valt in het gebruik van de middelen de eenvoud op. 
Zo is het volstrekt niet nodig, dat de cabaretier over een uitgebalanceerde diktie 
beschikt; een niveau dat bij toneelspeelsters/spelers wordt verondersteld. 
Ook zijn de zangkwaliteiten van een opera-ster niet nodig, laat staan de daarbij 
behorende dramatische weergave. 
Tenslotte behoeven ook de mime en de bewegingskwaliteiten niet op een goud
schaaltje te worden gewogen. 
Dat die expressiemiddelen niet behoeven te worden geprezen in termen van 
schoonheid of technische klasse, betekent niet dat ze met de kwalifikatie pover 
kunnen worden afgedaan. 
Als bekend is, dat een bepaalde cabaretier een van deze expressiemiddelen 'niet 
in huis' heeft, is er de nodige gêne en wordt er veel aan gedaan om het niveau te 
verhogen32). Er is echter bijna altijd een zeker basisniveau aanwezig, dat vaak 
door permanente inspanning — levenslang zangles bijvoorbeeld — intensief wordt 
gekoesterd. 
Bovendien is er bij de cabaretiers de feeling van hoe het perfekt zou moeten en 
die perfektie wordt in het optreden ook gesuggereerd. Wim Kan, een van dege
nen die permanent zangles heeft, heeft beslist niet de stem van een opera-ster. 
Toch wordt er door Kan heel wat afgezongen in zijn shows en daarbij is hij een 
van de cabaretiers die zingend een veel betere stem suggereert dan hij heeft. Dit 
bijvoorbeeld door het 'aangeven' van tonen die hij niet kan halen of het 'aange
ven' van een groter volume dan hij kan produceren. 
Deze typische kombinatie van het toch enigszins bescheiden niveau enerzijds en 
het kunnen suggereren van hoe het zou moeten anderzijds wordt ook van Buziau 
genoemd. Als Cocheret het heeft over Buziau's muzikale kunnen, zegt hij: 'Bu
ziau is ook een van nature muzikaal man. Hij is geen Mengelberg, geen Huber-

32 



man, geen Jaap Stotijn en geen Tauber maar wanneer hij muziek maakt, op welk 
bouwsel dan ook — soms een wonderlijk primitief bouwsel van zijn eigen inge
nieuze vinding — dan is het altijd beschaafd en getuigend van een muzikaal 
gevoel, dat van huis uit aanwezig moet zijn. In het technisch natuurlijk nog 
onvolkomen spel is het duidelijk, dat er een muzikant aan het woord is'33). 

Naast dat betrekkelijk bescheiden niveau is er nog een tweede zaak die opvalt bij 
de expressie namelijk het niet volledig afwikkelen van datgene dat moet worden 
uitgedrukt. 
Hoewel het in het cabaret zoals in het voorgaande is vermeld om zeer wezenlijke 
zaken kan gaan valt het op, dat die vaak indringende aangelegenheden niet in 
extenso worden besproken en bezongen maar als het ware stenografisch worden 
overgebracht. Annie M.G. Schmidt noemde wellicht daarom cabaret een vorm 
van 'theater kortschrift'. De interaktie blijft door deze struktuur weliswaar on
voltooid maar het spreekt eigenlijk voor zich, dat het speelse, het amuserende, 
karakter van het cabaret ver te zoeken is als de betrokkenheid, het engagement, 
over de relevante zaken breed wordt uitgesponnen. Het gaat bij het cabaret nu 
juist om het flitsende waardoor de essentie wordt aangegeven, hetgeen wellicht, 
zoals Guus Vleugel het formuleerde, de schok van het ware veroorzaakt. 
Uit de reakties in de zaal blijkt in ieder geval dat men er genoeg aan heeft. Het 
publiek legt het verband juist door dat gebrekkige spel zelf. Vandaar, dat het in 
conférences en liedjes herhaaldelijk voorkomt, dat zinnen niet worden afge
maakt, gedachten maar gedeeltelijk worden uitgesproken of zelfs grote gedach-
tensprongen worden gemaakt. De cabarettekst moet, zoals Emst van Altena het 
formuleerde worden gekenmerkt door een economisch en transparant woordge-
bruik34). Het economische slaat op de hier genoemde beperking en de voorwaar
de 'transparant' op het feit, dat het bedoelde vaak niet letterlijk mag worden 
gezegd maar via 'verpakkingen' zoals de parodie, travestie etc. — zie hiervoor 
paragraaf 2 van dit hoofdstuk — ter kommunikatie wordt aangeboden. 
Een voorbeeld van het niet voluit ontwikkelen van een maatschappelijke situatie 
is het liedje van J.H. — Koos — Speenhoff'Het waren twee aardige mensen'. 
Een strofe van dit liedje luidt als volgt: 

Het waren twee aardige mensen 
Nog zonder verstand en gezond 
Die hielden zoveel van elkander 
Alsof er geen wetboek bestond. 

De cabaretbezoeker moet het doen met de opmerking 'zonder verstand maar wel 
gezond'. Hij of zij weet dan genoeg en glimlacht ondanks het feit, dat die idylle 
een tragische afloop zal hebben. Het liedje moet natuurlijk wel worden gezien 
tegen de achtergrond van de maatschappelijke situatie van omstreeks 1900. 
In de letterkunde is deze beknopte vorm van kommuniceren eveneens bekend. 
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Daar wordt gesproken van de zogenaamde (existentiële) presuppositie die een 
syntaxis met weinig expliciete informatie behoeft. Dit, omdat de situatie van 
dien aard is dat men, zoals dat heet: aan een half woord genoeg heeft^S). Een 
dergelijk elliptisch woordgebruik vindt ook Henningsen een noodzakelijke voor
waarde, omdat de cabaretbezoeker bij een overdadige, dus ook een te gedetail
leerde informatie, zich voor de gek gehouden voelt^ö) 
Men zou eraan kunnen toevoegen dat de bezoeker het gevoel krijgt er niet bij te 
horen. Immers, hoe meer gegevens als bekend worden verondersteld, des te meer 
is daarmee bewezen hoe groot de 'Wissenszusammenhang' is tussen de cabaretier 
en zijn publiek. Aldus vooronderstelt en verstrekt de beknoptheid van de infor
matie de verstandhouding tussen de twee. 
Een ieder die kennis heeft gemaakt met de echte 'praters' onder de Nederlandse 
cabaretiers weet hoe de beknopte kommunikatie over datgene dat men weder
zijds weet vaak op een sublieme manier wordt uitgebuit. 

Tenslotte nog iets over de wijze van zingen. 
Daar het in het cabaret gaat om 'Spielerei' met de aanwezige kennis ligt het voor 
de hand dat er meer wordt bezongen dan dat er echt (mooi) wordt gezongen. 
Algemeen bekend is, dat bij een cabaretliedje de tekst centraal staat. Eerst is er 
de tekst en pas dan wordt de melodie erbij gemaakt, waarbij Ruttowski zelfs 
aantekent dat cabaretzingen meer reciteren — opzeggen — is dan zingen^?). Een 
aardig voorbeeld geeft Alex de Haas als deze de zangkwaliteiten van Eduard 
Jacobs op de korrel neemt. Hij heeft het dan over het 'zeg-zingen', waarbij de 
tekst voorop staat, terwijl muziek en melodie duidelijk ondergeschikt zijn. 
Het betreffende citaat van De Haas over Jacobs is als volgt: 'Zijn gehele wijze van 
voordragen was erop ingesteld de tekst het volle pond te geven. Hij was een 
getuigend zanger, had de wereld een boodschap te brengen en concentreerde zich 
uitsluitend op de zegging daarvan, waarin hij dan ook een meester was. Hij stond, 
in half-gebogen houding, voor de piano waarop hij zichzelf accompagneerde en 
beet als het ware half-declamerend zijn levenslessen de zaal in. Doordat hij 
daarbij nimmer naar het klavier doch ononderbroken naar zijn auditorium keek, 
bleek het later, toen hij zich ook elders horen liet, meermalen nodig dat er eerst 
blokjes onder zijn instrument gelegd werden, opdat het toetsenbord precies op 
de hoogte kwam te liggen welke hij gewend was, zodat hij blindelings en automa
tisch de juiste akkoorden aan kon slaan. Want hoewel hij een uitstekend pianist 
was, reduceerde hij zijn begeleidingen tot enkele, niet meer dan gitaarachtige 
ping-ping akkoorden, uitsluitend bedoeld om de expressie van het gedeclameerde 
kracht bij te zetten'38). 

Dat er ondanks deze wijze van presentatie toch nog weleens verrassend mooie 
melodieuze liedjes uit het cabaret komen, ligt meer aan toevalligheden. Daarbij is 
het hebben van een mooie stem de belangrijkste toevalligheid. 
Veel belangrijker dan de fraaie of iets minder fraaie stem, de mooie of iets 
minder mooie melodie, is de echtheid beter nog de waarachtigheid, die uit de 
tekst moet spreken. 
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Ruttkowski noemt de cabaretier/cabaretière dan ook een scheppend interpreta-
teur/interpretatrice, die ondanks de beperkte middelen met name wat betreft de 
stem en melodie toch zoveel teweeg kan brengen, dat de gewenste sfeer, derhalve 
ook de adekwate reakties van het publiek, ontstaat. Een technisch gebrekkige 
tekst en dan ook nog een melodie die eigenlijk sekundair is, 'schreeuwen' om een 
talentvolle interpretatie, waarbij overigens het muzikale gevoel een onmisbare 
voorwaarde is en blijft39). 
Voorbeelden van cabaretliedjes die kwa tekst, melodie en muzikale begeleiding 
eigenlijk zeer simpel zijn, zijn er in ons Nederlandse cabaret voldoende. 
Toen Louis Davids de kleine man bezong, die met zijn konfektiepakkie aan geen 
greep had op het politieke gebeuren maar wel het gelag moest betalen, was die 
eenvoud in al zijn aspekten aanwezig. Toch was het een grandioos cabaretliedje 
met een ongelooflijk lange levensduur vooral in de vertolking van Davids zelf. 
Ook Wim Kan is in dit opzicht exemplarisch. Bij een van zijn vele politiek getinte 
oudejaarsbeschouwingen voor de radio heeft hij de politiek patriarchale stuur
manskunst van dr. Jelle Zijlstra bezongen. Dit deed hij met de eenvoudige maar 
wel pakkende tekst 'waar we heengaan, Jelle zal wel zien' en wat de melodie 
betreft greep Kan terug op een toen erg populair wijsje. 

Het is overigens ook weer niet zo eenvoudig om onmiddellijk een typisch caba
retliedje te herkennen. Vooral niet als het moet worden afgegrensd van liedjes 
die meer bij andere vormen van theater passen. Theatervormen die wel veel op 
cabaret lijken maar het toch niet of net niet zijn, zoals de liederenavond. Naast 
de liederenavond — op het ogenblik noemt men dat een tour de chant — kan ook 
worden gedacht aan het variété, de musical en het koncert maar dan meer de 
musical-achtige versie daarvan. Bij deze theatervormen staat de zang veel cen
traler dan bij het cabaret. De liedjes, de chansons, zijn trouwens vaak veel melo
dieuzer van aard en bovendien wat de inhoud betreft tijdlozer dan het tamelijk 
aan de aktualiteit gebonden cabaretliedje. Het zijn de zogenaamde levensliedjes, 
waarin de, veelal onoplosbare, zaken des levens worden bezongen zoals echtelijke 
trouw en ontrouw, tragische dood, armoede of de beperking van de rijkdom, het 
noodlot of een andere levenstragedie, in min of meer herkenbare situaties. 
Deze chansons, waarvan de tekst toch meestal zeer eenvoudig is, vallen eveneens 
op door de bewogen, oprechte en de als bezielend overkomende interpretatie van 
de artiest die de tekst vertolkt40). 
Voor representanten van het chanson kan ten onzent worden gedacht aan Ram
ses Shaffy, Maijol Flore en wellicht Herman van Veen. Het noemen van buiten
landse vedetten is door de kulturele verschillen niet zo gemakkelijk maar een 
Charles Aznavour, Edith Piaf, Frank Sinatra en Hildegard Knef behoren zeker 
tot dit genre. 
Het cabaretliedje, dat veel meer past in een bepaald cabaretprogramma, kan zich 
bijna nooit op zo'n grote mate van bekendheid verheugen als dit 'volkstümliche 
Chanson'. 
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Modieus in het cabaret van nu is volgens sommigen het 'gesellschafskritische 
Chanson' — N.B. Eduard Jacobs deed dat in Nederland al in het begin van deze 
eeuw. In dit type liedje 'beschränkt das Kabarett sich auf Erscheinungen, an 
denen es etwas zu kritisieren gibt'41). Een dergelijke inhoud is echter nogal 
publiek-gebonden en beperkt dan ook de populariteit. 

Of het nu een liedje of een conférence betreft, cabaretteksten hebben voorname
lijk betrekking op maatschappelijke gebeurtenissen van het hier en het nu. Het 
gaat dan wel om zaken die zowel voor de cabaretier als voor het publiek op een 
of andere manier problematisch zijn. De teneur van de tekst kan twijfel of 
relativering uitdrukken maar ook troost, spot en zelfs verwijten komen voor42). 
Oplossingen worden ook in het cabaretliedje niet aangeboden want dat gaat de 
kompetentie van het cabaret te boven. Wel is er altijd die eigen, onderhoudende 
sfeer — het begrip amuserend is in dit verband iets te fors —, waarbij de lach kan 
overgaan in de traan en omgekeerd. 

Eduard Jacobs heeft het gepresteerd om over een aantal hoedanigheden waaraan 
het cabaretliedje moet voldoen een cabaretliedje te maken. Dit liedje noemde hij 
het chansonnet en de tekst was als volgt: 
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Het chansonnet 
is geen sonnet 
geen ode of ballade 
het heejt met het air 
van literair 
te doen met veel parade, 
het wil alleen 
in 't algemeen 
de menschen amuseren, 
maar als het kan, 
zoo nu en dan, 
de menschen ook iets keren, 

Het kleine lied 
dat ik U bied 
geeft geen geleerde dingen, 
Het wil alleen 
gebeurli/kheden 
op luchtige wijs bezingen 
Het liedje dan 
zoo nu en dan 
eens schertsen en eens jokken, 
maar menig keer 
verlangt het meer 
't wil il een traan ontlokken 

Het heeft mets van 
'n tendens-roman 
waarbij we zitten gapen 
maar het lijkt geen steek 
ook op een preek, 
die ons soms in doet slapen 
't is geen lyriek 
der romantiek, 
met klank en rhytme spelend, 
daarom vooral 
is het meestal 
ook met zo bar vervelend. 

Verwacht toch niet 
het kleine lied 
al is 't met zoo verheven, 
't zijn bloempjes maar, 
die 'n enkel jaar 
of soms nog korter leven 
't Eenvoudige lied 
behoeft ook niet 
de eeuwen te trotseren, 
't verlangt mets meer 
dan 'n enkel keer 
ook eens iets te beweren 

Het chansonnet 
en het couplet 
zijn heel licht te verteren, 
het eene solt 
en 't andere dolt, 
maar zonder te bezeer en, 
Het kritiseert 
wat is verkeerd, 
toch blijft het lachend spelen 
Geeft 't hier een tik 
na 'n ogenblik 
zal 't elders ook weer streelen 

Dit lied als kunst 
staat met m gunst 
bij heeren literatoren, 
maar werd uit 't lied 
van den minstreel niet 
de literatuur geboren? 

Zoo wordt misschien 
na 'n eeuw of tien 
ook mijn lied hoog geprezen, 
ik wacht dus maar 
een duizend jaar 
tot 'k ook klassiek zal wezen 43) 

Natuurlijk zijn bepaalde aksenten wel zo tijdgebonden, dat ze voor ogen en oren 
van de jaren zeventig zijn achterhaald 
Dat neemt met weg, dat verschillende aanwijzingen, die de Nederlandse cabaret-
piomer in dit liedje heeft neergelegd kennelijk 'eeuwigheidswaarde' hebben, zoals 
uit deze paragraaf blijkt 
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Is cabaret een aparte vorm van theater? 

Na het bovenstaande zou de vraag kunnen opkomen wat het specifieke verschil is 
tussen cabaret en andere theatervormen. Een vraag die zich gemakkelijker laat 
stellen dan beantwoorden vooral op deze plaats. Het is immers niet de bedoeling 
van deze verhandeling alle andere theatervormen de revue te laten passeren en 
derhalve evenmin al die andere vormen te definiëren. 
De bedoeling van de vraag is slechts de theatervorm cabaret duidelijk af te 
grenzen ten opzichte van andere, veel voorkomende, theatervormen zoals de 
tragedie, de komedie, de klucht - voor zover deze theatervorm niet hetzelfde is 
als de komedie - , de revue, het cirkus of de clownerie. 

Een van de eerste punten, waar men bij deze vraag wellicht aan denkt zal te 
maken hebben met die opvallende kombinatie van emst en luim, een kenmerk, 
dat in deze paragraaf nadrukkelijk is genoemd en dat ook centraal staat in de 
volgende paragraaf. Cabaret als een vorm van kleinkunst wordt dan gemakkelijk 
geplaatst tegenover de 'grote' kunst van het toneel. 
Nu kan de tegenstelling cabaret — toneel niet berusten op de tegenstelling tussen 
ernst en luim. Immers, het toneel kent verschillende vormen zoals de tragedie en 
de komedie, waarbij de komedie aan de luim is gewijd en de tragedie aan de 
ernst. Daar tussenin zit dan het blijspel voor zover daar niet de klucht mee 
wordt bedoeld dat de luim gebruikt om soms de emst als kontrapunt op te 
roepen. Het merkwaardige van het cabaret schijnt echter te zijn, dat het gaat om 
een mengeling van emst en luim, waarbij de lach kan omslaan in de emst en 
omgekeerd - in de volgende paragraaf zal ik het in dit verband hebben over 
zogenaamde pijnlijke tegenstrijdigheden. Als deze veronderstelling wordt ge
plaatst tegen de achtergrond van het verschijnsel cabaretvoorstelling enerzijds en 
toneelstuk anderzijds zal het verschil duidelijker zijn. 
Overigens is een waterdichte scheiding tussen cabaret en toneel op deze manier 
in ieder geval niet mogelijk. Min of meer verband houdend met het voorgaande is 
het gegeven, dat het toneel een intrige heeft, hetgeen het mogelijk maakt dat 
langs een ingewikkelde weg de vrolijkheid overgaat in emst. Een cabaijetvoorstel-
ling kent een dergelijke intrige niet. Het is, zeker op het eerste oog, een losse 
aaneenschakeling van elementen die weinig met elkaar te maken hebben en zelfs 
bij de afzonderlijke elementen is de pointe vaak niet het sterkste moment. An
ders gezegd, het toneel kent een dramatische afwikkeling, het cabaret behandelt 
een betrekkelijk onsamenhangende verzameling van onderwerpen en voor zover 
er een samenhang aanwezig is, heeft dit te maken met de Wissenszusammenhang 
van het publiek en de cabaretier. 

Een tweede kriterium dat overigens nauw verwant is aan het voorgaande is het 
sociale klimaat. 
Een dergelijk klimaat is voor het toneel niet per definitie gegeven en voor het 
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cabaret wel. Bij het cabaret gaat het namelijk om een gezellig samenzijn, een 
kriterium waaraan men trouw is gebleven daar cabaret zich nog steeds in het 
wijnhuis zou kunnen voltrekken. Het gaat daarbij bovendien om het gezellig 
samenzijn van gelijkgezinden, waarbij alle gemeenschappelijke gevoelens mogen 
worden geuit en waarbij derhalve ook de ernst en het verdriet terloops naar 
boven mogen komen mits die gezelligheid er niet definitief door verdwijnt. De 
lach is en blijft het einde. 

Een derde kriterium is de sociale distantie tussen publiek en akteur. Bij het 
toneel is die distantie meestal groot. Al zijn uitzonderingen niet onbekend met 
name in moderne vormen van toneel zoals het theater op het toneel - T.O.T. — 
waar het de bedoeling is het publiek aktief en frekwent in de gebeurtenissen te 
betrekken. Maar wat bij het toneel een exeprimentele uitzondering is, is voor het 
cabaret een wezenskenmerk. 
Cabaret vooronderstelt intimiteit en direkte participatie. Vandaar ook dat de 
omvang van het publiek niet te groot mag zijn. Een absolute voorwaarde is dat 
overigens niet — het Amsterdamse theater Carré waar vaak cabaretvoorstellingen 
worden gegeven heeft om en nabij 1800 zitplaatsen. Waar het bij cabaret om gaat 
is het behoud van de intimiteit, die ook tot uitdrukking komt in de omvang van 
het ensemble. Een toneelbezetting kan variëren van zeer klein tot zeer groot, een 
cabaret is per definitie klein, meestal betreft het een artiest met een muzikant of 
een klein combo. Ook de middelen staan in het teken van de intimiteit. De 
aankleding is sober en de techniek eveneens, daarbij komt bovendien dat de 
cabaretier geen groot akteur behoeft te zijn. Die soberheid staat overigens niet 
alleen in het teken van de intimiteit maar ook in die van de direkte aanspreek
baarheid. De cabaretier benadrukt op deze manier de verbondenheid met zijn 
publiek, hij is een met zijn publiek, hij is onder ons. Hij is dan ook minder 
degene die iets moet laten zien aan zijn publiek als wel degene die de gevoelens 
van zijn publiek verwoordt. Vandaar ook de in deze paragraaf genoemde onvol
tooidheid van veel cabaretteksten. Een enkel woord is vaak voldoende en men 
zou de toespeling daarom de specifieke stijlvorm van het cabaret kunnen noe
men. 

In de dialoog tussen artiest en publiek wordt immers zeer veel bekend veronder
steld en een inbreuk op deze regel zou een aantasting op de typische cabaretsfeer 
betekenen. Dat is ook de reden, waarom de sketch met het cabaret op gespannen 
voet leeft. De sketch is immers een kleine eenakter met een intrige en een pointe 
die het cabaretpubliek lang in het ongewisse laat, zelfs min of meer buitenspel 
zet en daarmee voorafgaat aan de veronderstelde Wissenszusammenhang. 
Tenslotte past in dit alles het werkelijke of vermeende gebruik van de improvisa
tietechniek door de cabaretier. Improvisatie ten aanzien van tekst en handeling is 
als zodanig geen kriterium op grond waarvan men toneel en cabaret van elkaar 
zou kunnen onderscheiden — Wim Kan heeft bijvoorbeeld al zijn teksten heel 
duidelijk uitgeschreven voor zich op de Bühne liggen — en de comedia dell 'Arte 
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kent een verregaande vorm van improvisatie. Het verschil zit echter hierin, dat de 
cabaretier ook wanneer hij niet improviseert veelal de schijn wekt het wel te 
doen. 

Na dit alles zal ook duidelijk zijn op welke punten cabaret zich van theatervor
men zoals de revue — de variété — en het cirkus of de clownerie onderscheidt. 
Deze theatervormen zijn er, wellicht uitgezonderd een enkele clownerie, uitslui
tend voor de luim. Vooral de vaak grote spektakels en de weelderige vormen als 
specifieke karakteristieken bij deze laatste theatervormen staan in scherp kon
trast met de soberheid van het cabaret. Het zijn bovendien massale gebeurtenis
sen die weinig intimiteit veronderstellen en nog minder Wissenszusammenhang. 
Een vergelijking met poppenspelen en marionettentheaters levert eveneens geen 
eensluidende konklusie op. Soms gaat het om de gestyleerdheid van het toneel 
soms is het meer een cabaretachtig gebeuren, waarbij de intensieve interaktie 
tussen het publiek en de poppen opvalt. Werkelijk cabaret is het echter zelden. 
In de eerste plaats omdat er veel minder dan in het cabaret wordt ingegaan op de 
Wissenszusammenhang en in de tweede plaats omdat de inhoud van het poppen
spel vaak een moraliserende c.q. waarschuwende strekking heeft. Het is waar
schijnlijk dan ook korrekt te zeggen, dat het bij de poppenspelen veelal gaat om 
een toneelachtige theatervorm met een duidelijke intrige die zich tussen de pop
pen als akteurs c.q. aktrices ontwikkelt. 

2. De methoden van de cabaretier 

In de vorige paragraaf is beschreven wat allemaal onderwerp van cabaret kan zijn, 
welke pretenties het cabaret met die onderwerpen heeft en met welke middelen 
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die onderwerpen aan de man worden gebracht. Niet beantwoord is echter de 
vraag op welke manier, anders gezegd met welke specifieke methode de cabare
tier moet werken om de typische cabaretsfeer bij het publiek te kreëren. 
Immers, iemand die een cabaretvoorstelling gadeslaat moet gefascineerd worden 
door het veelvuldige lachen, klappen, plotselinge intense stiltes en in het bijzon
der moeten de snelle wisselingen van deze gemeenschappelijke reakties opvallen. 
Hoe komt het, dat het publiek zo reageert op de impulsen van de cabaretier? 

Het ligt niet voor de hand, dat die uiterlijk waarneembare reakties — de socio
loog heeft het liever over interakties - al gegarandeerd zijn als de geschikte 
onderwerpen in de juiste omgeving met de geëigende middelen aan de man 
worden gebracht. Wat cabaret tot cabaret maakt is uiteindelijk de specifieke 
methode waarvan de cabaretier zich bedient. 
Fons Jansen heeft hiervan gezegd, dat het de humor moet zijn. Met dit medium 
is het mogelijk om de gewenste stemmingen zoals blijdschap, verdriet, rankune 
etc, vooral in hun kontrast 'naar boven te halen'44). 
Humor zou de methode zijn, waarmee de lach en (tegelijkertijd) de traan kunnen 
worden 'opgeroepen', want bij de humor gaat het in ieder geval ook om ernstige 
zaken die zich achter de scherts verschuilen; aldus de (over)bekende uitspraak 
van de wijsgeer Arthur Schopenhauer. 
Het is overigens niet eenvoudig het verschijnsel humor te beschrijven gezien de 
verschillende betekenissen die er aan worden toegekend. 
In eerste instantie wil ik de opvatting van de Nederlandse filosoof Aler weerge
ven, die in de veelheid van betekenissen een zekere ordening heeft aange-
bracht45). 
In vrijwel iedere beschrijving wordt humor, volgens Aler, verbonden met de sfeer 
van het komische en in zijn meest verfijnde vorm dié komische sfeer waaruit de 
echte levenswijsheid spreekt. Die levenswijsheden worden schertsend en spottend 
voorgeschoteld en wel zodanig dat er altijd sprake is van pijnlijke tegenstrijdighe
den. Het humoristische effekt zit dan zowel in het ontdekken als het verwerken 
van die pijnlijke tegenstrijdigheden. Tamar, chroniquer van het weekblad Vrij 
Nederland, geeft een zeer goed voorbeeld van zo'n pijnlijke tegenstrijdigheid met 
een humoristisch effekt als zij in een van haar artikelen de hulpverlening in 
Nederland gadeslaat^ö). 
Er zijn, zo zegt zij over dit onderwerp, in Nederland duizenden sociologen, 
psychologen, maatschappelijke werkers en ambtenaren geëmployeerd om het 
probleem der tienerverslaving op te lossen, maar als alle tieners ineens van de 
drugs afraakten dan zou er een katastrofale werkeloosheid onder de professione
le hulpverleners ontstaan. 

Aler noemt een drietal situaties in het maatschappelijk verkeer die humoristisch 
kunnen worden ontdekt en verwerkt t.w.: 
a. Wangedrag, dat afkeuring verdient (zoals bij geveinsdheid); 
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b. Mislukking (zoals bij onnozelheid: met de allerbeste bedoelingen sticht men 
toch onheil); 

с Beklagenswaardige lotgevallen (als bijvoorbeeld hardnekkige tegenspoed ie
mand ondanks zijn toewijding achtervolgt). 

De socioloog Zijderveld gebruikt in zijn boek over de humor de formulering 
'pijnlijke tegenstrijdigheid' niet, maar zijn omschrijving van humor als een spel 
met geïnstitutionaliseerde zininhouden wijkt eigenlijk niet zoveel af van de om
schrijving van Aler47). 
Zin-(betekenis-)toekenning is het essentiële element van alle menselijke kommu-
nikatie en spelen met betekenissen, door bijvoorbeeld de betekenis van iets om 
te draaien, kan een humoristisch effekt geven. 

Nu heeft het cabaret niet het monopolie van de humor. Er zijn ook andere 
vormen van theater die meer of minder gebruik maken van de humor, met name 
de komedie, het variété en het circus. Maar ook buiten het theater kan de humor 
in alle aspekten van het dagelijks leven aanwezig zijn in het gezin, in het kerkelijk 
gebeuren, in de politiek of tijdens het werk. 
Het aardige van de humor buiten het theater is trouwens, dat hij niet professio
neel is maar dat hij door de betrokkenen bij die situatie wordt gemaakt en/of 
ontdekt. 
De Utrechtse socioloog Groenman wijst op een zeer bekende vorm van humor, 
die vooral buiten het theater leefde n.l. de humor als afweermechanisme zoals 
die bij de Joden voorkwam^^). 
Het gaat dan, aldus Groenman, om een raciale minderheid die levend in ghetto's 
sterk op elkaar was aangewezen. De Joden in die situatie moesten zich ook van 
en voor de buitenwereld als een ondergeschikte minderheid gedragen en kwamen 
aan die verwachting tegemoet. Ze speelden er zelfs op in. Daardoor versterkten 
zij hun bijzonderheid en daarmee tevens de specifieke bejegening door de ande
ren. In verband daarmee ontwikkelden de Joden het afweermechanisme van de 
humor, dat dan weer in het stereotype van de Jood bij de buitenwacht werd 
opgenomen. 
Een voorbeeld van dit afweermechanisme zit in de volgende Witz, waarin ook het 
spel met betekenissen als een pijnlijke tegenstrijdigheid naar boven komt. 
'Een russische landeigenaar beval een Jood een hond te leren spraken; als het 
hem niet lukte, zou hij ter dood worden gebracht. De Jood kwam met de hond 
thuis en toen hij zijn vrouw vertelde van de opdracht, zei deze huilend 'Jij zal 
nog eerder zelf gaan praten dan de hond gaat praten'. 'Wees maar niet bang', 
antwoordde de Jood, 'Ik heb tien jaren tijd bedongen. Dat is lang. Intussen kan 
de hond sterven, de landeigenaar kan sterven of misschien zal God helpen en 
sterf ik zelf"49). 

Zijderveld ziet overigens niet meer zoveel toekomst voor de humor buiten het 
theater in onze huidige sterk gebureaukratiseerde samenleving. De mensen zou-
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den in het sociale klimaat van reglementering, prestatiegerichtheid, machtsstre
ven, ideologisch zwart-wit denken en voortgaande egalisering niet meer zo ge
spitst zijn op Spielerei. Het gevolg zou zijn, dat de humor steeds meer het terrein 
wordt voor de professionele theaterman voor wie het grappenmaken kommercie 
is50). 
Of de stelling van Zijderveld juist is, laat ik buiten beschouwing, daar het in deze 
verhandeling gaat om de humor zoals die zich afspeelt tussen de min of meer 
professionele theaterman - de cabaretier — en zijn publiek. Wel is het zo, dat 
het aandeel van die semi of volledige professionals op het ogenblik groter dan 
ooit lijkt51). 
Dat dit een kommercialisering van de humor kan inhouden, zoals door Zijderveld 
wordt beweerd, is niet onmogelijk. Daar staat echter wel tegenover, dat de 
cabaretier ook dan niet ongestraft kan afwijken van de normen die door zijn 
publiek worden aangelegd. Op dat, zeker voor de sociologie, zo belangrijke punt 
wordt in dit hoofdstuk ook nog nader ingegaan. 

Nu doet in het cabaret de humor zich niet altijd op dezelfde wijze voor. Soms is 
er sprake van een uiterst milde vorm van humor en soms kan de humor als zeer 
scherp — satirisch — overkomen. 
De vraag is of er nog sprake is van humor, ook in het cabaret, als vooral de 
agressiviteit de boventoon voert. De al eerder genoemde Aler is van mening dat 
humor eerder mild dan scherp van karakter is. De humor moet volgens hem 
tenderen naar het verzoenen van de zaken opgeroepen in de pijnlijke tegenstrij
digheid. Het is echter bekend, dat in het cabaret ook de harde, agressieve vormen 
van humor voorkomen. Sommige cabaretiers vinden trouwens, dat de agressieve 
vorm van humor veel meer aansluit bij het cabaret dan de milde humor; zie 
bijvoorbeeld de definitie van cabaret van Alex de Haas en Jaap van de Merwe uit 
de vorige paragraaf. 
De meeste cabaretiers, zo zal uit deze studie blijken, bedienen zich meer van 
milde humor dan van de agressieve pendant, maar het feit dat het agressieve 
minder voorkomt wil niet zeggen dat het oneigenlijk is voor het cabaret. Ook op 
dit onderwerp wordt in het verloop van deze paragraaf nog nader ingegaan. 

Het cabaret en de pijnlijke tegenstrijdigheden 
In het cabaret komen, zoals in de vorige paragraaf is vermeld, de dicht bij huis 
zijnde zaken aan de orde. Het gaat — en ook dat is genoemd — om onderwerpen, 
die iets problematisch hebben, met andere woorden: die een zekere tegenstrijdig
heid in zich dragen. Een humoristische benadering verlangt dan ook het blootleg
gen van pijnlijke tegenstrijdigheden in dat dicht bij huis zijnde gebeuren en in 
principe leent alles van dat dagelijks gebeuren zich voor een humoristische door
lichting. 
Toch zijn er beperkingen want niet alle zaken, zo blijkt uit de praktijk, lenen 
zich altijd voor een humoristische benadering. 
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Vanuit sociologisch gezichtspunt beschouwd blijkt namelijk dat objektieve te
genstrijdigheden niet voor iedereen even relevant zijn maar dat hun relevantie 
veeleer varieert al naar gelang de groepering van mensen die men onder?oekt. 
Vervolgens wordt de wijze waarop dit kan gebeuren — bijvoorbeeld met meer 
ernst of meer luim eveneens door de betreffende groepering bepaald 
In de vorige paragraaf is al verschillende malen beweerd, dat de cabaretier en zijn 
publiek op dezelfde golflengte moeten zitten 
Het zal na het voorgaande voor de hand liggen, dat een humoristische behande
ling alleen maar bij één bepaald publiek het eigen publiek van de cabaretier -
overkomt hetgeen tevens inhoudt dat de humor niet eenzijdig wordt bepaald 
door een van de interaktiepartners maar door de totale groepering 

Blijft de vraag, wanneer bepaalde zaken zich voor een bepaald publiek lenen voor 
de humor 
Wertheim is van mening, dat de pijnlijke tegenstrijdigheden altijd in de heersende 
kuituur verankerd liggen Hij heeft het dan over de humor als kontrapunt52) 
Er is volgens Wertheim geen samenleving bekend, waar de heersende waarden en 
normen volledig zijn geïntegreerd, er is geen samenleving waar de dommerende 
waarden en normen voor een ieder m gelijke mate zijn gelegitimeerd. Men zal 
steeds, min of meer verborgen, konflikterende waarden ontdekken die oppositie 
en onvrede uitdrukken bij bepaalde groepen m de samenleving Die konflikteren
de waarden en normen zijn dan het kontrapunt en worden meestal vermomd m 
legenden, grappen en mythen over volksnarren als Tijl Uilenspiegel De humor 
zou aldus kunnen worden opgevat als de voorfase van het open konflikt. Zijder-
veld merkt hierbij terecht op, dat Wertheim m de humor vooral is geïnteresseerd 
vanwege de latente oppositie en het verdekte konflikt, die als kontrapunten naar 
boven komen. Zelf heeft hij daar andere gedachten over. Hij vmdt met Wert
heim, dat hier kontrapunten in het spel zijn, maar hij stelt vervolgens, dat juist 
door er humorstisch mee te werken het kontrapunt wordt ingelijfd. Door de 
humoristische benadering wordt de afwijkende idee of de subversieve gedachte 
ontkracht Het is hoogstens een uitlaatklep voor het bestaande onbehagen maar 
als de stoom is afgeblazen kan men weer des te beter de op zich niet volmaakte 
situatie aan. 
Ook het cabaret houdt zich bezig met de humoristische benadering van kontra
punten — de kontrapunten die voor een bepaald publiek dichtbij zijn — maar de 
effekten ervan gaan minder ver dan Wertheim beoogt en verder dan Zyderveld 
beweert 
Immers, het cabareteske spel met ideeën of gebeurtenissen, dat een bepaalde 
kollektie van mensen, de cabaretier inkluis, aanspreekt, betreft geen onbelangrij
ke of metszeggende dingen maar een voor die kollektiviteit relevant aspekt van 
de maatschappelijke ordening. Zijderveld ontkent dit trouwens niet; zelf noemt 
hij zoals vermeld de humor een spel met geïnstitutionaliseerde betekenissen53). 
En daar een zeer algemene definitie van institutie zegt, dat het een norm of een 
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komplex van normen is, waarmee een poging wordt gedaan de sociale werkelijk
heid gestalte — lees: ordening of regelmaat — te geven, gaat het bij de met humor 
gelardeerde onderwerpen wel degelijk om belangrijke zaken, waar wat mee ge
beurt op dat moment54). De humoristische benadering van deze zaken betekent 
in ieder geval dat daarmee een bewustwordingsproces op gang gekomen is, waar
door de situatie niet meer dezelfde is als daarvoor. Derhalve heeft de humoris
tische benadering verderstrekkende gevolgen dan Zijderveld beweert. Doordat 
echter anderzijds diezelfde humoristische benadering een ventiel voor emotionele 
spanningen in werking stelt, zullen haar effekten veelal minder ver gaan dan door 
Wertheim wordt gesteld. 
Overigens heeft het meningsverschil tussen Wertheim en Zijderveld uitsluitend 
betrekking op de effekten. Over de motieven voor de humoristische benadering 
zijn de twee het met elkaar eens. Mijn stelling is dan ook, dat het cabareteske 
spel met geihstitutionaliseerde inhouden alleen maar mogelijk is bij dié maat
schappelijke groeperingen welke gevoelig zijn voor de beperkingen die door de 
betreffende instituties worden opgelegd. 
Grappen over godsdienst, seksualiteit, openbaar gezag of huwelijk zijn met een 
humoristisch effekt pas goed mogelijk ten overstaan van een groepering die de 
institutionele vormen van deze sociale verschijnselen van vraagtekens heeft voor
zien. Overigens kan de soort van vragen die men zich stelt variëren. Soms gaat 
het inderdaad alleen maar over de twijfel die men zich stelt aangaande de legiti
miteit van de instituties zelf maar soms om de beperktheid van de oplossing die 
de institutionele vorm aanbiedt of oplegt aan het verschijnsel. De humoristische 
konstatering is dan dat de dingen niet anders zijn dan ze zijn. In bepaalde 
situaties wordt de twijfel echter al vervangen door protest of kritiek. In dat geval 
wordt de autoriteit achter de instituties als een buitenstaander beschouwd. 

Een voorbeeld van institutionele gevoeligheid die op een humoristische wijze aan 
de oppervlakte komt, heb ik gevonden bij Tamar. Schrijvend over de huwelijksre
latie laat zij de echtgenoten na een visite tegen elkaar zeggen: 'Ik vond het 
gezellig vanavond, jij niet? '. Want dat is de afspraak, aldus Tamar, je moet het 
allebei gezellig hebben gevonden, anders is er iets mis met die onverbrekelijke 
twee-eenheid^S). 
Een dergelijke bespiegeling over deze knellende band van het instituut huwelijk 
krijgt niet het door de schrijfster beoogde humoristische effekt als het vanzelf
sprekend is, dat een avondje uit door beide partners eenzelfde beoordeling moet 
krijgen. Dan mag er zelfs niet worden gesuggereerd dat de ervaringen weleens 
uiteen kunnen lopen. Echter in milieus waar die stringente verbondenheid begint 
te vervagen en de betrekkelijkheid c.q. de beperktheid van die relatie naar boven 
komt, krijgt de humor zeker bij dit soort van gebeurtenissen zijn kansen. 
De verbondenheid van de groepering — de cabaretier met zijn publiek — staat 
centraal in het cabaret. Dan doet spelen met de aangelegenheden, waar dat 
publiek mee bezig is ook meer dan Zijderveld zegt die overigens niet het cabaret 
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voor ogen had toen hij dit schreef. Want de typische cabarethumor kan ook hele 
andere gevoelens oproepen, dan alleen het afblazen van agressie; een aangelegen
heid die in de laatste hoofdstukken nader zal worden toegelicht. 

Wellicht is het alvast nuttig erop te wijzen, dat de cabareteffekten vanuit de 
besloten schouwburg en/of theaterzaal niet mogen worden vergeleken met de 
effekten die zich voordoen bij humoristisch getinte radio- en televisieprogram
ma's. 
Het verschil met het zaaloptreden is, dat de massamedia een pluriform publiek 
— verschillende maatschappelijke groeperingen — aanspreken. Derhalve is er ook 
een heel skala van reakties. Programma's als 'Zo is het', 'Het Gat van Nederland' 
en 'Hadimassa' kregen enerzijds reakties van kijkers die het er zeer mee eens 
waren en anderzijds reakties van mensen die zich al of niet terecht gekwetst 
voelden. 
Los van allerlei hetzes, die zich bij dit soort van uitzendingen vaak voordoen, 
mag in ieder geval worden aangenomen, dat er voor vele mensen werd gespeeld 
met onderwerpen, waar (nog) niet mee gespeeld kon worden. De groeperingen, 
waar de gekwetsten toe behoorden, hadden daar geen behoefte aan of waren 
daar nog niet aan toe. 
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Ook de humor is aan technieken gebonden 
Humor, het spel met de instituties, is zelf ook geïnstitutionaliseerd, aan regels 
gebonden56) 
Een overzicht van veel gebruikte technieken geeft Henningsen, waar hij spreekt 
over de 'Methoden des Kabaretts', te weten 'die Entlarvung, die Travestie, die 
Parodie und die Karikatur'57) Op deze methoden, beter nog technieken, wil ik 
nader ingaan 

A 'Die Entlarvung'/de ontmaskering 
De ontmaskering is in het cabaret een veel gebruikte techniek Een van de 
klassieke voorbeelden is de koning in zijn onderbroek De met kroon en hermelij
nen mantal uitgedoste monarch wordt door de kombmatie met de lange onder
broek van het goddelijke voetstuk naar het menseüjke niveau gebracht Hij 
draagt immers ook duidelijk een onderbroek 
Een voorbeeld van een ontmaskering op het verbale vlak is ontleend aan Fons 
Jansen uit zijn programma 'De lachende kerk'. Jansen heeft het op een gegeven 
ogenblik over de parochiepastoor die overwerkt is en door zijn dokter wordt 
geadviseerd vakantie te nemen aan de Rivièra De pastoor staat in dubio. Moet 
hij ten koste van lichamelijke avenj zijn vele pastorale taken blijven vervullen of 
zal hij naar de mondaine Rivièra gaan9 Het is echter de dokter die de pastoor 
over de drempel heen helpt met de humoristische opmerking 'U moet eruit of U 
gaat naar het hemeltje toe' In het laatste couplet heeft de cabaretier de ontkno
ping gestopt en dat gaat dan als volgt 

'de pastoor heeft gewikt en gewogen een ti/d 
tussen uitgaan en eeuwige 
zaligheid 
en hij heeft een heldhaftige keuze gedaan 
hij is toch maar naar . de Rivièra gegaan '58) 

De keuze tussen het gaan naar de hemel of het zich eerst nog even tegoed doen 
aan aardse geneugten wordt ook voor een pastoor m het begin van de jaren zestig 
— in die tijd speelt dit programma — een pijnlijke tegenstrijdigheid, de oplossing 
die door de held van het verhaal wordt gekozen, blijkt een weinig heroïsche te 
zijn 

Het is op zich eeri ontmaskering, zeker voor het kerkvolk van dat moment, dat 
een dienaar God» ook mens is en aardse zaken best pnonteit wil geven. 

De cabaretier Sieto Hoving maakt mijns inziens een veelvuldig gebruik van deze 
techniek. Zo gaat een van zijn conférences in het programma 'Waartoe'' Waar
heen'' ' over een ernstige chemische ramp boven Rijnmond Nu blijkt in Hovmg's 
verhaal, dat de BB, die zelfs voor 'grootsere' taken dan een chemische ramp van 
regionale aard moet opdraven, bij deze ramp niet bereikbaar is Maar zegt Hoving 
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dan: 'De BB behoeft ook niet bereikbaar te zijn, de BB behoeft pas bereikbaar te 
zijn als de bom valt. En dan bel je op en dan komen ze met een zakje erwten'59). 
De opmerking over de bom is een onthulling — althans voor een bepaald pu
bliek — van het in slaap sussende idee, dat de bom wel niet (meer) zal vallen. 
Bovendien behoeft ook niet op die hulpverleningsorganisatie te worden gere
kend. Die komt niet verder dan de wat ridikuul aandoende folder, waarin wordt 
opgewekt de peulvruchtenvoorraad op peil te houden. 
Misschien maakt een vileining cabaretier meer gebruik van deze techniek dan zijn 
wat mildere collega. 
Voorbeelden van ontmaskering met een wat ruimere bekendheid komen overi
gens uit televisieprogramma's. Van vrij recente datum is de presentatie van de 
spruitjes-schoonmakende koningin in een van de shows van Barend Servet, een 
VPRO-programma. 
Dat deze scène de nodige gekwetste kijkers opleverde, behoeft na de uiteenzet
ting van hierboven nauwelijks kommentaar. 

Wat sterk in de ontmaskering opvalt, is de kontrastwerking zowel in het beeld als 
in het woord. 
Met een beeldkontrast wordt bijvoorbeeld de fraaie majesteitelijke mantel en de 
even fraaie kroon tegenover de eenvoudige maar zeer duidelijke onderbroek 
bedoeld. Voor een kontrast in woord kan worden verwezen naar het voorbeeld 
van Fons Jansen; enerzijds is de pastoor de ascetische zwoeger op weg naar het 
rijk der hemelen, anderzijds is hij de konsument van aardse geneugten. 
Ook de in humor zeer bedreven Simon Carmiggelt zei in een vraaggesprek nogal 
eens naar het kontrast te grijpen om het gewenste effekt te krijgenöO). Hij gafáis 
voorbeeld een gesprek, dat hij met zijn vrouw had tijdens een boottochtje op een 
mooie lentedag. De rivier, het weiland, het vee in de weiden, het is een en al 
verrukking, derhalve is de stemming navenant. Plotseling zegt Carmiggelt dan 
tegen zijn vrouw: 'Zeg, zou jij voor naje dood je organen ter beschikking van de 
wetenschap stellen? ' Met deze pijnlijke tegenstrijdigheid wordt het plezier van 
het moment zeer betrekkelijk. 
Een ander voorbeeld heb ik gevonden bij de kolumnist Cornelis Verhoeven^!). 
In het bewuste artikel verklaarde Verhoeven te twijfelen aan de eigentijdse profe
ten, die een betere wereld in het vooruitzicht stellen. Hun blijde boodschap gaat 
namelijk gepaard met zo'n grimmige verkondiging, dat de nieuwlichters eerder 
achterdocht dan vertrouwen wekken, en dit vooral omdat het 'evangelie' door 
hen in koppelverkoop met geweld, gebalde vuisten en dreigende taal aan de man 
wordt gebracht. Ook hier een kontrastwerking. 

Dat het kontrast een procédé is om de lachlust op te wekken, heeft Hans van den 
Bergh in zijn dissertatie duidelijk aangetoond^). 
Het is bij hem zelfs een van de zeven manieren om de mensen aan het lachen te 
maken. Zo noemt hij het effekt van de dikke naast de dunne, de korte en de 
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lange, de domme en de wijze, de komiek naast de 'aangever', het skabreuze 
woord tussen de deftigste stadhuistaai en de vele woordspelingen met een derge
lijk effekt. Een aardig voorbeeld van het kontrast middels de woordspeling heb 
ik gevonden bij Fons Jansen. In een conférence die o.a. gaat over het steeds meer 
verdwijnen van taboe's zegt hij: 'Ik wordt met de dag vrijer. Soms denk ik, hoe 
moet dat aflopen? Laast voelde ik me zo vrij, dat het me helemaal beklem-
ае'бЗ). 
Overigens dient wel te worden opgemerkt dat het kontrast een zeer algemene 
techniek is, die niet tot de ontmaskering beperkt blijft. Wat de ontmaskering zelf 
betreft, moet ik vaststellen dat Henningsen tenslotte toch niet duidelijk heeft 
kunnen maken wat hij met die term bedoelt. 
Als de ontmaskeringstechniek echter in het cabaret wordt gebruikt, gaat het er 
mijns inziens vooral om, sommige instituties uit het alledaagse leven van publiek 
en cabaretier van verschillende kanten te bekijken. Die verschillende kanten 
worden dan vaak als pijnlijke tegenstrijdigheden tegenover elkaar gezet. 
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Ä 'Die Travestie' 
De tweede techniek die Henningsen noemt, is de travestie. Letterlijk gaat het om 
een verkleding maar in het humoristische vlak is het een soort raadsel, waarvan 
de oplossing een komisch effekt krijgt. 
Klassiek in de Nederlandse showbusiness is natuurlijk het duo Snip en Snap; twee 
vrouwen die als mannen worden herkend. Tot zover is de travestie dus nog 
slechts een bijzonder geval van het kontrast, maar er is meer zoals uit het volgen
de blijkt. 
Henningsen zelf geeft het voorbeeld van de taaitravestiet; de man die op een 
Faust-monoloog een sportreportage maakt. Een hierop aansluitend voorbeeld 
van eigen bodem gaf de cabaretier Paul van Vliet in zijn show 'Noord-West' met 
het nummer 'de heilige cup'64). 
Van Vliet bezong in dat nummer op de melodie van een praktisch overleefd 
rooms-katholiek gregoriaans gezang het topsportgebeuren. Daarbij ging het om 
een cupwedstrijd van Ajax, waarbij van Vliet volgens mij tot uitdrukking bracht, 
dat het topvoetbal als een sakrale happening wordt gezien. 
Met deze techniek konfronteert de cabaretier zijn publiek met twee verschillende 
situaties, waarvan de schijnbare overeenkomst te denken geeft. De bezongen 
voetbalwedstrijd wemelt van de rituele handelingen en roept een vervoering op 
waar menig religieus genootschap jaloers op zou zijn. Het kan een humoristisch 
effekt hebben, als men zich bewust wordt van het feit, dat een voetbalwedstrijd 
toch iets anders is dan een godsdienstoefening. De travestie laat zien wat ervan 
komt. Bij deze techniek wordt het publiek dus even in verwarring gebracht. In 
het voorbeeld van van Vliet hoort het publiek eerst die sakrale melodie en vraagt 
zich af, wat dit met voetbal te maken heeft. Het zou zelfs mogelijk zijn, dat er 
een provokatie wordt geproefd. Wanneer het publiek echter op de hoogte is van 
de ontwikkelingen in de topsport en daar bovendien met gemengde gevoelens 
tegenover staat dan is de verwarring snel over. 
Als de cabaretier het goed brengt is de lachreaktie trouwens erg gul. Hans van 
den Bergh heeft het in zo'n geval over 'de inlossing', de lach als een ontspan-
ning65). 
Nu zal het wel zo zijn, dat in de komedie deze ¡nlossingstechniek vaker voor
komt dan in het cabaret. Immers, zo zegt Van den Bergh, het gaat er (in de 
komedie) om, dat de opgeroepen verwarring bij stukjes en beetjes wordt ontra
feld, waarbij dan uiteindelijk blijkt, dat de vele kwesties op misverstanden berus
ten. 
In het cabaret valt niet zoveel te ontrafelen. Enigszins komt het voor in de 
sketch maar daarbij moet wel worden bedacht, dat de cabaretsketch niet te 
vergelijken is met de toneelsketch. 
De cabaretsketch, zo is in de vorige paragraaf al beweerd, heeft geen grootse 
opbouw en geen gekompliceerde intriges nodig om tot een min of meer drama
tisch hoogtepunt te komen. Het is zelfs zo, dat de pointe vaak een beetje ge
maakt aandoet in de cabaretsketch. Vandaar, dat de inlossing niet zoveel om het 
lijf heeft als bij de komedie het geval is. 
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С 'Die Parodie' 
De derde en naar mijn indruk zeer vaak voorkomende techniek in het cabaret is 
de parodie. 
Parodiëren is in eerste instantie niet meer dan nadoen of nabootsen. Dat naboot
sen gebeurt in het cabaret volgens Henningsen op een iets gekompliceerdere 
wijze66). 

Eerst wordt inderdaad de oorspronkelijke situatie/sfeer opgeroepen, die daama 
vrij snel in het belachelijke of bespottelijke wordt getrokken. 
Het gaat bij de parodie vaak om het afschudden van allerlei illusies; vooral het 
doorprikken van het modische, het weinig oorspronkelijke, het verstarde, even
tueel het weinig verheffende of het zinloze van zogenaamde goed in de markt 
liggende gebruiken en/of ideeën. 
Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat het publiek het bij de parodie betrokken 
onderwerp net zo moet taxeren als de cabaretier. Anders heeft het nummer geen 
zin, zo mogelijk zelfs een averechts effekt. 
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Een erg mooi voorbeeld is het liedje 'Vivat Vivaldi' van Guus Vleugel, gezongen 
door Jasperina de Jong67). 
Heel fijntjes wordt in dit liedje geleidelijk tot uitdrukking gebracht, dat het nog 
maar de vraag is of het schone van de barokmuziek wel altijd wordt gezocht. 
Wellicht wordt er ook naar Vivaldi gegrepen, omdat het een eenvoudige oplos
sing is voor allerlei maatschappelijke sores. 

Een ander voorbeeld is te vinden bij Fons Jansen in zijn programma 'Driemaal 
andermaal', daar waar Jansen een schooljongen neerzet. In dit nummer neemt de 
schooljongen steeds meer de wereld van de volwassenen, althans die volwassenen 
die zich bezighouden met het onderwijs aan kinderen, te grazen. Als Jansen de 
geschiedenisleraar laat vragen: 'Wie werd waar geboren en door wie werd hij hoe 
genoemd? ' dan doet dat denken aan onderwijsvormen die het 'inpompen' van 
kennis voorstaan en die vormen zijn er^S). 
Paul van Vliet heeft in zijn al eerder genoemde show 'Noord-West' in het befaam
de nummer van de boer 'dat zijn leuke dingen voor de mensen' ook een fraaie 
parodie. 
In dit nummer geeft de boer zijn visie op de huidige manie van het boerderijtjes 
kopen. Hij slaat de van ruim komfort voorziene stedeling, die zich wil omringen 
met allerlei primitieve ongemakken en pseudo-romantiek, gade. Dat roept nogal 
wat tegenstrijdigheden op en vooral het doorslaan naar zoveel mogelijk van de 
oorspronkelijke plattelandssfeer is moeilijk te begrijpen. De boer zegt dan ook 
terecht: 'je lacht je toch te barsten' en stapt daarmee zelf uit de parodie69). 

TUEE vhqEAJ qoED обСяЗ^л/ 
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Ik heb de indruk dat vooral de parodie erg geschikt is voor de wat venijnige grap, 
de enigszins agressieve cabarettekst. 
Het is overigens niet zo eenvoudig aan te geven, wanneer er van een harde of 
milde tekst kan worden gesproken, omdat de tekst op zich niet alles zegt. Im
mers, niet alleen de cabaretier kreëert de agressieve grap maar het gaat er vooral 
om dat het publiek, de interaktiepartner, de tekst agressief vindt. Het publiek is 
konstitutief voor de waardering. 
Met opzet heb ik hierboven gesproken van de wat hardere grap, de enigszins 
agressieve cabarettekst. Het is, zoals al eerder in deze paragraaf vermeld, moeilijk 
om erg harde en sterke agressieve teksten toch nog humoristisch te laten funktio-
neren; een kwestie, waar ik bij de bespreking van de karikatuur nog op terug 
kom. 

D. 'Die Karikatur' 
De vierde en laatste techniek die Henningsen noemt, is de karikatuur^O). 
Het gaat dan om een disproportionele vervorming van een eigenschap of een 
lichamelijk kenmerk van een persoon. Het kan echter ook een buitenproportio
nele vervorming van een min of meer gangbaar idee zijn. Daardoor ontstaat er 
een wanverhouding in de bestaande struktuur van het besproken objekt, die vaak 
als lachwekkend wordt ervaren. 
Henningsen vindt de karikatuur overigens wel een grovere methode dan de paro
die en het cabareteske effekt vindt hij bij de karikatuur zwakker dan bij de 
travestie. 
Ter ondersteuning van deze veronderstelling kan worden gewezen op de karika
tuur die we in de mop/Witz zo vaak aantreffen — denk bijvoorbeeld aan de vele 
moppen over de Belgen. Aan de subtiliteit worden hier inderdaad niet zulke hoge 
eisen gesteld. Dat neemt niet weg, dat er voor de mop een funktionele ruimte is 
in het cabaret en dat ze soms uiterst trefzeker de situatie vertolkt. 
Aarige voorbeelden zijn er te vinden in het boek van Salcia Landmann die vele 
Witze heeft verzameld met een karikaturaal karakter. Zo is de volgende (beken
de) Witz een sterke uitvergroting van de overdreven zorg bij de kleine nering
doenden voor hun dagelijks werk. 

'De oude Menazbach, eigenaar van een kleine winkel, ligt op sterven. Hij kan 
al bijna niets meer zien. Eerbiedig staat zijn gezin om zijn bed. Met inspan
ning van zijn laatste krachten begint Menazbach nog een keer te spreken 
Rifke, mijn vrouw, ben je daar? 
Ja, Kroinele! 
Jacob, mijn zoon, ben je daar? 
Ja, vader! 
Lea, mijn dochter, ben je daar? 
Ja, vader! 
Rachel, mijn dochter, ben je daar? 
Ja, vader! 
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Met inspanning van zijn laatste krachten richt de oude man zich op en roept 
kwaad uit: En wie is er dan in de winkel? '71) 

Het komt me voor, dat in het cabaret de karikatuur toch iets meer 'aangekleed' 
is dan meestal in de losse Witz of in een politieke spotprent, zoals bij Albert 
Hahn het geval was. 
Een aardig voorbeeld van een cabaret-karikatuur gaf Wim Kan in een van zijn 
laatste programma'5^2). 
Hij 'behandelde' onder andere de heer W. Drees jr., de toenmalige minister van 
Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Biesheuvel. Drees nu had de faam erg zuinig 
met de financiën van het rijk om te gaan en Kan maakt er een karikatuur van 
door Drees ook privé als een zeer schraperig man uit te tekenen. 
Zo zou Kan, uitgenodigd op de thee bij Drees thuis niet eens een koekje hebben 
gekregen: 'Ik keek aldoor naar het trommeltje, maar niks hoor'. 
Ook mevrouw Drees laat Kan de zuinigheid van haar man bevestigen door haar 
opmerking, dat hij 's nachts zuinig is: 'hij legt altijd wat opzij' — een woordspe
ling, waarmee tegelijkertijd de scherpte van de spot wordt weggenomen en het 
kolderieke verhaal nog wat verder wordt uitgebouwd. 
Een ander voorbeeld van een karikatuur is een cabarettekst van Michel van der 
Plas73). 
In de korte dialoog 'een gedachte' zet Van der Plas nogal uitvergroot de niets
zeggendheid van akademisch gezever neer. 
Een gedachte: 

'Ie stem En nu graag uw gedachte daarover, drs. De Wit. 
2e stem (zeer bedachtzaam) 

Het is zó, dat ik dacht, dat de kwestie er dus inderdaad, dacht ik (als ik het 
zo eens mag formuleren) op neer komt dat ik dacht, dat het ongeveer zó zat. 
Dacht ik. Ik dacht, dat je dat wel zeggen kunt. En ik dacht ook, dat het zó 
was, dat daar, dacht ik, te weinig aan wordt gedacht. 
Zo is het, dacht ik. 

Ie stem Het is dus zó, dat wat и daarover dacht, dacht ik, wel kan zijn dat 
2e stem Inderdaad, ik dacht dat het wel zó zat. Dacht ik dan, hoor. 
Ie stem Dus zo is dat. 
2e stem Dat had и gedacht. Zo is dat nu óók weer niet. 
Ie stem Maar ik dacht, dat и dacht dat het zó is, dat.... 
2e stem Ah ja! Maar ik dacht dat и het nu zó stelt dat dat inderdaad zo is. 
Dacht ik. 
Ie stem Juist, ja, dát dacht ik ook. Dachtuwel. ' 

Ook Van den Bergh noemt de karikatuur in zijn studie over de komedie74). 
De karikatuur, de overdrijving, wordt daar vaak tot in het absurde opgevoerd en 
een dergelijke kontrastwerking heeft een lachreaktie tot gevolg — 'de lach als een 
reflex' - aldus van den Bergh. 
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Hij noemt dan het voorbeeld van Beatrijs in de Spaanse Brabander, die niet 
terugschrikt voor enige overdrijving als zij over haar suksessen uit het verleden 
verhaalt: 'Ik denk dat als se malkander met de handen aan souden raken Se dan 
een rij van mannen, kruip door sluip door, van hier tot Haarlem souden maken'. 

Bij de sterke overdrijving wordt vaak (fel) gespot en dat kan de humor van 
karakter doen veranderen. 
Aler is zelfs van mening dat dan het wezenlijke van de humor wat op de achter
grond raakt. Als het, aldus Aler, om het wangedrag van iemand gaat dan moet er 
— als men humoristisch wil blijven — schertsenderwijs een korrigerende werking 
plaatsvinden en moet er tevens ruimte blijven voor menselijk begrip, voor mede
gevoel. De humor moet ook resulteren in een zekere mate van identifikatie met 
degene die te kijk wordt gezet. Dit tempert de veroordeling. Spot daarentegen 
houdt afstand, is agressief en maakt de tegenstander onmogelijk. 
Het is de werkwijze van de satirikus die neigt tot sarkasme. Als de tekortko
mingen zo scherp worden gesteld, ontbreekt ook elk spoor van verzoenlijkheid, 
van medegevoel75). 

Deze fluweelachtige omschrijving staat de meeste van onze cabaretiers niet altijd 
voor ogen bij het schrijven van hun teksten. 
Het is trouwens de vraag of het moet. Immers, waarom zou een stuk kollektieve 
frustratie niet in het cabaret ter sprake kunnen komen? De hardheid, de agressi
viteit, gaat dan wel ten koste van de genuanceerdheid maar dat is in het alledaag
se verkeer ook het geval en derhalve is het in het cabaret niet anders. Wel bestaat 
het gevaar dat de humor erg bitter wordt. Van de tekenaar Albert Hahn, geen 
cabaretier maar wel iemand die met zijn karikaturen de maatschappelijke situatie 
van zijn verwanten in beeld wist te brengen op een manier die vergelijkbaar is 
met het cabaret in felle parodieën en/of karikaturen, zegt Weringh, dat als hij 
volop in de aanval ging er geen sprankje mildheid in zijn tekeningen zat en de 
humor ver te zoeken was. Bovendien, aldus Weringh, was de inventiviteit in dat 
type tekeningen ook niet zo groot76). 
Naar mijn ervaring wordt ook de cabarettekst die deze richting uitgaat mager aan 
inventiviteit; een konstatering die de lezer in paragraaf 2 hoofdstuk 5 kan verifië
ren. 
Als er in harde teksten c.q. tekeningen toch nog aan het begrip humor moet 
worden vastgehouden, is de kwalifikatie zwarte humor of 'sick humor' misschien 
op zijn plaats; een vorm van humor, waarin de milde tempering doorgaans wordt 
prijsgegeven. 
Zijderveld zegt overigens van dit type humor, dat het de gevoelens pijn wil doen 
door op vaak brutale wijze de geaksepteerde grenzen tussen het kuise en het 
onkuise, het gepaste en het ongepaste te schenden^?). 
Bij deze zwarte humor — een van de hardste vormen van taboedoorbreking vol
gens Hans van den Bergh — kan de lachreaktie als een uiting van bevrijding 
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worden begrepen^S). Je denken valt hier aan onderwerpen als de religie, klassie
ke muziek, de monogamie, het koninklijk huis en allerlei tijdgebonden ideeën, 
zoals de hang naar het rustieke leven. Natuurlijk behoeven deze onderwerpen 
niet altijd in een parodie of een karikatuur te worden vertolkt en zeker niet altijd 
in een harde parodie of harde karikatuur. 
Het komt, zoals uit het onderzoek zal blijken, veel vaker voor, dat de sfeer meer 
beschouwend en relativerend is: zie de gegeven voorbeelden. 
Maar voor harde en agressieve teksten is plaats in het cabaret; een plaats die 
uiteraard ook voor een gedeelte tot stand komt door de aard van de cabaretier. 
Misschien is trouwens ook zijn leeftijd wel een indikatie voor de hardheid van 
zijn teksten. Zo heeft het cabaretduo 'Neerlands Hoop' in enkele programma's 
teksten die er kwa hardheid niet om liegen. 
In hun programma 'Neerlands Hoop in Panama' komt zo'n harde parodie voor 
getiteld 'dutch hope for Vietnam'79). Dit nummer attakeert het vermaak, dat de 
Amerikaanse militairen al dertig jaar aan het front krijgen voorgeschoteld. Deze 
gerenommeerde tak van de Amerikaanse amusementsindustrie wordt niet alleen 
op haar artistieke niveau te pakken genomen maar vooral de situatie, waarin die 
ontspanning al zoveel jaar wordt gebracht, gaat het duo uiterst satirisch te lijf, 
getuige de opmerking 'nu lachen, straks doden als je maar geen dieren doodt'. 
Niettemin: naast het psychologische aspekt van de leeftijd staat het sociolo
gische: De cabaretier zal niet ongestraft de harde lijn kunnen volgen, tenzij het 
publiek dat tolereert. 

côce mensen he¿6en /)et~ 
Zo JÍecAt- noq nitir 

De technieken tesamen 
Deze vier technieken van humor geven een handleiding, met behulp waarvan het 
cabaret c.q. een cabarètprogramma kan worden geanalyseerd. Maar hoe aardig 
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deze typologie ook is, volmaakt is ze niet. De voornaamste moeilijkheid is dat 
het kriterium, waarop deze typologie gebaseerd is, onduidelijk blijft. 
In de tweede plaats kan men zich afvragen of de travestie, de parodie en de 
karikatuur niet allemaal technieken van ontmaskering zijn. Wat bijvoorbeeld te 
denken van de voorstelling van de koning in zijn onderbroek? Dat is weliswaar 
een ontmaskering genoemd als de bedoeling voorzat aan te geven, dat de koning 
ook maar een mens is: 'hij draagt een gewone lange onderbroek'. Als echter in 
diezelfde onderbroek een kloek genitaal wordt gesuggereerd kan de voorstelling 
veel meer naar het karikaturale neigen en toch een ontmaskering blijven. Dit als 
geduid zou worden op 's mans wijd en zijd bekende geslachtsdrift. 
Zo zou het gegeven travestievoorbeeld van Paul van Vliet 'de heilige cup' ook als 
een ontmaskering beschouwd kunnen worden. Dan wordt vooral de hysterie van 
het voetbalgebeuren gezien en als zodanig ontmaskerd. Ook de genoemde paro
die 'Vivat Vivaldi' van Guus Vleugel uit dit hoofdstuk kan bij een bepaalde 
perceptie veel meer als een ontmaskering dan als een parodie worden herkend. 
Dat hangt dan vooral van de interpretatie van de ontvanger — het publiek - af. 
In dat geval wordt de barokmuziek geparodieerd en de barokfan ontmaskerd. 
Een derde moeilijkheid van deze typologie is het probleem van elke typologie, 
namelijk dat ze niets zegt over mengvormen. Uit de voorbeelden van de vorige 
alinea blijkt al, dat het niet zo eenvoudig is om van zuivere typen te spreken. 
Een vierde moeilijkheid is, dat er in het cabaret teksten zijn te vinden waar geen 
van deze vier methoden duidelijk in te herkennen is; zie bijvoorbeeld het cabaret-
liedje 'kijk, dat is kees' uit de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. 
Zit er in dit liedje toch een karikatuur — de karikatuur van de zwakzinnige —, 
omdat Kees met alle handicaps en alle stereotype gedragingen van de debiele 
jongen wordt beschreven? Zo'n opeenhoping van ellende komt immers maar 
weinig voor. Of zit er niets aan methodische vervorming in dit liedje en is het 
gewoon een zeer reële beschrijving? 

Als het laatste juist is, is óf Henningsen's typologie niet voldoende óf dit liedje 
hoort in het cabaret niet thuis, hetgeen gezien de reakties van het publiek ten 
stelligste moet worden ontkend. Het lijkt aannemelijker te veronderstellen, dat 
de typologie van Henningsen nog niet helemaal rond is en vooral op de ontmas
keringstechniek steunt. Wat wel ten aanzien van deze vier technieken opvalt, is 
het niveau van het humoristische effekt. 
De pijnlijke tegenstrijdigheden die zich voordoen bij het spelen met geihstitutio-
naliseerde inhouden komen beter tot uiting bij een mildere dan bij een hardere 
presentatie. 

Hardheid/agressiviteit loopt, zoals al eerder in deze paragraaf is vermeld, een 
beetje van de humor weg en brengt andere gevoelens zoals haat, bitterheid of 
rankune naar boven. Over de authenticiteit van deze menselijke gevoelens be
hoeft niet te worden getwist en mede daarom is er voor deze gevoelens plaats in 
het cabaret. Het is alleen maar de vraag of het uitzeggen en oproepen van deze 
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stemmingen zo overduidelijk in het cabaret aanwezig moeten zijn. Uit de geana
lyseerde programma's blijkt in ieder geval, dat men er spaarzaam mee is. 

Tenslotte is er natuurlijk pas sprake van cabaret als deze vier technieken — en de 
varianten c.q. de ontbrekende technieken — worden toegepast op voor het pu
bliek herkenbare zaken. Zaken waar het publiek mee wil spelen, anders is er geen 
humor nodig en trouwens ook niet mogelijk. In het begin van deze paragraaf is 
hier al op gewezen. Dat betekent, dat ook technisch perfekte vormen, bijvoor
beeld sublieme woordspelingen, niet onafhankelijk zijn en dus ook niet persé het 
gewenste effekt opleveren. 
De voorstelling van een spruitjesschoonmakende koningin was vermoedelijk een 
perfekte ontmaskering voor die maatschappelijke groeperingen, die ook, of voor
al, deze dimensie aan de vorstin willen onderkennen. Voor een meer orthodox 
monarchistisch gezelschap was het echter veel meer een provokatie. 
Hans van den Bergh noemt dit zitten op dezelfde golflengte het 'herkennen' 
hetgeen volgens zijn onderzoek een zeer gerenommeerd procédé is om de mensen 
te laten lachenSO). 
Dat dit herkennen helemaal niet altijd 'zo diep' behoeft te gaan om toch een 
lachreaktie van de zaal te krijgen, bewees Wim Kan tijdens een optreden in de 
schouwburg te NijmegenSl). 
Kan zei daar in een conférence het volgende: 'Grote steden liggen ergens aan. 
Londen ligt aan de Theems, Parijs ligt aan de Seine, Amsterdam aan het IJ en 
Nijmegen, waar ligt Nijmegen aan? Ik vroeg het laatst aan de burgemeester. 
Mijnheer de Graaf, zei ik, waar ligt Nijmegen ook alweer aan? Nou, niet aan mij 
zei-ie toen'. 
Het noemen van de eigen stad; het niet uitspreken van de naam van de eigen 
bekende/vertrouwde rivier; de naam van de eigen burgemeester en deze herken
ningspunten in kombinatie met een aardige woordspeling zijn voor een Nijmeegs 
publiek goed voor een gulle lach. 
Anderzijds schuwt Kan de moeilijke woordspelingen niet. Als zij worden begre
pen, is dat tegelijk een bewijs en een versterking van de verstandhouding tussen 
cabaretier en publiek — 'Drees legt altijd wat opzij': de grap wordt pas werkelijk 
leuk als men met het specifieke taaltje van Kan vertrouwd is. Als de lachreaktie 
even uitblijft, kan dat voor hem een aanleiding zijn om zijn publiek daar mee te 
plagen en dat dit kan is paradoxaal genoeg eveneens een bewijs van de goede 
verstandhouding. 

De cabarethumor roept allerlei gevoelens op die zich weer uiten in reakties zoals 
het lachen en het klappen. 
Op die gevoelens zal ik in hoofdstuk 4 en vooral in hoofdstuk 5 nader ingaan. 
Wel lijkt het me nu al nuttig op de eventuele misvatting te attenderen, dat, hoe 
guller de (lach)reaktie is, hoe groter (of hoger) de humor zou zijn. 
Lachen bij het cabaret varieert vermoedelijk van een grimasachtige reaktie, die 
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dicht bij het huilen staat, tot een bulderende explosie. Wellicht appelleert de 
cabarethumor gezien de ambivalente gevoelens die hij oproept - de pijnlijke 
tegenstrijdigheden — meer aan de grimas dan een het gebulder. 
Fons Jansen, een cabaretier die toch wel in staat is het publiek te laten bulderen, 
heeft over de reakties op de cabarethumor gezegd, dat die humor de glimlach 
oplevert van iemand die weet hoe weinig er te lachen is82). 
Dat wil overigens weer niet zeggen, dat er in het cabaret nooit gebulderd wordt 
of nooit gebulderd mag worden. 

3. Definitie en typologie 

In dit hoofdstuk is uiteengezet, waar het in het cabaret over gaat - paragraaf 
1 - , met welke middelen en in welke omgeving het cabaret het beste gedijt 
— eveneens paragraaf 1 — en tenslotte op welke manier de inhoud moet worden 
overgebracht - zie paragraaf 2. 
Als al het voorgaande in een definitie moet worden gevat, zou cabaret als sociaal 
verschijnsel als volgt kunnen worden beschreven: 

Cabaret is een speelse gedachtenwisseling tussen gelijkgezinden waarbij een 
persoon of een kleine groep de rol van verwoorder vervult en de andere 
personen die van publiek. Daarbij zijn onderwerpen aan de orde die in het 
dagelijks leven van al die betrokkenen van een existentiële relevantie zijn. 
Met name betreft het de standpuntbepaling ten aanzien van instituties, idee-
en en maatschappelijke ontwikkelingen, hetzij m de zin dat daarover twijfel 
wordt uitgesproken с q. relativerende kanttekeningen worden aangebracht, 
hetzij in de zin dat daartegen protest wordt aangetekend. Deze problematiek 
wordt met het wapen van de humor bestreden in een omgeving en met 
middelen die betrekkelijk sober zijn te noemen. 

Een meer begrensde definitie is naar mijn indruk niet verantwoord. Er blijft nu 
immers ruimte voor de in dit hoofdstuk gesignaleerde, niet onbelangrijke, aksent-
verschillen. 

De vaststelling bijvoorbeeld, dat het in het cabaret alleen maar de twijfel is die in 
de besproken onderwerpen moet worden geaksentueerd, zou dit sociale ver
schijnsel ernstig tekort doen. Er zijn immers voldoende aanwijzingen om de 
plaatsbepaling 'twijfel' te nuanceren. Zo is er, soms met verve, gepleit om de 
twijfel te laten uitlopen in een (vlammend) protest als het gaat om het aanwijzen 
van de rotte plekken in de samenleving - Alex de Haas over Eduard Jacobs. 
Eveneens blijkt dat cabaret wordt gebruikt om middels de relativerende kantte
keningen bij het publiek de erkenning op te roepen van de onvolkomenheid van 
bepaalde instituties c.q. van de eigen menselijke onmacht. Bij deze procedure wil 
de cabaretier nog weleens in de rol treden van 'beleerder' en gaat dan over tot 
het uitdelen van oorvijgen naar links en naar rechts, zoals Godfried Bomans het 
formuleerde. 
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Tenslotte mag er ook niet worden voorbijgegaan aan de stemmen van hen die het 
cabaret niet primair willen vastbinden aan de maatschappelijke plaatsbepaling 
van die inhoud maar die de vormgeving veel meer centraal stellen. 
In dat geval treedt het artistieke en/of het amuserende van de humoristische 
vondsten op de voorgrond. Pleitbezorgers van dit cabaret zijn wellicht Jean-Louis 
Pisuisse en Wim lbo. 

Van definitie naar typologie 
Een dergelijke veelheid aan gezichtspunten, overigens een weerspiegeling van de 
realiteit, eist een uitwerking van de vermelde definitie. 
De vraag laat zich dan namelijk gemakkelijk stellen welke typen cabaret er zijn. 
In de beschrijvingen over cabaret suggereert men die verscheidenheid soms wel 
maar men is erg zuinig met nadere konkretiseringen. 
Wim lbo, die hier wel een mening over heeft, vindt bovenal, dat er in ieder geval 
geen partijen of bewegingen mogen zijn, die het recht hebben het cabaret voor 
zichzelf op te eisend). Er is volgens onze kleinkunsthistorikus niet noodzakelijk 
van een links of van een per definitie sterk satirisch cabaret sprake. Wel ziet lbo 
het cabaret als een spiegel van de tijd, in een voortdurende golvende beweging 
tussen romantiek en realisme. Vrij vertaald: een beweging die zich uitstrekt van 
het milde, relativerende, vaak poëtische cabaret enerzijds tot het harde, maat
schappijkritische cabaret anderzijds. Op dat kontinuüm liggen bij lbo de voorko
mende typen van cabaret. 
Een andere indeling is van Fons Jansen die de volgende typen noemt: het politie
ke, het sociale, het troostende, het relativerende en het amuserende cabaret84). 
Jansen vermeldt overigens, dat deze typen van cabaret in hun zuivere vorm nooit 
voorkomen maar dat elk cabaretprogramma iets van alle typen in zich heeft, 
weliswaar geaksentueerd door een van de genoemde typen. Deze typologie is in 
tegenstelling tot die van lbo geen kwantitatieve maar een kwalitatieve. Het is een 
typologie op een nominale schaal en daarmee doet zich de vraag voor wat het 
kriterium voor zulk een indeling dient te zijn. 
In de hierboven vermelde definitie van cabaret die langs fenomenologische weg 
tot stand is gekomen werd benadrukt, dat cabaret bestaat bij de gratie van 
gelijkgezindheid, de gelijkheid van presupposities tussen de cabaretier en zijn 
publiek. In diezelfde definitie werd gesteld, dat de dialoog - de interaktie -
betrekking heeft op onderwerpen die voor het dagelijks leven van de betreffende 
groepering van direkte relevantie zijn en ten opzichte waarvan die groepering 
stelling wil nemen. 
Uit bovenstaande definitie kunnen de elementen worden afgeleid voor de kon-
struktie van een typologie van cabarets. 
Volgens lbo zou het cabaret via de stemmingen van cabaretier en publiek geloka
liseerd kunnen worden tussen de polen van romantiek en realisme. 
Voor de socioloog die het cabaret wil betrekken op de stellingname van een 
publiek ten opzichte van de sociale werkelijkheid ligt hier echter een moeilijk-
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heid. Immers, de polen romantiek en realisme zijn polen die nu eenmaal niet zo 
gemakkelijk op de sociale situatie van een bepaalde groepering passen. Vandaar 
dat de meer konkrete typen, zoals Jansen heeft aangegeven, betere mogelijkhe
den tot hypothesevorming bieden. 
Gezien het voorafgaande kies ik als uitgangspunt voor de typologiekonstruktie 
de veronderstelling dat het cabaret zijn kern vindt in het zetten van vraagtekens 
bij een fundamentele verandering van het kultuurpatroon van een maatschappe
lijke groepering, respektievelijk in de erkenning van de ontoereikendheid van een 
vigerend kultuurpatroon of de beperking van het eigen funktioneren daarbinnen. 
Is men daaraan (nog) niet toe dan zal het amusement sterker worden geaksentu-
eerd. Heeft men de twijfel overboord gezet en een duidelijk standpunt ingeno
men dan krijgt het cabaret een maatschappijkritische teneur. 

Er zou derhalve een konstruktie van typen van cabaret te maken zijn, die tot op 
zekere hoogte een spiegel van de tijd is — W. lbo — en die vrijwel allemaal zijn 
terug te vinden in de indeling van Jansen. Deze konstruktie ziet er dan als volgt 
uit: 
A. Het politieke of het maatschappijkritische cabaret; het cabaret waar vooral 

het protest thuis hoort, 
B. Het cabaret van de twijfel, waarin met name de onzekerheid over de verande

ring van het eigen kultuurpatroon de boventoon voert, 
С Het bespiegelende cabaret, waar vooral bepaalde sociale gedragspraktijken 

worden gerelativeerd en waar dan ook tot op zekere hoogte de onmacht van 
het menselijk bestaan mee samenhangt, 

D. het amuserende cabaret. 
Voor alle vier de typen geldt, dat slechts van cabaret kan worden gesproken voor 
zover enerzijds de maatschappelijke betrokkenheid — het engagement — en an
derzijds voor zover het pretentieloze amusement de samenstellende ingrediënten 
zijn. 

In mijn veronderstelling betreffen de typen В en С de kern van het sociale 
verschijnsel cabaret - een vermoeden dat ik hierboven al heb vermeld en in het 
volgende hoofdstuk nog nader zal toelichten — en de typen A en D zijn wat van 
de kem verwijderd. Een min of meer logische konklusie zou daarbij kunnen zijn, 
dat hoe sterker het engagement is, hoe minder het pretentieloze amusement aan 
bod komt. Of deze gedachte empirisch kan worden ondersteund is nog de vraag 
en kan pas opnieuw worden overwogen in het laatste hoofdstuk waar een totaal 
overzicht van een viertal geanalyseerde cabaretprogramma's wordt besproken. 
Schematisch zou de bovengenoemde logische gedachtegang de volgende situatie 
opleveren: 
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pretentieloos amusement 

Uit het bovenstaande komt de wat perifere positie van de typen A en D tot 
uiting. Want beide typen lopen immers het risiko uit de cabaretformule, hoe 
ruim ook, te vallen. In dit hoofdstuk is trouwens al geattendeerd op vormen van 
kleinkunst, die op de rand van de formule belanceren, misschien er zelfs al van af 
zijn gevallen. 
Zo is er enerzijds gesproken over het pure amusement en anderzijds over het 
mede uitzetten van een nieuwe politieke koers. Deze twee vormen schieten 
respectievelijk over de typen D en A heen. Het ligt bovendien voor de hand dat 
het programma, dat de nieuwe orde aangeeft, zich niet zo intensief bezighoudt 
met het plaatsen van allerlei overwegingen, waarover nog zou moeten worden 
gediskussieerd. Een dergelijke attitude zou de ideeën over de nieuwe orde versto
ren, vandaar dat hardheid of agressie — in het bijzonder ten aanzien van de 
tegenstanders van of de tijfelaars aan de nieuwe orde — opvalt. 
Op deze verschijningsvormen, die zo belangrijk zijn omdat ze de grenzen van het 
cabaret markeren, zal in de hoofdstukken 5 en 6 nader worden ingegaan. Dan zal 
tevens de vraag worden gesteld - en voor zover mogelijk worden beantwoord -
of er maatschappelijke situaties kunnen worden genoemd waarbinnen de onder
scheiden typen zich (kunnen) voordoen. 

Bovenstaand schema, waarin vier typen van cabaret in relatie met elkaar worden 
gebracht middels de dimensies betrokkenheid en amusement kan de vraag oproe
pen op welke grond het gerechtvaardigd is, als het ware bij wijze van hypothese 
de sekwentie А В С D te presenteren. 
De moeilijkheid zal niet zo zeer liggen bij de veronderstellingen omtrent de 
typen A en D als wel bij die van В en С Met name kan men zich afvragen 
waarom het type С minder betrokkenheid en meer amusement zou inhouden 
dan type B. De keuze voor de hier gepresenteerde sekwentie berust in eerste 
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instantie op niet meer dan een indruk die tijdens het bijwonen van de vele 
cabaretvoorstellingen is opgedaan. Deze impressie is evenwel tot op zekere hoog
te in overeenstemming met de veronderstelling dat het cabaret en dus ook het 
specifieke cabarettype С bestaat bij de gratie van een specifiek publiek. Het gaat 
hier dan om een maatschappelijke groepering met specifieke problemen namelijk 
met een eerste refiektie over enkele ideeën en handelingen die op dat moment 
(zeer) nabij staan. Deze refiektie kan dan 'naar boven komen' in een gevoel van 
verwondering, een verwondering over de beperktheid van de betreffende ideeën 
en/of handelingen. 

Die gedachte aan beperktheid of ontoereikendheid is daarentegen sociologisch 
nogal moeilijk te omgrenzen. Soms bestaat de indruk dan ook dat een cabaretes
ke bespeling van deze zaken dermate universeel is dat zij niet altijd een specifiek 
publiek veronderstelt. De aanwezigheid van dit type kan derhalve alleen maar 
worden verwacht nadat op een andere titel — А, В of D — reeds publieken 
geformeerd zijn. 
Voor type С blijft de sfeer van vaagheid of algemeenheid die zich vanwege deze 
ruimheid dan ook niet makkelijk laat vangen — zie hiervoor paragraaf 6 hoofd
stuk 5 en paragraaf 4 hoofdstuk 6. 
In de gedachtengang van de hierboven genoemde konstruktie past daarom even
eens de veronderstelling, dat een cabaretier die als professionele theaterman nu 
eenmaal een zekere karrière doorloopt op een gegeven ogenblik van type А, В of 
eventueel D naar С overgaat en dan zijn publiek als het ware wil meenemen. Een 
onderneming die sociologisch gezien op den duur toch moet mislukken. De 
veronderstellingen over de algemeenheid van type С en de poging tot meenemen 
van het publiek door een zich in de richting van type С bewegende cabaretier 
blijven echter veronderstellingen daar er in deze studie geen materiaal kan wor
den aangevoerd om dit te bevestigen of te ontkennen. Ik beperk me in de 
volgende hoofdstukken slechts tot een bescheiden poging de vage sociale situatie, 
waarin de maatschappelijke groepering verkeert die mogelijkheden geeft voor 
type C, aannemelijk te maken. 
Overigens zou het terwille van de komplexe sociale werkelijkheid korrekter zijn 
om de term type te vervangen door dominantie. Van Fons Jansen is hierboven al 
de kanttekening vermeld, dat de diverse typen van cabaret in hun zuivere vorm 
nooit voorkomen maar dat elk cabaretprogramma iets van alle typen in zich 
heeft, weliswaar geaksentueerd door een van de genoemde typen. 
In de laatste hoofdstukken van dit geschrift komen de onderzoeksresultaten van 
deze studie aan bod en dan zal blijken dat de opmerking van Jansen juist is. In 
ieder cabaretprogramma zit inderdaad iets van alle vier genoemde typen, waarbij 
evenwel een van de typen domineert. 

Alvorens echter nader op de dominanties, alsmede op de algemene en bijzondere 
voorwaarden van de maatschappelijke situaties die aanleiding zijn tot het maken 
van cabaret in te gaan, lijkt het me nuttig eerst enkele ervaringen over cabaretpu-

63 



blieken weer te geven en vervolgens een poging te doen deze publieken sociolo
gisch af te bakenen. Dit, omdat uit het voorgaande is verondersteld, dat het 
publiek konstitutief is voor het cabaretprogramma. 
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Hoofdstuk 3 
OP ZOEK NAAR 'RUPE' CABARETPUBLIEKEN 

1. Inleiding 

Uit het inleidende hoofstuk van deze studie zou kunnen worden gekonkludeerd, 
dat cabaret in onze tijd algemeen geaksepteerd is en dat het daarom in feite 
vooral de deskundigheid van de uitvoerende(n) is, die aan de bezoekers appe-
leert. Anders gezegd, de man die het vak goed in de vingers heeft trekt veel, de 
minder begenadigde kollega trekt minder publiek. 
Als de relatie cabaretier-publiek echter zo ligt, is er voor de socioloog weinig eer 
te behalen. Hij moet zijn bemoeizucht dan maar onderdrukken, omdat het gaat 
over de beoordeling van technische kriteria en dat dient hij aan de daartoe 
bevoegde vakman over te laten. Voor hem rest hoogstens enig randwerk. 
Maar zo eenvoudig als hierboven gesteld is het verband niet. Want wat bijvoor
beeld te zeggen van de cabaretiers, die zonder enige opleiding direkt zoveel 
sukses hebben, dat ze zelfs volle zalen trekkenO. 
Misschien is er in een enkel geval wel eens sprake van een natuurtalent maar een 
dergelijke kwalifikatie is vooralsnog spekulatief. 
Met name Fons Jansen heeft over zijn onmiddellijke sukses met 'De Lachende 
Kerk' eens gezegd, dat het niet aan zijn techniek lag, want die was er nog niet. 
'Het was aanvankelijk meer een lezing over humor in de kerk. Het was leuk en ik 
dacht, daar moet je eigenlijk een pet bij opzetten. Nou, dat was dan 'De Lachen
de Kerk'. Het was gewoon een lezing met een pet op. Het stelde toneelmatig 
helemaal niets voor. Toen ben ik als een haas gaan lessen, in alle mogelijke 
dingen, pantomime, zang en toneel. Dat doe ik trouwens nog steeds tot op de 
dag van vandaag. Want je merk toch voortdurend, dat je bepaalde dingen nog 
niet goed doet'2). 
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Volle zalen hebben dus niet alles met technisch vakmanschap te maken, er is 
kennelijk meer voor nodig. Zo heeft de journalist Peter van Bueren in 1968 een 
aantal cabaretiers onderling vergeleken op hun deskundigheid door ze cijfers te 
geven; die deskundigheid ging al verder dan louter technische deskundigheid 
want het cijfer werd samengesteld op basis van de tekst, de presentatie en de 
mentaliteit^). 
Dat leverde een merkwaardige volgorde op. Zo kwamen Gerard Cox, Frans Hal-
sema en Adèle Bloemendaal met hun toenmalige programma 'Met blijdschap 
geven wij kennis' als eersten uit de bus met een gemiddelde van een 9+. (Op 
welke plaats en met welk cijfer zou trouwens het meer recente programma van 
Cox en Halsema 'Wat je zegt, dat ben je zelF beoordeeld door van Bueren 
uitkomen? ) 
Sieto Hoving's eindcijfer was een 7+ en was daarmee goed voor een vierde plaats, 
terwijl Fons Jansen met een 6 1/2 als negende werd geklasseerd. 
Nogmaals, een opmerkelijke volgorde die vooral vanwege de kombinat ie van 
kriteria tot stand kwam. Het kriterium presentatie mag dan nog van technische 
aard zijn, de beide andere, tekst en mentaliteit, zijn dat zeker niet. Het gewogen 
eindcijfer van Van Bueren berust dan ook op een subjektieve waarderingsfor
mule, waarover natuurlijk te diskussiëren valt. 
Duidelijk is echter wel, dat van Bueren zich niet heeft laten leiden door de 
populariteitskurve die mogelijkerwijze voornamelijk op de techniek steunt. Dat 
kan worden geïllustreerd aan de hand van de cijfers uit hoofdstuk een. Daar 
noteerde Mare Chavannes 'slechts' een jaarlijks bezoekersaantal voor Sieto Ho
ving van ongeveer 35.000 — de vierde plaats bij van Bueren — terwijl er ongeveer 
100.000 naar Fons Jansen kwamen kijken - de negende plaats bij van Bueren. 

Zonder de technische kwaliteiten van de cabaretier te miskennen, is het zeker 
voor de socioloog aantrekkelijker op andere kriteria te letten en zich, zoals in 
hoofdstuk 2 al is gesuggereerd, meer te richten op het soort publiek, dat op een 
bepaald cabaretprogramma afkomt. 
Het alleen maar letten op de relatie met bezoekersaantallen is wat te eenzijdig. 
En dit temeer, omdat de algemene populariteitsgraad van een cabaretier een 
irrelevante zaak zoal niet een artefakt is, wanneer de cabaretier alleen funktio-
neert in een voor hem specifieke — eigen — groep. 
Wat hier gezegd wordt over het bezoekersaantal als kriterium, geldt tenslotte 
eveneens voor de technische vaardigheidsnorm: die is in hoge mate irrelevant en 
moet misschien zelfs als een kontra-indikatie worden opgevat. De technisch per
fekte cabaretier loopt namelijk het gevaar te 'verdrinken' in de vorm, waardoor 
de sociale verbinding met zijn publiek op de tocht komt te staan. Zijn faam 
bezorgt hem een toeloop van zo heterogene publiekselementen, dat hij van zijn 
eigen publiek vervreemdt. De echte cabaretier is zoals in hoofdstuk 2 is vermeld 
slechts de spreekbuis van zijn soortgenoten, hetgeen in het programma herken
baar moet zijn en blijven. Het gaat om een gewone man (of vrouw), soms een 
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dilettant in het theatervak, die niet echt toneel behoeft te kunnen spelen, niet 
echt kan dansen, niet echt kan zingen. Maar die wel - en mede daarom — echt is 
in het vertolken van de gevoelens van de groep, waartoe hij of zij behoort. 

KAS5fl 
• 

2. Wie gaat naar wie? 

Van de eerste cabarets in Frankrijk en Duitsland is al bekend, dat er een homo
geen publiek op afkwam. De belangstelling en de medewerking kwam toen uit de 
kringen der bohémiens en nog duidelijker was, dat de bourgeoisie er in ieder 
geval niets van moest hebben. Hösch voegt daar nog aan toe, dat er niet alleen 
geen toeloop was vanuit de burgerij maar dat er zelfs een zekere weerstand was 
tegen die burgerij^). 
Een dergelijke scheiding was er in feite ook bij het eerste Nederlandse cabaret 
van Eduard Jacobs en gezien zijn repertoire lag dat ook wel voor de hand. Van 
zijn lied 'Ouwe Daatje' ('n Zeedijkscene) dat gaat over een oude, lelijke prosti
tuée die en plein publique van haar standplaats wordt weggevochten door een 
jongere kollega om daarna intens verdrietig naar haar enige troost — de drank-
fles — te grijpen, wordt gezegd, dat dit door het burgermansfatsoen, de struis
vogelpolitiek en het konservatisme heenprikt. De meeste van zijn liederen heb
ben deze teneur en ze worden dan ook rauw-realistisch, fel-getuigend en zeer 
'shocking' genoemd. Jacobs deelt zweepslagen uit aan de bestaande maatschap
pelijke misstanden^). 
Eduard Jacobs' energie was derhalve dan ook niet bestemd voor het ganse volk. 
Uit de beschrijving van zijn publiek komt overigens een bont gezelschap naar 
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voren waaronder de mannelijke 'jeunesse dorée' en de vrouwelijke 'jeunesse ado
rée' van de kleine intellektuele bohème van Amsterdam, nachtvlinders en boe-
meltypen, studenten en artiesten, maintenées en souteneurs, juristen en dokto
ren, dieven en helers, hele en halve akteurs, klaplopers en beursspekulanten, 
schilders en dichters, jonge ateliermeisjes en ouwe bokken^). 
Het is moeilijk om dit tableau onder één publieksnoemer te brengen. Wel blijkt 
er uit, evenals uit de repertoirebeoordeling van Jacobs' werk, dat niet de recht
geaarde burgerman en de even rechtgeaarde burgerwerkman onder Jacobs gehoor 
zijn te vinden. 

Ze staan er dan ook niet bij en alleen in deze negatieve zin zou er toch van een 
specifiek publiek gesproken kunnen worden. Trouwens uit de opwekkingen van 
Nicolaas Beets, zoals die in paragraaf 1 van het eerste hoofdstuk zijn vermeld, 
moet het eveneens duidelijk zijn, dat de burger niets heeft te zoeken bij het 
cabaret. 
Tot zover de situatie van driekwart eeuw geleden, die kennelijk echter toen al 
een scheiding der geesten opleverde op basis van maatschappelijke referenties. 
Daar deze verhandeling zich vooral bezig wil houden met het meer eigentijdse 
cabaret, neem ik een sprong in de tijd om na te gaan of er ook thans van 
specifieke publieken sprake is en wellicht nog duidelijker dan in de periode van 
de cabaretpioniers. 

In interviews met cabaretiers of in beschouwingen over cabaret wordt nogal eens 
de vraag gesteld: 'Welk publiek komt naar uw cabaret' of 'Welk publiek gaat naar 
het cabaret respektievelijk naar die of die cabaretier? ' Uit de antwoorden blijkt, 
dat men op dit soort van vragen weinig zekere of konkrete antwoorden kan 
geven. Aan een grondige verifikatie doet men in ieder geval niet. Er zijn echter 
wel noties — soms zijn het wellicht wensen — over het type publiek, zo in de 
geest van: 'het zijn vooral jonge mensen' of 'het zijn intelligente mensen'. Van 
hetzelfde kaliber zijn antwoorden (of wensen) als: het zijn progressieve mensen, 
kritisch denkende mensen, liberale en/of tolerante mensen of mensen van een 
bepaalde religie. 
Zo zegt Ivo de Wijs in een interview over deze vraag, dat zijn gezelschap een vrij 
jong publiek aantrekt maar toch ook wel mensen van de leeftijd van De Wijs c.s. 
(dat is dan achter in de twintig v.d. В.). Verder hoopt De Wijs, dat zijn publiek 
een beetje slim is; in ieder geval zo slim, dat spot en potentiële kwaadaardigheid 
kunnen worden onderscheiden^). Maar soms is de begrenzing van het publiek 
redelijk duidelijk. 
Toen Fons Jansen met zijn eerste cabaret op pad ging, werd er in de affiches 
gesproken van een cabaretprogramma voor kritische katholieken. Ook voor de 
studentencabarets, zolang ze hun vleugels nog niet hebben uitgeslagen, is de 
publieksbegrenzing tamelijk evident. 
In de meeste gevallen is het echter niet zo eenvoudig om konkrete kenmerken 
van het publiek te herkennen. Hier zou de wetenschap een handje kunnen hel
pen. 
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Nu is er nauwelijks serieus onderzoek naar cabaretpubliek gedaan en voor zover 
er iets over dit publiek bekend is, is dit meegenomen met onderzoek onder 
bezoekers van de schouwburg in het algemeen. 
Zo heeft Mevrouw V. Asselbergs-Neessen in een onderzoek onder het Nijmeegse 
schouwburgpubliek ook de bezoekers aan de cabaretvoorstellingen van Wim Son-
neveld en Herman van Veen betrokken. Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat 
Van Veen meer appelleerde aan jongeren - 16 tot 23-jarigen - en relatief veel 
vrouwen en ongehuwden onder zijn gehoor had, terwijl de gemiddelde opleiding 
op het niveau van het middelbaar onderwijs lag. Het Sonneveld-publiek was 
ouder — Sonneveld trok veel publiek uit de leeftijdsgroep 31- tot 40-jarigen - er 
waren relatief veel mannen en gehuwden onder Sonneveld's gehoor, terwijl het 
opleidingsniveau weinig hoger lag dan het lager beroepsonderwijs°). 

Bij een sociologische verkenning als de bovenstaande wordt onderzoek op vrij 
grote schaal gedaan: alle bezoekers of een representatieve weergave van de bezoe
kers worden in het onderzoek betrokken teneinde algemene uitspraken te ver
krijgen. De manier van ondervraging, schriftelijk of mondeling, geschiedt dan op 
uniforme wijze, zodat de antwoorden onderling vergelijkbaar zijn. 
Hoewel de vraagstelling op deze wijze niet willekeurig is en de resultaten op de 
gemeten variabelen wel indikaties kunnen geven, blijven er toch nog lakunes bij 
de vraag 'welke cabaretier heeft welk publiek en waarom? ' Bovendien is er bij 
deze survey-onderzoeken meestal sprake van een momentopname — er is maar 
één voorstelling onderzocht — en ook dat maakt de verklaring onvolledig. 
Zelf heb ik gedurende drie jaar - van 1973 tot 1976 — een andere methode dan 
bovenstaande gevolgd om achter het antwoord op de genoemde vraag te komen 
namelijk de observatiemethode. Daarvoor heb ik in die periode alle cabaretvoor
stellingen — in ieder geval alles wat als zodanig in en om Nijmegen werd aange
boden — gevolgd, hetgeen neerkomt op ruim 40 voorstellingen. Tijdens deze 
voorstellingen ben ik observerend nagegaan of aan de hand van een aantal vaste 
kenmerken kon worden vastgesteld of er bij de verschillende voorstellingen 
steeds sprake was van een min of meer homogeen publiek. De kriteria die ik 
hiertoe hanteerde waren de leeftijd - ging het om een (zeer) jong, middelbaar of 
oud publiek — en de sekse — waren er opvallend veel (jonge of oude) vrouwen of 
mannen. Daarnaast heb ik me eveneens sterk beziggehouden met de presentatie 
van het aanwezige publiek, daarvoor waren de symbolen kleding en haardracht 
belangrijk. Naar mijn mening was het namelijk zeer indikatief ten aanzien van de 
beoogde vraagstelling bijvoorbeeld te konstateren dat het bij een bepaalde voor
stelling om een zeer jong publiek ging dat zich in kleding en haardracht (zeer) 
avant-gardistisch presenteerde of dat het bij een andere voorstelling ging om een 
publiek van een middelbare leeftijd dat zich hetzij in een 'vlotte' kledij — second 
life — hetzij in een degelijke hetzij in een enigszins deftige entourage presenteer
de. Deze laatste variant was trouwens bij de vrouwelijke bezoekers gemakkelijker 
herkenbaar vanwege het verschijnsel 'avondjurk'. 
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Al deze kenmerken heb ik zo systematisch mogelijk geregistreerd door steeds 
ruimschoots voor de voorstellingen in de foyer het binnenkomende publiek gade 
te slaan, impressies die zijn aangevuld door observaties van het publiek tijdens de 
voorstelling en gedurende de pauze. Uiteraard zijn de verzamelde indrukken 
steeds na iedere voorstelling vastgelegd en het resultaat van deze langdurige 
ervaring heeft mijns inziens het vermoeden versterkt, dat er bij cabaretvoorstel-
hngen steeds sprake is van een min of meer homogene verzameling van mensen. 
Daarbij is het wel nuttig om enkele riskante fundamenten die dit 'versterkte' 
vermoeden onderbouwen te noemen, risiko's die ovengens inherent zijn aan de 
gebruikte methode. In de eerste plaats is er het gevaar, dat er al observerend toch 
te snel is gekonkludeerd naar de homogeniteit van het publiek en dan bovendien 
nog een publiek dat al in de vooronderstelling van de onderzoeker aanwezig zou 
zijn. Een dergelijke vertekening is zeker niet uitgesloten omdat een volle schouw
burg — in de Nijmeegse situatie gaat het dan om circa 900 bezoekers — een zeer 
omvangrijk gegeven is voor de observatietechniek die zich bij voorkeur op de 
waarneming van kleinere groepen richt 

Riskant is daarbij natuurlijk ook de redenenng dat het aanwezige publiek een 
goede representatie zou zijn van een bepaalde maatschappelijke groepering Aan 
deze operatie is met name het laatste hoofdstuk van deze studie gewijd alwaar ik 
onder andere heb getracht het nsiko van deze vertekening zo klein mogelijk te 
houden. 

Naast deze observatieaktiviteiten die ertoe dienden publieken als eenheden te 
zien heb ik tegelijkertijd een begin gemaakt met de vraag waarom een bepaald 
publiek nu juist naar een bepaalde voorstelling gaat 
De beantwoording van deze vraag lag in eerste mstantie m de gebruikte teksten 
en vooral m de affiniteit van het aanwezige publiek met de teksten van het 
programma 
Onderzoekstechnisch gesproken veranderde daardoor de enigszins afstandelijke 
observatie in een meer inlevende vorm van observatie, de participerende observa
tie. De aktiviteit van het 'Verstehen' deed derhalve zeer duidelijk haar entree 
hetgeen een extra methodologisch probleem opleverde namelijk de interpretatie 
van het waargenomen gedrag op de aangeboden teksten. Deze interpretaties die 
m feite de sleutel van deze verhandeling zijn heb ik met behulp van een systeem 
van kategoneen uitgevoerd, een aangelegenheid die voor hoofdstuk 4 en vooral 
hoofdstuk 5 is gereserveerd. 
In dit hoofdstuk en met name in deze paragraaf beperk ik me voornamelijk tot 
de eerst genoemde vraag namelijk of de mensen die op een bepaalde voorstelling 
'afkomen' bij elkaar horen. Of een dergelijk publiek dan een duidelijke represen
tatie is van een maatschappelijke groepering en waarom juist deze groepering 
affiniteit zou hebben met juist dit programma zijn vragen waar in deze paragraaf 
slechts terloops op wordt ingegaan. 
In de hierrta weergegeven waarnemingen geef ik een zevental registraties van 
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zeven volle of nagenoeg volle schouwburgzalen. Dit niet om toch weer het krite-
rium van de kwantiteit dé cabaretier is de man die volle zalen trekt — binnen 
te smokkelen maar om de vergelijking zo zuiver mogelijk te houden. Een volle 
zaal van 900 bezoekers is nu eenmaal niet vergelijkbaar met een voorstelling, 
waar ongeveer 50 (verdwaalde) bezoekers aanwezig zijn. 
Hier volgen dan de indrukken van de zeven vooretellingen. 

Het cabaretduo 'Neerlands Hoop'. 
Dit ensemble heb ik gezien op 24 juni 1972 te Nijmegen met het programma 
'Plankenkoorts'. 
Bij deze voorstelling was een overwegend jong publiek aanwezig — ondanks de 
zaterdagavond - , waaronder veel studenten van de Nijmeegse universiteit^). 
Bovendien heb ik dit duo gezien op 14 maart 1974 eveneens te Nijmegen met 
het programma 'Neerlands Hoop Express'. 
Vooral dit laatste programma was bepaald niet vrijblijvend en ging zelfs sterk op 
de maatschappij-kritische toer. Een cabaretprogramma, dat naar mijn gevoel een 
dominantie A-aksent had. 
Ook bij deze voorstelling trof ik een vrijwel uitsluitend jong tot zeer jong publiek 
— naar schatting variërend van 17 tot 22 jaar - aan. Eveneens nu volgens mijn 
indrukken weer voornamelijk jongeren uit de hogere opleidingsniveaus; studen
ten van de Nijmeegse universiteit en studenten van hogere beroepsopleidingen. 
Vanuit mijn direkte ervaring met de Nijmeegse studenten herkende ik vele zoge
naamde maatschappelijk-geëngageerde studenten. Deze 'aktievoerders' voelden 
zich naar mijn indruk bijzonder op hun gemak — of'thuis' - gezien het feit, dat 
ze zo gemakkelijk links en rechts kontakt konden leggen. Men voelde zich 'entre 
nous', hetgeen trouwens ook te konstateren was uit de overeenkomstige, welis
waar meer oppervlakkige, uiterlijke symbolen, zoals de opvallende nonchalante 
— 'wilde' — haardracht en kleding. 
Het was overigens ook een zeer luidruchtig publiek, welk kenmerk misschien met 
de hoge maatschappelijke status van doen heeft maar het kan ook te maken 
hebben met de jonge leeftijd. 
Die luidruchtigheid — en dat was zeer opvallend — was er trouwens alleen maar 
buiten de voorstelling. Tijdens het optreden van het cabaretduo was dit rumoe
rige publiek zeer attent, hetgeen zoals al in hoofdstuk 2 is beweerd en straks ook 
in dit hoofdstuk nog wordt benadrukt, een indikatie is voor een korresponderen-
de 'Wissenszusammenhang'. In hoofdstuk 5 paragraaf 2, en hoofstuk 6 paragraaf 
2 zal blijken, dat de Wissenszusammenhang in de kontekst van dit programma 
vooral op maatschappij-kritische noties betrekking had. 
Bij observatie tijdens de voorstelling kwam de geëngageerdheid van dit publiek 
sterk naar voren toen ze bijval betuigden bij dié cabaretnummers die over de 
sombere, uitzichtloze positie van de werkende jongeren gingen. — Overigens was 
die werkende jeugd er naar mijn indruk zelf niet bij en dan krijgt een dergelijke 
cabareteske bespreking toch snel een elitair cachet —. 
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Het cabaretgezelschap 'Ivo de Wijs': 22 november 1974 met het programma 
'Beschaafd Amusement'. 
Wat Ivo de Wijs hierboven over zijn publiek beweerde, was voor deze voorstelling 
zeker waar. 
Deze cabaretgroep had op die avond een overwegend jong publiek, hoewel een 
40-jarige er niet verloren bij liep. Dit in tegenstelling tot het laatstgenoemde 
programma van 'Neerlands Hoop1. Bij 'Beschaafd Amusement' was het publiek in 
zijn gedrag ook wat rustiger dan het publiek bij 'Neerlands Hoop Express'. Dat 
was zowel te merken aan de kleding en de haardracht als aan de stemming. De 
kleding bijvoorbeeld tendeerde naar het konventionele. Naar mijn indruk was 
ook dit publiek voornamelijk afkomstig van de hogere opleidingen maar dan niet 
de zeer geëngageerden uit dat milieu. Meer het type, dat gezien de reakties 
twijfelt over de avant-gardistische opvattingen uit hun leefmilieu en bovendien 
het type dat in staat is te relativeren. Kortom meer de sfeer van het cabaret 
dominantie B. 

De cabaretier Henk Elsink: 1 oktober 1973 met een van zijn one man shows. 
Ook Henk Elsink trok in een mudvolle zaal — de schouwburgdirektie had vele 
stoeltjes bij moeten zetten — een overwegend jong publiek aan — 18- tot 25-jari-
gen — waaronder veel mannen. Van deze jongeren kreeg ik de indruk, dat ze 
voornamelijk representanten waren uit het geschoolde handarbeidersmilieu; de 
(goed) verdienende timmerman, schilder, monteur etc. Zeer verzorgd gekleed 
— netjes, zo weggelopen uit een С & A etalage — en regelmatig op bezoek bij de 
kapper om het niet al te lange haar keurig in de coupe te houden. 
Dit publiek liet zich geweldig vermaken door een top-amuseur als Elsink maar 
wilde gezien het programma niet worden beziggehouden met progressief getinte 
maatschappelijke opvattingen en/of aktiviteiten. Voor zover er toch aan progres
sief getinte ideeën werd gerefereerd, was er een wat behoudende reaktie op. Naar 
mijn gevoel een cabaretsfeer dominantie D. 

Wim Kan: 1 mei 1973 met het programma 'Wim Kan alleen' en 10 oktober 1973 
eveneens te Nijmegen in het programma met dezelfde titel, waarin een paar 
bescheiden wijzigingen waren aangebracht. Veel van dit programma is trouwens 
in de fameuze televisie-oudejaarsconference 1973 van Kan gekomen. 
Naar leeftijd was er beide keren een gemêleerd publiek. De gemiddelde leeftijd 
lag naar schatting zo om de 45 jaar, wel waren er opvallend veel oudere dametjes. 
Het publiek kwam bij de observatie als konventioneel over. De kleding, de haar
dracht, het discours en het zich voortbewegen, het was allemaal erg rustig met 
een iet of wat chique sfeer. Naar mijn indruk overwegend publiek uit de hogere 
sociale klasse, in ieder geval de bovenste helft van de samenleving. Publiek, dat 
de prikjes van de conférencier zowel naar links als naar rechts kon velen. Ik had 
daarbij overigens de indruk, dat het zich afzetten tegen links wat sterker werd 
'beloond' dan hetzelfde naar de rechterkant. Een cabaretgebeuren, dat naar mijn 
indruk heel goed in dominantie С zou kunnen passen. 
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Paul van Vliet. 
Van deze cabaretier heb ik onder andere het programma One man show Paul 
van Vliet' gezien op woensdag 26 februari 1975 in de Stadsschouwburg te Nij
megen. 
Naar leeftijd ook hier een gemêleerd publiek en naar sociaal niveau de betere 
middenklasse. Het leek veel op het publiek van Wim Kan maar dan gemiddeld 
wat jonger en derhalve iets minder chique. Volgens mijn indrukken een nogal 
behoudend publiek, hetgeen het meest duidelijk werd in de onderwerpen van dit 
programma met aktuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals 'Actie, Harde 
Actie' en 'Baron Taets van Avezaete'. 
Het waren de kritische opmerkingen in die nummers naar de linkerzijde die de 
meeste adhaesie kregen. Daarnaast was dit publiek naar mijn indruk zeer gevoelig 
voor de nostalgische nummers. Zo was bijvoorbeeld de heimwee van een man van 
middelbare leeftijd, met een akademische opleiding en, niet te vergeten, van 
redelijk goede komaf, zeer goed invoelbaar. 
Naar mijn mening ging het om een publiek, dat op 'niveau' geamuseerd wilde 
worden. 
Volgens mij was ook dit programma van een dominantie zo tussen С en D in. In 
ieder geval was er aan het show - amusements — aspekt van het programma veel 
aandacht besteed, vooral waar het de beweging, de belichting en de muziek 
betrof. 
Tot zover de observatie die zoals gezegd niet zonder risiko's zijn uit te voeren. 
Echter ondanks de nadelen die aan de observatietechniek kleven, is hopelijk uit 
bovenstaande observaties toch de bestaande veronderstelling harder geworden, 
dat een bepaald publiek naar een bepaald programma gaatlO). 

'Als er een ding prettig is bij het Nederlandse cabaret van dit ogenblik, is het dat 
de liefhebber alle kanten op kan', aldus Michel van der Plas. Er zijn volgens deze 
auteur vele vormen voorhanden: 'Van de bittere satire naar het gratuite ver-
strooiihgsliedje. Je kunt bij de een ongenadig op je donder krijgen, je kunt bij 
een ander met zachte chansonnetjes in slaap worden gewiegd en daartussen 
liggen vele andere mogelijkheden van kleinkunstamusement'H). Ik ben het in 
mijn veronderstelling, ondersteund door bovengenoemde indrukken, maar voor 
de helft met Van der Plas eens. Men kan gezien de vele mogelijkheden inderdaad 
vele kanten uit maar werkelijke 'alleseters' zijn er weinig. Een cabaretbezoe-
ker/ster gaat niet zomaar naar een cabaretprogramma maar naar een bepaald 
programma. Deze noties zijn trouwens in overeenstemming met de theoretische 
afgrenzingen van het sociale verschijnsel cabaret, zoals die in hoofdstuk 2 zijn 
gepresenteerd. 

Een begrenzing was, dat het cabaret moet gaan over dicht bij huis zijnde zaken 
die zonder een uitleg in extenso direkt begrijpelijk moeten zijn voor het publiek 
— 'Wissenszusammenhang'. Bovendien is erop geattendeerd, dat die zaken be
speelbaar moeten zijn —'Spiel mit dem erworbenen Wissenszusammenhang' — en 
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dat spel met de daarvoor geëigende methoden moet dan, gezien de vier dominan-
ties genoemd aan het einde van hoofdstuk 2, resulteren in bezinning en twijfel, 
protest of vermaak over die besproken en/of bezongen zaken. 
Dat is niet met of voor iedereen mogelijk want dit vraagt namelijk een gelijkge
richtheid. Cabareteske interakties hebben immers alleen maar het gewenste ef-
fekt als de partners op dezelfde golflengte zitten, hetgeen bijvoorbeeld in uit-
probeervoorstellingen wordt getoetst. Als in die proefperiode een bepaalde tekst, 
een gedeelte van een tekst of een liedje bij herhaling geen respons krijgt wordt 
het gewijzigd of verdwijnt het definitief uit het programma^). 

In de definitie van cabaret, zoals die aan het slot van hoofdstuk 2 is gegeven, is 
met het noemen van het begrip 'gelijkgezinden' al op deze overeenstemming 
geattendeerd. Het gaat er daarom nu om het sociologische begrip op te sporen 
dat mensen met dezelfde begrenzingen en beperkingen bundelt; een begrip dat 
dan eveneens van toepassing is op de zojuist vermelde impressionistische observa
ties. 
Trouwens het zoeken naar een dergelijk begrip is eveneens evident daar in het 
vorige hoofdstuk niet alleen de gelijkgezindheid maar ook de verbondenheid en 
de intimiteit al zijn gememoreerd. Er was immers bij de eerste cabarets zo'n 
nauwe relatie tussen uitvoerenden en publiek, dat de rollen gemakkelijk konden 
worden verwisseld, getuige de start van Eduard Jacobs te Amsterdam. Een in
tieme situatie, waarvan Ruttkowski heeft gezegd: 'wenn einer aus ihrer Mitte im 
intimen Raum aufstand um etwas vorzutragen, sang er für seinesgleichen'13). 

Tegenwoordig is die oorspronkelijke verbondenheid niet meer zo duidelijk aan
wezig. Door onder andere een zekere verkommercialisering, zoals het spelen in 
zalen voor een groot publiek en meerjarentoumees met hetzelfde programma, is 
die onderlinge band wat ijler geworden — Annie Schmidt sprak in dit verband 
van uitvergroting — de onderwerpen worden dan wat vager gebracht^). Maar de 
binding is, zij het minder sterk, gebleven. 
Zelfs de Oostduitse Manfred Berger, wiens cabaretformule uiterst dubieus is, 
zoals in hoofdstuk 2 werd gekonstateerd, maakt voor zijn politiek-pedagogische 
vorm van theater de restriktie, dat dit 'cabaret' alleen maar mogelijk is en zin 
heeft als het voor 'geloofsgenoten' ('Für Genosse') is. Derhalve moeten de onder-
werpen zijn toegesneden op het geloof i.e. de socialistische ideologie. Letterlijk 
zegt hij: 'Eine Satire, die die Grundlagen unserer sozialistischen Ordnung in 
Frage stellt, hat bei uns keine Existenzberechtigung' 15). 
De vraag moet dan onderhand ook worden gesteld, hoe de bundeling van mensen 
die bij een bepaalde cabareteske setting hoort, moet worden genoemd. Salcia 
Landmann heeft het over mensen met eenzelfde niveau van beschaving. Witze, zo 
vermeld zij, kunnen alleen maar worden begrepen als ze slaan op bekende ge
beurtenissen en worden verteld in kringen van mensen met eenzelfde niveau van 
beschaving 16). Nu is het beschavingsniveau wel een kriterium om te onder-
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scheiden maar het is niet zo sociologisch en bovendien waarde-geladen. Het werd 
immers vooral verbonden met het onderscheid tussen voortreffelijke en minder 
voortreffelijke mensen en die kwalifikatie werd dan Opgehangen' aan het milieu, 
De moderne sociologie distantieert zich om voor zichzelf sprekende redenen van 
dergelijke kriteria en zoekt meer waardevrije kriteria. Dat indelen doet zij dan op 
basis van eenzelfde kultuurpatroon — onder andere dezelfde waarden en nor
men — en/of op basis van overeenkomstige situaties. 

3. Welke sociologische noemer is van toepassing op het cabaretpubliek? 

De sociologie bestudeert gezien de dynamiek van het maatschappelijk leven niet 
direkt een rustig objekt. Integendeel, er wordt zelfs beweerd dat deze weten
schap door de snelle maatschappelijke veranderingen aan een gedegen kumulatie 
van de kennis over haar objekt niet toekomt. De Jager en Mok noemen de 
sociologie daarom ook wel de wetenschap met de 'eeuwige jeugd' 17). 
Die betrekkelijk geringe wetenschappelijke bagage, althans vergeleken met de 
meeste natuurwetenschappen, is vermoedelijk één van de oorzaken van de be
staande tegenstellingen onder sociologen. 
Overeenstemming onder vakgenoten in de sociologie is eerder uitzondering dan 
regel. Het is daarom des te opvallender dat er in de diverse handboeken — soms 
van geheel verschillende signatuur — niet zoveel spraakverwarring heerst over de 
soorten sociologische eenheden van mensen. Ik zal dan ook de in de literatuur 
meest voorkomende eenheden, waarover zo'n opmerkelijke konsensus bestaat, 
noemen en die vervolgens toetsen aan het cabaretpubliek. 
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'The togetherness situation' 
Dit is geen strikt sociologisch maar meer een sociaal psychologisch bundehngs-
type, dat zeker voor de cabaretsituatie niet onbesproken mag blijven Het zijn de 
Amerikaanse sociaal-psychologen, M Shenf en С W Shenf die dit type onder de 
aandacht hebben gebracht^) 
Het betreft hier een interaktie van mensen die met elkaar omgaan op basis van 
eikaars nabijheid De interaktie van dat moment berust dus louter op die nabij
heid en sociologische bindmiddelen als gemeenschappelijke waarden en normen 
zijn niet noodzakelijk aanwezig 
Voorbeelden zijn het gedrag van mensen die met elkaar als klanten m winkels of 
warenhuizen omgaan, patiënten op een ziekenzaal, mensen die wachten voor 
loketten van ambtelijke diensten, mensen die toevallig met elkaar reizen in bus 
of trein, mensen op dezelfde tentoonstelling, mensen die als bezoekers aan een 
dierentuin met elkaar omgaan etc 
In dergelijke situaties is het zeer goed mogelijk, dat er (zelfs sterke) gemeen
schappelijke stemmingen ontstaan, bijvoorbeeld het zich gezamenlijk opstellen 
tegenover een onheuse bejegening vafi het winkelpersoneel ten aanzien van een 
willekeurige klant, of het gezamenlijk opgewonden raken door het gedrag van 
een beest in een dierentuin, maar ondanks dat (meestal zeer kort durende) 
gemeenschappelijke gevoel bestaan de mensen psychologisch nauwelijks voor 
elkaar Dit vanwege het ontbreken van een gemeenschappelijke achtergrond 

In eerste instantie lijkt deze formule zeer goed toepasbaar op het cabaretpubhek 
Vrijwel alle bezoekers aan een voorstelling gaan schijnbaar toevallig naar die 
voorstelling, ontmoeten elkaar daar, gaan voor de duur van de voorstelling mees
tal zeer oppervlakkig eensgezind met elkaar om en na afloop van de voorstelling 
gaat een ieder zijns weegs 
Uit het voorgaande is echter gebleken, dat de gang van al die in eerste instantie 
voor elkaar onbekende mensen naar dezelfde voorstelling, hetzelfde programma, 
met zo toevallig is Maatschappelijk gesproken zijn het bekenden voor elkaar en 
daarom is de 'togetherness situation' weliswaar van toepassing, maar niet als de 
uitputtende karakteristiek te beschouwen 
Hoogstens zou deze typering kunnen worden gebruikt voor de mensen, waarvan 
ín de vonge paragraaf is gezegd, dat ze een verkeerde deur zijn binnengelopen of 
dié mensen die vanwege koppelverkoop с q. nog op te maken coupons zo maar 
een cabaretvoorstelling bezoeken. 
Als er trouwens relatief veel van dez9 mensen aanwezig zijn, is dat m de zaal te 
merken Het publiek reageert dan niet naar verwachting en de cabaretier zelf 
heeft het dan na afloop over een mat, stroef of te luidruchtig publiek 
Voor een adekwate kommunikatie die aan de oppervlakte komt bij de verwachte 
attentie en adhesie van het publiek, moet hét cabaretpubhek dan ook bij een 
ander indelingskntenum worden gezocht. 
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De typologie van R. Merton 
In de sociologie is de typologie van Merton over bundelingen van mensen zeer 
bekend. Het betreft zijn onderscheid in groeperingen, te weten: de groep, de 
kollektiviteit en de sociale kategoriel9). 
De groep: Bij dit begrip, dat overigens nogal eens aanleiding geeft tot misver
stand, gaat het in wezen om een beperkt aantal mensen, die allemaal met elkaar 
omgaan en die solidair zijn met elkaar op basis van gemeenschappelijke waarden 
en normen. Het klassieke voorbeeld uit de literatuur is het gezin. 
De kollektiviteit: Op vele maatschappelijke bundelingen is het type groep niet 
toepasbaar, alleen al vanwege de grootte van de betreffende bundeling; bijvoor
beeld de leden van een politieke partij. In dat geval gebruikt Merton onder 
andere in navolging van de Duitse socioloog Leopold von Wiese het begrip kol
lektiviteit. 
Bij de kollektiviteit staat ook de solidariteit zeer centraal en ook hier vanwege 
gemeenschappelijke waarden en normen. Derhalve wordt datgene gedaan c.q. 
nagelaten, wat de 'koUektiviteitsmoraal' voorschrijft. Zo zal een lid van de W D 
niet zo snel in een demonstratie voor uittreding van Nederland uit de NATO 
meelopen. 
Merton zegt dan ook, dat groepen kollektiviteiten zijn maar het omgekeerde is 
vanwege de onmogelijkheid dat alle leden van een kollektiviteit met elkaar kun
nen omgaan niet waar. Daarvoor is de verzameling te groot. 
De sociale kategorie: Bij dit laatste type gaat het aldus Merton om bundelingen 
van mensen met eenzelfde kenmerk, welke overeenkomst echter geen aanleiding 
geeft tot interaktie. Bovendien is het bij een dergelijke bundeling — Merton heeft 
het over een 'aggregate' — ook niet noodzakelijk, dat ze zich kenmerkt door een 
gemeenschappelijk en onderscheiden waarden- en normenpakket. 
Voor de voorbeelden kan worden gedacht aan de linkshändigen, maar dan na
tuurlijk ook aan de rechtshändigen, de roodharigen, de volkswagenbezitters en 
de bejaarden. 
De typering 'sociale kategorie' lijkt niet zo zinvol maar voor het maatschappe
lijke leven en de sociologie is het toch een erg nuttige typering. Het is bijvoor
beeld zeer goed mogelijk, dat het gemeenschappelijke kenmerk zo relevant gaat 
worden, dat op basis van dat kenmerk gemeenschappelijke waarden groeien en er 
solidariteit ontstaat. In dat geval is er sprake van een kollektiviteit. 
Als bijvoorbeeld de vrouwen — in wezen een sociale kategorie — menen, dat ze 
op basis van hun geslacht achtergesteld worden bij de mannen, dan kan dat tot 
gevolg hebben, dat de vrouwen zich gaan verenigen, c.q. zich aangesproken voe
len door een emancipatiebeweging. In dat geval is de kollektiviteit geboren. 

Wat is er van Merton's typologie bruikbaar voor het cabaret' 
De sociale kategorie: Het zal duidelijk zijn, dat het werken met deze typering 
weinig zin heeft om iets over een bepaald cabaretpubliek te zeggen. 
Er ontbreekt sociale interaktie en er zijn geen gemeenschappelijke waarden en 
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normen bij de mensen die samen de sociale Kategorie vormen Hoogstens zijn de 
m de vonge paragraaf genoemde 'alleseters' een sociale kategorie te noemen en 
natuurlijk kunnen alle cabaretbezoekers ook een sociale kategorie worden ge
noemd maar dit is dan toch alleen maar zinvol voor de statistikus die de CBS-
statistiek over het theaterbezoek moet maken 

De groep Dit bjkt een meer geschikte typering voor het cabaretpubhek Vrijwel 
alle voorwaarden zijn aanwezig, alleen de grootte van de groep vormt een onover-
komelijk bezwaar 
Hoewel er in de literatuur weinig aanwijzingen worden gevonden over het maxi
mum aantal leden — het minimum is natuurlijk twee - , is bij een verzameling 
van tien mensen de grens toch wel bereikt20) 
Dergelijke bundelingen zijn zo klein en zo specifiek, dat ze nauwelijks een 
'markt' kunnen zijn voor het cabaret Zelfs bij de al genoemde eerste cabarets, 
die een zeer intieme sfeer kenden, gmg het toch om aanzienlijk grotere gezel
schappen. Als men persé ook binnen gezins- of mogelijk familieverband van 
cabaret wd spreken, kunnen de gezinsclown of de famihegek worden genoemd. 
Dergelijke klassifikaties vallen echter onder het sociologische begrip stereotype-
nng, waarvan de betekenis wel erg ver verwijderd is van de cabaretformule uit 
hoofdstuk 221). 

De kollektiviteit Van de typologie van Merton blijft derhalve alleen de kollekti-
viteit nog over. Wellicht is het nuttig om alle voorwaarden nog eens op te 
noemen die vervuld moeten worden alvorens er van een kollektiviteit kan wor
den gesproken 
1. Het gaat om een (meestal vnj) grote verzameling van mensen, bijvoorbeeld alle 
leden van de Gereformeerde kerk In de Nederlandse verhoudingen betreft het 
dan circa een miljoen mensen 
2. De mensen gaan met allemaal met elkaar om, ze kennen elkaar niet bij naam 
3 Men hoort echter wel bij elkaar vanwege een aantal of enkele gemeenschappe
lijke waarden en normen. 
4. Op basis van die gemeenschappelijke waarden en nonnen is er, aldus Merton, 
'A sense of sobdanty' Thurlings vertaalt die solidariteit door het 'wij-gevoel' 
Een gevoel dat zich voordoet bij de kollektieve definitie van de situatie 'wij 
Proletariers zijn de vertrapten der aarde', wij Gereformeerden hebben een speci
fiek maatschappijbeeld in deze wereld, geonenteerd op de schrift'22) Dit 'wij-
gevoel' is natuurlijk niet altijd even manifest Het ligt voor de hand, dat als de 
kollektieve waarden en normen worden getart het 'wij-gevoel' wordt opgeladen 
Meestal sluimert dit gevoel echter bij de leden van de kollektiviteiten. 
5. De interne struktuur van een kollektiviteit is weinig gedifferentieerd 'Wij' zijn 
vrijwel allemaal hetzelfde binnen de verzameling 'Wij' zijn allemaal gewoon lid 
van de vakbond, gewoon lid van het kerkgenootschap, gewoon lid van de politie
ke partij etc. 'Wij' hebben vrijwel allemaal dezelfde positie binnen de struktuur 
van de kollektiviteit 
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6. Een kollektiviteit is evenals een groep geen eendagsvlieg. Voor het ontstaan en 
voortbestaan van de gemeenschappelijke waarden en normen en de daaruit resul
terende saamhorigheid is tijd nodig. In dit opzicht is er een opmerkelijk verschil 
met de eerdergenoemde 'togetherness situation'. Een kollektiviteit is namelijk 
een betrekkelijk duurzaam verband. 
Nu gedraagt ieder mens zich naar de kollektiviteiten, waartoe hij/zij behoort. 
Een mens kan niet erg veel meer dan kollektiviteitsgedrag ten toon spreiden want 
elk individu wil ergens bij horen — heeft een 'need to belong' — en moet in het 
sociale verkeer daarop ook herkend worden. Dit in de trant van 'dat is een 
typische gereformeerde/rooms-katholiek/liberaal/socialist/kleurling/blanke etc'. 
Bovendien worden de ervaringen van de mens gekleurd door zijn of haar kollek
tiviteit die dus in belangrijke mate het zicht op de sociale werkelijkheid beperkt. 
In dit verband wordt gesproken over de sociale bril, waardoor de mens de maat
schappij ziet en interpreteert23)_ De kollektiviteit verschaft dan het referentie
kader van waaruit het gedrag van de mens gevoed, zinvol wordt en betekenis 
krijgt. 

Binnen de grenzen van de sociologische aßakening 'kollektiviteit' krijgt het 
cabaret zin en gestalte 
De 'intimiteit' van de kollektiviteit maakt het mogelijk bepaalde zaken betref
fende die kollektiviteit cabaretesk bespreekbaar te maken. Buiten die kollektivi
teit daarentegen leidt bespreking tot onbegrip. Uit het voorgaande wordt het 
vermoedelijk echter duidelijk, dat het bij het bestuderen van de sociale werkelijk
heid niet altijd even gemakkelijk is om die grenzen te trekken. Immers, datgene 
dat bindt en intimiteit geeft, is niet altijd even manifest maar daarentegen vaak 
diffuus of in een sluimertoestand. 
In het sociaal wetenschappelijk onderzoek wordt (misschien soms wat al te 
gemakkelijk) gewerkt met een aantal kriteria die in de sociale werkelijkheid de 
koUektiviteitsgrenzen moeten bepalen zoals de konfessionele oriëntatie, het ras 
waartoe men behoort, het opleidingsniveau, de sociaal-ekonomische situatie, 
waarin men verkeert, de leeftijdsfase voor zover dat maatschappelijk relevant is, 
eventueel geografische kondities als het wonen in de stad often plattelande, het 
werk dat men doet en de belangstelling die men heeft. Dat zijn doorgaans de 
meest voorkomende kriteria voor het trekken van de grenzen om vage en minder 
vage kollektiviteiten24). 

Groenman heeft het bij deze kollektiviteitskenmerken over dezelfde saus, waar
mee de sociologisch gelijkgerichten zijn overgoten25). 
De saus — in dit geval is het begrip bindmiddel wel zeer toepasselijk — geeft de 
mensen de mogelijkheid elkaar te herkennen en als het nodig is elkaar ook te 
vinden. Mensen geven immers in het sociale verkeer de voorkeur aan het beken
de, aan het eigen milieu, boven het onbekende, aldus De Jager en Mok26). 
Dat herkennen — misschien is het beter om te spreken van het 'ruiken' van 
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dezelfde saus — geldt mijns inziens ook voor het cabaretpubhek Immers de 
punten van herkenning voor de sfeer van het eigen milieu, die de zaal beheerst, 
zijn in feite dezelfde kenmerken — symbolen - als elders in het sociale verkeer 
Men kijkt naar elkaar wat betreft de leeftijd en voelt zich dan bij leeftijdsgenoten 
op zijn gemak, men kijkt naar de kleding en is bij dezelfde stijl 'thuis', men 
'proeft' de stemming om zich heen en moet dan het eigen-geaarde vinden de 
gereserveerde stemming bij de establishment, of de meer geëmotioneerde bij het 
avant-gardistische pubhek Men herkent ook de gesprekken om zich heen en 
voelt zich bij dat wat besproken wordt vertrouwd In een niet al te grote stad 
zijn er bovendien nogal wat mensen die men (flauwtjes) kent van gezicht en 
waarvan men weet, dat ze tot de eigen kollektiviteit behoren 
Tenslotte herkent men elkaar ook in de interakties — de antwoorden aan de 
cabaretier Datgene, wat de cabaretier bespreekt en bezingt, daarop reageert men 
in dezelfde mate Men kent op het moment van de lach of de klapreaktie een 
koUektieve zingeving toe aan het (onderdeel van het) cabaretprogramma Anders 
gezegd er komt op dat moment een kollektieve beoordeling naar boven die 
eveneens in overeenstemming wordt geuit Men 'weegt' gezamenlijk het program
ma, de cabaretier loopt daarbij spitsroede, en vrijwel alle lach- en/of klapreakties 
zijn dan uitingen van solidanteit27). 

Het spreekt vanzelf, dat in kollektiviteiten, waar dat 'wij-gevoel' sterker is bij
voorbeeld in de cabaret-dommanties A en В de onderlinge relaties juist in de 
zaalmterakties krachtiger worden aangehaald - men hoort daar frekwent een 
stevig applaus — dan in kollektiviteiten waar de verbondenheid minder sterk, 
meer diffuus is, en waar derhalve de cabaret-dommanties С en D verwacht mogen 
worden 
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Naar mijn gevoel is het cabaretpubliek met het begrip kollektiviteit gedekt. Toch 
blijft er nog een vraag onbeantwoord namelijk 'wanneer is er sprake van een rijp 
cabaretpubliek? ' 
Het is immers evident, dat niet alle kollektiviteiten op elk moment in hun 'leven' 
cabaret kennen, in ieder geval niet hetzelfde cabaret. 
Zo konden bijvoorbeeld de Nederlandse Rooms-Katholieken in het begin van de 
jaren zestig wel cabaret met elkaar maken over hun geloof maar dat konden ze 
niet in de dertiger jaren en vermoedelijk ook weer niet in de jaren zeventig. De 
rijpheid is kennelijk van beperkte duur, vandaar dat ik in de volgende paragraaf 
wil nagaan wanneer de oogstperiode zich aandient. 

4. Veranderingen binnen de kollektiviteit 

Het gaat derhalve nu om de vraag, wanneer een kollektiviteit aan cabaret gaat 
doen, of, anders geformuleerd, wanneer de leden van een kollektiviteit met 
elkaar aan cabaret kunnen doen c.q. ontvankelijk zijn voor deze kunstvorm die 
gaat over hun handel en wandel. 
Een antwoord op die vraag lijkt in eerste instantie niet zo moeilijk, omdat uit 
hoofdstuk 2 is gebleken, dat dit sociale verschijnsel zich zeker aandient als het 
kultuurpatroon van vraagtekens wordt voorzien. De wetenschap behoeft dus 
eigenlijk alleen maar na te gaan, wanneer de kollektiviteit haar kultuurpatroon in 
twijfel trekt. 
De vraag wordt echter iets gekompliceerder omdat in hetzelfde hoofdstuk ook is 
gezegd dat het cabaret zich op verschillende wijzen manifesteert. Er is toen 
gesproken over dominanties, waarbij de twijfel niet altijd zo nadrukkelijk op de 
voorgrond treedt, anders geformuleerd, waarbij de twijfel zich verdikt of verdunt 
tot andere houdingen. 
De dominanties waren: 
A. Het maatschappij-kritische of politieke cabaret; het cabaret waar vooral het 

protest thuis hoort. 
B. Het cabaret waarin de onzekerheid, de twijfel over de verandering, de boven

toon voert. 
C. Het bespiegelende cabaret, waarin de relativering van bepaalde gedragsvor

men en/of de eigen menselijke onmacht centraal staat. 
D. Het amuserende cabaret. 
In deze typologie ligt het — niet getoetste — vermoeden opgesloten, dat de mate 
van betrokkenheid op het eigen kultuurpatroon de dominanties bepaalt. Boven
dien zou — alweer in theorie — dat engagement dan negatief korreleren met de 
mate van amusement. Daar komt nog als komplikatie bij, dat er eveneens is 
beweerd, dat de beide uitersten — de dominanties A en D — de kans lopen uit de 
cabaretformule te verdwijnen. Bij A vanwege het ontbreken van de speelsheid en 
de geringe behoefte het eigen gedragspatroon te relativeren of van kanttekenin-
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gen te voorzien. Bij D vanwege het feit dat de inhoud wordt verdrongen door 
cabareteske vorm-aspekten. Cabaret op zijn sterkst vinden we derhalve terug bij 
de dominanties В en C. 
Deze hypothese zal ik in de volgende hoofstukken nader bespreken. 
Voor de socioloog stelt zich echter nu de vraag met welk koncept of welk 
centraal begrip de forse attitudeverschillen die zich bij de vier dominanties voor
doen - van protest via twijfel en zelfrelativering tot vermaak — in een logisch 
samenhangend verband gebracht kunnen worden. 

Bij het zoeken naar dit begrip ben ik uitgegaan van de houdingen die genoemd 
zijn bij de kem van het sociale verschijnsel cabaret, te weten de twijfel en de 
relativering; houdingen die voor de socioloog, en trouwens niet alleen voor hem, 
zeer begrijpelijk en interessant worden als zij zich voordoen bij verandering of de 
aanzet tot verandering van het sociaal-kulturele leefklimaat van een koUektivi-
teit. 
Sociale verandering wordt daarmee het centrale begrip. In de volgende hoofd
stukken zal ik nader uiteenzetten, dat die sociale verandering zich het duidelijkst 
voordoet in dié sociale situaties die een gunstig klimaat vormen voor de cabaret-
dominanties В en С en dat dit fenomeen veel minder aanwezig is in de sociale 
situaties die konditioneren tot de cabaret-dominanties A en D. Bovendien hoop 
ik daarbij langs empirische weg aan te tonen dat die verschillende sociale situaties 
korresponderen met de hierboven genoemde attitudeverschillen. 
Het lijkt me echter wenselijk nu eerst iets over het fenomeen sociale verandering 
zelf te zeggen. 

Sociale verandering 
De sociale werkelijkheid, het is al eerder gezegd, maakt het de sociale weten
schappen niet gemakkelijk. Dat geldt eveneens voor de beschrijving van het 
verschijnsel 'sociale verandering'. Het is ook hier de onbekendheid met en de 
gekompliceerheid van die sociale werkelijkheid die het buitengewoon moeilijk 
maken om de faktoren die aanleiding geven tot verandering en de processen die 
zich daarbij voordoen wetenschappelijk in de greep te krijgen. 
De sociologie, door schade wijs geworden, heeft zich dan ook gedistantieerd van 
een aantal naieve theorieën over verandering die het lang 'erg goed hebben ge
daan'. 
Zo is het niet meer geloofwaardig te beweren dat de geschiedenis zich zal herha
len. Eveneens is het nogal spekulatief om te beweren dat de (maatschappij)klok, 
die nu naar de ene kant is uitgeslagen vanwege de slingerbeweging, noodzake
lijkerwijze even ver naar de andere kant zal uitslaan. De bewijskracht van deze 
mechanistisch aandoende redenering reikt niet verder dan de stelling dat er na 
regen altijd zonneschijn kont28). 
Ook veranderingstheorieën die de vooruitgang centraal stellen — 'het samenleven 
zal steeds beter gaan' —, hebben in de sociologie het veld moeten ruimen. Het 
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wetenschappelijk optimisme dat in de eerste helft van de negentiende eeuw werd 
beleden is in de tweede helft van de twintigste eeuw zeker niet meer houd-
baar29). 

Dat neemt niet weg, dat gedachten over vooruitgang of teruggang toch ook 
vanuit de wetenschap nog regelmatig worden gesignaleerd. Daarbij gaat het dan 
veelal om ontwikkelingen op lange termijn. Zo heeft de Amsterdamse socioloog 
Wertheim nog niet zo lang geleden een boek gepubliceerd ('Elite en Massa') 
waarin hij, op langere termijn bezien, in de menselijke geschiedenis onmisken
baar een proces van toenemende emancipatie, vrijheid en vooruitgang konsta-
teerde. Dit overigens met alle risiko's van dien — 'vooruitgang is een hachelijk 
avontuur" — en uiteraard met de kennis van het gedurig vallen en opstaan — 'een 
periode van vooruitgang kan weer verzanden'30). 
Het zou best kunnen zijn, dat Wertheim's normatieve gerichtheid hem deze visie 
op de ontwikkeling van de sociale werkelijkheid geeft. Zijn meer bescheiden 
empirische kollega kan en mag in ieder geval zover niet gaan. Immers, enerzijds 
zijn zijn gedachten over een stijgend niveau van beschaving na twee wereldoor
logen wel verdwenen — het is zeker erg moeilijk om deze beide fasen met alles 
wat daarin is gebeurd als een tijdelijke terugval te zien — en anderzijds hebben de 
gedragswetenschappers moeten erkennen, dat hun objekt veel te gekompliceerd 
is om de gevolgen van verandering te overzien. Wat eens wetenschappelijk als 
juist werd gezien, bijvoorbeeld het verhogen van de welvaart, blijkt later onvoor
zien een (zeer) beperkte vreugde op te leveren vanwege het verschralen van het 
welzijn. 

Zowel de somtijds forse terugval als de konfrontatie met het totaal onvoorziene 
hebben de sociologie zo bescheiden gemaakt, dat ze eigenlijk alleen met zeker
heid kan beweren dat de maatschappij steeds verandert en vermoedelijk steeds 
sneller — daarmee verwerpt ze in ieder geval wel de simpele theorie, dat er niets 
nieuws onder de zin zou zijn — maar over de richting van de verandering valt 
nauwelijks iets met zekerheid te zeggen. Dat is niet veel en de leek, de niet-
socioloog, mag zich dan ook terecht de vraag stellen of de sociologie, als zij niet 
meer heeft aan te bieden, het niveau van de luxe hobby wel overstijgt. 
Gelukkig voor de sociologie kan dit gevoel van skepticisme enigszins worden 
ontzenuwd, hoewel maximale bescheidenheid blijft geboden31). Er zijn namelijk 
wel enige indikaties die een verandering van de maatschappij met zich meebren
gen en die bij de beoefenaren vaak worden genoemd. 
Voor een systematische beschrijving van deze faktoren maak ik gebruik van het 
overzicht dat De Jager en Mok in hun inleiding geven32). 
Deze auteurs hebben het veiligheidshalve niet over faktoren maar over dynamise
rende krachten, hetgeen naar mijn mening het ongewisse van de effekten met 
betrekking tot de sociale verandering beter tot zijn recht laat komen. 
Zij onderscheiden dan dynamiserende krachten van endogene aard, krachten die 
van binnen uit een bepaalde samenleving — in verband met deze verhandeling 
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kan ook worden gesproken 'van binnen uit een bepaalde kollektiviteit' — kunnen 
komen — en krachten van exogene aard, die van buiten de samenleving — van 
buiten de kollektiviteit — komen. 
Endogene krachten zijn: 

uitvindingen, ontdekkingen, spanningen door rollenkonflikten, strijdige 
waarden en nonnen en grote verschillen tussen idealen en de feitelijke situa
tie. 

Exogene krachten zijn: 
kultuuroverdracht in de ruimte, rampen en oorlogen. 

Als deze wellicht wat abstrakt aandoende sleutelwoorden naar de realiteit wor
den vertaald, zal de dynamiserende werking op de maatschappij, c.q. de kollek
tiviteit duidelijk worden. 
Zo heeft bijvoorbeeld de ontwikkeling van de medische wetenschap door uitvin
dingen en toepassingen geweldige konsekwenties met zich meegebracht voor de 
demografische verhoudingen. De bevolkingsgroei heeft er op haar beurt weer toe 
geleid, dat er moest worden gedacht aan het afremmen van de bevolkingsgroei 
middels geboortebeperkende technieken. Echter met het op de markt komen van 
deze technieken en middelen is er weer een sterk dynamiserende werking ont
staan tussen strijdige waarden en nonnen of tussen idealen en de feitelijke situa
tie. In dit verband behoeft maar te worden verwezen naar de diskussies over deze 
kwestie in (orthodox) konfessionele kollektiviteiten. 
Een ander voorbeeld betreft de kultuuroverdracht in de ruimte. Gewezen kan 
dan worden op de toestroming van studenten naar instellingen van hoger onder
wijs uit andere dan de gebruikelijke sociale milieus. Want deze aanwas heeft 
ertoe geleid, dat het universitaire klimaat aanzienlijk is veranderd. Het exclusie
ve, elitaire karakter is doorbroken, hetgeen volgens Mannheim betekent dat er 
een toonaangevend leefklimaat is verdwenen 3). 
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Bovendien is, door de¿e kwalitatieve verandering van de studentenpopulatie naar 
alle waarschijnlijkheid het engagement van de wetenschap met de maatschappij 
toegenomen en hebben de traditionele autoriteiten mede door de/e ontwikkeling 
aan invloed ingeboet Hun zeggenschap is meer kontroleerbaar geworden34) 

Tenslotte kan als voorbeeld van een veranderingsproces de sociale beweging wor
den genoemd Een beweging die niet zomaar uit de lucht valt maar die optreedt 
ten gevolge van bepaalde endogene en/of exogene krachten Volgens Turner en 
Killian gaat het bij een sociale beweging om een verzameling mensen — 'a group 
of people' — die met elkaar een verandering in de maatschappij of in hun groepe
ring stimuleren of tegenhouden Het karakter van deze beweging is eerder duur
zaam dan kortstondig en de leden hebben een vrij nauwkeurig beeld van de 
doeleinden die moeten worden bereikt Bovendien hebben de leden sterke sohda-
nteitsgevoelens — 'esprit de corps'35) 
Een sociale beweging, overigens een echte kollektmteit, is een en al dynamiek, 
ook het tegenhouden van ontwikkelingen is immers dynamisch De literatuur 
vermeldt verder nog dat het voorkomen van sociale bewegingen vooral een aange
legenheid is van de moderne maatschappij Het zijn in onze maatschappij immers 
de massakommunikatiemedia die ons attenderen op bepaalde frustraties, inkon-
gruenties en onrechtvaardigheden, waardoor veel sneller dan vroeger lotgenoten 
of gelijkgezinden elkaar vinden Als voorbeeld van sociale bewegingen kan wor
den gedacht aan de al eerder genoemde emancipatiebewegingen 
Tot zover een opsomming van en een toelichting op de dynamiserende krachten 
in de maatschappij 

In deze studie staat de verandering van de kollektiviteit c.q van de relatie tussen 
de kollektiviteit en de maatschappij centraal want juist deze verandering geeft 
— mits bepaalde makro-sociologische voorwaarden zijn vervuld — aanleiding tot 
het maken van cabaret onder de betrokkenen Verandering is echter een proces 
dat zich meestal geleidelijk voltrekt en naar mijn indruk komen de eerste impul
sen voor cabaret al op als de eerste onzekerheden, de eerste mogelijkheden tot 
relativering, over de uitgezette 'koers' van de kollektiviteit zich manifesteren en 
er is zeker sprake van cabaret als de verandering zich net voordoet of zich juist 
heeft geeffektueerd. 
Dat geldt voor een opdoemende diskrepantie tussen idealen en de feitelijke 
situatie bijvoorbeeld bij het gaan hanteren van geboortebeperkende technieken. 
Dat geldt ook voor de twijfel aan het traditionele leiderschap van bijvoorbeeld de 
universiteit in een tijd, dat er een andere studentenpopulatie binnenkomt Dat 
geldt tenslotte evenzeer voor de leden van een bepaalde emancipatiebeweging die 
gaan twijfelen aan de uitgezette koers, wanneer de doeleinden bijvoorbeeld nage
noeg bereikt zijn 

Wat de sociale bewegingen betreft — naar mijn indruk een zeer belangrijke bron 
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van cabaretbeoefening — kan dan (weer) worden gewezen op de ontwikkeling 
binnen de kollektiviteit der Nederlandse Rooms-Katholieken waar men in de 
vijftiger jaren tot de konklusie kwam, dat de emancipatie was voltooid en het 
isolement niet meer zo zinvol was. 
Naar mijn mening heeft sociologisch gezien eenzelfde ontwikkeling zich voorge
daan in de mentaliteitsverandering van de Nederlandse socialisten. De SDAP-
mentaliteit werd bijvoorbeeld gekenmerkt door een kuituur van ascese. Zo was 
het gebruik van sterke drank en zeker een rijkelijk gebruik daarvan uit den boze. 
In Het Zondagsblad, het wekelijkse bijvoegsel van het SDAP-dagblad Het Volk 
werd in dit verband gesproken over 'zwart Schiedam', dat eigenlijk gesloten zou 
moeten worden want 'de arbeiders die wij noodig hebben, moeten zelfbewuste 
menschen zijn met klare koppen en geen klarekoppen. De drank is in al zijn 
gpvolgen onze vijand'36). 
Verder kende de SD AP en zeker haar jeugdbeweging de AJC een heel eigen reeks 
van symbolen, zoals landdagen, strijdliederen, kameradensfeer en een sterk supe
rioriteitsgevoel, dat bijvoorbeeld tot uiting kwam in een uitspraak van de voorzit
ter van de AJC, Koos Vorrink, die van de socialistische jeugdbeweging eens zei, 
dat 'ze met de vunze bedwelming van de burgerlijke vermaakswereld niets van 
doen heeft. Zij bevindt zich in lijnrechte tegenstelling met de burgerlijke huichel
achtige schijnbeschaving'37). 
Dat is later bij de nieuwe verschijningsvorm van het Nederlandse Socialisme, de 
PvdA, allemaal niet meer zo nodig. Integendeel, Troelstra c.s. draaien zich ver
moedelijk in hun graf om als ze wçet zouden hebben van het gedrag van sommige 
politieke nazaten. Zo signaleert de journalist M. van Amerongen van het week
blad Vrij Nederland - een weekblad het socialisme niet ongenegen - dat het 
gedrag van de hoofdstedelijke top van de PvdA 'de laatste jaren wordt geteisterd 
door weerzinwekkend gezuip'38). 

Nu gaat het in deze verhandeling niet zo zeer om die opvallende ontwikkelingen 
maar veel meer om het omslag-moment. Het isolement, de onthouding van aard
se geneugten en het symbolisch groeperings-eigene zijn op een gegeven ogenblik 
niet meer zo nodig en dat geeft in eerste instantie aanleiding tot relativering van 
en bezinning op het eigen gedragspatroon. Dat moment van kollektieve onzeker
heid wordt humoristisch vertaald en kan eventueel uitgroeien tot cabaret en daar 
ligt in ieder geval een 'rijp' cabaretpubliek. 
Het hangt overigens ook van een aantal toevalligheden af of zo'η moment uit
groeit tot cabaret en/of dat cabaret dan min of meer vermaard wordt. In de 
eerste plaats is daar het belang van de betreffende kollektiviteit mee gemoeid. Zo 
is de omslag van de Nederlandse Rooms-Katholieken wellicht belangrijker ge
weest dan de minder indringende metamorfose der vaderlandse socialisten. Ver
der speelt ook het talent en de ambitie van de cabaretier een rol. Fons Jansen 
heeft als vertolker van de ontwikkeling bij de Nederlandse Rooms-Katholieken 
meer bekendheid gekregen dan menig niet van humor gespeende socialist of 
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menig studentencabaretier die toch ongetwijfeld de vele aanzetten tot verande
ring binnen hun politieke c.q. universitaire klimaat in grappen hebben vertaald. 
Er moet dan echter wel worden geattendeerd op het gegeven dat het cabaret, 
vooral het cabaret van de twijfel over en de relativering van het eigen 'geloof 
maar een korte levensduur heeft, omdat zoals hierboven al is gezegd de versto
ring van het evenwicht vrij snel wordt gevolgd door de werkelijke krisisfase. 
Daarbij tekenen zich volgens Van Doom en Lammers twee tendenties af: een 
tendens van zeer vergaande ontbinding van het oude systeem en een rigoureuze 
of zelfs krampachtige poging tot vestiging van een nieuwe orde. Die situatie is 
labiel en massasentimenten spelen dan een belangrijke rol want er doet zich in 
die krisisfase een gevecht om de macht voor tussen voor- en tegenstanders van 
zowel de oude als de nieuwe orde39). 

In die fase, waarin de oude kollektiviteit verdwenen is, of mogelijk is verdeeld, is 
er geen plaats meer voor het cabaret van de twijfel. Bovendien is ook het relati
veren in tijden van krisis niet zo voor de hand liggend. Vermoedelijk komt er wel 
ruimte in deze fase voor het maatschappij-kritische cabaret vooral bij de voor
standers van de nieuwe orde. Die hebben wat om naar uit te zien en vooral iets 
om zich tegen af te zetten, namelijk tegen (de vertegenwoordigers van) de oude 
orde. 
Kortom het cabaretpubüek bereikt zijn rijpheid in de fase die onmiddellijk aan 
de krisis voorafgaat. 

5. Gaan ze dan ook allemaal naar het theater? 

Uit het voorgaande is te konkluderen, dat ieder volwassen lid van de kollektivi
teit in een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling behoort tot het 'rijpe' caba-
retpubliek en in principe een cabaretbezoeker is. Toch zal het wel nodig zijn een 
paar restrikties ten aanzien van die in theorie zo grote toeloop naar het theater 
aan te brengen. 
Een eerste beperking is van sociologische aard daar in het ledenbestand van een 
groepering een onderscheid dient te worden gemaakt tussen kern- en randleden. 
Kernleden voelen zich meer verbonden met het wel en wee van het kollektieve 
gebeuren dan de randleden die per definitie wat meer in de marge van het 
kollektiviteitsgebeuren leven. 
Het ligt voor de hand, dat de kernleden op het moment van de twijfel, op het 
moment dat er ook gerelativeerd kan en mag worden, meer toegankelijk zijn 
voor het cabaret dan de wat indifferente randleden^O), 
Fons Jansen heeft bijvoorbeeld met zijn cabaretprogramma 'De lachende kerk' 
enorm veel sukses gehad bij religieuzen — kernleden. Anderzijds zullen er ook 
sociale situaties zijn, waarbij de kernleden vaak nog niet aan de twijfel toe zijn 
c.q. zich (nog) niet de luxe kunnen permitteren om de twijfel te erkennen, 
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terwijl er om hen heen veel aan het (verschuiven is. Het blijft daarom een 
interessante vraag onder welke kondities het cabaretpubliek overwegend uit mar
ginale leden en wanneer overwegend uit kernleden zal bestaan. 

Verder moet er, wat het theaterbezoek betreft, worden gedacht aan kriteria van 
psychologische aard. 
Hans Joachim Schaefer heeft in een artikel over het theaterbezoek enkele belem
meringen c.q. stimuli van psychologische aard genoemd. Zo zouden nieuwsgie
rige mensen eerder naar het theater gaan dan de minder nieuwsgierigen, de 
berustenden. Ook emoties spelen hierbij een rol. Mensen die sneller hun emoties 
prijsgeven zouden dan ook ontvankelijker zijn voor humor — die zowel de lach 
als de traan opwekt — en zouden vaker in het theater te verwachten zijn dan het 
meer sekundair reagerende type. 
Het meer exhibitionistische type — het type, dat zich wil laten zien aan met 
name de kollektiviteitsgenoten — onderneemt sneller de gang naar het theater 
dan de mens die minder met deze aandrang van doen heeft. Dan is er nog de 
faktor 'drempelvrees voor het theater" — een faktor die ook milieugebonden kan 
zijn en in dat geval eveneens ter kompetentie van de socioloog is — die de mate 
van het bezoek kan bepalen. Mensen die het theater nauwelijks kennen en/of de 
schouwburg nog zien als een soort heiligdom, zijn minder gemakkelijk tot het 
bezoek aan een voorstelling te bewegen dan de mensen voor wie de gang niet zo 
ongewoon is41 ). 

Een poging tot verifikatie van psychologische hypothesen is gedaan door de 
psycholoog A. Prent42). Deze heeft in een onderzoek naar de waardering van 
kartoons deze waardering gekoppeld aan persoonlijkheidstypen. Hij onderscheid
de daarbij een drietal paren van typen te weten: 
a. het taakgerichte versus het niet taakgerichte type; 
b. het snel geirriteerde versus het minder snel geïrriteerde type; 
с het sociaal aanspreekbare versus het sociaal gedistantieerde type. 
Van die taakgerichte mens stelde Prent onder andere vast, dat dit een moralist 
was met weinig gevoel voor absurdistische voorstellingen en eveneens een geringe 
feeling voor expressie — dit natuurlijk allemaal in relatie tot de minder taakge
richte tegenhanger. 
Dat taakgerichte type dan, aldus Prent, is niet zo lacherig, heeft weinig gevoel 
voor humor, vreest door relativering snel in een dissonante situatie te geraken en 
is daarom niet bereid tot 'een kijkje achter de schermen'. Nu heeft de sociologie 
juist de verdienste te hebben aangetoond, dat een sociale situatie niet louter tot 
stand komt door de aanwezige personen met hun eigen, unieke karakterstruk-
tuur maar dat de eigengeaardheid van de betreffende sociale situatie ook — er 
zijn sociologen die zeggen vooral — de karakters van de personen vormt die aan 
die situatie deelnemen. Onderzoekingen van socialisatieprocessen tenderen dui
delijk in die richting. Anderzijds, zo zegt Groenman, heeft gelijkheid van karak-
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tertrekken, zo die al bestaat, vrijwel nooit geleid tot het vormen van een kollek-
tiviteit. Er zijn geen groeperingen van lauwen, driftigen etc. Integendeel, als er in 
de wandeling al van een dergelijke verzameling wordt gesproken dan moet men 
onder die zogenaamde gelijke mensen toch met hele duidelijke verschillen reke
ning houden. Zo is een club van fuifnummers psychisch nogal gedifferenti-
eerd43). 
Dat neemt niet weg. dat psychologische kriteria realiteiten zijn; in deze beschrij
ving zijn ze echter van sekundaire aard. 
Dat geldt ook voor veronderstellingen van geografische aard. Plausibel lijkt bij
voorbeeld de veronderstelling, dat mensen die dichter bij het theater wonen 
eerder naar het theater gaan dan zij die er wat de afstand betreft nogal wat voor 
moeten doen. Het zou trouwens aardig zijn te onderzoeken in hoeverre de socio
logische binding met het cabaret - 'het gaat over mijn kollektiviteit dus ook over 
mij' - de eventuele psychologische en geografische barrières kan verdringen. Ik 
wil me in ieder geval bij mijn leest houden en het cabaret als een sociaal ver
schijnsel blijven zien. 
Vandaar dat ik in de volgende hoofdstukken niet alleen nader wil ingaan op de 
diverse maatschappelijke situaties waarin de vier onderscheiden cabaretdominan-
ties kunnen gedijen, maar ook wil en moet ingaan op de beschrijving, analyse en 
verklaring van het intensieve interaktiepatroon dat zich bij cabaret voordoet. 
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Hoofdstuk 4. 
DE BEWERKING VAN CABARETPROGRAMMA'S 

1. Faktoren die de bewerking bepalen 

Het vorige hoofdstuk is afgesloten met de opmerking dat het cabareteske inter-
aktiepatroon een nadere registratie behoefde. Met name doelde ik daarbij op de 
methode waarmee het eigen-geaarde geheel van interakties beschreven, geanaly
seerd en vooral verklaard zou kunnen worden. 
Gezien de situatie waarin het verschijnsel ook in zijn diversiteit zich voordoet, 
lijkt het in ieder geval noodzakelijk een methode te vinden waarbij zowel de 
sociale werkelijkheid van de betrokken groepering en — daarmee in samenhang — 
de gevoelens van de deelnemers aan dat stukje sociale werkelijkheid kunnen 
worden gepeild. 
Een dergelijke situatie meen ik gevonden te hebben bij de cabaretvoorstelling 
zelf. Bij die gelegenheid zijn de cabaretier en zijn specifieke publiek — tezamen 
de kollektiviteit die dat eigen-geaarde cabaret maken — aanwezig. Bovendien 
komen er bij de registratie en de analyse van de cabarettekst indikaties naar 
boven over de verschillende, interdependente sociale verschijnselen binnen de 
sociale werkelijkheid van de betrokken kollektiviteit; dit uiteraard in kombinatie 
met andere informaties over die kollektiviteit. Tenslotte is het mogelijk om de 
gevoelens van het publiek over hun eigen sociale werkelijkheid af te tasten aan de 
hand van de reakties op de cabarettekst. Het is met name de grammofoonplaat
opname van de te onderzoeken voorstelling, die wat betreft de hiervoor geformu
leerde wensen als onderzoeksmateriaal aantrekkelijke perspektieven biedt 0 . 

Dat de volledige tekst van het programma voorwerp van onderzoek is zal nauwe-
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lijks toelichting nodig hebben, maar dat ook de reakties van het publiek in het 
onderzoek worden betrokken behoeft wellicht nader kommentaar. Het is in de 
eerste instantie vermoedelijk wat vreemd om het op zich weinig gedifferentieerde 
patroon van publieksreakties — er wordt alleen maar gelachen, geklapt of er is 
sprake van een kombinatie van beide uitingen — in het onderzoek op te nemen. 
Nu zou ik me bij de beantwoording van de bovenstaande vraag kunnen beroepen 
op serieus aandoende uitspraken van respektabele figuren. Zo heeft de Griekse 
wijsgeer Democritus beweerd, dat 'men het karakter van de mensen leert kennen 
door op te merken, waarover zij lachen en niet lachen'2). 
Het is evenzeer bekend dat, hoe aannemelijk dit soort citaten op het eerste 
gezicht ook lijkt, ze toch niet in overeenstemming behoeven te zijn met de 
sociale werkelijkheid van een bepaalde tijd en uit een bepaalde ruimte. Vandaar, 
dat ik het belang van de reakties nog wat meer reliëf wil geven. 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden, dat het voor de gedragswetenschappen 
zeker bij dit sociale verschijnsel noodzakelijk is om met de reakties van mensen, 
als onderdeel van een interaktie, te werken. Het zijn immers niets meer of 
minder dan de aktieve en de min of meer spontane responsies van bij elkaar 
behorende mensen — een kollektiviteit — op een zeer specifiek 'moment' in hun 
leven. 
De vraag rijst echter of het feit dat ik die op zich individuele uitingen over een 
kam scheer, wel als een legitieme sociologische handelwijze kan worden gezien. 
Ik meen mij wat deze procedure betreft te mogen beroepen op de Frankfurter 
socioloog Jürgen Habermas, die zich tegenwoordig bezighoudt met de theorie 
van het kommunikatieve handelen^). 
In de theorie van Habermas is het de interaktie en de daarbij behorende kommu-
nikatie van waaruit de interpreterende wetenschap, derhalve ook de 'verstehen
de' sociologie, die het werkelijkheidsgebied bepalen; het kommunikatieve hande
len ligt daarbij vooral in de sfeer van de omgangstaal. De interpretatie, het 
'verstehen', kan echter niet volledig vanuit de letterlijke tekst plaatsvinden maar 
veel meer vanuit de betekenis die de kommunicerende partners hechten aan de 
woorden die worden gezegd. 
Voor de cabarettaal ligt een dergelijke interpretatie voor de hand, al was het 
alleen maar omdat, zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, teksten vaak onvolledig 
(elliptisch) of versluierd worden uitgesproken door de cabaretier. Bekend zijn 
met het referentiekader is dan ook een primaire voorwaarde om de interakties 
waar de presupposities aan ten grondslag liggen te begrijpen. 
Een toets, aldus Habermas, om na te gaan of bij die linguistische kommunikatie 
alle partners dezelfde betekenis hechten aan dat wat gezegd wordt, is de gelijk
vormige reaktie van de gesprekspartners (ook bij deze Frankfurter mag er dan 
kennelijk over een kam worden geschoren). 
Interessant is verder, dat ook Habermas de onderzoeker niet wil laten verdrinken 
in een ongerichte en chaotische wijze van induktieve wetenschapsbeoefening. 
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Dat valt af te leiden uit zijn opmerking, dat bij de interpretatie van de gekommu-
niceerde inhoud de onderzoeker, onafhankelijk van de betrokken onderzoekssi
tuatie, al een voorbegrip moet hebben van wat die situatie voor de partners in 
het kommunikatieproces kan betekenen. Hiermee is het belang van een zekere 
kennis van het refentiekader, zoals in de vorige alinea is vermeld, nog eens 
bevestigd. 
Dat laatste zal in dit onderzoek duidelijk naar voren moeten komen. Zo zal ik 
waar mogelijk vanuit andere bronnen informaties verzamelen omtrent de sociale 
groeperingen die een bepaald cabaretprogramma bezoeken. Die kennis moet dan 
de ideeën en de gedragingen van de betrokkenen omvatten en met deze gegevens 
'in de hand' worden zij tijdens hun cabaretvoorstellingen geobserveerd, en later 
wordt vanaf de grammofoonplaat geregistreerd op welke tekstgedeelten de kol-
lektiviteiten reageren. Daarna volgen de interpretaties van de tekstgedeelten die 
reakties oproepen. 

In feite zijn menselijke expressies die zich bij het cabaret voordoen zoals lachen 
en klappen vertalingen van allerlei emoties als plezier, rancune, haat, etc, het
geen door geesteswetenschappers en gedragswetenschappers dan ook uitvoerig is 
beschreven,4). Als deze expressies echter een sociale komponent krijgen worden 
ze duidelijk objekt van de sociale psychologie en sociologie. 
De sociaal-psycholoog Allport is er trouwens van overtuigd, dat juist deze twee 
laatst genoemde disciplines het meeste te zeggen hebben over de verklaring van 
vooral de emotionele toestand die het lachen veroorzaakt, gezien zijn uitspraak 
dat 'bij uitstek het lachen een antwoord is op een sociale stimulus'5). 
Ook Henri Bergson tenslotte ondersteunt deze mening als hij opmerkt, dat de 
verbazing over een mechanistisch, d.w.z. een niet meer levend gedragspatroon, 
sterke lacheffekten oplevert. (Bergson vond dit dé oorzaak van al het lachen)^). 
Van dit gegeven wordt, vaak in een sterk karikaturale presentatie, nogal eens 
gebruik gemaakt in het cabaret, zoals voorbeelden in de volgende hoofdstukken 
zullen aangeven. 
Het is echter, zoals Durkheim heeft gesteld, niet voldoende om stil te staan bij de 
oorzaak van de reaktie — een sociaal gebeuren aldus Durkheim — ook de gevol
gen van de kollektieve reaktie moeten worden bestudeerd^). Beide vragen zullen 
in het volgende hoofdstuk, waar de verschillende dominanties onder de loupe 
worden genomen, aan de orde komen. 
Voorlopig wil ik volstaan met de nogal triviale opmerking, dat het 'verstehen' 
van de lach- en/of klapreakties als de vertaling van een bepaalde emotie geen 
sinecure is en uiteraard diverse malen de nodige twijfel met zich meebrengt. 

Zorgvuldigheid, zeker bij een dergelijk onderzoek, is derhalve een eerste vereiste 
en een van de voorwaarden om aan die zorgvuldigheid te voldoen is zich uitslui
tend te bepalen tot die tekstgedeelten van cabaretprogramma's die een reaktie 
van het publiek opleveren. 
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Teksten die naar het zich laat aanzien erg belangrijk zijn maar waar niet op 
wordt gereageerd, moeten buiten het onderzoek blijven. Daar staat tegenover dat 
teksten, waarvan de relevantie nauwelijks is in te zien maar wel op wordt gerea
geerd, in het onderzoek moeten worden betrokken. 
Zorgvuldigheid moet ook in acht genomen worden met het hulpmiddel 'grammo
foonplaat'. Immers, de grammofoonplaats is de weergave van één bepaalde voor
stelling van het te onderzoeken cabaretprogramma. Het ligt dus voor de hand, 
dat bij het trekken van konklusies op basis van de reakties van die ene voorstel
ling de voor het sociaal-wetenschappelijk onderzoek zo begeerde representativi
teit in het geding kan komen. 
Volgens de cabaretiers loopt het echter met een eventuele vertekening niet zo'n 
vaart. In gesprekken die ik hierover met hen heb gehad is me verteld dat een 
dergelijke toeval eigenlijk nauwelijks kan voorkomen. De plaatopname geschiedt 
namelijk meestal op het eind van de tournee. De cabaretier heeft het programma 
dan goed in de vingers en van zijn kant gebeurt er niets onverwachts. Dat bete
kent ook, dat het publiek geen verrassende dingen doet maar zal reageren op de 
momenten waarop dit wordt verwacht. Het kan natuurlijk gebeuren dat er op de 
avond van de opname toevallig een beduidend aantal bezoekers aanwezig zijn 
die, zoals dat in hoofdstuk 3 is genoemd, een verkeerde deur zijn binnengelopen. 
In dat geval wordt echter een andere opname gemaakt die een representatief 
— verwacht — beeld van de reakties geeft^). 

Een ander kwetsbaar punt bij de registratie en interpretatie vanaf de grammo
foonplaat is het ontbreken van de visuele kontrole. Immers, het publiek kan wel 
reageren maar de plaat laat niet zien of de cabaretier bij die bepaalde opmerking 
nog iets bijzonders doet, bijvoorbeeld het trekken van een gekke bek, welke veel 
meer reaktiebepalend is dan de opmerking. 
Om dergelijke vergissingen zoveel mogelijk uit te sluiten is het noodzakelijk dat 
het programma bij de onderzoeker bekend is. Dat houdt in, dat de onderzoeker 
het betreffende programma minstens eenmaal moet hebben gezien om te weten 
wat er op de Buhne gebeurt bij dat bepaalde tekstfragment dat zoveel hilariteit 
opwekt. 
Overigens komen inkongruenties tussen tekstinhoud en bijvoorbeeld malle bewe
gingen niet zoveel voor; de gekke bek hoort bij de betreffende opmerking. In
kongruenties zijn te verwarrend voor het publiek, dat toch al moeite genoeg 
heeft om de inhoud waar het zo bij betrokken is — de 'Wissenszusammenhang' — 
op te nemen. Als het wel gebeurt is het meestal op de puur amuserende momen
ten van het programma en dat houdt derhalve ook in dat het meer voorkomt bij 
de meer amuserende cabaretiers, zoals bijvoorbeeld Toon Hermans. 

Een mogelijke vertekening waar men bij het onderzoek vanaf de plaat op be
dacht moet zijn, wordt gevormd door de zogenaamde geregisseerde reakties, 
bijvoorbeeld een claque of een andersoortige aanwijzer in de zaal die de reakties 
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eruit moeten duwen. Ook dit soort vertekeningen, die overigens in het echte 
cabaret nauwelijks voorkomen, kunnen worden uitgezuiverd door kennis van het 
programma. 
Evident een nadeel van de grammofoonplaat is echter dat ze niet altijd het 
volledige cabaretprogramma weergeeft. Sterk visuele nummers worden er vaak 
uitgelaten. Bovendien bestaat de indruk, dat onder andere om kommerciële rede
nen een cabaretprogramma vaak tot één langspeelplaat - duur vijftig tot zestig 
minuten — moet worden gereduceerd. In dat geval moet er van een anderhalf tot 
twee uur durend cabaretprogramma nogal wat worden geschrapt. Dat zijn dan 
naast de al genoemde sterk visuele nummers vermoedelijk de nummers die niet 
zoveel sukses hebben opgeleverd en de nummers met een te duidelijk aktuali-
teitskarakter. 
Het spreekt vanzelf dat een sterk 'gesneden' weergave van het programma niet 
het meest geschikte onderzoeksmateriaal is maar, gelukkig voor de onderzoeker, 
worden er vele cabaretprogramma's vrijwel integraal op de plaat opgenomen. 

2. De onderzoeksmethode 

Het zal niet zo verwonderlijk zijn, dat voor de analyse van grammofoonplaten 
wordt 'gegrepen' raar die methode waarmee in het sociaal wetenschappelijk 
onderzoek meest?! dokumenten - grammofoonplaten zijn tenslotte ook doku-
menten — worden bewerkt, te weten de inhoudsanalyse. 
Over deze methode bestaat overigens niet geheel ten onrechte de indruk dat ze 
maar al te gaarne wordt toegepast, omdat ze nogal wat vrijheden zou bieden^). 
Ik hoop echter in het hierna volgende aan te tonen dat dit niet juist behoeft te 
zijn en dat deze methode voldoende beperkingen oplegt om het onderzoek, ook 
dat van cabaretprogramma's, zinvol te ondersteunen. 
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De permanente diskussiepunten. 
Bij voorstanders maar ook bij tegenstanders van deze methode zijn voortdurend 
twee (elkaar gedeeltelijk overlappende) zaken aan de orde, die de geldigheid en 
de betrouwbaarheid van deze techniek betreffen en derhalve ook bij het onder
zoek van cabaretprogramma's overwogen moeten worden. 
De omstreden punten zijn: 
a. moet er bij de analyse van dokumenten alleen maar een telling van elementen 

uit het betreffende dokument plaatsvinden — een kwantitatieve inhoudsana
lyse — of gaat het om de manifeste bedoeling, die uit het totale dokument 
spreekt — een kwalitatieve inhoudsanalyse —? 

b. wordt er uitsluitend op de manifeste inhoud geanalyseerd of wordt er (ook) 
geanalyseerd op de bedoelingen 'achter' de inhoud, c.q. de Ondergrondse' 
bedoelingen? Het gaat hier volgens de deskundigen van deze methode om de 
kwestie manifeste versus latente inhoudsanalyse. 

Zoals uit het onderstaande zal blijken hangen deze beide vragen ten nauwste 
samen, zo zij al niet tot een vraag te reduceren zijn. 

ad. a. B. Berelson die als een van de eersten deze methode in het sociaal-weten
schappelijk onderzoek hanteerde, had gezien zijn definitie 'content analysis is a 
research technique for the objective, systematic and quantitative description of 
the manifest content of communication' tamelijk gedecideerde opvattingen over 
deze methode 10). 
Dat een dergelijke opvatting de mogelijkheden van deze methode nogal beperkt 
is eigenlijk wel duidelijk. Er zijn echter ook ruimere interpretaties. Het zijn met 
name I. Gadourek en E.V.W. Vercruysse, die met de inhoudsanalyse andere 
mogelijkheden aanboren. 
Gadourek ziet de inhoudsanalyse als een waarnemingstechniek die heel anders is 
dan bijvoorbeeld de gangbare observatietechniek. Letterlijk zegt Gadourek: 'Niet 
het materiële zichtbare of hoorbare staat centraal maar het onzichtbare; de 
wereld van de betekenissen, waarden, normen, zoals deze ons door middel van 
het symbolische gedrag (taal, literatuur, kunst, wellicht zelfs muziek) toeganke
lijk wordt gemaakt. De 'inhoud' is de inhoud van het materiële (dat wi] zeggen 
waarneembare) tekens, symbolen zoals deze in kranten, boeken, films, bandre-
corderopnamen, tekeningen of schilderijen kunnen worden bewaard en zoals zij 
ons in de vorm van radio-uitzendingen, televisie- of filmvoorstellingen c.q. thea
terstukken dagelijks omringen. Het gaat om de inhoud van de mededeling (in 
massaal verband) . . . 'H) . Volgens Vercruysse is deze methode vooral geschikt 
om globale groeperingskenmerken te leren kennen. Dit door middel van de ge
schreven bronnen van of over de betreffende groepering. De inhoudsanalyse, 
aldus Vercruysse, is dan een techniek die het mogelijk maakt de inhoud van deze 
bronnen naar de gewenste gezichtspunten te ontleden en te ordenen^). 

Geen eenstemmigheid derhalve over dat wat wel en wat niet kan of mag met 
deze methode. 
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Zit de onderzoeker op de lijn Berelson dan garandeert dat de grootst mogelijke 
'hardheid' maar de verklaring kan maar een betrekkelijk klein werkelijkheidsge-
bied bestrijken. De onderzoeker bijvoorbeeld die zonder enige diskussie kan 
aantonen, hoe vaak in de jij- en de hij-vorm wordt gesproken of geschreven, zit 
met deze konstatering toch al snel aan de grens van zijn mogelijkheden. Dat 
houdt dus in, dat met het louter opsommen en tellen van gegevens de relevantie 
van een dergelijke procedure vrij summier is. 
Zit de onderzoeker daarentegen op de andere lijn, gemakshalve de lijn Gadourek, 
dan kan hij weliswaar over zeer aktuele, zeer interessante en relevante maat
schappelijke aangelegenheden uitweiden maar de bewijskracht oftewel de hard
heid van de analyse is dan nogal beperkt. Overigens moet het duidelijk zijn, dat 
met name Gadourek voor dit onderzoek interessante perspektieven biedt. 

Het is onder andere door het bovengenoemde verschil van inzicht, dat ik me het 
meeste thuis voel bij de betekenis die een andere deskundige op het gebied van 
de inhoudsanalyse, O.R. Holsti, aan deze methode toeschrijft 13). 
Bij Holsti is er geen sprake van een (rigide) tegenstelling tussen de kwantitatieve 
versus de kwalitatieve inhoudsanalyse maar hij hem is er een kontinuüm van 
inhoudsanalysen dat zich uitstrekt van zeer kwantitatieve analysen tot zeer kwa
litatieve analysen. Dit al naar gelang het doel waarvoor de inhoudsanalyse wordt 
aangewend. 
De definitie die Holsti aan de inhoudsanalyse meegeeft luidt dan ook: 'content 
analysis is a multipurpose research method developed specifically for investiga
ting any problem in which the content of communication serves as the basis of 
inference'! 4). 

ad b. De tweede kwestie die bij het gebruik van deze methode steeds om de hoek 
komt kijken, is die van de manifeste versus de latente inhoudsanalyse 15). Gaat 
het om bedoelingen die letterlijk uit de tekst spreken of gaat het om de interpre
taties van zaken 'achter' de letterlijke tekst? 
Deze tegenstelling bestrijkt voor een belangrijk gedeelte hetzelfde probleem als 
de tegenstelling kwantitatieve versus kwalitatieve analyse. Want het zich bezig
houden met de manifeste inhoud uit de dokumenten leidt evenals de kwantita
tieve analyse gemakkelijk tot een laag niveau van theoretische en maatschappe
lijke relevantie — wat kan er eigenlijk van een tekst worden beweerd zonder 
interpretatie van en/of betekenisgeving aan de tekst? 
Anderzijds is er natuurlijk een hoog niveau van betrouwbaarheid — wat er staat, 
staat er —. 
De analyse van latente inhouden daarentegen geeft evenals de kwalitatieve analy
se uiteraard een tegenovergesteld beeld. De theoretische relevantie kent in princi
pe een hoog niveau maar aan de betrouwbaarheid van een dergelijke analyse 
moeten snel grenzen worden gesteld. 
Vermoedelijk is er dan ook een hoge korrelatie tussen de kwantitatieve analyse 
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en de analyse van manifeste inhouden evenals tussen de kwalitatieve analyse en 
die van de latente inhouden. 
Het spreekt uit al het voorgaande haast vanzelf, dat de inhoudsanalyse van 
cabaretprogramma's veel meer tegen de kwalitatief/latente benadering aanligt 
dan tegen de kwantitatief/manifeste; al was het alleen maar vanwege het feit dat 
de teksten door de cabaretiers vaak gebrekkig, elliptisch of versluierd worden 
uitgesproken. 
Daar staat overigens tegenover dat deze inhoudsanalyse staat of valt met een 
kwantitatief en vooral manifest gegeven, namelijk de reakties van het publiek. 
Daarmee begint de analyse; pas daarna wordt er verder geanalyseerd op en over 
de kwaliteit oftewel het waarom van de reakties van het publiek. 
Het is vooral vanwege de onzekerheid die aan de interpretatie van vele reakties 
kleeft, dat ik me voor zover mogelijk wil houden aan de aanbevelingen die Holsti 
over het werken met de inhoudsanalyse heeft gegeven. Sterk samengevat zullen 
ze hieronder worden weergegeven. 

Holsti's aanbevelingen 

A. De schakels in de kommunikatieketen. 
Voor het uitvoeren van de inhoudsanalyse moeten de volgende elementen 
aanwezig zijn: 
1. een bron of een zender — bij het cabaret is dat de cabaretier; 
2. de intenties van de zender - voor wat het cabaret betreft gaat het om het 

laten opkomen en/of het overbrengen van emoties, zoals de twijfel etc; 
3. het kanaal — de typisch cabareteske ambiance waarin met elkaar wordt 

gei'nterakteerd; 
4. de 'boodschap' — dit is voor het cabaret een zware omschrijving maar het 

gaat, als er over een boodschap moet worden gesproken, over het signale
ren en registreren van een bepaalde ontwikkeling binnen de koUektiviteit 
bijvoorbeeld het niet meer funktioneren van bepaalde waarden welke 
zitten in de tekst van het programma; 

5. de ontvanger — het specifieke publiek, de koUektiviteit aanwezig bij een 
bepaalde cabaretvoorstelling; 

6. het dekoderen - het interpreteren van de tekstgedeelten waarop het 
publiek reageert 16), 

Al deze elementen zijn, zoals uit het bovenstaande blijkt, bij het cabaretprogram-
ma aanwezig en herkenbaar. Wat dat betreft behoeven er geen moeilijkheden te 
ontstaan. 

B. Een van de belangrijkste voorwaarden, aldus Holsti, is het interpreteren van 
de inhoud — in deze studie de inhoud van het programma. 
Hiertoe maakt hij een onderscheid tussen: 
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1. de analyse-eenheid; 
2. het tel-meet-systeem; 
3. de kategorieën. 

Ad 1. Onder analyse-eenheid verstaat Holsti het inhoudssegment dat geselekteerd 
wordt en in een bepaalde kategorie wordt geplaatst. Zo'n segment kan dan zijn 
een enkel woord of een ander symbool, een thema, een hele zin, een paragraaf en 
zelfs een artikel in zijn geheel; maar eveneens een film, boek, radioprogramma en 
dus ook een volledig cabaretprogramma. 
Ad 2. Onder het tel-meet systeem verstaat Holsti de wijze van kwantificeren van 
de betreffende analyse-eenheid, bijvoorbeeld tijd of ruimtematen, maar natuur
lijk ook de frekwentie van de verschijning van een kenmerk. Bij de analyse van 
de inhoud van een cabaretprogramma ben ik wat bovengenoemde punten betreft 
als volgt te werk gegaan. 
Als analyse-eenheid is gekozen voor die tekstgedeelten die bij het publiek reak-
ties oproepen. Die reakties worden aangewend als de markeringspunten, waar
door de afzonderlijke analyse-eenheden worden afgesloten. Lachen en/of applaus 
fungeren in de analyse dus als kriterium voor het afgrenzen van de analyse-een
heid. 
Deze analyse-eenheden worden geihterpreteerd en daama ondergebracht in een 
van de nog te behandelen kategorieën. Het tel-meet systeem bestaat dan uit de 
sommeringen van de kodes in de afzonderlijke kategorieën. 
Ad 3. De inhoudskategorieën, het sluitstuk van de analyse. Hier gaat het om de 
kodering van de verschillende inhouden welke in de boodschap worden aange
troffen en wel de kodering naar de aan die inhouden verbonden emoties. De 
sommering van al het gekodeerde, waar in het voorgaande over is gesproken, 
geeft dan een overzicht/profiel van het geanalyseerde cabaretprogramma en dat 
profiel wordt bepaald door de verhoudingen tussen de diverse opgevulde katego
rieën. 
Een programma met weinig twijfel en veel maatschappijkritiek levert een heel 
ander profiel dan een programma met een omgekeerde verhouding. Het transport 
van een analyse-eenheid naar de bestemde kategorie is derhalve een uiterst be
langrijke zaak. Vandaar dat ik in deze paragraaf de formele voorwaarden wil 
noemen die nodig zijn voor de konstruktie van een kategorieënsysteeml?). De 
materiële opvulling van dit systeem (met de voorkomende emoties) is in het 
volgende hoofdstuk aan de orde. 

Een eerste voorwaarde is het uitputtend zijn van het systeem. Dat wil zeggen dat 
alle reakties ondergebracht moeten kunnen worden. Daarnaast moeten de ont
worpen kategorieën elkaar uitsluiten. Dat houdt in dat een bepaald tekstgedeelte 
maar in één bepaalde kategorie kan worden ondergebracht. Het zal wel duidelijk 
zijn dat deze voorwaarde zeker bij de analyse van een cabaretprogramma, waar 
meestal wordt geanalyseerd op de latente bedoeling achter de tekst, nogal eens 
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moeilijkheden geeft. Het is bij de analyse-aktiviteiten verschillende malen voorge
komen dat het helemaal niet zeker was in welke kategorie een bepaalde analyse-
eenheid moest worden ondergebracht. Deze twijfels heb ik overigens steeds in de 
verantwoording van de analyse vermeld. 
Een derde algemene voorwaarde betreft de onafhankelijkheid van de gekonstru-
eerde kategorieën ten opzichte van elkaar. 
Het plaatsen van een analyse-eenheid in een bepaalde kategorie mag dus de 
plaatsing van andere tekstgedeelten niet beïnvloeden, hetgeen bijvoorbeeld wel 
gebeurt als aan de analyse-eenheden een bepaalde rang wordt toegekend en er 
een soort van ordinale verhouding tussen de kategorieën wordt verondersteld. In 
het volgende hoofdstuk zal ik aangeven waarom ik vooral vanwege het overwe
gend exploratieve karakter van dit onderzoek ook met deze voorwaarde nogal in 
moeilijkheden ben gekomen. 
De laatste algemene voorwaarde die Holsti noemt, is de voorwaarde het katego-
rieënsysteem uit één klassifikatieprincipe af te leiden. Het klassifikatieprincipe, 
dat in dit onderzoek wordt toegepast, is de soort van emoties. De procedure 
bestaat namelijk uit de registratie van de door het publiek gemarkeerde tekst
gedeelten, onderscheiden naar de kollektieve emoties die in die tekstgedeelten 
worden verwoord. De verschillende kollektieve stemmingen zullen bij de behan
deling van de kategorieën in het volgende hoofdstuk ter sprake komen. 
Wel is het nog noodzakelijk er in het kader van dit hoofdstuk op te wijzen, dat 
met deze wijze van klassificeren de verbinding wordt gelegd naar de vier cabaret-
dominanties, het centrale thema van deze studie. 

De pretentie van het hier genoemde geheel aan bewerkingen is niet gering. Het 
komt er immers op neer dat een cabaretprogramma, waarvan een variërende 
sociologische voorkennis bestaat met name waar het het publiek betreft, op basis 
van de hoorbare reakties — lachen en/of klappen — van dat publiek in onderde
len, tekstdelen, uiteen wordt gelegd. Vervolgens wordt er aan al die gemarkeerde 
tekstdelen een betekenis toegekend die wordt toegeschreven aan de stemming 
c.q. stemmingen van dat bij het geanalyseerde programma betrokken publiek. De 
vigerende stemmingen, in het bijzonder de dominerende stemming, geven het 
programma zelfs een bepaalde sociale karakteristiek, een cabaretprofiel, waarvan 
wordt verondersteld dat het in overeenstemming is met het beeld dat al van het 
betrokken publiek bekend is c.q. eventuele 'magere' vermoedens over de sociale 
situatie van dat publiek aannemelijk maken. 
Uit het bovenstaande volgt, dat een cabaretprogramma als het ware wordt gekon-
ditioneerd op grond van aan tijd en plaats gebonden kollektieve stemmingen van 
een bepaald type mensen. De redenering die op deze manier verband legt tussen 
programmakenmerken en sociaal-psychologische faktoren, ligt, hoe ongebruike
lijk misschien, in de lijn van het voorafgaande. 
Cabaret is immers in hoofdstuk 2 al gedefinieerd als een spel van en tussen 
gelijkgezinden over zaken die betrokkenen althans op dat moment na aan het 
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hart liggen. De kollektieve emoties liggen daarbij als het ware voor het grijpen 
vooral ook omdat juist de cabareteske kommunikatie de mogelijkheid tot emo
tionele uitingen - zie hoofdstuk 2 - zo aantrekkelijk maakt. 
Het is juist het eigen-geaarde aan het cabareteske interaktieproces, waardoor 
enerzijds de aanwezige stemming behorend bij de sociale situatie van het publiek 
zich manifesteert en anderzijds die sociale situatie zich juist dooi deze interaktie, 
waaraan de betrokken en bij elkaar behorende individuen zo'n specifieke beteke
nis hechten, verder ontwikkelt. 

In deze paragraaf is aangegeven, dat de inhoudsanalyse en met name de door 
Holsti voorgestane versie van deze methode een goede mogelijkheid biedt het 
sociale verschijnsel cabaret te analyseren en te verklaren. 
Aan de voorwaarden die Holsti stelt kan worden voldaan, waardoor de gedach-
tengang die konkludeert van een cabaretprogramma via de betekenistoekenning 
aan de gemarkeerde tekstdelen tot een bepaald profiel mogelijk wordt. 
Daar de bewerking van de tekst daarbij centraal staat wil ik nogeens langs sche
matische weg aantonen hoe die analyse stapsgewijs geschiedt en waar een derge
lijke bewerking dan toe moet leiden. 

1 3 - y | 4 | 

ОІ^Ш 
3 |—> 4 

| 3 — > 4 —> 

1 3 — > 4 1 

3 —» 4 | 

сгнпп 

A 

» l 
D 

3. 

Er is een cabaretprogramma als een geheel van opmerkingen oftewel analyse-
eenheden. 
Op die analyse-eenheden staan als markeringssymbolen de reakties van het 
publiek. 
Wellicht is het nuttig nog eens uitdrukkelijk vast te stellen dat er geen ana
lyse-eenheden zonder reakties en geen reakties zonder analyse-eenheden zijn. 
De gemarkeerde analyse-eenheden worden beschouwd als sociaal-psycholo
gische faktoren zoals daar zijn de twijfel, de rankune, de gêne etc.18). 
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4. Deze faktoren worden gekodeerd en ondergebracht in kategorieen en wel 
zodanig, dat elke kategorie een bepaalde faktor herbergt. 

5. Door sommering ontstaat er een inhouds- i.e. een cabaretprofiel van het 
geanalyseerde programma. 
Dat profiel kan dan een van de vier dominanties opleveren, die aan het eind 
van hoofdstuk 2 zijn besproken. Het karakter van de dominantie dat uit het 
geanalyseerde programma naar boven komt moet dan in overeenstemming 
zijn met de situatie binnen de kollektiviteit voor wie het programma is 
bestemd. 
Zo zal in mijn veronderstelling een cabaretprogramma van een maatschappij
kritische dominantie gemaakt worden voor alsmede voornamelijk gefrekwen-
teerd worden door een kollektiviteit van een maatschappijkritische signatuur. 
Om na te gaan of deze veronderstelling niet alleen aannemelijk kan worden 
gemaakt maar zelfs te operationaliseren is, heb ik de volgende hoofdstukken 
gereserveerd. 

De keuze van de bij deze studie geanalyseerde programma's 

Het onderzoeken van een sociaal verschijnsel is zeker waar het de sociologische 
aspekten betreft geen sinekure. Kwesties als de gekompliceerdheid van het ver
schijnsel en vooral ook de omvang van de bij het betreffende verschijnsel betrok
ken mensen spelen daarbij danig parten. Vandaar dat er vrijwel altijd wordt 
gezocht naar een beperkt onderzoek maar dan wel een zodanige beperking, dat 
de te onderzoeken sociale werkelijkheid niet wordt beschadigd. Een mogelijk
heid hiertoe biedt de representatieve steekproef van de te onderzoeken populatie 
maar het werken met een dergelijke selektie is bij dit cabaretonderzoek niet 
mogelijk. Anderzijds geeft het exploratieve karakter van deze studie de onder
zoeker de vrijheid die programma's te kiezen die een goede inhoud kunnen 
bieden om de hiervoor genoemde werkwijze uit te voeren en bovendien een 
inhoud waarvan kan worden nagegaan of die oorzaken en gevolgen van cabaret 
aanwijsbaar zijn die in de voorgaande hoofdstukken zijn genoemd. Geen steek
proef derhalve bij dit onderzoek maar veel meer een intuïtieve keuze voor be
paalde cabaretprogramma's die, geanalyseerd, inzicht geven in de vier cabaret-
dominanties. Overigens zijn geschikte programma's niet altijd ruim voorhanden. 
Want in principe is het zo, dat een kollektiviteit in een bepaalde situatie - een 
situatie die aanleiding geeft tot het maken van cabaret — slechts een cabaretpro
gramma kent of heeft gekend. Deze beperking, die in de voorgaande hoofdstuk
ken omstandig is aangegeven, maakt de mogelijkheden voor een intuïtieve manier 
van selekteren soms klein hetgeen zijn voor- en nadelen heeft. Zo was het pro
gramma 'De Lachende Kerk' van Fons Jansen in feite het enige programma dat 
cabaret heeft gemaakt over en met de Nederlandse Katholieken uit het begin van 
de jaren zestig. Jansen was bovendien de enige die cabaret kon en mocht maken 
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over het beperkte sukses van de oecumene in het midden van de jaren zestig met 
het programma 'Hoe Meer Zielen'. 
Het Utrechtse Studentencabaret was in het midden van de jaren vijftig het enige 
cabaret dat voor een tamelijk breed publiek het begin van een veranderend 
universitair perspektief op de maatschappij uitzegde. 
Vanwege dergelijke eenmaligheden zijn er voor de intuïtie soms beperkte moge
lijkheden als er naar passende programma's moet worden gezocht. Anderzijds 
komt het me ook voor, dat er bijvoorbeeld voor de dominanties С en D een 
nogal ruime markt aanwezig is en dat heeft eveneens zijn voor- en nadelen. Zo 
kan men zich afvragen, waarom er voor de analyse van dominantie D een bepaald 
programma van Toon Hermans in dit onderzoek is opgenomen — zie hiervoor de 
paragrafen 7 en 5 van respektievelijk de hoofdstukken 5 en 6 - en niet een ander 
programma van deze of een andere artiest. Een vraag die ik dan ook niet langs de 
meest objektieve weg heb kunnen oplossen^). 

De betrouwbaarheid en de geldigheid 

Ook deze 2 voorwaarden die Holsti noemt moeten worden besproken^O). Dit 
om na te gaan in hoeverre er aan die voorwaarden in deze studie is voldaan. 
Betrouwbaar zouden de resultaten van deze studie zijn als een analyse van de vier 
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programma's door andere onderzoekers — waarbij het dan vooral gaat om een 
identieke kodering van de gemarkeerde tekstdelen - dezelfde uitkomsten ople
vert. Om aan deze voorwaarde te voldoen, in ieder geval zo goed mogelijk, is er 
bij ieder geanalyseerd programma steeds met verschillende kodeurs gewerkt. 
Deze wijze van werken is vooral bij het betekenis verlenen aan teksten die 
doorgaans niet tot het referentiekader van de onderzoekers behoren onmisbaar. 
Op die manier is er in dit onderzoek voor naar schatting 90 procent van de 
teksten - na vergelijking en diskussie hierover - een overeenkomstige kodering 
gevonden en zijn bovendien vergissingen zoveel mogelijk uitgebannen. Oe tekst
delen die zich moeilijker lieten interpreteren en de teksten waarover tussen de 
kodeurs geen eenstemmigheid kon worden bereikt zijn ook als zodanig in de 
verantwoording opgenomen. 

De laatste kwestie is die van de geldigheid, een onderzoeksvoorwaarde waarbij de 
kwaliteit van de meting - meet men wel wat men bedoelt te meten - in het 
geding is. 
In deze eerste, verkennende, studie is echter de vraag naar de geldigheid prema
tuur. Het gaat immers in de eerste plaats om een zo goed mogelijke konstruktie 
van het kategorieënsysteem. Pas als dit systeem aannemelijk is en in een vervolg
onderzoek is toegepast kan de vraag naar de geldigheid worden gesteld en beant
woord. 
Tot zover enige verantwoording van de bij dit onderzoek gebruikte methode, een 
methode waarbij vooral de aanbevelingen van Holsti centraal hebben gestaan. 
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Hoofdstuk 5 
DE KATEGORIEEN 

1. Inleiding 

Het zoeken naar een sluitend, in ieder geval aannemelijk, kategorieënsysteem is 
de niet eenvoudige opgave van dit hoofdstuk. 
Van die nog te vinden kategorieën is echter in het voorgaande al vermeld dat zij 
in ieder geval betrekking moeten hebben op verschiliende onderscheiden kollek-
tieve stemmingen welke als attituden behoren bij bepaalde sociale situaties. De 
sociale situaties vormen derhalve het uitgangspunt van deze beschouwing en 
daarbij is met name gedacht aan de vier situaties die zoveel mogelijk aansluiten 
bij de vier cabaretdominanties van de typologie in deze verhandeling t.w.: 
A. Het politieke of het maatschappijkritische cabaret; het cabaret waar vooral 

het protest thuishoort, 
B. Het cabaret van de twijfel, waarin met name de onzekerheid over de verande

ring van het eigen kultuurpatroon de boventoon voert, 
С Het bespiegelende cabaret, waar vooral bepaalde sociale gedragsvormen wor

den gerelativeerd en waar dan ook tot op zekere hoogte de onmacht van het 
menselijk bestaan mee samenhangt, 

D. Het amuserende cabaret. 
Dat er in het cabaret hele goede mogelijkheden liggen om aan deze vier dominan-
ties te voldoen is in hoofdstuk 2 al uitvoerig genoemd en eveneens is er al op 
geattendeerd dat die onderscheiden dominanties een zeer verschillende sociolo
gische achtergrond hebben; een samenhang die ik vooral in het laatste hoofdstuk 
zo uitvoerig mogelijk wil beschrijven. 
Waar het nu om gaat is het vinden en benoemen van de kollektieve stemmingen 
met name de dominerende stemming die leidt tot de onderscheiden cabaretpro-
fielen. 
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In de eerste plaats is daar de kollektiviteit die zich cabaretesk manifesteert in het 
politieke c.q. maatschappijkritische genre vanwege haar kritiek op anderen bij
voorbeeld de machthebbers, hetgeen in verbale agressie wordt geuit. In kategorie 
I is de ruimte aanwezig om deze kwaadheid, deze agressieve stemming, welke 
juist in die sociale situatie aan de meeste teksten deze betekenis verleent, onder 
te brengen. Dat is het onderwerp van paragraaf 2. 
Vervolgens is er de kollektiviteit die worstelt met de onzekerheid over haar 
kultuurpatroon - een patroon dat op dat moment sterk aan verandering onder
hevig is — en deze situatie vertolkt in cabaretteksten, waarin de twijfel de boven
toon voert. Twijfel is naar mijn indruk trouwens de emotie pur sang voor het 
cabaret omdat het wezen van de humor, de pijnlijke tegenstrijdigheden, in die 
gemoedstoestand het meest fundamenteel kan worden benaderd. Het gaat waar 
het die tegenstrijdigheden betreft om een soort van sociaal gedragsvakuum dat 
zich bevindt tussen een praktisch overleefd gedragspatroon van 'gisteren' ener
zijds en de onbekende sociale toekomst van 'morgen' anderzijds. 
Het is vanwege deze geschakeerdheid, dat ik die sociale situatie wat meer ruimte 
heb gegeven dan de drie andere situaties. In het geval namelijk, dat het aksent 
vooral wordt gelegd op de situatie van 'gisteren', wordt de twijfel enigszins 
verdrongen en daarvoor in de plaats komt de stemming van verdriet ofrankune 
naar boven, stemmingen die wel vaker worden geassocieerd bij achterhaalde 
gedragspatronen. Anderzijds wordt de stemming van de twijfel ook enigszins 
weggedrukt als het aksent wordt gelegd op het gedrag van 'morgen', het nieuwe 
gedrag, dat per definitie nog onbekend is maar voor de avant-garde in zo'n 
situatie al min of meer duidelijk is. Een dergelijke pretentie gevoegd bij de al 
bestaande onzekerheid veroorzaakt bij het gros van de kollektiviteit een gevoel 
van irritatie of op zijn minst argwaan. 

De rijke verscheidenheid aan emoties juist in deze sociale situatie van gedragsver
andering heb ik ondergebracht in de kategorieën II, III en IV, die respektievelijk 
staan voor de twijfel, het verdriet c.q. de rankune en tenslotte de initatie of de 
argwaan. Het zijn de thema's van de paragrafen 3,4 en 5. 
De sociale situatie die rijp is voor het bespiegelen (relativeren) van bepaalde 
gedachten of gebruiken in het kultuurpatroon van de betrokken kollektiviteit is 
eveneens een situatie die cabaretesk zeer goed is te vertolken en in dat geval 
inspeelt op de kollektieve skepsis c.q. gelatenheid aangaande die gedachten of 
gebruiken. In dit genre cabaret kan er overigens ten aanzien van die skepsis of 
gelatenheid een zekere diskrepantie ontstaan tussen cabaretier en publiek — het
geen naar mijn indruk nogal eens voorkomt. Als dit zich voordoet is het beter 
om van 'belering' — het publiek wordt beleerd — te spreken in plaats van bespie
geling. Bovendien schuift de skeptische stemming van het publiek dan ook een 
beetje op in de richting van gêne. 
Het bespiegelen en het 'beleren' behoren tot het domein van kategorie V, een 
kategorie die in paragraaf 6 wordt besproken. 
Daarnaast ifc er in het kategorieënsysteem ook ruimte voor het pretentieloze 
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amusement, een vorm van amusement zonder maatschappelijke implikaties De 
daarbij korresponderende stemming van ongedwongen plezier behoeft weinig 
toelichting, zij het dat m het kader van deze verhandeling toch nog de vraag 
wordt gesteld naar de sociale situatie die zich het duidelijkst in het pretentieloze 
amusement kan uiten. In kategone VI, paragraaf 7 wordt die betreffende situatie 
nader verkend. 

Tenslotte is er een laatste kategone, kategone VII, welke gereserveerd is voor die 
tekstdelen die wat hun betekenistoekenning aangaat geen vlees en geen vis zijn 
Het betreft teksten die enerzijds bij een van de kategoneen I t/m V zouden zijn 
onder te brengen al naar gelang de maatschappelijke inhoud en betekenis maar 
het is eveneens verdedigbaar deze teksten als pretentieloos amusement te bestem
pelen en derhalve voor kategone VI te bestemmen. Het gaat bij deze ambivalente 
tekstdelen om zogenaamde vervolgteksten, die zijn te vmden na een tekst welke 
naar een van de kategoneen I tot en met V is verwezen Men kan zich terecht 
afvragen waar de vervolgteksten, die kwa inhoud een duidelijke relatie met elkaar 
en eveneens met de eerste al gekodeerde tekst hebben, naar toe moeten Mijn 
werkwijze bij dit type teksten — een type dat m alle geanalyseerde cabaretpro-
gramma's een hoog percentage betreft — heb ik m paragraaf 8 beschreven 
De veronderstelling of de vier te bespreken sociale situaties met hun eigen-geaar
de stemmingen in een zekere opeenvolging, een sekwentie, kunnen worden gezien 
heb ik voor de slotparagraaf bewaard 

Natuurlijk zitten er in de toepassmg van het kategoneensysteem de nodige voet
angels en klemmen. Het is bijvoorbeeld lang niet altijd eenvoudig vast te stellen 
in welke sociale situatie het betreffende publiek verkeert En het is juist die 
situatie die de betekenis van de tekst-eenheid mede bepaalt. Daarom moet het 
aannemelijk klinken, dat eenzelfde tekst, in ieder geval eenzelfde inhoud, m 
ongeveer dezelfde vorm gebracht geheel verschillende emoties kan oproepen, 
hetgeen in de Nederlandse cabaretgeschiedems niet onbekend is O. 
De voorzichtigheid bij het interpreteren naar aanleiding van de hoorbare reakties 
lachen en/of klappen mag derhalve niet worden onderschat. Want deze uitingen 
die doorgaans op hun psychologische of sociaal psychologische mérites worden 
bestudeerd m het sociaal wetenschappelijk onderzoek, krijgen in deze studie een 
sociologische dimensie opgeplakt. — Een dergelijke operatie is trouwens al eerder 
in de sociologie onderwerp van studie geweest. Zo heeft de Amerikaanse kollega 
Rose L. Coser in een aantal empirische studies over het lachen eveneens vooral 
de sociale komponent bestudeerd en zij is daarbij tot de konklusie gekomen dat 
humor c.q. lachen door de sociale situatie sociologisch herkenbare effekten ople
vert2) -

Het is dan ook met zozeer de wat ongebruikelijke gedachte dat lachen en/of 
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klappen verbonden wordt met de sociologie die tot de vereiste voorzichtigheid 
maant maar veel meer de vraag die daaraan vastzit, de vraag naar het waarom. 
Lacht dit publiek zijn agressie of twijfel weg of lacht het omdat het (uiterst) 
kontent is met de sociale situatie waarin het verkeert? Het antwoord op derge
lijke vragen kan niet altijd uit de tekst alleen worden afgeleid maar vaak mede 
door de voorkennis van het betreffende publiek. Doch zelfs als er een redelijke 
voorkennis van het publiek dat het te analyseren programma frekwenteert be
staat, is het soms nog uiterst moeilijk de gemarkeerde tekst op een duidelijke 
manier te köderen. Een zich hierbij voordoende komplikatie is bovendien het 
feit, dat er in het gemarkeerde tekstdeel kan worden gerefereerd aan verschillen
de emoties — agressie en skepsis - , waarbij het niet altijd duidelijk is welke 
zingeving het meest prevaleert. Een vaak met het voorgaande verband houdende 
kwestie is het elliptische woordgebruik in het cabaret dat op niet altijd even 
gemakkelijk te herkennen presupposities te herleiden is. 
Een andere komplikatie is gelegen in de omstandigheid, dat er geen zuivere typen 
cabaret zijn maar dat er altijd sprake is van dominanties. Dat betekent, dat een 
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bepaalde kategorie weliswaar (veel) vaker zal voorkomen in een bepaalde domi
nantie, maar dat die kategorie niet uitsluitend in die dominantie zal voorkomen. 
Integendeel, in dit onderzoek moet er van worden uitgegaan, dat alle kategorieën 
in alle dominanties zullen voorkomen, waarbij alleen de frequenties verschillen 
— die verschillen in frequentie bepalen dan ook het profiel. Dat er derhalve nooit 
kategorieën kunnen worden uitgesloten bij de analyse van een cabaretprogram-
ma, maakt het onderzoek niet gemakkelijker. 
Tot zover een overzicht van de meest in het oog springende hindernissen. 

Het bespreken van de zeven kategorieën zal ik vooral illustreren aan de hand van 
tekstgedeelten uit cabaretprogramma's die voor dit onderzoek zijn geanalyseerd. 
Bovendien zal ik er naar streven de voor een bepaalde kategorie te kiezen illustra
ties uit dat cabaretprogramma te halen, dat sterk op de te bespreken kategorie 
'leunt'3). De volgorde van de kategorieën zal, zoals in het voorgaande is gezegd, 
parallel lopen aan de volgorde van de dominanties. De eerste kategorieën komen 
derhalve veel voor bij de eerste dominanties; bijvoorbeeld kategorie I vooral bij 
dominantie A etc.4). 
Hoewel het wellicht wat voorbarig en mogelijk zelfs overdreven is, wil ik er alvast 
op deze plaats op attenderen, dat generaliserende uitspraken die onomstotelijk 
de samenhang aangeven tussen een bepaalde sociale situatie en een daarbij beho
rend frequentiepatroon van koderingen in dit onderzoek niet mogen worden 
verwacht. De pretenties in dit onderzoek mogen eigenlijk niet verder gaan dan de 
pretenties die bij een onderzoek van een explorerend karakter passen, te weten 
het aangeven van vermoedelijke tendenties. 

2, Kategorie I; de maatschappij-kritische teksten 

Er zijn bij het cabaret regelmatig teksten te beluisteren waarin kritiek wordt 
geuit op bepaalde situaties en/of bepaalde personen. Deze teksten zullen vooral 
voorkomen onder maatschappelijke groeperingen die zich afzetten tegen de be
staande maatschappelijke situatie. Daarbij zal er vaak een zekere durf nodig zijn 
om het omringende en veelal overheersende leefpatroon als niet-deugdelijk te 
kijk te zetten en vermoedelijk helpt de zwart-wit schildering daarbij. 
Het is vooral in de cabaretsfeer, dat gelijkgezinden met een dergelijke overtrok
ken schildering een goede uitlaat voor hun gevoelens hebben. Immers, het spelen 
met onderwerpen in het cabaret kan zich verliezen in een zekere ongenuanceerd
heid; denk bijvoorbeeld aan de karikaturale, sterk overtrokken, uitbeelding van 
een onderwerp. Het is vermoedelijk ook deze ongenuanceerdheid die de saamho
righeid onder de ontevredenen verstevigt en het élan aanwakkert; een faktor 
waar ik in de volgende pagina's nog op terug kom. 

Het delikate van de teksten die in deze kategorie thuis horen is, dat het nog (net) 
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cabaret is als het, uiteraard voorzien van een adekwate vormgeving, bij kritiek 
blijft. Als het verder gaat, dat wil zeggen als de fase van de kritiek is overschre
den en de nieuwe koers, het nieuwe gedragspatroon, wordt uitgezet, is de caba-
retformule verlaten en is het meestal een volledig politieke affaire geworden^) 
Tot een dergelijk 'niveau' hoeft het echter niet te komen in de makro-sociolo-
gische sfeer van demokratie en pluralisme waarbinnen, zoals in hoofdstuk 3 is 
uiteengezet, het cabaret kan gedijen Wel in totalitaire systemen - nazi-Duitsland 
of Oost-Duitsland — maar in die sfeer gedijt dan ook geen cabaret 
Toch zit de sociale situatie waarbinnen de maatschappij-kritische cabaretdomi-
nantie zich voordoet dicht tegen die grens aan en de 'flirtations' met een nieuwe 
dus een betere koers zijn soms zeer herkenbaar^) 

7We processen 
Het is zeker voor de sociologie interessant, dat er bij deze sociale situatie sprake 
is van twee opvallende processen die deels door dezelfde aktiviteit worden ge
voed, enerzijds verwijdering tussen de antagonistische groeperingen en anderzijds 
een verstrengeling en centralisering binnen elk van de partijen Het is met name 
de Duitse socioloog Georg Simmel die m zijn verhandelmg over 'der Streit' deze 
processen m die situatie heeft bestudeerd?) 
Centrale momenten m de intra-groep relaties, aldus Simmel, zijn het verenigen 
— het 'Zusammennehmen' — van de strijdenden en het centraliseren van de 
ideeën en overtuigingen. Daarmee wordt ook de al eerder besproken zuiverheid 
gediend want leden die twijfelen over de tegenpartij, van wie het imago zich 
gekoncentreerd vastzet, moeten óf hun twijfels laten varen óf de groepering uit. 
Toegevendheid en het zoeken naar kompromissen als oplossingen zijn m feite 
uitgesloten. Overigens behoeft men in deze sociale situatie met altijd tot de strijd 
over te gaan. Het onbehagelijk-vijandige gevoel kan zich beperken tot een ge
meenschappelijke stemming binnen de kollektiviteit Men weet, als men elkaar 
ontmoet, dat men bij elkaar hoort voor zover er een gelijksoortig praktisch 
belang tegenover een derde is, zonder dat men die derde daadwerkelijk bestrijdt 
Wellicht benadert de hier bedoelde stemming het meest de in deze paragraaf te 
bespreken cabaretdominantie, er is een stemming (in de zaal) van saamhorigheid 
tegen de gemeenschappelijke vijand, bijvoorbeeld de kapitalisten, waar men zich 
ruimschoots en duurzaam tegen kan afzetten 

Doch strijd of geen strijd, de mate van intolerantie tegenover de vijand moet 
hoog zijn, hetgeen m ieder geval nodig is om het vereiste élan te verkrijgen In 
hoofdstuk 3 is bij het begrip kollektiviteit in dit verband gesproken over het 
opladen van het 'wij-gevoel' om de tegenpartij goed uitgerust tegemoet te treden 
De verschijnselen die zich hierbij voordoen zijn onderzocht door de socioloog 
W.G. Sumner die zijn bevmdingen hieromtrent heeft neergelegd in de bekende 
theorie van de 'in-group' en de 'out-group' gevoelens^) Zo onstaat er m dit 
spanningsveld vrij gemakkelijk een sterk vertekend, gestereotypeerd, beeld van 
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de tegenpartij die verantwoordelijk wordt gesteld voor de (vermeende) slechte 
situatie waar de ontevredenen gelijkgezind in verkeren, hetgeen extra verbroe
dert. 
Ook in het soort cabaret waar deze eerste kategorie frekwent voorkomt wordt de 
tegenpartij gemakkelijk verantwoordelijk gesteld voor alles dat tegenloopt. Het is 
zeker in dat cabaret nogal eens 'de schuld van het kapitaal'. In de sociale weten
schappen is dit mechanisme bekend als het zondebokverschijnsel. Hierbij speelt 
de stereotypering, bijvoorbeeld 'alle Joden zijn inferieur' of 'alle Joden maken 
zich schuldig aan uitbuiting' een belangrijke гоі^). 
Het is niet ondenkbaar dat de polarisatie op politiek gebied ten onzent in de 
laatste jaren (bewust of onbewust) met gevoelens van wederzijdse afkeer heeft 
gewerkt. Dit niet alleen om de tegenstelling tussen de politieke partijen duidelijk 
te maken maar ook — óf vooral — om de interne verbondenheid te versterken. 
Partijpolitieke strategieën gaan, zoals in hoofdstuk 2 al is opgemerkt, het cabaret 
te boven. Het is echter wel zo dat (bepaalde) cabaretiers in hun programma's 
soms een flinke scheut van hun politieke voorkeur c.q. afkeer gietenlO). 

Welke emotie(s) wordt (worden) er bij deze kategorie opgeroepen? 
Het ligt voor de hand, dat in deze teksten de naar boven komende gevoelens ten 
aanzien van de vijandige of slechte buitenwereld weinig vriendelijk zijn. Ik heb 
dan ook na vele observaties en ondersteuning vanuit de literatuur de vigerende 
emotie in deze kontekst agressie genoemd. Misschien een wat scherp etiket voor 
het cabaret maar ik hoop toch aan te kunnen tonen dat het een vrij aannemelijk 
etiket is. 
Trouwens van die agressie kan in ieder geval worden gezegd dat ze naar twee 
kanten snijdt; enerzijds verscherpt ze het onderscheid naar buiten en anderzijds 
wordt de solidariteit er naar binnen toe sterker door aangetrokken, effekten 
waar men op dat moment juist om verlegen zit. Enige ondersteuning van deze 
stelling heb ik gevonden bij de studie van sociale verschijnselen die dicht tegen 
het cabaret aanliggen. 
Van de al genoemde politieke tekenaar Albert Hahn, die de maatschappelijk 
slechte situatie van de arbeiders toch vaak humoristisch wist weer te geven, 
wordt gezegd, dat hij met zijn prenten geselde. Hij wilde de sociale misstanden 
duidelijk maken en daarbij tegelijkertijd de schuldigen aanwijzen. Soms spreekt 
er zelfs al een verlossing van de sociaal onderdrukte groepering door in zijn 
tekeningen^ 1). Overigens moeten ook bij Hahn de gelederen gesloten blijven en 
zal in volstrekte solidariteit de strijd van de arbeiders tegen de maatschappij, 
althans tegen degenen die de koers van dat moment bepalen, worden gevoerd^). 
Een ander sociaal verschijnsel dat in feite het cabaret in statu nascendi is, is de 
verbale grap die binnen de groepering rondgaat over een of meer andere groepe
ringen. Ook hier zijn gevoelens van agressie en animositeit duidelijk in het ge
ding. Zijderveld vermeldt dit genre grappen in een studie van Middleton over de 
verhoudingen tussen de rassen in de Verenigde Staten van Noord-Amerikal 3). In 
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dit soort grappen gaat de agressie vaak gepaard met een zeker gevoel van superio
riteit, wellicht ingegeven door het verlangen dat door het beter zijn van de eigen 
kuituur de tegenpartij uiteindelijk het onderspit zal delven. Zelfs in de galgenhu
mor zijn deze gevoelens nog herkenbaar. 
Salcia Landmann heeft die gevoelens diverse malen gesignaleerd in Joodse Witze, 
met name in de periode van het ghetto-bestaan in Oost-Europa en tijdens het 
nazi-regime. Uit het begin van de Hitler-periode heeft zij een aantal Witze verza
meld waaruit agressie, angst maar soms ook het gevoel van superioriteit spreekt. 
Van deze grappen twee voorbeelden. 

'1933. In een Duits gemeentehuis komt een Jood met het verzoek, zijn naam 
te mogen veranderen. De ambtenaar: 'Over het algemeen beginnen wij daar 
niet aan. Maar als и er een zeer gewichtige reden voor hebt, zouden wij 
eventueel een naam-verandering in overweging kunnen nemen. Hoe heet и 
dan? ' 
'Adolf Stinkfuss '. 
'Ja, dan begrijp ik dat и uw naam wilt veranderen. En hoe zoudt и dan willen 
heten? ' 
'Moritz Stinkfuss"!4). 

De weerzin tegen het nazi-regime in het bijzonder tegen de leider is duidelijk. De 
Jood wil er zelfs in geen enkel kenmerk iets mee te maken hebben. De volgende 
Witz ligt ongeveer op hetzelfde niveau, alleen met dit verschil dat de agressie ook 
met angst gepaard gaat. Naar mijn indruk gaat het hier trouwens om een veel 
hachelijker situatie, waardoor de humor ook wat wrang is en de grap een voor
beeld van galgenhumor wordt. 

'SS-commandant tegen Jood: 'Als jij kan raden, welk van mijn ogen van glas 
is, laat ik je los'. 
De Jood: 'Het linker oog'. 
SS-commandant: 'Dat is goed! Hoe heb je dat zo gauw kunnen zien? ' 
De Jood: 'Het keek me zo menselijk aan "^). 

In het cabaret zelf wordt de emotie 'agressie' wat meer aangekleed dan in de 
korte Witz maar zij is ook dan zeer duidelijk herkenbaar. Vermeld is al dat de 
eerste cabaretiers, ook die ten onzent (zoals Eduard Jacobs) een repertoire had
den dat er niet om loog. Maatschappelijke misstanden werden uitgebreid bezon
gen, de schuldigen werden genoemd en sommige bezoekers werden niet gespaard, 
want ook zij konden immers debet zijn aan die slechte situatie. 
Het cabaret van nu kent die agressieve sfeer nog steeds. Er zijn namelijk program
ma's waarin deze sfeer domineert, hetgeen niet zonder betekenis is voor het 
publiek dat deze programma's frekwenteert. Nauwkeurig onderzoek van het in 
hoofdstuk 3 al genoemde programma 'Neerlands Hoop Express' laat vele mo
menten van die emotie voelen; soms erg duidelijk, soms minder. Uit dit program
ma, waarvan het profiel in het volgende hoofdstuk zal worden weergegeven, 
komen de volgende voorbeelden16). 
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In de conférence 'meenemen of opeten' wordt de situatie in een snackbar be
schreven. De kern van deze conférence — zo is er bij de analyse geoordeeld — 
gaat over de binnenkomst in de bar van twee journalisten van het weekblad 
Elsevier - die trouwens even later Guus en Ferry blijken te heten — verkleed als 
Heli's Angels met de bedoeling een onderzoek te doen naar de kroketten in 
Nederland. Op die opmerking wordt door het publiek met een lach gereageerd en 
bij de analyse is dat tekstdeel in kategorie I gekodeerd. 
In de eerste plaats, omdat het weekblad Elsevier in deze sociale situatie — het 
publiek bestaat immers overwegend uit maatschappij-kritische jongeren die wei
nig met de gevestigde burgerij van doen willen hebben — wordt gezien als de 
spreekbuis van de tegenpartij, te weten het konservatieve, burgerlijke, kapitalis
tische deel van de bevolking 17). In de tweede plaats vanwege de manier om 
uitgebreid en pseudo-diepzinnig onderzoek te doen over randverschijnselen, zoals 
de kwaliteit en de konsumptie van kroketten. 
Een ander voorbeeld is het liedje 'mayonaise', waarin de monotone, vervreemde 
arbeid van een ongeschoolde jeugdige wordt bezongen. Voor haar vergaan de 
dagen in zinloosheid en een van de weinige dingen waar ze alert op moet zijn is 
het halen van het aantal voorgeschreven arbeid shandelingen — zesduizend-
zesendertig mayonaise-potten dichtdraaien. Dit liedje krijgt een fors applaus en 
bij de analyse is deze tekst ondergebracht in kategorie I, omdat het werd uitge
legd als kritiek op de inrichting van het kapitalistische stelsel. 

Een derde voorbeeld komt uit de conférence 'eenzaamheid'. Daar passeert op 
een gegeven ogenblik de neger 'Moustasch' de revue. Naar aanleiding daarvan 
wordt gezegd dat negers van die geweldige gebitten hebben 'je ziet ze haast nooit 
bij de tandarts, ze kunnen het ook niet betalen'. Op dat betalen reageert het 
publiek met een lach, hetgeen bij de analyse is uitgelegd als instemming met de 
ontmaskering van het absurdisme dat in het vooroordeel ligt opgesloten. 
Deze neger koestert in diezelfde conférence trouwens het voornemen een eind 
aan zijn leven te maken, waarbij hij onder andere een keer van één van de 
Amsterdamse (? ) bruggen springt en dan in een rondvaartboot met Amerikaanse 
blanke toeristen terechtkomt. De vakantiegangers denken dan dat deze akrobaat 
hun schoenen komt poetsen. Ook dit levert een lachreaktie op en de betreffende 
tekst is bij het onderzoek in kategorie I beland omdat die tekst werd begrepen 
als een kritiek — overigens niet zo'n forse — op de stratifikatie in de westerse 
maatschappij waar negers slechts schoenpoetsers mogen zijn. 
Een laatste voorbeeld uit dit programma komt uit het nummer 'Freeks frituur 
spreekuur'; een conférence, die bij de analyse wordt beschouwd als een parodie 
op een van de vele radiospelletjes zoals het spel 'raden maar'. Dat is voor dit 
publiek een infantiel gebeuren, waar men weinig mee van doen wil hebben 18). 
De weerzin — agressie is wel een wat zwaar woord in dit geval — is gekodeerd op 
de naïeve opmerking van de 'spelleider' die als volgt luidt: 'Mag ik u eens vragen 
mevrouw Klapstuk, bent u gehuwd? Dat gaat u even aan uw man vragen'. 
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In dit programma domineert deze kategorie, hetgeen in overeenstemming is met 
de mentaliteit van de bezoekende kollektiviteit. Een maatschappij-kritische kol-
lektiviteit kreëert dus een maatschappij-kritisch cabaretprogramma. 
Met dat kreëren wil ik nog eens benadrukken dat het cabaret een sociaal ver
schijnsel is en niet is te reduceren tot de aktiviteiten van de of een cabaretier. In 
het volgende hoofdstuk zal ik, zoals vermeld, de volledige analyse van dit pro
gramma volledig weergeven om deze opvatting nader te adstrueren. 
Deze kategorie komt echter zoals alle andere kategorieën ook in cabaretprogram-
ma's met een andere dominantie voor, maar dan veel minder en zeker niet 
overheersend. De met die andere dominanties korresponderende sociale situaties 
eisen blijkbaar niet zo dringend dat men zich hecht aaneensluit. Bovendien zijn 
die andere dominanties, met name die van de twijfel en die van de relativering 
zoals uit de bespreking van de volgende kategorieën zal blijken, veel toleranter 
naar buiten omdat het eigen gedragspatroon minder vanzelfsprekend wordt. Dat 
neemt niet weg dat deze eerste kategorie, waarin de afkeer c.q. het zich afzetten 
tegen andere groeperingen aan de orde is, toch wel een enkele keer wordt gesig
naleerd. 

In de eerste plaats omdat het zich onderscheiden van andere groeperingen toch 
een van de voorwaarden is om als eigen groepering te (blijven) bestaan 19). Het is 
namelijk een van de middelen om de eigen-geaarde ordening 'levend' te houden. 
Bovendien mag niet worden vergeten dat, zoals in hoofdstuk 3 ook al is vermeld, 
het voor de leden van een groepering van existentieel belang is bij een herkenbare 
ordening te behoren. Mensen gedragen zich naar een bepaald referentiekader en 
worden er in het sociale verkeer eveneens op herkend. Vandaar dat het groepson-
derscheid, hoe zwak dan ook, er toch moet zijn en om die reden komt agressie, 
al is het maar weinig, in de andere dominanties voor. 
In de tweede plaats krijgt deze kategorie in de andere dominanties toch nog 
enige vulling omdat het een van de mogelijkheden is de minimaal vereiste kon-
sensus binnen de groepering te bewerkstelligen20). 
Dat zijn dan twee betrekkelijk zwakke funkties van deze kategorie bij andere dan 
maatschappij-kritische dominanties c.q. situaties. Een andere reden om bijvoor
beeld in het cabaret van twijfel van deze kategorie een enkele maal gebruik te 
maken is naar mijn indruk dat men — hoewel in een proces van twijfel over de 
verandering — vrijwel zeker weet in welke richting die verandering niet moet 
gaan. 
Het zijn dan ook de overigens weinige opmerkingen in die richting die als agres
sief — venijnig — zijn te betitelen. Zo zal een maatschappelijke groepering die 
over haar politieke koers begint te twijfelen en tengevolge daarvan voorzichtig 
naar links gaat bewegen best wel wrevelige opmerkingen kunnen maken naar de 
extreem rechterzijde in de politiek. 

In het programma 'De Lachende Kerk' — een programma met dominantie В — 
zitten een paar opmerkingen die om bovengenoemde redenen, vooral de laatstge
noemde, in kategorie I kunnen worden ondergebracht. 
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Een van die opmerkingen gaat over het celibaat van de priesters. Er zijn in 
katholiek Nederland ten tijde van dat programma namelijk al heel duidelijke 
twijfels over de celibaatsplicht, de uittredingen uit het ambt worden openbaar en 
min of meer massaal. Men verwacht van het tweede Vaticaans Koncilie dat in die 
periode gaat beginnen een oplossing voor deze kwestie maar men vreest tegelij
kertijd een afwijzing van Rome. 
In het programma wordt dit onderwerp 'behandeld' in het nummer 'de hemel'. 
Jansen is daar engel-rondleider en heeft het in die betrekking over de celibaats-
kwestie. Hij zegt er het volgende van: 'Dan vragen ze (dat zijn de binnengekomen 
zielen der overledenen v.d.B.) me weleens: Hoe doe je het met de priesters die 
boven komen/ Ik wacht altijd tot ik twintig eerwaarde heren heb, zet ik ze in 
een rij en dan zeg ik: heren wilt и even luisteren. Iedereen die weleens gedacht 
heeft laat Rome het celibaat opheffen, één stap naar voren! Laatst deden er 
negentien een stap naar voren, ik zeg gaat и even naar de wachtkamer en neemt и 
die dove ook mee? "21 ). 
Er is een forse reaktie na deze opmerking; een lachreaktie plus een applaus. Bij 
de analyse is verondersteld dat het katholieke publiek deze celibaatsplicht sterk 
betwijfelt maar dat het 'Rome' weleens zou kunnen zijn die deze kwestie zal 
ophouden en daar reageert men wat wrevelig op. Het is bekend dat met name de 
celibaatskwestie een van de punten is geweest die even later de verhouding 
Rome-Utrecht erg delikaat heeft gemaakt. 

Schrale humor in deze /categorie 
Opmerkelijk voor de humor in deze kategorie is dat ze over het algemeen een 
schraal karakter heeft. Tekstgedeelten in de richting van de 'out-group' tenderen 
snel naar een zeer karikaturaal, zeer ongenuanceerd, imago van de tegenpartij. 
Het uitschelden ligt op de loer. 
Als men echter in deze sociale situatie toch cabaret wil blijven bedrijven zal er in 
de eerste plaats wat de vormgeving betreft de nodige kreativiteit aan te pas 
moeten komen, hetgeen kan zoals uit de gegeven voorbeelden blijkt. Maar harde 
opmerkingen worden niet alleen cabaretesk door een aangepaste vormgeving 
want de vorm is nu eenmaal, zoals in hoofdstuk 2 omstandig is aangegeven, 
ondergeschikt aan de inhoud. Het is daarom primair de intentie van de inhoud 
die bepaalt of de vertolking nog (net) cabaret is of (duidelijk) over de cabaretfor-
mule is heengeschoten. Wellicht is het daarom juister om het cabaret van maat
schappij-kritische groeperingen als agressiefachtig in plaats van agressief te betite
len. 
Met deze nuancering wil ik aangeven dat de sociale situatie nog niet volledig 
geblokkeerd is maar middels humoristische wendingen — pijnlijke tegenstrijdig
heden — een vleugje mildheid of aarzeling inhouden. Zoals al verschillende malen 
vermeld reserveer ik de harde, ongenuanceerde, agressie primair voor die sociale 
situaties die zich koesteren in een politiek totalitair klimaat. Een goed voorbeeld 
van eigen bodem was het optreden van het Paulus de Ruytercabaret. Dit cabaret 
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verzorgde in de oorlogsjaren geprotegeerd door de Duitse bezetter een wekelijks 
radioprogramma voor de Nederlandse luisteraars met de bedoeling dat Nederland 
zich hecht pro-Duits aaneen zou sluiten. Dit moest dan worden bereikt door zich 
gezamenlijk fel af te zetten tegen de Bolsjewieken, de Geallieerden en de Jo-
den22). Het behoeft na het voorafgaande nauwelijks betoog dat een deigelijke 
intentie ook al is ze vormtechnisch nog zo perfekt niet meer in de cabaretfor-
mule past. 

Wordt de sociale situatie nog extremer? 
Tenslotte resteert de vraag hoe de betrokken kollektiviteit in deze betrekkelijk 
geladen situatie zich verder ontwikkelt. Is het maken van cabaret in deze situatie 
een indikatie voor een verdere polarisatie of is het juist een indikatie voor het 
hoogtepunt van de polarisatie? 
Vanuit het cabaret kan daar naar mijn indruk geen antwoord op worden gegeven. 
De konstatering op basis van het beschikbare empirische materiaal mag niet 
verder gaan dan de vaststelling dat de betreffende kollektiviteit redelijk opge
wonden is en dat alle denkbare ontwikkelingen voor de hand liggen. 
In dit verband kan er worden geattendeerd op de vaak zo schrale grappen over 
Surinamers die vooral sinds 1975 in Nederland cirkuleren, vermoedelijk vooral 
onder een bepaalde kollektiviteit van Nederlanders. Zijn die grappen, die toch 
boordevol animositeit zitten, een emotioneel eindpunt van de onderdrukte agres
sie of zijn ze de prélude van een voortschrijdende agressie? 
Nogmaals, het optreden van het cabaret kan daar geen uitsluitsel over geven. Het 
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is misschien al interessant genoeg als via dit sociale verschijnsel de vigerende 
animositeit kan worden vastgesteld. De prognose blijft evenwel ongewis en wel 
omdat de symbolische (waaronder de verbale) agressie een ambivalent verschijn
sel is dat naar twee tegengestelde kanten kan omslaan. Ze kan de troepen te 
wapen roepen en aldus van verbale in daadwerkelijke agressie omslaan — de 
Wertheimhypothese - ; ze kan echter ook door kanalisatie van de emoties tot 
(een tijdelijke) oplossing van de spanning leiden — de hypothese-Zijderveld. In 
het eerste geval is er voorlopig een cabaret-loos tijdperk aangebroken. In het 
tweede geval krijgen de andere dominanties hun kans. 

3. Kategorie Π; een toenemende onzekerheid over het direkte sociaal-kulturele 
leefkader 

In hoofdstuk 3 is uitgebreid betoogd dat de kern van het sociale verschijnsel 
cabaret zich bezighoudt met het krijgen van zicht op (eventuele) veranderingen 
binnen het eigen sociaal-kulturele leefkader. Het gaat daarbij met name om de 
verandering binnen het sociaal-kulturele leefkader 'kollektiviteit' die immers 
voor de leden van de betrokken groepering zoveel betekent, dat zelfs hun wijze 
van existeren in het geding komt23). 

In de typologie van dominanties zoals die in hoofdstuk 2 is gegeven levert deze 
sociale situatie een eigen-soortig cabaret op, aldaar het cabaret met dominantie В 
genoemd. Het ligt voor de hand dat voor een ontwikkeling die de leden zo 
fundamenteel beroert een aparte kategorie is gereserveerd; zelfs meer dan één 
zoals straks zal blijken. 

Dat wat het cabaret c.q. de cabaretteksten die met deze sociale situatie van doen 
hebben typeert is de grote mate van onzekerheid die hier wordt verwoord. Dat 
lijkt alleszins aannemelijk, want de leden van de betrokken kollektiviteit worden 
ook onzeker. Niet alleen omdat ze enigszins aspireren naar verandering — die 
verandering suggereert immers een zekere vemiiming, bevrijding, van het be
staande gedragspatroon — maar vooral omdat het bekende gedragspatroon gaat 
wegvallen. En het is die bekendheid — die zo belangrijk is voor de mens in het 
sociale verkeer — waarvan men node afscheid neemt. 
Het is mede daarom ook een uitstekend moment om de humor te doen gedijen. 
Zijderveld heeft de humor er zelfs mee gedefinieerd door zijn uitspraak dat de 
humor tussen de orde (de ordening van het sociale verkeer) en de chaos ligt en 
daarom de ideologie overstijgt24). in een andere sociologische studie over de 
humor komt deze maatschappelijke gesitueerdheid eveneens ter sprake. Daar 
heeft men het over penibele situaties en het is dan de humor die dat penibele of 
de gespannenheid kan verlichten25). 
Het zijn overigens uiterst serieuze momenten voor het betrokken individu en de 
betrokken kollektiviteit, en juist die onzekerheid moet met een lach en een traan 
worden verwerkt. 
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Welke emotie(s) wordt (worden) er bij deze kategorie opgeroepen? 
In de eerste plaats is er zoals al vermeld sprake van opluchting. Men neemt alvast 
gedeeltelijk afstand van een gedragspatroon dat niet meer als adekwaat en soms 
zelfs als beperkend wordt ervaren. Met de al eerder aangehaalde filosoof Bergson 
zou hier van een mechanisch gedragspatroon kunnen worden gesproken dat niet 
alleen opvalt, maar ook niet meer zo geloofwaardig is. 
Het is echter niet louter opluchting, wat de individuen in die situatie bezielt. Er 
speelt ook een gevoel van angst mee — 'kan ik (kunnen wij) dit of dat nu wel 
achterwege laten? ' of 'behoef ik (behoeven wij) niet meer zo te denken? ', 'mag 
het wel anders, want wat ik (wij) eerst deed (deden) was toch altijd goed? '. 
Hieruit blijkt dat naast (en vaak nauw verweven met) de angst of het wel juist is 
het oude af te zweren zich ook de weemoed voegt om het oude dat dreigt teloor 
te gaan. 
De verandering zwenkt als het ware tussen de emoties opluchting en angst heen 
en weer en vindt daarbij als middelpunt de twijfel. Het is de twijfel over het 
afscheid van het oude en het onbekende van het nieuwe, van de toekomst. Er 
zou in deze situatie zelfs van een zeker gedragsvakuüm kunnen worden gespro
ken en het komplexe van de situatie wordt in de cabaretteksten die daarop 
betrekking hebben vertolkt. Ook hier is een 'Spiel mit dem erworbenen Wissens
zusammenhang des Publikums'. 
Maar juist op de breuklijn van het bekende naar het onbekende zijn de even-
wichtssituaties waar de mens op gesteld is uiterst broos, zo heeft de sociaal
psycholoog L. Festinger aangetoond^). Het is de cabaretier die door dat dunne 
evenwicht heenprikt en het labiele van de situatie laat zien. 
Spanning in de vorm van angst en ontspanning vooral in de vorm van opluchting 
wisselen elkaar af. In de humoristische kontekst van het cabaret komen deze 
emoties aan de oppervlakte en worden dan meestal fijntjes weggelachen, niet 
weggebulderd. Want de lach van de opluchting ligt hier dicht tegen de traan van 
de weemoed of de grijns van de angst aan. 
Het gaat hier om een uiterst subtiele en veelzijdige aangelegenheid en in principe 
behoren alle zaken die in het cabaret worden 'besproken' en bezongen betreffen
de de verandering en het daaraan gepaard gaande vakuüm in deze kategorie II 
thuis; de kategorie van de twijfel over de ontwikkeling van de koers binnen dte 
eigen kollektiviteit. 
De mooiste voorbeelden zijn natuurlijk die stukjes conférence of die liedjes die al 
die emoties van weemoed en angst naar opluchting en omgekeerd, resulterend in 
twijfel, in één pregnante tekst uitdrukken, maar die voorbeelden zijn dun ge
zaaid. Meestal koncentreert de betrokken tekst zich op het een of op het ander, 
zoals in de nog te geven voorbeelden tot uiting zal komen. 

De hier besproken situatie is trouwens ook buiten het cabaret om te registreren 
aan de hand van de grappen die de mensen met elkaar maken over dit soort van 
veranderingen. Zo suggereert Salcia Landmann een verband tussen het losmaken 
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van de Joden uit het orthodox-religieuze gedragspatroon en de invloed van de 
Verlichting. Deze ontwikkeling heeft ze ook vastgelegd in een aantal Witze, die 
gekategoriseerd zijn als 'ketterijen'. 
Een van deze Witze gaat dan ook over het verbod om varkensvlees te eten 
alsmede het verbod tot het drinken van rode wijn in het gezelschap van heide
nen. Met dit laatste wilde men namelijk voorkomen, dat Joden zouden deelne
men aan drankoffers voor de goden en zeer vrome Joden zouden daarom nog 
steeds uitsluitend in joods gezelschap wijn drinken. Deze voorschriften zijn ech
ter in een dynamische tijd moeilijk te handhaven. Vandaar dat men ze in een 
Witz stopt, waar in een absurde kontekst de twijfel aan hun geloofwaardigheid 
tot uiting moet komen. 
De betreffende Witz luidt aldus: 

'Een Jood en een officier zitten samen in een coupé. De officier eet en biedt 
de Jood beleefd een broodje met ham aan. De Jood weigert spijtig. De 
officier eet de broodjes allemaal alleen op en biedt daarna de Jood wat rode 
wijn aan. De Jood weigert weer. 
Officier: 'Hebt и dan helemaal geen honger of dorst7 ' 
Jood: 'Dat wel, maar onze spijswetten zijn erg streng. ' 
Officier: 'Mag men ze nooit overtreden 7 ' 
Jood: 'Nee, alleen als men in levensgevaar verkeert.' Hierop trekt de officier 
zijn revolver en dreigt. 'Drink of ik schiet'. 
De Jood drinkt. De officier, die zijn grapje berouwt: 'Bent и nou erg kwaad 
op me? ' 
Jood: 'Ja, natuurlijk. Waarom hebt и die revolver niet al daarstraks bij de 
ham getrokken? '27) 

In het cabaret komt deze twijfel eveneens heel duidelijk naar boven maar iets 
later dan in de Witze die men bijvoorbeeld op straat tegen elkaar vertelt. Het 
kost immers enige tijd en moeite om dit soort grappen te verzamelen tot er een 
kompleet cabaretprogramma is. 
Bovendien kost het de nodige tijd voordat een cabaretier bij zijn publiek bekend 
is en iedereen hem wil beluisteren. Dit tijdsverschil is ook wel aanwijsbaar bij het 
cabaretprogramma 'De Lachende Kerk', want de zogenaamde pastoorsmoppen 
hadden in feite vaak dezelfde inhoud als vele grappen uit het genoemde cabaret
programma. Ze waren er echter eerder dan het cabaretprogramma, een beetje 
voorbehouden aan de klerus en natuurlijk veel minder geraffineerd dan die van 
de cabaretier. 'De Lachende Kerk' is daarentegen de bevestiging van het feit dat 
alle leden van de kollektiviteit het niet meer (behoeven te) weten. 
In het volgende hoofdstuk zal een volledig overzicht van dit programma worden 
gegeven en enige informatie uit andere bron om het ontstaan en gebeuren van dit 
programma te begrijpen. Nu slechts een paar tekstgedeelten waaruit deze groeps-
twijfel duidelijk spreekt. 
Een van de kwesties waar de Christenen, zeker de Katholieken, van dat moment 
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het moeilijk mee hadden is het beeld van het hiernamaals, van de hemel. Men 
had via de pastorale zorg een uiterst naiève — zo vindt men overigens pas later — 
voorstelling van de hemel. Heel idyllisch was het allemaal, een geheel van groene 
weiden en bloeiende bloemen, waar lieftallige en eeuwig gelukkige wezens rond
sprongen en dat allemaal onder de tonen van de meest verrukkelijke muziek. Bij 
de vele verdwijnende zekerheden van dat moment krijgt ook die veronderstelling 
een knauw. Men zoekt weliswaar naar nieuwe meer aangepaste beelden maar het 
kwaad is geschied. De zekerheid — een rustgevende zekerheid — is verdwenen; 
dat geeft angst — mogelijk de angst dat er dan misschien helemaal niets meer is 
na de dood — maar eveneens gevoelens van opluchting, omdat er meer mogelijk
heden voor het aardse leven verwacht worden. Een van de opmerkingen van 
Jansen over deze ontwikkeling luidt als volgt: 
'Tot slot van het programma gaan we even een bezoek brengen aan de hemeL 
Dat is weleens goed, dat и ziet hoe de hemel eruit ziet. U werkt er altijd voor, 
veronderstel ik (hier wordt door het publiek gelachen; v.d.B.) maar и hebt er 
geen idee van wat и te wachten staat. Dat is eigenlijk gek. De kost gaat toch wel 
een beetje voor de baat uit, hè? Wat doe je er allemaal niet voor, ik bedoel wat 
laat je er allemaal niet voor (ook hier lacht het publiek; v.d.B. ). ' 
Even later zegt Jansen over hetzelfde onderwerp, als de 'bezoekers' in de hemel 
zijn aangeland: 
'Zo nou ziet и het eens. Dit is de hemel, hemelsbreed, (een lachreaktie; v.d.B.). 
En de theologen beneden maar ruzie maken. De ene theoloog zegt dat de hemel 
een plaats is, de ander zegt: Nee, de hemel is een toestand. Komen ze hier, zien 
ze het: het is hier plaatselijk een toestand (een lachreaktie; v.d.B.). ' 
De opluchting over het benauwende van 'gisteren' komt hier tot uiting als er 
gesproken wordt over het achterwege laten van allerlei verboden zaken: 'Wat laat 
je er niet allemaal voor? ' En mocht de weemoed niet zo spreken in dit stukje 
conférence dan wordt de angst toch wel aangeraakt, die naar boven komt omdat 
het zekere perspektief van dat fraaie verblijf na de dood behoorlijk wankelt. 
Twijfel is er derhalve voldoende, uitmondend in de vraag 'is er nog wel een hemel 
en zo ja, wat moet je er dan voor doen om er te komen? Van die ontwikkeling 
getuigt trouwens de diskussie onder de theologen 'het is geen plaats maar een 
toestand'. 

Een ander voorbeeld uit dit programma gaat over het mondig worden van de 
leek. De mensen worden zich in die periode bewust van een aantal zaken — zo
wel binnen als buiten de kerk — en uiten daar hun mening over; meestal als het 
om ongenoegens gaat. Dat lucht op maar het roept, zeker in de beginperiode van 
de mondigheid, tegelijkertijd de vraag op of dat allemaal maar zo kan; twijfel 
dus. 
Als Jansen in een programma een diskutabele zaak van dat moment, het gebruik 
van de antikonceptionele pil, heeft 'besproken', waarbij hij tegelijk de invloed 
van het Vaticaan op het wel of niet gebruiken van dat middel memoreert, zegt 
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hij daarop aansluitend: 'Je kan tegenwoordig toch een hoop zeggen'. Hierop 
wordt door het publiek gelachen - niet zo hard overigens — hetgeen bij de 
analyse is geïnterpreteerd als een uiting van twijfel of dit nu allemaal wel of niet 
kan en mag. 
Het is trouwens ook een van de zaken die, omdat ze nog half in de taboesfeer 
liggen, gekamoufleerd moeten worden besproken. Vandaar dat een dergelijke 
situatie zich uitstekend leent voor een elliptisch woordgebruik en de onderzoe
ker moet zich er dan ook van bewust zijn dat hij in dat geval met zeer groepseige-
ne zaken bezig is. De daarbij gebruikte wijze van vertolking is voor de groepsle
den direkt verstaanbaar maar de onderzoeker — meestal een buitenstaander - zal 
echter de nodige moeite hebben om door de versluiering en de gebruikte symbo
len heen de bedoeling te verstaan. 
Nog een ander voorbeeld gaat over het opheffen van het krematieverbod. Het 
kremeren is lang een zeer omstreden zaak geweest in christelijke kring in verband 
met de gedachte aan de jongste dag, waarop een ieder naar lichaam en ziel zou 
herrijzen. Het opheffen van dit verbod geeft de gelovigen de nodige moeilijkhe
den. Jansen zegt er het volgende van: 'En in ene wordt het hele verbod op 
krermtie opgeheven. Laat je je al die tijd niet kremeren '. Ook hier volgt een 
lachreaktie. 

Een laatste voorbeeld heeft betrekking op de gedachten over God. In de katho
lieke opvoeding is lange tijd voorgehouden dat men mocht vertrouwen op de 
oneindige goedheid van God, maar tegelijkertijd behoorde men eerbied, ontzag, ja 
zelfs angst te hebben voor de Schepper en de alom tegenwoordige Bestierder in 
het bijzonder als men van de voorgeschreven regels dreigde af te wijken. 
Het idee van God als de boeman is in de periode dat 'De Lachende Kerk' speelt 
wel grotendeels verdwenen — ofschoon vermoedelijk nog vele gelovigen lang met 
frustraties ten gevolge van dit soort opvattingen zijn blijven zitten. Dat zal de 
nodige opluchting hebben gegeven maar tegelijkertijd moet de vraag naar boven 
komen hoe de relatie met God dan wel moet worden gezien. In een conférence 
laat Jansen in dit verband een kloosterling met zijn overste twisten over het 
stiekeme gebruik door de ondergeschikte van de kloosterdrank. 
Het stukje conférence van deze dialoog, waarin de opvattingen over God ter 
sprake komen luidt als volgt: 'Ik moest bij vader abt komen. Hij zegt: Je mag 
niet stiekum van de kloosterdrank proeven. Ik zeg: Niemand ziet het. Hij zegt: 
De Grote Baas ziet het. Ik zeg: Nou, die houdt tenminste zijn mond'. 
Op die laatste opmerking wordt door het publiek uitbundig gereageerd met 
gelach en applaus, hetgeen bij de analyse is geïnterpreteerd als een forse ontla
ding van de verborgen angsten waar altijd mee is geschermd maar naast deze 
angsten moet men vrijwel onmiddellijk ook in twijfel geraken over hoe men nu 
over God moet gaan denken. 

Bovenstaande tekstgedeelten waren allemaal bestemd voor kategorie II en caba-
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retprogramma's van en voor maatschappelijke groeperingen in deze fase zouden 
hoog moeten skoren in deze kategorie. 
Dit betekent overigens niet dat deze kategorie uitsluitend aan deze ontwikkeling, 
beter nog aan deze dominantie B, is voorbehouden. Bij het analyseren van anders 
geaarde programma's (van een andere dominantie) komt deze kategorie namelijk 
ook voor maar dan natuurlijk veel minder en zij wordt dan overvleugeld door een 
andere kategorie. 
Zo zijn er in het cabaretprogramma 'Neerlands Hoop Express', een programma 
met een dominantie A-karakter, een paar gemarkeerde tekstgedeelten die bij de 
analyse in kategorie II zijn ondergebracht. Eigenlijk is dit ook wel begrijpelijk 
want er zit geen enkele kollektiviteit zo vast aan de eigen ideologie dat er niet 
over een of andere waarde, norm, doelstelling of institutie enige twijfel zou zijn. 
Alleen zijn die twijfelpunten spaarzaam, zeker in de geladen maatschappij-kri
tische sfeer. 
Een van de voorbeelden uit het programma 'Neerlands Hoop Express' komt uit de 
ook in de vorige paragraaf genoemde conférence 'meenemen of opeten', maar nu 
uit het begin van dit nummer. De conférencier heeft juist uit de doeken gedaan 
dat een snackbar een wat slordige en onhygiënische aangelegenheid is en vervolgt 
aldus: 'Iemand in een champignonsoep-jurk komt de snackbar binnen, zijn naam 
doet er niet toe..... Hans, hij loopt naar het buffet, bestelt een haring, en loopt 
enige tijd met het groene zeebanket boven het keelgat deinend rond onder het 
zingen 'Haring krisna, haring rama'. In dit stukje conférence heeft het publiek 
gelachen na het woordje 'Hans' en na 'Haring krisna, haring rama'. Daarbij is de 
reaktie op Hans bij de analyse in de nog te bespreken kategorie VI geplaatst. 
Het gaat nu echter om de niet al te uitbundige lachtreaktie die na 'rama' geregis
treerd is want het tekstgedeelte dat hiermee korrespondeerde is in kategorie II 
geplaatst. Hiervoor golden de volgende overwegingen: de kollektiviteit die op dit 
programma afkwam was doortrokken van een maatschappij-kritische gezindheid, 
maar had tevens behoefte aan een geestelijke verdieping die niet van de eigen 
Westerse kuituur was. Derhalve was er weinig affiniteit met het westerse Chris
tendom en veel meer met de overwegend vanuit het Verre Oosten overgewaaide 
vormen van kontemplatie. De ambivalentie is dan eigenlijk al ingebouwd want de 
samenhang tussen de stevige rechttoe-rechtaan maatschappij-kritiek en de kon-
templatieve sfeer die het alledaagse materiële gedoe overstijgt is uiterst dun. Als 
daar dan nog bijkomt dat sommige van die bewegingen wellicht een iets of wat 
profiteurachtige mentaliteit suggereren —in 1973 tijdens de tournee van dit 
programma dringen dit soort zaken door — en in hun maatschappij-opvatting 
soms een hiërarchische, 'rechtse' signatuur verraden, is het moment rijp voor de 
twijfel. 

Vandaar dat deze opmerking in kategorie II is beland. Deze twijfel schijnt overi
gens door de betreffende cabaretiers, Freek de Jonge en Bram Vermeulen, snel te 
worden overwonnen. Zij hebben van die kwasi religieuze bewegingen niet zo'n 
hoge dunk want op het einde van hun programma grijpen ze terug naar het 
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optreden van deze groepen en hebben het dan over 'slijmerige religieuze bewegin
gen'. Deze opvallende aversie was naar zijn mening (nog) niet bij het jonge 
studentenpubliek aanwezig. 

Duidelijke humor 
In deze paragraaf is al opgemerkt dat het in de sociale situatie van verandering en 
de daaraan gepaard gaande onzekerheid om echte humor moet gaan. Het betreft 
hier niet het afgeven op andere mensen of groeperingen zoals in de vorige katego-
rie. Men lacht nu om zichzelf en dat is een betrekkelijk genoegen; vooral als men 
het tweeslachtige van de situatie waarin men is terecht gekomen beseft en boven
dien in de gaten krijgt dat men zijn zekerheden kwijtraakt. 
Het gaat dan inderdaad om pijnlijke tegenstrijdigheden waar in hoofdstuk 2, 
toen het verschijnsel humor aan de orde was, over is gesproken. Meestal regis
treert men daarbij geen onbedaarlijk gebulder dat bij een volledig ontspannen 
situatie past, maar veel meer een krampachtig lachen ondanks de vaak zo krea-
tieve 'verpakking' van de cabaretières). 
Natuurlijk is het daarbij zo, dat mensen verschillend reageren ondanks het feit 
dat ze in hetzelfde schuitje (in dezelfde sociale situatie) zitten. Vandaar dat een 
psychologische benadering zoals bijvoorbeeld door Prent is beproefd (zie laatste) 
paragraaf hoofdstuk 3) erg zinvol is. Want het is aan de psycholoog om per 
individu de mate van inleving, relativering etc. vast te stellen. Het is echter aan de 
socioloog voorbehouden te konkluderen of het in de gegeven omstandigheden 
überhaupt wel mogelijk is dat men twijfelt, relativeert etc. hetgeen door de 
cabaretier in die betreffende situatie wordt verwoord. 

Wat zegt de twijfel over de verdere ontwikkeling van de kollektiviteit? 
Blijft de groepering in de twijfel steken? Is het slechts een intermezzo en gaat 
men, nadat men het griezelige van het sociale vakuüm heeft geproefd, weer snel 
terug naar het oude beschutte kader? Is de twijfel het voorstadium van een 
stilzwijgend afscheid? Of zoekt men gezamenlijk een andere, een meer progres
sieve ideologie; alleen of gefuseerd met andere maatschappelijke groeperingen? 
Als men kijkt naar de ontwikkeling die de Nederlandse Rooms-Katholieken heb
ben meegemaakt dan is er nauwelijks enige theorievorming in deze mogelijk. Bij 
deze maatschappelijke groepering zijn immers alle genoemde processen na de 
periode van twijfel aanwijsbaar: een ontwikkeling van een aantal leden in pro
gressieve richting, daarnaast een gezelschap dat een konservatieve koers gaat 
varen, een kwantitatief zeer grote uittreding - de geloofsafval - , initiatieven tot 
het opgaan in grote christelijke verbanden etc. Het enige dat met zekerheid kan 
worden gekonstateerd is dat er in ieder geval weinig meer over is van die grote en 
invloedrijke maatschappelijke groepering uit dejaren vijftig. 
Het is overigens te eenvoudig om op basis van die ene oppervlakkige observatie 
tot de uitspraak te komen dat dit tableau van mogelijkheden zich altijd voor
doet. Dan wordt er voorbijgegaan aan het bijzondere van deze maatschappelijke 
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groepering. Trouwens, misschien levert nauwgezet onderzoek nog andere moge
lijkheden op en wellicht nog wel een zekere rangorde waar het de diverse ontwik
kelingen betreft. 
In ieder geval betekent dit dat naar aanleiding van één cabaretverkenning de 
konklusie eveneens zeer beperkt moet zijn. Zij mag eigenlijk niet verder gaan dan 
de vaststelling dat een kollektiviteit die twijfelt het moeilijk heeft en mogelijker
wijze verdwijnt. 

Deze situatie is te omvangrijk voor een kategorie 
Het is bekend dat in het sociaal wetenschappelijk onderzoek de sociale werkelijk
heid nogal eens wordt versimpeld. Zo is de besproken dominantie van de vorige 
paragraaf, de maatschappij-kritische 'gevangen' onder de kategorie 'agressie' en 
dat is een ingrijpende reduktie voor alles wat zich bij de mensen in die situatie 
afspeelt. Er had wellicht ook gesproken kunnen worden van blijheid en naïviteit, 
om nog maar niet te spreken van niet onaanzienlijke verschillen in intensiteit die 
zich ten aanzien van een emotie kunnen voordoen. Bij de analyse zijn immers 
tekstgedeelten in kategorie I terecht gekomen die maar nauwelijks de stekels 
doen opzetten naast tekstgedeelten die hevige emoties oproepen. 
Dergelijke kunstgrepen zijn echter bij een exploratief onderzoek onontkoom
baar. De reduktie tot één kategorie wordt daarentegen onverantwoord groot als 
het gaat om de emoties die een rol spelen in de situatie van twijfel over de 
verandering in eigen huis. 
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Deze verandering, die van fundamenteel belang is voor de leden en de kollektivi-
teit, betreft een zo gekompliceerde struktuur van waarden, normen, instituties 
en doelstellingen, dat de veranderingen bij de leden nooit synchroon lopen; noch 
in de onderdelen van het gedragspatroon, noch bij de deelnemers aan het kollek-
tiviteitsgebeuren. 
Zo zijn er bijvoorbeeld in het kultuurpatroon van de groepering op het moment 
dat de verandering manifest wordt, al ideeën en gebruiken die niet meer worden 
gepraktiseerd. Daarnaast zijn er ook bij de leden al verschillen zichtbaar; er 
zullen achterblijvers zijn maar ook voorlopers. Het is met het oog op deze twee 
opvallende komplikaties dat er twee kategorieën — de twee volgende — zijn toe
gevoegd om de sociale situatie van de verandering recht te doen29). 

4. Kategorie Ш; over afgedane zaken en de opgelopen schade 

In deze kategorie wordt een negatieve evaluatie gegeven van wat praktisch voor
bij is, althans zo komt het in de desbetreffende tekstgedeelten over. Merkwaardig 
daarbij is, dat die negatieve sfeer van tweeërlei aard kan zijn. De teksten kunnen 
gaan over ideeën en zaken die voorbij zijn en daardoor erg mal aandoen maar ze 
kunnen daarenboven ook het aksent leggen op de gedragsbeperkingen die deze 
ideeën en zaken met zich hebben meegebracht. In dat geval wordt de schade die 
door deze beperkingen werd opgelopen in het cabaret geihventariseerd. 
Nu ligt het aanraken van deze zaken cabaretesk gezien wel wat minder subtiel 
dan de zaken en de ideeën waar men nog zeer over twijfelt. De uitspraken in 
deze kategorie zijn daarom vaak wat ongenuanceerder dan in de vorige kategorie. 
Tamelijk ongezouten wordt er soms kritiek geleverd op het (bijna) overleefde 
gedragspatroon en de personen die het oude gedrag nog hanteren of personifië
ren krijgen er stevig van langs. Een moeilijkheid daarbij is wel dat naar mijn 
indruk de fase van de 'afschrijving' — 'dat doen of geloven we niet meer' — na die 
van de twijfel ligt en niet voor alle leden van de kollektiviteit gelijktijdig wordt 
bereikt. Dat kan derhalve binnen de groepering een zekere divergentie met zich 
meebrengen. Wat voor de een afgeschreven is, is voor de ander nog aan twijfel 
onderhevig. De cabaretier loopt bij deze strafexpeditie dus wel spitsroeden. 

Welke zijn de emoties van deze kategorie? 
De gemoedstoestanden die deze teksten oproepen zijn nogal rankuneus. Het 
bestraffen of het afwijzen van het oude wordt derhalve min of meer snerend 
afgedaan en hier is, evenals bij kategorie I, het risiko aanwezig dat de 'bespre
king' ontaardt in schelden. Het zou echter een slecht cabaretier zijn die zich met 
een dergelijke gedragswijze inliet. Ook hier worden, althans in het echte cabaret, 
de onderwerpen voorzien van de geëigende methoden om het gewenste peil te 
bereiken. Dat houdt eveneens in dat de cabaretier zelfs in deze situatie niet de 
gortdroge moralist is die de bestraffende vinger opheft over het kwaad dat is 
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geschied. Integendeel, hij moet met het publiek, zijn publiek, de gelegenheid 
kreëren voor onderzoek om de essentie van de zaak te benaderen. Als dat lukt 
wordt het pas goed duidelijk dat de kollektiviteit afstand heeft genomen van het 
praktisch overleefde. Het is natuurlijk vooral het cabaret van de verandering dat 
in deze kategorie skoort. In programma's met een andere dominantie komen 
deze attituden niet of nauwelijks voor. Ook in andere sociale verschijnselen, 
zoals Witze, heb ik deze gevoelens niet kunnen vinden. Vandaar dat de twee 
volgende voorbeelden zijn ontleend aan het programma 'De Lachende Kerk'; een 
programma waar deze gevoelens organiek thuishoren. 

Het eerste voorbeeld komt uit een conférence waarin Jansen een non ten tonele 
voert die als onderwijzeres de politie op haar dak krijgt, omdat de kinderen uit 
haar klas de bijbelse uitspraak 'de gevangenen verlossen' letterlijk hebben opge
vat. 
Afgezien van allerlei cabareteske effekten die Jansen in deze conférence heeft 
gestopt, haakt hij voornamelijk in op de al voor dat moment (omstreeks 1963) 
niet meer bestaande situatie - voor velen al een absurde situatie — waarin het 
godsdienstonderwijs werd gegeven. Het was immers een kwestie van inpompen 
van lesjes die een levensbeschouwelijke pretentie hadden. 
Het meest pregnant komt dit tot uiting in het antwoord van de zuster aan de 
politie-agent, dat zij van niets zou weten omdat ze niet gezegd zou hebben dat 
die kinderen het moesten doen maar dat ze 'het alleen maar uit het hoofd 
moesten leren'. De stemming van het publiek volgend op dit tekstgedeelte komt 
dan ook tot uiting in een korte lach plus een ferm applaus. 
Naast rankune is er in deze kategorie plaats voor de emotie leed/verdriet. Een 
gevoel dat trouwens vaak samen met de rankune naar boven komt. Het gaat dan 
om het memoreren van de afgelopen schade veroorzaakt door bepaalde ideeën 
en/of praktijken uit dat (praktisch) overleefde gedragspatroon. Dit dan allemaal 
gezien tegen de achtergrond van de verandering c.q. de verruiming op de betref
fende gebieden. De cabaretier raakt hier vermoedelijk aan een kollektief litteken, 
overigens zonder het aanwijzen van de direkte schuldigen. Immers, datgene wat 
nu als een gemis wordt ervaren was 'gisteren' nog normaal, in ieder geval gelegiti
meerd, en dan is het praktisch onmogelijk om bepaalde personen als schuldigen 
aan te wijzen. 

Het leed/verdriet wordt overigens tamelijk simpel 'verpakt' want het gaat name
lijk om zeer herkenbare en zeer reële situaties die vanwege hun ernst weinig 
plezier verdragen. Daarbij roept de cabaretier ook niet om een soort van bijltjes
dag. Veeleer verguldt hij de bitterheid met een gevoel van gelatenheid. Er is toch 
niets meer aan te doen. Hier komt een gevoel van fatalisme om de hoek; het 
onontkoombare dat, hoewel vooral op zijn plaats in kategorie V, ook in deze 
kategorie wel een enkele keer herkenbaar is. Wellicht is daarom het bescheiden 
lachen en het indrukwekkende applaus dat op tekstgedeelten van deze kategorie 
vaak hoorbaar is, te beschouwen als het afvoeren van energie die vrijkomt door 
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het (tijdelijk) opheffen van remmingen. Een hoedanigheid van de humor, die met 
name door Freud is benadrukt^O). 

Een tekstgedeelte uit 'De Lachende Kerk', waarin naast de rankune ook het 
verdriet naar boven komt, is het liedje 'Weet je dat al oudje? ' Dat liedje gaat 
over grootouders anno 1963 die tegen de snelle veranderingen binnen de Rooms-
Katholieke kerk aankijken. 
De tekst is als volgt: 

'Als kind dronk ik een beetje water 
weet je dat nog oudje 
en ging ter hoogtij even later 
weet je dat nog oudje 
ik dacht tot mijn tiende: je moet naar de hel 
nou staat in de krant: iets drinken mag wel 
weetje dat oudje? 

Neef Jan heeft van een vrouw gehouden 
weetje dat nog oudje 
ze was niet rooms, hij mocht niet trouwen 
weetje dat nog oudje 
nou is-t-ie een bittere eenzame heer 
nou lees ik: 't was nu heus geen doodzonde meer 
weet je dat al oudje? 

Wij hebben jaar op jaar een kind gekregen 
weet je dat nog oudje 
de dokter had er weleens wat op tegen 
weetje dat nog oudje 
toch zeiden we toen: 't is de wil van de Heer 
nu schrijft hier een bisschop: dat hoeft nu niet meer 
weet je dat al oudje? ' 

Hoewel vooral het derde couplet er niet om liegt, worden toch de barrikaden 
niet bestormd. Niemands hoofd behoeft eraf; het verdriet en de berusting win
nen het van de agrer,sie en dat is een van de redenen waarom deze tekst niet in 
kategorie I thuishoort. Daar gaat het om een agressieve geladenheid. Een tweede 
reden waarom kategorie III toch te prefereren is boven kategorie I, is het onder
scheid tussen het verdriet om zichzelf en om de eigen groepering (kategorie III) 
enerzijds, en de agressie jegens de andere groepering (kategorie I) anderzijds. Dat 
neemt niet weg dat de verschillen tussen kategorie III en kategorie I soms uiterst 
gering zijn; hetgeen dan in de verantwoording ook is vermeld. 
Deze bitterheid, die evenals de agressie uit kategorie I wat dun van humor is, is 
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(mits op zijn plaats) wel wezenlijk voor het cabaret. Het gaat dan om 'het hart, 
dat in het lijf omdraait', zoals Martie Verdenius cabaret definieerde. Als reaktie 
van het publiek is hier dan ook nauwelijks lachen te horen — bij het genoemde 
liedje helemaal niet — maar wel een enorm applaus. 

5. Kategorie IV; bedenkingen tegen snelle veranderaars 

In deze kategorie wordt de tweede komplikatie verwerkt die zich voordoet bij 
het proces van verandering. 
Het mag dan zo zijn dat de fase van de twijfel boeit; ze kan niet eeuwig, zelfs 
niet lang duren. Het sociale verkeer zou dan ernstig ontwricht raken en een 
toestand van anomie of van desintegratie behoort in dat geval tot de mogelijk
heden. Er zijn daarom initiatieven van enkelen binnen de groep — meestal een 
bepaalde subgroep — te verwachten die de ideologie willen aanpassen aan de 
nieuwe situatie die zich in feite nog uit moet kristalliseren. Het zijn deze impul
sen die door de rest van de groepering zeer nauwlettend worden gadegeslagen. 
Dit is bovendien al een indikatie voor een beginnende polarisatie maar dan wel 
op een moment dat de groepering nog intakt is. De meerderheid van de groepe
ring is namelijk, zoals te doen gebruikelijk, afwachtend bij de aan de gang zijnde 
ontwikkeling maar de flanken gaan zich roeren. Vooral de flank die gemakshalve 
de progressieve vleugel wordt genoemd; de subgroep der (intellektuele) avant-gar
de. De leden die tot die sfeer behoren vallen in deze fase op. Niet alleen door een 
gedecideerd afwijzen van zaken waar de meerderheid van de groepering op zijn 
minst nog over twijfelt, maar ook omdat ze al bepaalde pretenties heeft aangaan
de de koers van bepaalde ontwikkeUngen. Dat dit leidt tot een (beginnende) 
animositeit is in de betreffende teksten te horen. 
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De emoties die bij deze initiatieven opkomen 
Ook ten aanzien van de 'hardlopers' zijn er naar mijn indruk een tweetal ge
moedstoestanden merkbaar bij de meerderheid van de groepering. In de eerste 
plaats is er irritatie. Immers, waar die meerderheid nog twijfelt of haar verdriet 
loutert - hetgeen tijd nodig heeft — komen de snelle veranderaars soms al vrij 
dwingend met nieuwe oplossingen. Dat kan de nodige wrevel opwekken al was 
het maar omdat 'men' (de grote meerderheid) in die situatie niet gecharmeerd is 
van een nieuwe bevoogding. 
In de tweede plaats is het niet onmogelijk dat 'men', in de fase van de twijfel, 
vaak wijzer is dan de geprononceerden aan de flank menen. 'Men' is namelijk tot 
het inzicht gekomen dat zekerheden betrekkelijk zijn. Daarom zal het aanbieden 
van nieuwe oplossingen, nieuwe 'zekerheden', hoezeer ook een logisch gevolg in 
verband met de ontstane lakune gemakkelijk wrevel wekken, omdat 'men' neigt 
tot het vermoeden dat ook die nieuwe oplossingen maar beperkt zijn. Een aktue-
le kwestie wordt dan wellicht verholpen maar nieuwe tekortkomingen worden 
geihtroduceerd. Dat voelt 'men' aan en dat maakt een twijfelend mens argwa
nend. 
Irritatie en argwaan derhalve van mensen die naast de twijfel en de rankune c.q. 
het verdriet op zijn minst iet of wat ontredderd zijn maar daarom nog geen 
gemakkelijke 'prooi' behoeven te zijn van nieuwlichters. Wat betreft de voorbeel
den is het, evenals in de vorige kategorie, het geval dat vrijwel altijd het cabaret 
van de verandering (cabaret dominantie B) tekstgedeelten voor deze kategorie 
oplevert. Derhalve ook hier twee voorbeelden die ontleend zijn aan het program
ma 'De Lachende Kerk'. Een programma dat per definitie stekeligheden tussen 
'hardlopers' en 'stilstaanders' op moet leveren. 

Het eerste voorbeeld heeft betrekking op het modieuze en enigszins elitaire 
verschijnsel dat zich in die tijd gaat voordoen om de zogenaamde 'grote' ontwik
kelingen te duiden en daarbij de moeilijkheden van de afzonderlijke, meestal niet 
zo prestige-rijke, mens te vergeten. Zo memoreert Jansen in een conférence over 
de geestelijkheid met een aantal grappen enkele verstarde gebruiken in de om
gang met de klems. Hierop duidend zegt hij — na het noemen van de heerooms 
die hij allemaal had en heeft — dat hij ook nog een heertante heeft (op zich een 
giller) en daar vertelt hij het volgende van: 

'Dat is een hele lieve tante. Ze is in de missie, maar als we brieven van haar 
krijgen lees je tussen de regels door toch dat ze heimwee naar Holland heeft. 
Daar kunnen wij natuurlijk niets aan veranderen en dat is een beetje droevig 
allemaal, een wat droevig geval in onze familie. Afijn, zoiets is niets voor een 
cabaret. Nee, daar is zo'n verdrietje te klein voor. Hebt и een groot schrij
nend verdriet, maak er een roman van, wordt grif verkocht. Maar de kleine 
verdrietjes doen het niet, die komen in de versukkeling. Stel voor dat je van 
zo 'n klein verdrietje een liedje zou maken, zouden de mensen zeggen: Bah, 
een smartlap. ' 
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Op dat 'smartlap' reageert het publiek met een lach en Jansen rond hierna de 
conférence af met een liedje, zoals dit in het cabaret meestal het geval is; het 
onderwerp wordt aangesneden met een praatje en afgesloten met een liedje. Het 
betreffende tekstgedeelte van hierboven, gemarkeerd door de reaktie van het 
publiek, is bij de analyse ondergebracht in kategorie IV. Het feit, dat men voor 
kleine verdrietjes niet zoveel oog mag hebben - het gaat toch meer om de grote 
zaken, aldus de toonaangevenden van dat moment — is irritant. 
Het tweede voorbeeld roept ook de nodige irritatie op maar tegelijkertijd de 
genoemde argwaan. 
In het begin van de jaren zestig breekt namelijk bij velen het besef door, dat de 
'eenvoudige' pastores wat betreft hun eigenlijke werk gaan meedelen in de begin
nende krisis. Dan komen (natuurlijk) vrijwel tegelijk vele gedragswetenschappers 
aandraven om het richtsnoer aan te geven. Jansen tikt die pretenties en de 
daaraan gepaard gaande gebreken en spanningen fijntjes aan in een korte confé
rence gevolgd door een liedje. 
Een stukje van die conférence gaat als volgt: 

'Maar heeft и twijfels of vragen? wendt и zich dan tot onze katholieke 
deskundigen. We hebben er in Nijmegen een hele dump van (hier lacht het 
publiek, v.d.B.). 
Katholieke theologen, psychologen, filosofen, sociologen ga je gang maar. En 
van die mensen krijg je een deskundig antwoord, jazeker. Ze blijven natuur
lijk wel allemaal op hun eigen vakgebied, je moet geen vragen gaan stellen 
over het leven als geheel. Van 'hoe word ik gelukkig of zo! 'Dan moet je bij 
je grootvader wezen (ook hier reageert het publiek met een lachje, v.d.B.). 
Ja, als je een vraag gaat stellen aan specialisten dan wordt je van het ene 
vakgebied naar het volgende verwezen. Net als op het postkantoor: Giro, 
loket achttien. ' 

Een goed waarnemer - en de cabaretier is dat - ziet de betrekkelijkheid van elke 
nieuwlichterij, dus ook deze, vrij snel in. In het genoemde voorbeeld wordt erop 
geattendeerd - zo is het althans bij de analyse gei'nterpreteerd - dat de mens als 
totaliteit niet geholpen is met die nieuwe inzichten maar daar denkt de specialist 
— de avant-gardist — niet aan^l). 
Ook hier wordt namens de meerderheid van de groepering gekapitteld maar 
evenals in de vorige kategorie behoeven er geen hoofden te rollen. Men is door de 
opgeroepen argwaan attent en dat is voldoende. De guillotine behoeft niet in 
stelling te worden gebracht want men laat de avant-garde toch gedeeltelijk links 
(! ) liggen. 
Het is bovendien niet aan de cabaretier om de weg te wijzen, derhalve ook niet 
om precies na te gaan waar bepaalde mensen, nieuwlichters bijvoorbeeld, fout 
zitten. Dat is niet alleen cabaret-technisch gezien fout maar er is ook sprake van 
grensoverschrijding of branche-vervaging. De cabaretier zit dan, zoals in hoofd
stuk 2 is vermeld, op het terrein van andere maatschappelijke funktionarissen. 
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Een soortgelijke getuigenis is afkomstig van Dimitri Frenkel Frank. Frenkel 
Frank noemt het staan op de barrikaden weinig 'des cabaretiers', omdat hij dan 
zou sneuvelen door onhandigheid. Hij zal het bovendien vooral niet doen, omdat 
hij twijfelt aan de uitslag, want de betrekkelijkheid van alles staat hem zeer 
nabije). 
Dat het cabaret weleens in moeilijkheden komt met deze beperkingen is duide
lijk. In de eerste kategorie is dit al aangestipt en ook de volgende kategorie zal 
dit soort kwesties te zien geven. Het ligt overigens wel voor de hand, dat dit 
soort moeilijkheden in het cabaret van de twijfel nauwelijks voorkomen. 

6. Kategorie V; de zelfrelativering respektievelijk het 'beleren' van het publiek 

Als de zaken nog eens op een rijtje worden gezet dan is er, niet zonder risiko 
overigens, cabaret te maken bij en met mensen die het een en ander tegen de 
maatschappij hebben, waarin zij leven. Dat is het cabaret dominantie A het 
cabaret met een ondertoon van agressie, waaraan overigens onmiddellijk en uit
drukkelijk moet worden toegevoegd dat maatschappij-kritische 'noten' bij elke 
groepering in welke situatie dan ook voorkomen. 
Daarnaast komt er cabaret voor bij groeperingen die met gemengde gevoelens 
hun ideologie zien verdwijnen en nog geen duidelijk alternatief voor ogen heb
ben. Dit cabaret — het cabaret dominantie B, het cabaret van de twijfel, van de 
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afrekening en van de afremming — is gekompliceerder en 'rijker' aan humor dan 
de eerstgenoemde dominantie. Het kan vanwege die gekompliceerdheid ook niet 
in één kategorie worden ondergebracht maar het behoort tot de kern van het 
sociale verschijnsel 'cabaret'. Ook hier moet de restriktie worden gemaakt, dat 
dit soort twijfel bij elke groepering ongeacht de sociale situatie zal voorkomen. 
Het is alleen de hoeveelheid van twijfel of van agressieve momenten die varieert; 
een feit dat dan langs empirische weg moet worden vastgesteld. 
Het derde genre cabaret is het relativerende of 'belerende' — het cabaret domi
nantie С Dit staat dicht bij het voorgaande genre en het vormt, gezien het 
schema van de vier dominanties, ook samen met het cabaret van de twijfel de 
kern van het sociale verschijnsel 'cabaret' maar onderscheidt zich er toch van. De 
verschillen, het ligt welhaast voor de hand, zullen echter soms maar klein zijn. 

In de theorie over het cabaret (zie hoofdstuk 2) is gezegd, dat er in het cabaret 
ruimte moet zijn om in principe alles binnen het sociaal-kulturele leefkader op 
een humoristische wijze te relativeren. Dat gebeurt in het cabaret dan ook fre-
kwent; gangbare ideeën en/of praktijken worden vaak relativerend op de korrel 
genomen. Het behoort immers tot de rol van de cabaretier om de andere kant 
van de medaille te laten zien. Zo algemeen geformuleerd kan relativering echter 
als globaal kenmerk dienen van alle tot nu toe behandelde dominanties. 
Specifiek voor kategorie V is daarentegen, dat het hier gaat om de zeZ/relative-
ring. Dat wil zeggen om de relativering van de eigen ideologie, de eigen standpun
ten, de eigen besognes, de eigen zekerheden van de kollektiviteit. 
De verwantschap met het cabaret van de twijfel is dan ook van meet af aan 
gegeven. Toch kan de zelfrelativering op zichzelf niet met twijfel worden geïden
tificeerd. Zelfrelativering versmalt weliswaar de basis van de eigen zekerheden, en 
geeft aldus aanleiding tot bescheidenheid, skepsis, misschien zelfs gêne, maar nog 
niet noodzakelijk tot twijfel aan de eigen zaak. Zelfrelativering kan zelfs gepaard 
gaan met een grote zekerheid, namelijk omtrent het eigen tekort. 
In kategorie V gaat het om de kollektiviteit die de hand in eigen boezem steekt 
en de hand die deze operatie verricht is die van de cabaretier. Gegeven de 
lichtvoetigheid waarmee de cabaretier zich meestal beweegt — hoewel juist in 
deze kategorie de uitzondering op de regel wordt gevonden — zal de zelfrelati
vering gemakkelijk, maar niet noodzakelijk, de gestalte van zelfspot aannemen. 

Het fascineert uiteraard met name de socioloog te achterhalen wanneer een 
sociale situatie van een kollektiviteit voldoende rijp is om bepaalde maatschappe
lijke aangelegenheden te relativeren. Dat is echter niet eenvoudig. In het verloop 
van deze paragraaf alsook in paragraaf 4 van het volgende hoofdstuk zal het 
duidelijk worden, dat er slechts via een induktieve benadering een zeer beschei
den indikatie in deze kan plaatsvinden; een indikatie die vanwege de vaagheid 
van de onderliggende sociale kontekst vrij kwetsbaar is. 
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Een interessante aanwijzing om aan te tonen hoe moeilijk het is vast te stellen, 
dat een bepaald publiek bepaalde zaken kan relativeren is mijns inziens de zoge
naamde 'belering' Die doet zich voor als de cabaretier in het programma een 
aantal zaken ter relativering aanbiedt, waar zijn (9 ) publiek niet of nog niet aan 
toe is, een situatie die in kategone III ook al is aangetipt maar die in deze 
kategone om voor de hand liggende redenen veel meer voorkomt33) 
Een dergelijke diskrepantie in het taxeren geeft het relativeren het karakter van 
'beleren' De cabaretier is dan, vermoedelijk onbewust, de vermomde moralist en 
zit dan eigenlijk in andermans tuin bijvoorbeeld die van de pedagoog, de politi-
kus of die van de pastor^) 
Het is overigens niet eenvoudig om vast te stellen of er sprake is van een zelfrela 
tivermg of meer van een 'belering' Natuurlijk zou voldoende kennis van het 
sociaal-kulturele klimaat van de kollektmteit hierover uitsluitsel moeten geven 
maar de vereiste kennis hierover ontbreekt vaak Vandaar dat de intuïtie van de 
onderzoeker ook een belangrijke rol speelt bij het maken van onderscheid tussen 
relativering en 'belering', hetgeen de analyse minder hard maakt 

De emoties, die zich bij dit cabaret of deze cabaret-momenten voordoen 
Naar mijn indruk is het effekt van een humoristische gedachtenwisseling binnen 
deze sociale situatie dat men zicht krijgt с q zich bewust wordt van het betrek 
kelijke van een aantal vigerende ideeën en praktijken. Daar zit dan ook het 
verschil met de voorgaande en naastgelegen dominantie B. Het zicht krijgen op 
bijvoorbeeld onvolkomenheden van bepaalde ideeën is namelijk van geheel ande
re aard dan de twijfel die men heeft over aan de gang zijnde veranderingen of 
over situaties waar die verandering zich recentelijk heeft voltrokken 
Wellicht dat daarom de 'pijn' die zich voordoet bij het etaleren van pijnlijke 
tegenstrijdigheden over de beperktheid van een idee of praktijk minder indrin
gend is dan de 'pijn' ten gevolge van twijfel over zojuist voltrokken of aan de 
gang zijnde veranderingen Anders geformuleerd deze dominantie-C is misschien 
wat vrijblijvender - het publiek kan de schok veroorzaakt door het zicht op de 
beperktheid van een bepaalde gedraging immers weer ter zijde leggen dan de 
onherroepelijke sociale situatie waar de voorgaande dominantie zich mee bezig 
hield35) 

Echter afgezien van de vraag in welke mate de aangeboden onderwerpen aanspre
ken betekent het zicht krijgen op de betrekkelijkheid van een of verschillende 
gedragsregels dat men gaat relativeren, hetgeen een gemoedstoestand van ener
zijds Skepsis en anderzijds berusting of gelatenheid kan oproepen 
Het relativerende cabaret is dan ook vooral beschouwelijk van aard en doet zich 
in eerste instantie voor bij de konstatenng van de beperktheid van een tijdsge
bonden gedachte, bijvoorbeeld de gedachte dat de Westerse wereld toch niet zo 
altruïstisch is als lange tijd is verondersteld Deze beschouwende humor kan zich 
echter ook voordoen bij de zogenaamde grote zaken des levens, bijvoorbeeld dat 

133 



het leven veel fatalistischer moet worden genomen, omdat de mens op de belang
rijke zaken, zoals geluk, liefde en dood toch geen greep heeft of omdat het hele 
'gedoetje' dat leven heet eigenlijk zo mechanisch is en de ene dag precies hetzelf
de is als de andere dag. 
De relativering krijgt daarentegen een ander aksent als het een kwestie van 'bele
ren' wordt; als de genoemde diskrepantie tussen cabaretier en publiek zich voor
doet. Dat 'beleren' komt in het cabaret trouwens het duidelijkst naar voren in 
die tekstgedeelten, waaruit een zekere plagerigheid spreekt. Het publiek wordt 
dan bewust om de oren geslagen met de eigen tekortkomingen - dit naar de 
mening van de cabaretier — en wordt dan een beetje bejegend in de trant van 
'publiek, ik veracht u'. Een sfeer waarvan Wim lbo zegt, dat Aristide Bruant en 
zijn Nederlandse adept Eduard Jacobs hierdoor opvielen36). 
De emotie die zich bij het 'beleren', zeker het wat plagerige 'beleren', onder 
het publiek voordoet is evenzeer skepsis maar soms is het gêne. Overigens blijkt 
uit de geanalyseerde programma's dat de emotie gêne toch maar erg weinig 
voorkomt. Het is ook niet zo aannemelijk om daar de cabareteske ambiance voor 
te gebruiken. In zekere zin wordt de relativering hier tot kritiek, tot agressie, 
tegen het eigen publiek en dat gaat tegen het wezen van het cabaret in want dan 
is er - en nu zeer duidelijk — sprake van branche-vervaging. Misschien is er in een 
enkel geval sprake van een kollektieve zelfspot door de cabaretier onder woorden 
gebracht, maar ook met die bedoeling is een spaarzaam gebruik geboden, omdat 
het publiek met een hoeveelheid frustraties wordt opgescheept, waarvoor toch 
geen plaats is. Het is vermoedelijk niet toevallig, dat de cabaretiers 
— intuïtief? — bescheiden met dat (plagerige) 'beleren' omgaan. 

Voorbeelden 
Het relativeren en de daaraan gepaard gaande skepsis doen zich vrij vaak voor in 
het cabaret. Er zijn zelfs cabaretprogramma's die erdoor gedomineerd worden. 
Echter ook buiten het cabaret wemelt het van de humoristische relativeringen en 
'beleringen' met name in de literatuur, in spreuken en gezegden en natuurlijk 
ook in allerlei Witze. 
Zo is van Multatuli de uitspraak - één van de zogenaamde 'ideeën' - bekend, 
dat 'misschien niets geheel waar is en zelfs dat niet'37). 
Ook Jacob Cats heeft dienaangaande zijn duit in het zakje gedaan. Van deze 
moralist 'pur sang' zijn onder andere de zogenaamde 'Oud-Hollandse Wijsheden' 
bekend, waarvan er een als volgt luidt: 

'Indien de jonkheid niet en deugt, 
En geeft de schuld niet aan de jeugd 
De vader verdient de straf 
Die haar geen beter les gaf^). 

Meer naar het cabaret toe zijn er de Witze, waaruit zelfspot al dan niet met gêne 
spreekt. Voorbeelden hiervan zijn ontleend aan het werk van Salcia Landmann; 
een van die Witze, gerangschikt onder het chapiter 'logisch', betreft de volgende 
situatie: 
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'Hen rijke dorpsjood komt in een verschrikkelijk versleten pak in het naburi
ge stadje. Toevallig ontmoet hij een kennis, die verwijtend zegt: 'Hoe kun je 
in zo'n oud pak rondlopen? ' 
De dorpsjood: 'Ach, hier kent me immers niemand! ' 
Kort daarop komt de kennis in het dorp, maar kijk aan - de rijke man loopt 
ook thuis in versleten kleren! 
De kennis: 'Je loopt er thuis blijkbaar net zo armoedig bij! ' 
Dorpsjood: 'Ook een zorg! Hier kent iedereen me toch! '39) 

Een bijzonder aardige relativering ten aanzien van een bepaalde norm. Een twee
de en laatste Witze betreft een relativering/'belering' ten aanzien van een mora
listisch principe. De Witz luidt aldus: 

'Schoonzoon tegen schoonvader: 'U hebt и zo prachtig omhooggewerkt. 
Kunt и mij vertellen wat ik moet doen om ook zo rijk te worden? ' 
'Ik zal openhartig met je praten: 'Eerlijk duurt het langst'40). 

In het cabaret komen de relativeringen uitgebreid aan bod en programma's waar
in het aksent op de relativeringen/'beleringen' wordt gelegd zijn, volgens de 
theorie uit hoofdstuk 2, de cabaretprogramma's dominantie С 
Zo'n cabaretprogramma is gezien het onderzoek 'Waartoe? , Waarheen? '; een 
programma van het Tingel Tangel Cabaret van Sieto Hoving1* 1). Daaruit heb ik 
een viertal voorbeelden gekozen, die het skala aan emoties behorend bij deze 
kategorie vertolken. 

In de eerste plaats is er een voorbeeld met het kenmerk 'existentiële grenserva-
ring', zoals die er vooral zijn over de zin van het leven. Dit soort onderwerpen 
overstijgt het direkte leefklimaat van de kollektiviteit - alhoewel de groepering 
er toch de 'ruimte' voor moet geven maar of die ruimte er is, is niet zo gemakke
lijk vast te stellen. Vandaar de indruk, dat groeperingen die gevoelig zijn voor dit 
soort zaken moeilijk te begrenzen zijn. In ieder geval zijn zij veel minder makke
lijk aan te geven dan de groeperingen die 'afkomen' op de cabarets met dominan
tie A en B. 
Het betreffende voorbeeld is een liedje, dat volgt op een samenspraak - althans 
zo is de volgorde op de grammofoonplaat — tussen Marijke en Sieto Hoving over 
de aankoop van het laatste hemd, het doodshemd. Gezegd wordt, dat als je dit 
hemd door je vingers laat gaan en de stof voelt, dat je dan leeft. Dat geldt ook 
voor de regen als je die hoort; een gebeurtenis waar je maar al te vaak aan 
voorbij gaat; als al dat soort dingen worden beseft kan het leven betekenisvol 
worden; het leven, die broze aangelegenheid van zo'n korte duur. 
Het refrein van het liedje luidt als volgt: 

'In een dauwdruppel gevangen 
heel voorzichtig opgehangen 
is het spinneweb 
het web van ruimte en tijd'. 
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Dit liedje dat een fors applaus krijgt, is bij de analyse gerekend tot kategorie V. 
Het gaat om een, voor het cabaret, klassiek onderwerp mits de sociale situatie 
van het publiek het liedje kan en wil opnemen. 
Het tweede voorbeeld uit dit programma is een relativering met een wat meer 
tijdgebonden karakter en betreft de Nederlandse politiek van dat moment. Het 
ensemble, Marijke Hoving, Sieto Hoving en Rob de Nijs, 'bezingen' op een wat 
Bach-achtige toonzetting het kabinet dat op dat ogenblik fungeert, het kabinet 
Biesheuvel. Een aantal opvallende ministers uit dat cabaret, zoals Biesheuvel zelf, 
Drees, Schmelzer en Udink worden daarbij 'goed' bedacht. In dit liedje wordt 
bovendien opgemerkt, dat het kiezen door het volk niet zoveel effekt had, 
omdat de verliezers, de Christelijke partijen, toch weer zijn teruggekomen en er 
derhalve weinig zal veranderen. De kiezer moet dus weer ervaren dat de (Christe
lijke) partijen voor de verkiezingen wel veel beloofden maar dat er na de verkie
zingen niet veel van is terug te vinden. Deze konklusie van de kiezer wordt aldus 
vertolkt: 

'En wat zegt de kiezer die zo wordt bedot? 
Partij, politiek en politici 
kunnen van mij op de pot. 
Ja, dat zegt de kiezer 
en hij lacht zich rot. 
De kiezers die lachen 
de kiezers die lachen 
de kiezers die lachen 
die lachen zich rot. 

Toch wist menige nette partij 
toen ze weer beloofden 
dat ze toen maar wat zei, 
dat ze toen maar wat zei. 
De kiezer denkt met spijt, 
mijn stem weer vier jaar kwijt 
mijn stem weer vier jaar kwijt. 
't Is niet zoveel op de eeuwigheid 
maar toch weer vier jaar kwijt 
maar toch weer vier jaar kwijt. 
En hij denkt vol droefenis 
dat hij weer belazerd is 
belazerd is 
belazerd is 
belazerd is 
belazerd is 
belazerd is'. 
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Dit tekstgedeelte, waarop door het publiek lachend wordt gereageerd, is bij de 
analyse in katcgorie V terechtgekomen. Zonder illusies wordt vastgesteld dat de 
politiek nogal wat schijnvertoningen kent. Het levert in ieder geval veel minder 
op dan de politici in hun gloedvolle betogen, zeker voor de verkiezingen, bewe
ren. Bij de analyse is ook overwogen of dit liedje niet veel meer in kategorie I 
thuishoort, want het woord 'belazerd' liegt er niet om. Toch is er gekozen voor 
de sfeer van berusting, van skepsis of fatalisme. Eigenlijk weten de kiezers het 
ook wel. Het is in feite steeds hetzelfde 'liedje' en als de kiezer tuin je er elke vier 
jaar weer in. 

Een derde voorbeeld uit dit programma heeft naar mijn indruk vrij sterk het 
karakter van het 'beleren'. In een sketchje getiteld 'hier is geen pil tegen gewas
sen' bespreken en bezingen Sieto Hoving en Rob de Nijs als doodgravers de 
merkwaardige tegenstelling die er is tussen de sankties die staan op geweldmis
drijven en verkeersongelukken. Een gedeelte van deze conférence is als volgt: 

'Wat ik gek vind, hè? Zeg het eens. Als ik jou nou doodsteek, mag ik toch 
zeker wel vijftien jaar hebben? Dat mag je zeker wel hebben, dacht ik. Juist; 
maar als je naast me zit in de auto en ik wil laten zien hoe hard die kan en ik 
kan hem niet in de bocht houden, jij wordt eruit geslingerd, op slag dood, ik 
kruip er heelhuids uit. Dan ben jij toch dood? Ja, en jij komt met een shock 
vrij of zo. Of zo'. 

Na dit 'of zo' is er een matig lachje hoorbaar bij het publiek en misschien is de 
schraalheid van de reaktie wel een indikatie voor de 'belering'. Men wordt im
mers op een merkwaardige situatie in de strafwetgeving geattendeerd en — mis
schien nog indringender — het publiek wordt bovendien gewezen op het onver
antwoordelijk autorijden, dat iedere autorijder wel eens of vaak doet. 

Tot slot een laatste voorbeeld uit dit programma, waarin de 'belering' een plage
rig karakter krijgt. In de conférence 'smog, smog, smog' bespreekt Sieto Hoving 
de ontwikkeling in maar vooral boven het Rijnmondgebied. De risiko's van de 
aldaar gevestigde zware industrie zijn niet gering en kunnen tot grote milieuram
pen leiden. Hoving vertelt daar het een en ander van, waarbij hij onder andere 
vermeld, dat er van overheidswege richtlijnen zijn over hoe te handelen bij even
tuele kalamiteiten. Hij adviseert het publiek dan ook goede nota te nemen van de 
instrukties want: 

'En het is ook voor и (de mensen in de zaal v.d.B.) goed om de richtlijnen te 
weten, want Hoogvliet is niet zover weg als wij wel denken - hier lacht 
Hoving wat wrang. En zoals de wind waait, waait m'n smogje; een modern 
industriespreekwoord '. 

Hier kan het publiek een heel klein lachje missen. Bij de analyse is deze magere 
reaktie als een geplaagde uiting beschouwd vooral vanwege het wat cynische 
lachje van Hoving zelf. Amsterdam mag dan wel circa 75 kilometer van Rotter
dam verwijderd zijn, als er een kalamiteit van enige omvang plaatsvindt dan is 
Amsterdam er ook bij. 
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Deze vier voorbeelden komen zoals gezegd uit een programma dat wordt gedomi
neerd door de relativering c.q. de 'belering'. Het is daarbij geen sinecure om deze 
gevoelens altijd humoristisch te vertalen en het is zeker bij het 'beleren', niet 
zonder risiko want de profetenmantel ligt voor het grijpen waardoor de cabaret-
formule wordt verlaten. Op zich gaat het hier echter om een magnifieke basis 
voor het maken van cabaret mits de sociale situatie dat gedoogt. Fons Jansen 
met name heeft beweerd dit soort tegenstrijdigheden een vitaal uitgangspunt te 
vinden voor het cabaret42). 
Het heeft zoals venmeid echter konsekwenties, en een van de nog niet genoemde 
gevolgen is bovendien de kans, dat een dergelijk programma te intellektualistisch, 
te cerebaal en op zijn minst te moeilijk wordt. 
Wellicht tendeert een cabaretier als Sieto Hoving daar een beetje naar. Antoon 
Koolhaas, de recensent van het weekblad Vrij Nederland zegt over een van de 
latere programma's van Hoving - het programma 'Hoera, we leven nog', dat 
Sieto Hoving het demonstratief begrijpen voor is. Koolhaas is van mening dat 
Hoving in de loop der jaren tot een perfektionering van de techniek van 'over
ruling' — het 'overrompelen' van de snelle begrijpere in de zaal — is gekomen. 
Koolhaas zegt letterlijk: 'Op het ogenblik, dat die - de snelle begrijpers - klaar 
zitten om hun vermaaktheid te demonstreren, is Hoving bliksemsnel weer een 
stuk verder en valt er eventueel alweer om iets anders te lachen; maar ook de 
kans om dan nu in ieder geval van schranderheid blijk te geven, wordt dan vaak 
alweer afgeknepen, doordat Hoving bliksemsnel een stuk verder is' 43)_ 

Evenals bij de voorgaande kategorieën, in het bijzonder de kategorieën I en II, 
het geval was, moet echter ook bij deze kategorie V uitdrukkelijk worden ver
meld dat adekwate teksten niet het monopolie zijn van een bepaald genre caba
ret in dit geval van het relativerende cabaret, het cabaret dominantie C. Integen
deel, de reflexie is, eerder nog dan de agressie en zeker de twijfel over recente 
veranderingen, altijd wel aanwezig in welke situatie groeperingen van mensen 
ook zijn. Het is alleen weer de frekwentie die verschilt, welke variatie door de 
sociale situatie wordt gekonditioneerd. 
Zo zijn er in het maatschappij-kritische cabaretprogramma 'Neerlands Hoop Ex
press' ook een paar tekstgedeelten die in de sfeer van de skepsis en de 'belering' 
thuishoren. Een van die tekstgedeelten is te horen op het einde van het program
ma als Freek de Jonge in de conférence 'er is nog hoop' het programma resu
meert. 
De tekst waar het om gaat luidt als volgt: 

'Dames en heren, jongens en m. Dames en heren, jongens en meisjes wij 
hebben jullie vanavond mogen bezighouden en dat is uitgelopen op een 
avond dubbelzinnig vermaak. Ten dele onze bedoeling, maar lachen is 
en blijft de laatste uitvlucht, de grote frustratie van het theater en de tragiek 
van de komiek. Want dames en heren, jongens en meisjes, ik mocht jullie op 
het begin van de avond vertellen dat die jongeman die de saxofoon bespeeld 
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heeft helaas te vroeg is overleden en jullie moesten daar om lachen, want 
jullie vonden dat leuk. Ik ben naar voren gereden in een rolstoel, ik heb 
verteld, dat ik mezelf heb laten steriliseren, en jullie moesten daar om lachen, 
want jullie vonden dat leuk, ik heb zelfs ten einde raad m'n broek laten 
zakken, jullie moesten lachen '. 

De conférence is nog niet afgelopen maar in die laatste regel is een iel lachje van 
het publiek te horen en bij de analyse is dit door het lachje gemarkeerde tekstge
deelte in kategorie V beland. Het publiek wordt volgens onze interpretatie door 
de cabaretier om de oren geslagen; 'het is toch wat gênant als je om die ellende 
hebt gelachen! Overigens zitten er zeker in het begin van deze conférence een 
paar fraaie relativeringen zoals 'lachen als de laatste uitvlucht, de grote frustratie 
van het theater'. 

Ook in het programma 'De Lachende Kerk', hét programma van de twijfel over 
de verandering, zijn een paar tekstgedeelten, waar de relativering aan bod komt. 
Zo 'bespreekt' Jansen het huwelijk en de - voor die tijd nog - onvermijdelijk 
snelle (en vele) zwangerschappen die direkt na het sluiten van het huwelijk op 
stapel stonden. 
Dat gaf een gelukkig gevoel en dan is het op zijn minst merkwaardig, dat diezelf
de euforische toestand zich ook voordoet bij een situatie die volkomen tegenge
steld is, waarvan de volgende conférence getuigt: 

'Het huwelijk begint en na een maand of vijf roept je vrouw hoogstwaar
schijnlijk: Hoera, ik ben misselijk (hier lacht het publiek v.d.B.j. Dat zul je 
van een zeeman niet horen (ook hier lacht het publiek v.d.BJ. Misschien 
roept ze een paar jaar later: Hoera, ik ben niet misselijk (weer een lachreaktie 
van het publiek v.d.B.j'. 

Een andere tekst uit dit programma die eveneens in deze sfeer thuishoort, betreft 
de ervaringen van broeder portier. De broeder zegt onder andere ook in het leger 
te zijn geweest maar daaruit te zijn weggelopen, want hij was liever een moment-
je laf dan zijn hele leven dood. 
Ook deze opmerking die met gelach wordt gehonoreerd is bij de analyse in 
kategorie V terechtgekomen. Natuurlijk omdat het hier in de eerste plaats een 
affaire betreft waar 'eeuwige' ambivalentie aan ten grondslag ligt maar daarnaast 
is het ook een relativering/'belering' met een tijdgebonden karakter. Het is name
lijk in die tijd zeker voor het Katholieke volksdeel, dat nog in de ban leeft van 
het goddeloze Kommunisme, een opmerkelijke uitspraak. 

Tot zover de voorbeelden die betrekking op deze kategorie hebben. Het is overi
gens lang niet altijd eenvoudig vast te stellen, hoe het publiek vooral de tekstge
deelten in deze sfeer beoordeelt. Deze moeilijkheid is al gesignaleerd bij het te 
maken onderscheid tussen relativering en 'belering'. Een andere kwestie is of, 
zoals al eerder in deze paragraaf werd gesteld, juist deze tekstgedeelten ook niet 
in een andere kategorie thuishoren, bijvoorbeeld in kategorie I. 
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Dit zou bijvoorbeeld te overwegen zijn bij het derde voorbeeld uit het program 
ma 'Waartoe7 Waarheen9 ' Zou een mens niet agressief of op zijn minst nijdig 
worden bij de gekonstateerde diskrepantie in de strafmaat, bij het doodsteken 
van iemand vijftien jaar en bij het roekeloos rijden de dood ten gevolge hebbend 
'slechts' een 'shock of zo'9 Is dit nu een tekstgedeelte voor kategone I of voor 
kategone V9 Uit de analyse blijkt, dat toch voor de laatste kategone is gekozen 
en de overweging daarbij was, dat de teneur van dit tekstgedeelte veel meer een 
uiting was van zelfspot dan van agressie Er zijn bovendien ook geen personen of 
groeperingen aanwijsbaar die debet zouden zijn aan deze paradoxale toestand 
— de conference biedt in ieder geval geen enkele aanwijzing in die richting Het 
publiek moet derhalve de schuld bij zichzelf zoeken 
Overigens ligt het voor de hand, dat bij de analyse al dit soort kwesties met altijd 
even gemakkelijk konden worden opgelost 

Wat valt er van een sociale situatie, waarin gerelativeerd kan worden, te zeggen ? 
Dit is een nauwelijks te beantwoorden vraag Toch wil ik een paar veronderstel
lingen maken en die koppelen aan de soorten van relativering of'belering' 
In de eerste plaats is er de echte 'belering', al dan met plagerig bedoeld In vrijwel 
alle cabaretprogramma's zitten wel een paar tekstgedeelten van deze strekking, 
wellicht sterk afhankelijk van de psychologische geaardheid van de cabaretier 
Een wat knbbebijtenge cabaretier of een 'predikant' zal hier wellicht hoger 
skoren dan de wat mildere kollega Toch hoort het 'beleren', gezien de theorie 
die h'erover is ontwikkeld in hoofdstuk 2, eigenlijk niet in het cabaret Het feit, 
dat het vermoedelijk voor een belangrijk gedeelte op het konto van de persoonlij
ke geaardheid van de cabaretier moet worden toegeschreven, versterkt deze theo
rie 
Mijn veronderstelling is dan ook, dat 'belenngen' met passen in het cabaret en 
daarom vaak niet overkomen Het publiek is overigens meestal wel vriendelijk 
genoeg om een genng aantal van die 'beleringen' te verdragen 
Dan zijn er verder de relativeringen betreffende de 'eeuwige' problemen Het lijkt 
me aannemelijk, dat opmerkingen over het korte leven, de onafwendbare dood, 
het nooit te vangen geluk weinig gevolgen hebben voor het individu en zeker met 
voor de sociale situatie waar het individu in verkeert Wellicht wordt er even 'pas 
op de plaats' gemaakt met betrekking tot een aantal dagelijkse besognes die dan 
in het perspektief van leven en dood als erg nietig voorkomen Vermoedelijk 
duurt dat echter maar even want met alleen de show, ook het leven met dezelfde 
besognes must go on 

Blijven over de momenten van bespiegeling over de meer tijdgebonden zaken en 
dan natuurlijk gebonden aan de sociale werkelijkheid van de betreffende groepe
ring 
Zo'n moment zou de aangehaalde opmerking van Fons Jansen kunnen zijn over 
de frekwentie van zwangerschappen Dat geldt misschien ook voor de situatie die 
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Sieto Hoving noemde over politici die veel (voor de verkiezingen) beloven maar 
als ze eenmaal arrivé - in de regering vertegenwoordigd — zijn zich weinig meer 
van die beloften herinneren of er nauwelijks iets van waar kunnen maken 
Het is niet onmogelijk dat juist dit soort relativeringen aanleiding kunnen zijn tot 
eskalatie, het begin van het einde van (een stukje van) de ideologie, derhalve van 
ged ragsverandering 
In de katholieke groepering is er in ieder geval in het afgelopen decennium een 
hele andere opvatting gegroeid over de gezinsgrootte en in de sektor politiek zijn 
er de laatste jaren nogal verwoede pogingen gedaan om de voor de verkiezingen 
gedane beloften te garanderen middels van te voren gemaakte afspraken Of dit 
reële 'keerpunten' zijn geweest valt overigens te betwijfelen Logisch lijkt de 
volgorde van relativering naar verandering wel, maar daarom behoeft het sociolo
gisch nog niet juist te zijn Het is echter wel vnj moeilijk om een dergelijke 
ontwikkeling empirisch vast te stellen In ieder geval is het, zoals eerder in deze 
paragraaf is gezegd, een pretentie die dit onderzoek te boven gaat Het feit 
evenwel, dat de ideologie of onderdelen van de ideologie zo humoristisch kunnen 
worden gerelativeerd zegt daarentegen wel iets over de sociale situatie en is 
daarom toch een aangelegenheid om attent op te zijn. 

7. Kategorie VI* het amusement 

Na alles wat met name in hoofdstuk 2 is gezegd, is het overbodig om nog eens te 
stellen dat cabaret geen ontspanning, vermaak of amusement zonder meer is Op 
dat punt ligt juist het onderscheid met de clownerie, het varieté en de klucht. 
Dat neemt niet weg dat, zoals in het volgende hoofdstuk zal worden aangetoond, 
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het amusement bij elk cabaret vermoedelijk aanwezig ¡s, alleen de dosering va
rieert. Trouwens, ook in diverse van de uitspraken over cabaret die in hoofdstuk 
2 zijn geciteerd, werd expliciet naar de noodzaak van amusement verwezen^). 
Amusement wil zeggen dat het humoristisch effekt louter door vormtechnische 
grappen tot stand komt, bijvoorbeeld in spelletjes met woorden. Dit in tegenstel
ling tot de cabarethumor waar het effekt wordt gebaseerd op het maatschappelij
ke gebeuren, op de inhoud. Afgezien echter van een mistig grensgebied tussen 
typisch amusement en cabarethumor - een grensgebied waar ik in de volgende 
paragraaf op terugkom — is het te eenvoudig om het maken en appreciëren van 
amusement volledig los te zien van de sociale werkelijkheid. Vandaar, dat er in 
deze verhandeling ruimte is gekreëerd voor funktioneel amusement in een eigen-
geaard cabaret. 
Het cabaretprogramma dat dan overwegend in de amuserende kategorie (katego-
rie VI) zou moeten skoren, is het vierde genre: het amuserende cabaret oftewel 
het cabaret van de dominantie D. Een genre waarvan in hoofdstuk 2 is gezegd, 
dat het op de rand van de cabaretformule zit en dus makkelijk kan overgaan naar 
een ander verschijnsel; bijvoorbeeld naar het al eerder genoemde variété. In dit 
opzicht is er een parallel met de tegenhanger; het maatschappij-kritische cabaret. 
Ook dit cabaret kan zich 'vergalopperen', hetgeen eveneens een uitsluiting met 
zich meebrengt. In dit laatste geval moet er zoals ter plaatse vermeld onderdak 
worden gezocht bij een of andere politieke ideologie. 

Bij welke maatschappelijke situatie past het amuserende genre? 
Misschien is het voor de niet-socioloog wat irritant om aan een, naar het zich laat 
aanzien, gemakkelijk te begrijpen en niet zo gewichtig fenomeen als amusement 
(vermaak over vormtechnische spelletjes) wetenschappelijke bespiegelingen te 
wijden. Hoewel ik er in de hele verhandeling naar heb gestreefd niet aan dit soort 
opklopperij te doen moet ik (helaas? ) opmerken dat er met betrekking tot het 
genieten van amusement toch het een en ander valt te zeggen. Afgezien dan van 
het feit dat dergelijke overwegingen al legitiem zijn vanwege het aanwezig zijn 
van amusement bij alle cabarets. 
Het belangrijke punt voor de socioloog is namelijk, dat vermoedelijk ook op de 
programma's van een meer amuserende aard een speciaal publiek afkomt, waar
door dit genre eveneens een kollektiviteitsgebonden affaire wordt. Zeer beschei
den is daar in hoofstuk 3 al op geattendeerd. Het publiek dat onder het gehoor 
van de amuseurs is te vinden, zou vermoedelijk tamelijk eenvoudig afgrensbaar 
zijn, omdat het onder andere de mensen betreft met een geringe voortgezette 
opleiding45). De vraag is echter — als de bescheiden gegevens juist zijn —, waar
om deze maatschappelijke groeperingen wel, en de kwa opleiding hogere groepe
ringen niet of minder bij het amuserende cabaret zijn te vinden. 

Een nogal veel gehoorde veronderstelling is afkomstig uit de maatschappij-kriti
sche hoek. Die veronderstelling, misschien wat gechargeerd, komt hierop neer, 
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dat het bedoelde vermaak een (onbewuste) kompensatie is voor de maatschappe
lijk gesproken slechte situatie Amusement is dan een soort opium en het ligt 
voor de hand dat extreme maatschappij-kntici zelfs nog wel een stapje verder 
kunnen — of durven — gaan In dat geval wordt er niet alleen gesproken van een 
zeer eenvoudige vorm van amusement — de zogenaamde onderbroekenhumor — 
maar vooral van bewuste manipulatie 
Deze maatschappij-kntici worden in de sociologie ondersteund door vertegen
woordigers van de 'Frankfurter Schule' Het is met name Th W Adorno die erop 
heeft gewezen dat de produktie van onschuldige vormen van vermaak en ont
spanning de latente bedoeling heeft de konsumenten hiervan met hun bestaan te 
doen verzoenen, hetgeen een bestendiging van de bestaande sociale ordening 
mhoudt. Dat is, aldus Adomo с s, een slechte zaak want het is toch de taak van 
de kunst — de Aultuur — de mensen niet zonder meer ter wille te zijn maar 
eerder een protest te doen horen tegen hun verstarde levensomstandigheden 
In het artikel van Adomo vallen dan ook termen als kommerciele kunst-exploi-
tatie, pret op bevel, het schenken van zogenaamde bevredigingen waar men zich 
aan vastklemt om het ondraaglijke leven te mijden, antiverhchting, massabedrog 
en een in de boeien geslagen bewustzijn46) 

Deze pretentieuze diagnose is moeilijk bewijsbaar, een opgave welke Adomo 
— die overigens met sprak over cabaret ш het bijzonder maar over de kultuurm-
dustne, waarbij hij veel meer dacht aan de filmindustrie uit de Verenigde Staten 
die aan de lopende band suikerzoete films produceerde — zeker met onderschat
te. Maar bij opvattingen als hierboven njst wel de vraag waaraan de beoordelaar 
zijn gezag ontleent, en of er juist bij deze beoordeling wellicht sprake is van een 
vermeende intellektualistische superioriteit Ideeën en aktiviteiten die dan niet 
van de eigen sfeer zijn worden daarbij enerzijds met een zeker dédain terzijde 
gelegd en anderzijds beantwoord met een houding van bevoogding zoals 'dit 
amusement is van een te laag niveau daar moet wat aan worden gedaan'. Mis
schien gaat het hier om met veel anders dan om het etnocentrisme van de 
intellektueel, een attitude die ten onzent ook wel wordt geplakt op het stereo
type van de zogenaamde 'nieuwe vnjgestelde'47). 

In ieder geval heeft de empinkus minder pretenties Immers, als de veronderstel
ling juist is, dat sociale groepenngen met een betrekkelijk laag opleidingsniveau 
een sterke affiniteit hebben met amusement, hetgeen via onderzoek is vast te 
stellen, dan behoort het amusement tot de sociale fysiologie van deze groeperin
gen, aldus de empinkus48). En waarom zou het dan niet zo kunnen zijn dat deze 
sociale situatie relatief wemig frustraties kent — bijvoorbeeld minder dan in de 
sociale situatie waarm akademici en/of avant-gardisten verkeren — waardoor er 
meer ruimte is voor amusement7 Het met gedogen van het amusement door de 
genoemde 'hogere' milieus is dan wellicht een projektie van de moeilijkheden uit 
de eigen sociale situatie. 
Het gaat hier dus om een sociale situatie van betrekkelijke tevredenheid of en 
dan zijn de maatschappijkritici aan het woord — van vermeende tevredenheid die 
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een gunstige voedingsbodem heeft voor het cabaret van een amuserende domi
nantie. Als empirikus kies ik overigens voor het eerste, waarbij onmiddellijk de 
kanttekening dat ik niemand wil weerhouden de betreffende sociale situatie 
anders te beoordelen. Overigens kom ik aan het slot van deze paragraaf nog op 
deze tegenstelling in opvatting terug. 

De emotie die zich bij dit cabaret of deze cabaretmomenten voordoet 
De emotie die aan dit cabarettype korrespondeert, is gegeven met de naam van 
dit type; het spelen met vormen amuseert, wekt plezier. Bij de tautologie hoeft 
men dus niet lang stil te staan. Wel zij erop gewezen, dat plezier weliswaar een 
emotie is die, volgens sommige, zich vooral voordoet in milieus met een geringe 
opleiding maar dat is waar het cabaret betreft niet konform de werkelijkheid. De 
analysegegevens vermeld in het volgende hoofdstuk tonen namelijk overduidelijk 
aan, dat er geen enkel genre cabaret — ook het maatschappij-kritische — versto
ken is van amusement. Het zijn slechts de verschillen in frekwentie die het 
onderscheid tussen wel of geen amuserend cabaret duidelijk aan het licht bren
gen. 

Trouwens het amusement wordt in alle dominanties op een identieke manier 
gemaakt. Het zijn dezelfde onzinnige woordspelingen, dezelfde gekke gezichten 
en dezelfde malle bewegingen die hetzelfde plezier opleveren. Dat is een reden te 
meer om uiterst wantrouwend te zijn ten opzichte van de maatschappij-kritici 
die dit plezier ondermaats zeggen te vinden maar het in eigen kring zonder 
wroeging konsumeren. 

Voorbeelden 
Het zijn vooral de moppen — het amuserende cabaret is vaak een aaneenschake
ling van moppen welke niets met elkaar van doen hebben — die het amusement 
representeren. 
Zijderveld noemt deze moppen nonsensgrappen49). Kr wordt dan vooral ge
speeld met zininhouden die afwijken van de normale logika. Als voorbeeld geeft 
hij onder andere de volgende grap: 

'Hoe vang je een konijn met je blote handen? Eenvoudig: verstop je in de 
wei en imiteer het geluid van een kool'. 

Ook de visie van Freud over onschuldige grappen — grappen die genoegen nemen 
met de geestelijke ontspanning en de kinderlijke euforie die er het resultaat van 
zijn - ligt vermoedelijk dicht tegen die van Zijderveld aan. Freud heeft daarbij 
spelletjes van louter semantische of logische tegengesteldheden op het oog. Een 
voorbeeld van een dergelijke grap komt uit de verzameling van Salcia Landmann 
en luidt als volgt: 

'In Chelm breekt 's nachts brand uit en alle Joden komen aanlopen om te 
helpen blussen Een van hen roept geestdriftig uit: 'Wat een geluk, dat er net 
hier brand is. Anders hadden we niet kunnen zien, waar we moeten blus-
sen"51). 
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Wat betreft de voorbeelden uit het cabaret geef ik eerst twee voorbeelden uit de 
One-Man-Show van Toon Hermans; de show die deze artiest in het begin van de 
jaren zeventig heeft gebracht^). 
Het eerste voorbeeld komt uit het nummer 'vakantie in Frankrijk' en een gedeel
te van deze conférence luidt aldus: 

'Als ik een weekend vrij heb, dan vlieg ik even naar de Franse Provence, dat 
vind ik zo heerlijk hè En ik heb daar een herberg mensen - dat moet ik even 
vertellen - gezellig zeg gezellig. Een herbergje, nou zo groot (Hermans maakt 
een gebaar met duim en wijsvinger, waarop het publiek lacht). Het is niks, als 
het regent zetten ze het binnen (lach). Het is werkelijk niks, het is een heel 
klein herb. '. Het mag ook geen naam hebben, het heeft ook geen naam (lach) 
Auberge, dat heet herberg. Nou dat staat erop. Auberge dat is van een Franse 
mevrouw, een aubergine (lach) en dat is leuk mens zeg leuk mens enne 
koppie, koppie hoor têtie, têtie (lach) jaja, ja echte Française en nietopd'r 
mondje gevallen hoor. Ja, een keer is ze toevallig op d'r mondje gevallen 
(beh). Ja, had ze zo'n dikke lip hè (lach). Toen zeg ik: qu'est-ce que c'est 
ca? Toen zegt ze: j'ai tombé sur la petite bouche hè (lach). Ik zeg maar 
qu'est-ce que c'est ca? roeé, roeé roeé zegt ze. Ja, moet je Frans voor 
spreken (lach) maar eh ja roe, roe, roe, een losse roe en daar was ze over 
gevallen en zo Maar eh leuk mens en een beetje vlot weet je wel? 
's Morgens komt ze me zelf wekken (lach). Klopt ze op de deur en dan roept 
ze 'Antoine' en dan roep ik 'entrez' (lach) en dan komt ze de kamer binnen 
en dan legt ze een eitje (lach)'. 

Het tweede voorbeeld is een gedeelte uit het liedje 'il pleut'; een liedje dat volgt 
op bovengenoemde conférence. 
Il pleut: 

'Mensen ik zou een Frans liedje voor и gaan zingen, had ik и beloofd Het 
liedje heet: il pleut. Π pleut betekent zoals и weet het regent il pleut. Sommi
ge mensen zeggen 'il pleut' (lach) maar dat is feut (lach) eh fout eh feut. 
Ha, ha ik zeg het per ongeluk in het Zweeds (lach). Neem me niet kwalijk. Er 
zitten een paar foutjes in de tekst, want mijn Frans is niet onberispelijk. 
Messieurs et Mesdames, une chanson Française, il pleut (ik geeft nu een 
bepaald stukje uit dit 'chanson' v.d.B.). 
il pleut sur pomplemoesen 
il pleut sur les kaseien 
et sur un doos tompoezen (lach) 
et sur un bossie prei (lach) 
sur doze kratte kiste (kch) 
nog een keer 
sur doze kratte kiste (lach) 
moeilijk hé dozen, kratten en kisten (lach) 
sur doze kratte kiste 
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et sur un vuilnisbak (lach) 
et sur les musses tristes 
de mussen triest hé de trieste mussen hé (lach) 
qui tjielpe 
tfielpen, tjielp tjielp (lach) 
sur un clochard qui maffe 
sur un kleuterklasse 
et sur une chien qui blaffe 
et sur un poes qui passe 
un poes qui passe, een voorbijgaande poes hé (lach) 

Tot zover deze voorbeelden die uit een programma komen dat overwegend amu
serend van aard is. Op de vraag of een dergelijk programma nog tot het cabaret 
kan worden gerekend, kom ik terug bij de bespreking van dit programma in het 
volgende hoofdstuk. 
Het zijn echter niet alleen de amuserende programma's die dit soort humor 
hebben aan te bieden. Ook alle andere cabaretprogramma's, derhalve ook alle 
andere dominanties, hebben (soms zelfs erg) veel van dit soort grappen 'in huis'. 
Het programma 'Neerlands Hoop Express', zoals bekend een programma van een 
geheel ander genre, heeft ook nogal wat amusement aan te bieden^). in het 
nummer 'een onverstaanbaar goede show' uit dit programma staan een aantal van 
deze amuserende tekstdelen bij elkaar. Het betreffende nummer luidt als volgt: 

'Een onverstaanbaar goede show (lach), dames en heren en dat komt voorna
melijk door de matige koestiek (lach) van deze zaal. Koestisch klopt er niet 
zoveel van. We kunnen wel zeggen: deze zaal is akoestisch (lach). Daar komt 
nog bij dat de instrumenten die wij vanavond bespelen van een bominabel 
peil zijn (lach). Deze bas bijvoorbeeld hier, die wou, deze bas bijvoorbeeld 
hier (beh) die is abominabel, die is vroeger een gitaar geweest (lach) is aan 
lager wal geraakt (lach) en ook deze mikrofoon mikrofoon is niet meer wat 't 
geweest is (lach). Daar komt nog bij dat we vanavond niet bij ons hebben de 
fleurige vloeistofdia's op de achtergrond. U kent ze wel die vergrote kanker
gezwellen (lach) die zo 'n muzikale attraktie net dat meegeven wat er nog aan 
ontbreekt. Dat waren vloeistof-dia's op alkoholbasis (lach), degene die ze 
moest bedienen is aan de drank geraakt (lach) en heeft zo zijn eigen nummer 
opgedronken (lach)'. 

Bij de analyse van dit programma zijn de gemarkeerde tekstgedeelten van hierbo
ven naar kategorie VI gedirigeerd vooral vanwege het vormtechnische karakter. 
Intrigerend is trouwens de (wat voorbarige) vraag, waarom er in dit maatschap
pij-kritische programma zoveel amusement zit — zie hiervoor de gegevens in 
paragraaf 2 van het volgende hoofdstuk. Komt het vanwege de psychologische 
geaardheid van de uitvoerenden? Of kan de maatschappij-kritische boog niet 
altijd gespannen staan en moet die spanning dan worden gelardeerd met een 
flinke dosis amusement om nog cabaret te blijven? Het zijn vooralsnog vragen 
die niet te beantwoorden zijn. 
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Ook de andere besproken cabaretprogramma's (van een ander genre) verschaffen 
het nodige amusement54) 
ben aardig voorbeeld uit 'De Lachende Kerk' zit in de conference over de jonge
ren Jansen ¿egt daar onder andere van 

'bn ik houd van de ¡ongeren. Niet van de slampampers die 's nachts om half 
vijf zingend over straat trekken, misselijk Maar de flinkerds die 's morgens 
om half vijf zingend over straat trekken (lach). 

Uit het programma 'Waartoe9 Waarheen7 ' komt een dergelijk voorbeeld uit de 
al eerder genoemde conference 'smog, smog, smog' 
Hoving begint deze conference aldus 

'Smog, smog, smog Wat vroeger op uincfe/ywrAr/es zat (lach). En vrouwen in 
verwachting hadden het ook. Die hadden hier (Hoving wijst naar de buik) 
een dot smok (lach) en daar hadden ze dan ruimte voor het kindje (weer een 
¡achreaktie) 't Zat onder de smok begrijpt и wel' ' 

Het spelen met de begnppen 'smog' als de door de industrie en verkeer vervuilde 
lucht en 'smok(werk)' (een door plooitjes gevormde versiering van stoffen) is 
zeker in deze fase van de conférence een louter semantische aangelegenheid en 
dus amusement 
Uit het bovenstaande blijkt, dat amuserende grappen — grappen zonder psycho
logische of sociologische raakvlakken — in elk genre cabaret voorkomen en bo
vendien m elk genre op dezelfde manier worden gemaakt Het zijn bijna altijd de 
dwaze, onlogische woordenspelletjes die het beoogde effekt opleveren. Het ver
schil tussen het amuserende cabaret en de andere dominanties zit slechts m de 
frekwentie van het voorkomen van deze tekstgedeelten De kwestie echter of een 
programma van overwegend amuserende aard wel of met tot het cabaret kan 
worden gerekend reserveer ik, zoals gezegd, voor het volgende hoofdstuk. 

Veel intngerender is de vraag in welke gesteldheid de maatschappelijke groepe
ring zich bevindt van wie en voor wie dit amuserende cabaret is Is het plezier 
een kompensatie voor de barre werkelijkheid, nog sterker is het een handige 
manipulatie van de maatschappelijk machtigen om de onmachtigen te misleiden, 
of korrespondeert de sfeer van plezier in dit cabaret met de sociale situatie van 
de betrokken kollektiviteif7 Daar de sociologie er nog met m is geslaagd — en 
wellicht nooit in zal slagen — om objektieve waardeoordelen uit te spreken over 
hoe men zich moet bevmden in allerlei maatschappelijke situaties, is de eerste 
veronderstelling — gemakshalve de maatschappij-kritische — op zijn minst ver
dacht en is de tweede alleen al daarom zeker evenveel waard als de eerste 
Bovendien is de tweede veronderstelling gebaseerd op het uitgangspunt van deze 
verhandeling, te weten elk type cabaret is een spiegelbeeld van een bepaalde 
sociale situatie. Het zou uitermate merkwaardig zijn om bij het amuserende 
cabaret dit uitgangspunt om te draaien Zij, die zich echter met neer willen 
leggen — en het zij nogmaals gezegd ook met neer behoeven te leggen — bij de 
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door mij gemaakte keuze komen vermoedelijk niet aan hun trekken en zouden 
derhalve de eerste moeten zijn om zich over nader cabaretonderzoek te beraden. 

In principe is met deze kategorie VI het kategorieënsysteem rond^S). Niettemin 
is er bij het onderzoek toch nog enige twijfel gerezen over een bepaald type 
teksten, namelijk teksten, die weliswaar in de zes gepresenteerde kategorieën 
kunnen worden ondergebracht, maar die gezien de techniek waarmee de caba
retiers ze presenteren ook voor een andere plaats in aanmerking komen. 
Voor deze tekstgedeelten heb ik een slotkategorie, beter nog een zevende katego
rie, ingevoerd. 

ем 3CH€€L ONT n'Ñ ZUSTER 'Ó. 

'"Die /О 'Рво scheet, 
¿)CÓ ZeCQCHT LOP6N D£ TRfiHeN 
ÖU€R D'R. nvq.. . 

«-ou О/Чл/Оу 

8. Kategone П; wel of geen vervolgreakties? 

In het cabaret wordt zeer vaak de procedure van het zogenaamde doorzeuren 
gehanteerd. Een onderwerp wordt dan lang tot zeer lang uitgekauwd hetgeen 
konsekwenties heeft voor het kategoriseren van de gemarkeerde tekstgedeelten 
in die uitgebreide behandeling. Aan de hand van het nummer 'Toon op z'n 
praatstoel' uit de al verschillende malen besproken One—Man-Show van Toon 
Hermans wil ik deze procedure en de daaraan gepaard gaande moeilijkheden voor 
wat betreft de analyse demonstreren. 
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Ter introduktie het volgende: In de genoemde conférence gaat het over het 
krijgen van kadootjes met St. Nicolaas. Een feest voor de kinderen maar niet 
voor deze cabaretier die zegt vroeger als kind bijzonder karig bedeeld te zijn 
geweest: 

'Ik heb altijd van die dingen gehad, van, van, van ja, van niks hè. Ja weet je 
wat ik weleens kreeg? Praktische kadoos, zogenaamd. Ik kan me nog herin
neren, dat, ik kwam eens een keer beneden 's morgens, lagen d'r bij bij 
St. Niklaas van St. Niklaas een paar handschoenen. Maar ja dat vind ik 
ook niks. 
Welk kind gaat nou met z'n handschoenen zitten spelen? (lach van het 
publiek; v.d.B.j. Ik niet hoor, dat was, dat is toch geen kado? Dat is toch 
geen leuk kado voor een kind? Ik zie ze nog liggen bij de kachel; van die 
gore handschoenen (lachje van het publiek). Ik zie, ik zie ze nog liggen. Ze 
lagen zo op mekaar. Ze waren overal even breed zat niet eens model van 
een hand in (lachje van het publiek). Soort gebreide jatten mag je wel zeg
gen ' (hier wordt uitgebreid om gelachen; v.d.B.) 

Het gemarkeerde tekstgedeelten 'spelen met handschoenen' is bij de analyse in 
kategorie V beland. Een beetje verwonderd moeten de mensen in de zaal op die 
nogal gereserveerde waardering — de waardering van een kind — hebben gerea
geerd. De reaktie is trouwens ook maar bescheiden want hoeveel mensen in de 
zaal — ouders? — geven vrijwel nog steeds zulke kadoos? 
Het probleem zit dan ook niet in het onderbrengen van dit tekstgedeelte maar 
veel meer in de volgende drie, die door de reaktie van het publiek worden 
gemarkeerd; de gore handschoenen, met niet eens het model van een hand erin 
en de gebreide jatten. Moeten deze drie tekstgedeelten nu ook naar kategorie V, 
omdat ze betrekking hebben op het geven van handschoenen als een kinderka-
dootje, waar eigenlijk niet mee valt te spelen? Zo ja, dan is het een ondersteu
ning van de eerstgenoemde 'belering'. Of liggen die laatste drie tekstgedeelten 
veel meer in de sfeer van kategorie VI, het amusement, en zijn het derhalve 
nonsensgrappen? 
Omdat kennis over het verwerken van dit soort repetitieve woordspelingen ont
breekt, zijn de bovengenoemde vragen niet te beantwoorden. Intuïtief heb ik het 
vermoeden, dat verreweg de meeste van de vervolgopmerkingen veel dichter bij 
het amusement staan dan bij het eerste tekstgedeelte waar ze bij horen, in ieder 
geval op volgen. 

Voor dit vermoeden heb ik een tweetal argumenten. In de eerste plaats een 
argument van theoretische aard. Het cabaret, zo is in hoofdstuk 2 gezegd, houdt 
zich bezig met het attenderen op, het aantippen van, ideeën en aktiviteiten die 
binnen de sociale situatie van de kollektiviteit aktueel zijn. Daar is derhalve geen 
uitgebreide introduktie nodig en ook geen gedetailleerde behandeling van de 
situatie van nu. De cabaretier zet het onderwerp op de eigen cabareteske wijze 
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neer en vermijdt in principe herhalingen, want dan wordt het wellicht een soort 
van vermaan en vermaningen horen elders thuis. 
In de tweede plaats kan ik een ervaringsfeit aanbieden, dat misschien als verifika-
tie kan dienen voor het eerstgenoemde argument. Het is bij de observaties in de 
zaal en vanaf de grammofoonplaat hoorbaar, dat de reaktie bij de vervolgteksten 
vaak vrolijker worden — soms wordt het zelfs een erg dolle boel — en dat over
duidelijke plezier is wat moeilijk verenigbaar met de betrokkenheid die in de 
kategorieën I tot en met V speelt. De humoristische vertaling van die betrokken
heid levert eerder een wat beperkte — verkrampte - lach op, zoals in de voor
gaande hoofdstukken, met name in hoofdstuk 2, regelmatig is vermeld. Deze 
vermoedens zijn echter niet verder gestaafd. Vandaar dat ik geen definitieve 
keuze kan maken en deze vervolgteksten in een aparte kategorie, kategorie VII, 
heb verzameld. Ik heb dit een zwevende kategorie genoemd, omdat deze tekstge
deelten eventueel later of kunnen worden ondergebracht bij kategorie VI, waar
door het amuserende element van het cabaret overigens sterk toeneemt, of bij de 
kategorieën I tot en met V, al naar gelang de kodering van het tekstgedeelte, 
waar deze vervolgteksten bijhoren. 

Zo kunnen de drie vervolg-tekstgedeelten uit het genoemde voorbeeld bij een 
nadere verwerking hetzij bij kategorie VI hetzij bij kategorie V worden opge-
teld56). 
Om de inhoudsanalyse toch een minimale betrouwbaarheid te geven, is het ech
ter wel noodzakelijk, dat al de vervolgteksten tesamen worden gezien als amuse
rend of dat ze allemaal worden toebedeeld aan de leidinggevende tekstgedeelten, 
waar ze betrekking op hebben. Het is evident, dat er nauwelijks regels zijn te 
maken om de vervolgteksten afzonderlijk te beoordelen. Dat leidt tot een einde
loze casuïstiek, waarbij de betrouwbaarheid ver te zoeken is. 
De ratio om toch een aparte kategorie te gebruiken is gelegen in de behoefte aan 
een nadere, meer verfijnde, bestudering van het sociale verschijnsel 'cabaret'. Zou 
de vervolgtekst immers zonder meer dezelfde kode krijgen als de leidende tekst 
dan zou de betreffende kategorie waarschijnlijk teveel gewicht worden toebe
deeld, omdat een vervolgtekst namelijk vaak minder relevant is als de leidende 
tekst. Bovendien wordt er zoals gezegd bij deze teksten vaak meer het aksent 
gelegd op het louter amuserende, het vormtechnische, aspekt. Een direkte kode
ring naar de leidende tekst zou het amusementsaspekt dan ook wat kamoufleren. 
Het is daarentegen ook niet mogelijk om deze zevende kategorie te laten staan als 
de kategorie van de vervolgteksten, daarbij in het midden latend of de betreffen
de tekstgedeelten meer amuserend zijn of dat zij meer de betrokkenheid van de 
tekstgedeelten waar ze op volgen verwoorden. Dit is namelijk volkomen in tegen-

' spraak met een van de voorwaarden die Holsti — en hij niet alleen — heeft gesteld 
aan het werken met de inhoudsanalyse; namelijk de onafhankelijkheid van de 
gekonstrueerde kategorieën ten opzichte van elkaar57). 

Uit het onderzoek is overigens wel gebleken, dat het kwantitatief gezien om een 
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belangrijke zaak gaat Zowel bij het programma 'Neerlands Hoop bxpress', 'De 
Lachende Kerk' als 'Waartoe'' Waarheen' ' - de drie besproken met amuserende 
programma's — was ruim 50 procent van de te köderen tekstgedeelten bestemd 
voor kategone VII. Of die opvallende overeenkomst signifikant kan worden 
genoemd voor een met-amuserend cabaretprogramma is aan de hand van de 
studie van slechts drie programma's uiteraard met te zeggen. Veel belangrijker is 
het zich af te vragen hoe dit grote aantal teksten/tekstgedeelten moet worden 
beoordeeld. 
Er is echter al gezegd, dat het antwoord op deze vraag in het kader van deze 
verhandeling niet mogelijk is Daarvoor ontbreekt het inzicht in de 'verwerking' 
door het publiek van een aantal achter elkaar gelanceerde grappen over hetzelfde 
onderwerp en bovendien zou de studie onderzoekstechnisch dan ook heel anders 
van opzet moeten zijn Ik kan overigens toch niet nalaten om een hypothese 
betreffende deze vervolg-tekstgedeelten te formuleren die wellicht voor een na
der — bedoeld is dus een later — onderzoek dienstig kan zijn. 
Het is de veronderstelling, dat hoe meer vervolg-tekstgedeelten er komen op een 
bepaald item, hoe waarschijnlijker het is, dat het aangereikte item 'verdrinkt' in 
de pret. Daarmee is niet gezegd bij hoeveel vervolgtekstgedeelten het aangereikte 
onderwerp nog net wel en bij hoeveel het niet meer in gedachten is, hetgeen 
trouwens met alleen op een bepaald getal zou moeten worden vastgelegd maar 
bijvoorbeeld ook op de plaats welke het betreffende onderwerp op dat moment 
m de kollektiviteit inneemt. 

Het moet echter wel voor de hand liggen, dat bij een aantal van tien vervolg-
teksten — tien woordspelingen — wel tien lachsalvo's kunnen worden opgewekt, 
maar minder gemakkelijk andere even wezenlijke emoties van het cabaret zoals 
woede, twijfel, verdriet en skepsis. Waarschijnlijk verdragen deze laatste elemen
ten slechts een veel kleiner aantal vervolg-tekstgedeelten Ik zal ter illustratie van 
deze hypothesen een tweetal voorbeelden geven uit verschillende programma's. 
Een voorbeeld met veel vervolgtekstgedeelten en een met weinig vervolgtekst
gedeelten. Het voorbeeld met de vele vervolgteksten komt uit het programma 
'Neerlands Hoop Express' en wel het nummer 'Freek's fntuur's spreekuur', dat 
ook in paragraaf 2 van dit hoofdstuk al ter sprake is geweest 
Freek's fntuur's spreekuur 

'Hallo, mevrouw Klapstuk, met Freek Frituur hier (lachje van het publiek) 
Mag ik и eens vragen, mevrouw Klapstuk, bent и gehuwd7 Dat gaat и even 
aan uw man vragen (lach), nou klinkt verdomd aannemelijk, gaat и gerust uw 
gang, dan zal ik intussen de tijd even vol babbelen (de conférencier laat een 
boer, waarop wordt gelachen). Oh, daar bent и weer en и bent gehuwd en и 
bent naar ik meen gehuwd met mijnheer Klapstuk, stront aan de knikker 
(lachje). Ik hoor het alweer uw man heet Klap en и heet van uzelf Stuk 
(lach), juist ja. Dames en heren, ik heb nu aan de lijn mevrouw Klap-Stuk en 
ik vraag het vrouwtje of zij gehuwd is, waarop ze zegt ja Toen zeg ik, nou 
dan bent и natuurlijk gehuwd met mijnheer Klapstuk, nee zegt deze kordate 
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huisvrouw, mijn man heet Klap en ik heet van mezelf Stuk (weereen lach), 
begrijpt и wel? Nou heb ik het ze net uitgelegd, dat ik aan и vroeg of и 
getrouwd was, waarop и zei, ja. Toen zei ik dan bent и zeker getrouwd (een 
lach) met mijnheer Klapstuk, nee zei и toen, mijn man heet Klap en ik heet 
van mezelf Stuk. Nou, dan mag и blij zijn, dat и man geen Telefoon heet. 
Wat dames en heren, ik red me er maar even uit met een lolletje. Ik heb 
hier aan de lijn mevrouw Klap-Stuk (lach), ik zeg, и mag blij zijn dat uw man 
geen Telefoon heet anders had и mevrouw Telefoon-Stuk (lach) geheten, en 
als haar telefoon stuk was geweest, had ik niet met haar kunnen telefoneren 
(lach), begrijpt и wel? Ik zeg net tegen ze: als uw telefoon stuk is, kan ik 
niet (lach) ja, и kan bij uw zuster gaan bellen, mevrouw Vliegenmep
per ach zo, ja haar man heet natuurlijk Vliegen en zij heet ook Stuk 

(lach) nee, ze heet dus eigenlijk mevrouw Vliegenmepper-Stuk (lach) zal ik 
maar zeggen, nou dat zal thuis dan wel weer barsten van de insekten (lach) 
denkt и niet? Ze slaan ze met de vlakke hand dood (lach). Nou, luistert и 
eens even mevrouw Vaponastrip (lach) uh mevrouw Klapstuk. Nee, uw man 
heet Klap en и.... и mag blij zijn dat и van uzelf geen sigaar heet (lach). Wat 
dames en heren, ik overtref mezelf hier (lach), ik heb hier aan de lijn me
vrouw Klapstuk, ik zeg: и mag blij zijn dat и van uzelf geen Sigaar heet 
anders had и mevrouw Klap-Sigaar geheten. Nou, nou ze breken de zaal hier 
af hoor (lach), nee uh daarachter vliegen stoelen door de lucht, hier worden 
wat ouvreuses afgerost (lach), en dat enkel en alleen, omdat ik zeg, dat и blij 
mag zijn, dat и van uzelf geen Band heet (lach) anders had и mevrouw 
Klap-Band geheten (lach) Béng. Wat zegt u? Met Frituur hier, ja nee, nee 
mijn vrouw heet geen Pap (lach). 

Dames en heren, mevrouw Klap-Stuk probeert ook even lollig te wezen 
(lach) maar ze slaagt er gelukkig absoluut niet in (lach). Nou luistert eens 
even mevrouw Eigenheimer (lach) eh mevrouw Klapkut eh Klapstuk eh 
(lach) we gaan toch even het spel spelen. Ik zal и zeggen welk geluid het niet 
is: het is geen travestiet op naaldhakken op een grintpad met tegenwind 
(lach) het is niet een paar herensokken in een bloembollenbed (lach) het is 
geen homosexueel die van de trap afflikkert (lach) geen pastoor die hosties 
telt en het zijn ook niet een paar teelballen in de fruitpers (lach). 
Er is 883 gulden in de kas en dit is het geluid ' 

De eerste gemarkeerde tekst 'Hallo mevrouw Klapstuk met Freek Frituur hier' is 
in kategorie VI terechtgekomen, omdat bij de analyse werd verondersteld, dat 
het publiek eigenlijk nog niet kan weten welke kant het met deze conférence uit 
zal gaan en de onzinnige namen — Klapstuk en Frituur — dus alleen maar grappig 
kunnen zijn. 
Het tweede gemarkeerde tekstgedeelte 'bent u gehuwd? dat gaat u even aan uw 
man vragen' staat bij de kodering centraal. Deze tekst is, zoals in paragraaf 2 al is 
toegelicht, gekodeerd voor kategorie I daar het gaat om de afkeer tegen dit soort 
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radiospelletjes. De volgende 29 tekstonderdelen, bestemd voor kategorie VII 
borduren meer of minder op die animositeit voort, waarbij de flauwe grapjes die 
bij dit soort spelletjes worden gemaakt en het spelletje zelf het moeten ontgel
den. De kwalifikatie 'flauw' is natuurlijk kollektiviteitsgebonden, want de ver
moedelijk zeer grote kollektiviteit die regelmatig naar deze spelletjes luistert en 
eraan meedoet, komt tot een andere kwalifikatie; amusant bijvoorbeeld. Toch 
kan ik me niet aan de indruk onttrekken, dat bij zo'n reeks van vervolgwoord-
spelingen als hierboven de animositeit bij de maatschappij-kritische gezindheid 
van het Neerlands Hoop publiek wat naar de achtergrond wordt gedrongen ten 
gunste van het plezier. Trouwens sommige vervolgwoordspelingen werken ook 
wel enigszins vervlakkend en dat korreleert met een toenemend plezier. Vermoe
delijk is dat niet de bedoeling van de cabaretier maar het gaat in deze verhande
ling nu eenmaal om de interpretatie van de inhoud door het publiek^S). 

Vervolgens het voorbeeld met het geringe aantal vervolgteksten. Dit komt uit het 
programma 'De Lachende Kerk' en wel uit het nummer 'de pil'. Fons Jansen 
demonstreert tijdens dit nummer het innemen van een pil en zegt er het volgende 
bij: 

'U ziet het goed, dat is de pil (het publiek lacht). Als heer alleen zul je er 
toch niets van krijgen (weer een lach). Maar de mensen zijn nooit tevreden 
hoor. Nou hebben ze de pil en nou hoor je ze weer zeggen: 'De pil bevalt 
niet. Ik zeg, dat is juist goed' (lach)'. 

Een van de veranderingen bij de Nederlandse Rooms-Katholieken in het begin 
van de jaren zestig betreft het seksuele gedrag. Als norm gold tot dat moment, 
dat elke seksuele aktiviteit gericht moest zijn op de voortplanting en dat dan 
allemaal binnen het monogame huwelijk. De Nederlandse Katholieken hadden 
wat dat betreft in een zeer streng keurslijf gezeten en de kollektiviteit schijnt 
ook op dat gebied erg volgzaam te zijn geweest. Van Heek heeft het in zijn 
bekende boek ook over die volgzaamheid en spreekt dan van een 'pénétration 
calviniste' bij de Nederlandse Rooms-Katholieken5^). 
Maar de veranderingen ook op dit gebied staan op doorbreken en enigszins 
schuchter wordt er al een andere mentaliteit merkbaar. Jansen deelt mee in die 
ontwikkeling en doet dat in deze conférence door het nog steeds formele verbod 
op het gebruik van anti-konceptiva te tarten door demonstratief een pil te konsu-
meren en erbij te zeggen, dat dit dé pil is. Dat alleen is al voldoende voor een 
lachreaktie en het hierdoor gemarkeerde tekstgedeelte is bij de analyse in katego
rie II terechtgekomen. Er wordt namelijk getwijfeld over het gebruik van die 
middelen. Enerzijds is er de opluchting - 'gelukkig, ook voor hem is het niet 
zo'n punt meer' - en anderzijds is er de angst - 'zou het toch echt al mogen en 
kunnen? '. 
Jansen gaat er echter in deze conférence verder op door. Hij zegt, dat je er als 
heer-alleen toch niets van zult krijgen en verder voegt hij er nog aan toe, dat de 
mensen nooit tevreden zijn, 'want nu hebben ze de pil en nou hoor je ze weer 
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zeggen, dat ie niet bevalt, maar dat is juist goed'. Het spel met het woord 
'bevallen' — het gaat hier om het tegen elkaar uitspelen van homonieme woor
den — geeft een vervolgreaktie op het aangesneden onderwerp en het ligt voor de 
hand, dat de lachreaktie uit de zaal zeer eenstemmend is. 
Dit is dus een voorbeeld, waarbij een zeer belangrijk gegeven voor de betrokken 
maatschappelijke groepering wordt uitgewerkt - en cabaretesk uitgebuit — met 
een enkele vervolgtekst. In een dergelijk geval heb ik de indruk, dat het onder
werp nog wel wordt vastgehouden door het publiek en niet 'verdrinkt' in de pret. 
Maar nogmaals, het gaat slechts om veronderstellingen. 
Overigens is het opvallend, dat alle geanalyseerde programma's zowel lange als 
korte 'doorzeurders' hebben. Ook wat dat betreft, zijn de dominanties niet van 
elkaar te onderscheiden. 

Tenslotte zijn er vervolgteksten die niet direkt aansluiten op het eerstgenoemde 
- 'leidinggevende' — tekstdeel maar genoemd of bezongen worden als er intussen 
ook al andere dingen ter sprake zijn gebracht. In het programma 'Waartoe? 
Waarheen? ' komt in het al eerder genoemde nummer 'hier is geen pil tegen 
gewassen' de doodgraver, alias magere Hein, aan het woord die na het 'bespre
ken' van allerlei merkwaardige menselijke konstrukties tot slot zegt: 'in ieder 
geval tot zo dadelijk'. Deze opmerking wordt door het publiek met een lach en 
een applaus gewaardeerd en is bij de analyse in kategorie V gekodeerd. Het is een 
('belerende') relativering: 'het leven is zo afgelopen'. Maar twee nummers verder 
in de conférence 'laatste hemd' wordt in de kontekst van leven en dood tijdens 
een sketchje gezegd 'U gaat dood? U niet? ' Deze opmerking (waar het publiek 
om lacht) is vanwege de al eerder genoemde opmerking met eenzelfde betekenis 
als een vervolgtekst aangemerkt en in kategorie VII 'bijgezet', hetgeen dan na
tuurlijk ook geldt voor alle andere soortgelijke vervolgteksten. 
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9. Is er een sekwentie van gevoelens c.q. dominanties? 

Met alle onzekerheden die in het begin van dit hoofdstuk zijn genoemd over het 
interpreteren van gemarkeerde cabaretteksten zijn bij de analyse alle teksten 
gekodificeerd met behulp van de in dit hoofdstuk vermelde en besproken katego-
rieën. Centraal bij de konstruktie van dit systeem van kategorieën stond steeds 
de sociale situatie van een maatschappelijke groepering welke wordt verwoord in 
kollektieve stemmingen. Zo is er in kategorie I gesproken van agressie, op zijn 
minst gebelgdheid, die vooral te vinden zou zijn bij een groepering van een 
maatschappij-kritische gezindheid. In de kategorieën II, III en IV is gesproken 
over twijfel, verbittering c.q. rankune en irritatie c.q. argwaan. Stemmingen die 
met name aan de oppervlakte komen bij een maatschappelijke groepering die van 
haar vertrouwde ideeën en gebruiken afstand heeft genomen en aan vervanging 
moet denken. In kategorie V staan de gevoelens skepsis c.q. gelatenheid en gêne 
centraal. Stemmingen waar een kollektiviteit die bepaalde ideeën en gebruiken 
gaat relativeren gevoelig voor is. In kategorie VI gaat het om het pretentieloze 
— vormtechnische — amusement. Een sfeer die zou domineren in een sociale 
situatie waar men een zekere tevredenheid — al dan niet vermeend — ervaart. 
Tenslotte is er een zwevende kategorie, kategorie VII, gekreëerd waar alle zoge
naamde vervolgteksten in zijn ondergebracht teneinde die eventueel later weer te 
herverdelen onder de eerder genoemde kategorieën. 

Al deze stemmingen, het zij nogeens nadrukkelijk vermeld, zijn overigens nergens 
anders te registreren dan bij denkende en handelende individúenlo). Er is dus 
geen sprake van determinering door de sociale situatie, hetgeen onder andere 
inhoudt dat aan individuele verschillen — een realiteit — de nodige ruimte is 
gelaten met alle gevolgen van dien. Bovendien is ook nergens de pretentie geuit, 
dat de sociale situatie zo eenvoudig zou zijn, dat ze makkelijk te herkennen is 
aan een bepaalde stemming daar elke sociale situatie zich kenmerkt door een 
heterogeniteit van gevoelens. Er is alleen de veronderstelling dat in een bepaalde 
situatie een bepaalde stemming domineert, hetgeen empirisch verifieerbaar blijkt 
te zijn. 

Verleidelijk is het tenslotte wel om gezien de beschrijving van de vier situaties en 
de daaraan gepaard gaande stemmingen een bepaalde opeenvolging van die vier 
sociale situaties te overwegen. 
Zo lijkt het plausibel om een kollektiviteit die redelijk kontent met haar ideolo
gie is (of meent te zijn) zich te zien amuseren om daarna diezelfde kollektiviteit 
bij een verandering van de sociale situatie in een fase van relativering te zien 
komen. Immers, de bestaande ideeën passen dan niet meer bij de nieuwe situatie 
en enigszins skeptisch ziet men het betrekkelijke en de beperktheid van de 
bestaande opvattingen, die uit vroegere tijden stammen. In de volgende periode 
zou men dan, nadat de oude ideeën en gebruiken zijn vervangen, kunnen gaan 
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twijfelen over het nieuwe kultuurpatroon — dat zich noodzakelijkerwijze moet 
vormen. Tenslotte is het zeer wel denkbaar, dat men zich met een zekere gela
denheid — agressie — vastlegt op een nieuwe ideologie, daarbij alle andere ideo
logieën, met name de oude, verwerpend. Als daarna het gestelde doel bereikt is, 
zou men zich tevreden kunnen amuseren tot ook die situatie weer verandert 
en de eerste vraagtekens weer binnen het perspektief komen, waarop de genoem
de cyclus zich weer herhaalt. 
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De sociale realiteit — zoveel is inmiddels uit de gedragswetenschappen wel be
kend - is echter veel gekompliceerder dan dit soort van betrekkelijk eenvoudige 
en wat mechanisch aandoende processen doen vermoeden. Die komplexiteit is, 
juist waar het de verandering betreft, in hoofdstuk 3 paragraaf 4 ook al genoemd 
en besproken. Daar is gekonkludeerd dat een empirisch wetenschapper eigenlijk 
niet verder mag gaan dan de vaststelling dat maatschappijen, dus ook groeperin
gen, veranderen — vermoedelijk steeds sneller — maar dat over de koers geen 
zinnig woord valt te zeggen. 
Daarom behoeft het op zich niet onlogische veranderingsmodel van hierboven 
niet te worden verworpen, maar het wordt wel aanzienlijk gekompliceerder als 
een kollektiviteit in een veranderingsproces zich opsplitst; een situatie die in de 
empirische realiteit niet onbekend is. Een gedeelte — gemakshalve de progres
sieve subgroep genoemd — zou dan kunnen doorgaan op boven geschetste wijze en 
een ander deel — voor het gemak de konservatieve subgroep — zou dan kunnen 
(of willen) 'teruggaan'. Dit behoeft overigens beide groeperingen niet te beletten 
om agressief te worden. Het is ook heel goed mogelijk, dat fasen worden overge
slagen of nauwelijks zichtbaar worden 'genomen'. Zo zou bijvoorbeeld een socia
le situatie van (betrekkelijke) tevredenheid, althans voor het oog, vrij plotseling 
kunnen veranderen -in een revolutionair aandoende situatie. Er zijn dus verschil
lende modellen mogelijk. 

Overigens is het allerbelangrijkste, dat vooral de gedragswetenschapper zich reali
seert, dat het om mensen gaat, wier gedrag in laatste of in eerste instantie door 
hun eigen zingeving wordt bepaald en dat maakt eigenlijk elke prognose hache-
lijk. 
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Hoofdstuk 6 
DE VIER PROFIELEN NADER BESCHOUWD 

1. Inleiding 

A Over de keuze van de programma's en het gebruik van de onderzoeksgegevens 

Voor het onderzoek van deze studie zijn aanvankelijk tien programma's zoals die 
op de grammofoonplaat zijn opgenomen, geanalyseerd, waarvan er uiteindelijk 
vier zijn uitgekozen. Deze vier programma's vormen derhalve de fundering van 
deze studie en het zijn verschillende faktoren geweest die deze keuze hebben 
bepaald. In de eerste plaats is er gelet op kriteria van meer technische aard zoals 
de verstaanbaarheid alsmede de meest volledige en meest getrouwe weergave (op 
de plaat) van een doorsnee zaaloptreden van het betreffende programma. 
Daar immers de producer van de plaat om overigens verschillende redenen — zie 
paragraaf 1 van hoofdstuk 4 — noch het volledige noch de volgorde van het 
programma zoals het op de tournee is gepresenteerd altijd kan 'meenemen' op de 
plaat, spelen de bovenvermelde kriteria van technische aard een belangrijke rol. 
Het ene opgenomen programma is daarom voor de analyse aantrekkelijker dan 
het andere programma. Wellicht is het in dit verband korrekter om te zeggen, dat 
het ene programma minder onaantrekkelijk is dan het andere daar het ene pro
gramma een meer volledige weergave geeft dan het andere. 
Naast deze kriteria van technische aard is bij de keuze ook ruimschoots aandacht 
besteed aan die (op de plaat opgenomen) programma's die zo goed mogelijk 
model zouden kunnen staan voor de vier in dit onderzoek onderscheiden domi-
nanties. 
Daartoe was onder andere van belang de bekendheid — de bekendheid van de 
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onderzoeker — met het programma. Maar ook de interesse van andere infor
manten met name de dag- en weekblad recensenten, zie hiervoor het slot van 
deze paragraaf, speelde bij de keuze mee. En last but not least was de zogenaam
de maatschappelijke herkenbaarheid een belangrijke faktor bij de keuze van de 
grammofoonplaten. Met de maatschappelijke herkenbaarheid duid ik dan op de 
mate van affiniteit welke een bepaald (op de plaat vastgelegd) programma heeft 
met een bepaalde maatschappelijke groepering. 
Op grond van al deze overwegingen heb ik voor de ondersteuning van mijn 
gedachten over cabaret gekozen voor de analyse van de vier navolgende program
ma's: 
a. Het programma 'Neerlands Hoop Express', dat model zou moeten staan voor 

een maatschappelijke groepering met een min of meer maatschappij-kritische 
gezindheid. In dit programma zou vooral de agressie of de kwaadheid naar 
boven moeten komen, waardoor het dominantie-A karakter herkenbaar 
wordt. 

b. Het programma 'De Lachende Kerk', dat vooral model moet staan voor de 
twijfel van een kollektiviteit in een indringend veranderingsproces. Het zijn 
dan ook deze gevoelens van twijfel — annex verbittering en argwaan zoals in 
het voorgaande hoofdstuk is beweerd — die het karakter dominantie-B bepa
len. 

с Het programma 'Waartoe? Waarheen? ' van het Tingel Tangel Cabaret dat 
opvalt door skepsis en gêne; gevoelens die worden toegeschreven aan een 
(overigens moeilijk herkenbare) maatschappelijke groepering die evenals de 
maker van het programma rijp is voor relativering van de meeste onderwer
pen die ter bespreking worden aangeboden. Mede daarom zou dit programma 
een dominantie-C karakter moeten krijgen. 

d. De One-Man-Show van Toon Hermans, waarmee deze artiest in het begin van 
dejaren zeventig optrad. Dit programma zou vooral affiniteit moeten hebben 
met die maatschappelijke groepering die redelijk tevreden is (of meent rede
lijk tevreden te zijn) met de maatschappij waarin ze leeft, hetgeen dit pro
gramma dan bestempelt tot een inhoud 'dominantie-D'. 

Over de analyse van deze vier programma's — een keuze die gezien de bespreking 
van vele teksten uit deze programma's in de voorgaande hoofdstukken nauwe
lijks meer zal verrassen — kan ik in het kader van dit hoofdstuk slechts kort zijn 
daar het grondmateriaal de volledige analyse alsmede de verantwoording daarvan 
bevat. 
Voor een goed begrip van dit hoofdstuk is het echter wel van belang, dat ik op 
deze plaats één bewerking uit de onderzoeksgegevens beschrijf en toelicht. Het 
betreft de herverdeling van de inhoud van kategorie VII — de zogenaamde ver-
volgteksten — van elk van de vier geanalyseerde programma's onder de katego-
rieën I tot en met V. Dit om de dominantie van de onderscheiden programma's 
meer reliëf te geven. 
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Ter toelichting van deze manipulatie geef ik in de hiema volgende illustratie het 
daartoe noodzakelijke gedeelte van het totaaloverzicht dat gemaakt is naar aan
leiding van de inhoudsanalyse toegepast op 'De Lachende Kerk'. 

Illustratie De Lachende Kerk 

Totaal aantal gemarkeerde tekstgedeelten 258=100% 

Kategorieën 

Herverdeling 

Kategorie VII 

I 

3= 1% 

II 

28=11% 
+ 

48=19% 

III 

34=13% 
+ 

68=27% 

IV 

9= 3% 
+ 

7= 3% 

V 

15= 6% 
+ 

9= 3% 

VI VII 

15= 6% 37=14% 132=52% 

na herverdeling 3= 1% 76=30% 102=40% 16= 6% 24= 9% 37=14% 

2S8 Maal heeft het publiek hoorbaar gereageerd tijdens de voorstelling van dit 
programma en de 258 tekstgedeelten die korresponderen met deze reakties zijn 
tijdens het analyseren in die mate aan de zeven kategorieën toegekend zoals dat 
tot uitdrukking komt in de eerste rij van cijfers uit de illustratie. Dat geeft het 
programma al een dominantie-B profiel — de kategorieën II, III en IV hebben 
tesamen al 27 procent van de gemarkeerde tekstgedeelten, hetgeen meer is dan 
de afzonderlijke vullingen van de kategorieën I, V en VI - , een indruk die nader 
moet worden beproefd gezien het ambivalente karakter van de indrukwekkende 
vulling van kategorie VII. 
In paragraaf 8 van het voorgaande hoofdstuk is het ambivalente karakter van 
deze kategorie alsmede de ratio van haar vulling al ter sprake gebracht. Boven
dien is er in die paragraaf eveneens vermeld, dat er met de koderingen, al de 
koderingen, uit deze kategorie moet worden geschoven om enige duidelijkheid 
over het karakter van het programma te krijgen. 
De daartoe aangegeven mogelijkheid is de kodes in deze kategorie uit te delen 
aan de kategorieën waar ze bij 'horen'; in feite de kategorieën I tot en met V. 
De 132 koderingen uit kategorie VII van het programma 'De Lachende Kerk' 
worden dan als volgt gedistributeerd: 
48 koderingen =19% gaan naar kategorie II; 
68 koderingen = 27% gaan naar kategorie III; 

7 koderingen = 3% gaan naar kategorie IV; 
9 koderingen = 3% gaan naar kategorie І). 

Na deze herverdeling wordt het profiel — zie hiervoor ook de laatste rij van 
gegevens uit de illustratie — van het programma 'De Lachende Kerk' als volgt: 
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Kategorie 

I 

II 

III 

IV 

ν 
VI 

absolute aar 

3 

76 

102 

16 

24 

37 

258 

italien relatieve verhouding 

tekstdelen = 

1% 

30% 

40% 

6% 

9% 

14% 

100% 

Het is duidelijk, dat door deze omzetting 'De Lachende Kerk' meer reliëf krijgt 
dan in de eerste verdeling; de verdeling met kategorie VII. 
In deze laatste bewerking waarin kategorie VII is Opgedeeld' is het, veel meer 
dan in de eerste, een programma van een dominantie-B karakter. Immers, de 
kategorieën II, III en IV, die tesamen de verandering van de eigen kollektiviteit 
weergeven, bevatten nu 194 van de 258 gemarkeerde tekstdelen oftewel 76 
procent van het totaal aan tekstdelen. 
Aan deze ingreep zitten, zoals in paragraaf 8 van het vorige hoofdstuk is vermeld, 
overigens nogal wat haken en ogen. Daar deze omzetting echter in de vier volgen
de paragrafen steeds het uitgangspunt van elke programmabespreking is, heb ik 
de werkwijze hier nogeens nadrukkelijk toegelicht. 

B. De werkwijze in de volgende paragrafen 

In de paragrafen 2, 3, 4 en 5 van dit hoofdstuk zal steeds één van de vier 
programma's derhalve tevens één van de vier dominanties worden besproken. In 
die bespreking zal het totale programma alsmede de inhoud van het betrokken 
profiel aan de orde komen. Zo zal in paragraaf 3 worden nagegaan op welke 
onderwerpen — en voor zover mogelijk waarom juist deze onderwerpen — een 
programma zoals 'De Lachende Kerk' mogelijk, eventueel zelfs noodzakelijk was, 
voor de betrokken kollektiviteit. Er zal daarbij ook, voor zover aanwezig, infor
matie uit andere (sociologische) bronnen worden aangeboden over de betrokken 
kollektiviteit; informatie waarvan wordt nagegaan of ze kongruent is met de 
strekking van het cabaretprogramma. Eveneens zullen de recensies uit de dag- en 
weekbladpers worden besproken. Dit om na te gaan of de recensenten op de 
door de empirie gevonden lijn zitten of juist niet. 
Tenslotte zal bij de bespreking van de vier programma's op andere zaken dan de 
dominerende strekking worden geattendeerd zoals de vulling van de niet domine
rende kategorieën met name het in vele gevallen forse percentage amusement. 
Daarnaast komen andere aangelegenheden zoals het woordgebruik en de lengte 
van de diverse programma's eveneens aan de orde. 
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In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal ik, onder andere door middel van 
grafische voorstellingen, de vier cabaretprogramma's met en zonder omzetting 
met elkaar vergelijken en nagaan hoeveel — of hoe weinig — de programma's van 
elkaar verschillen. Bovendien zullen in die slotparagraaf enige konklusies over 
deze studie worden genoteerd. 

2. Neerlands Hoop Express; het programma van een dominan tie-A karakter 

De inventarisatie 
Uit het hierna vermelde totaaloverzicht — voor het volledige overzicht raadplege 
men het grondmateriaal — blijkt, dat in dit (voor een grammofoonplaatopname) 
lange programma het publiek vele malen heeft gereageerd. Het gaat om 268 
gemarkeerde tekstgedeelten die als volgt tussen de kategorieën zijn verdeeld: 
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Kategorieën I II III IV V VI VII 

23= 9% 2= 1% 2= 1% 2= 1% 16= 6% 72=27% 151=55% 

Herverdeling + + + 

Kategorie VII 79=28% 13= 5% 59=22% 

na herverdeling 102=37% 2= 1% 15= 6% 2= 1% 75=28% 72=27% 

Nog even afgezien van het opvallend hoge percentage puur amusement (kategorie 
VI) komt ook hier het karakter van het programma pas goed uit de verf na de 
onderverdeling van kategorie VII en dan zijn er zeer opvallende percentages te 
zien. Immers, wat de getalsverhoudingen betreft, moet het hier gaan om een 
cabaretprogramma dominantie A maar het is toch te eenvoudig om dit program
ma daar een overduidelijk voorbeeld van te noemen. Het is namelijk niet alleen 
het al genoemde hoge percentage in kategorie VI maar vooral het zelfs nog 
hogere percentage in kategorie V dat dit programma op een aparte manier kleurt 
en waar in de bespreking zeker rekening mee moet worden gehouden. 
Het enige dat eigenlijk met zekerheid kan worden gezegd, is dat dit programma 
zich niet bezighoudt met de veranderingen in 'eigen huis'. De kategorieën II, III 
en IV betreffen tesamen slechts ongeveer 8 procent; oftewel 19 van de 268 
gemarkeerde tekstgedeelten. 
Gezien deze verdeling zou er wel reden zijn om hier van een menging 'agressief-
bespiegelend' (A-C) te spreken. Maar daarentegen dient te worden gesteld, dat 
een eenzijdige A-dominantie het cabaret over de grens dreigt te brengen van wat 
nog cabaret kan worden genoemd. Deze redenering volgend moet men konklude-
ren, dat alle cabaretprogramma's met een A-dominantie zullen tenderen naar een 
zekere gemengdheid. 
Uit het overzicht blijkt, dat er bij de eerste telling drieëntwintig maal in dit 
programma een maatschappelijke gebeurtenis of een persoon gekoppeld aan een 
maatschappelijke ontwikkeling of gebeurtenis is genoemd, die in de 'Wissenszu
sammenhang' van de betreffende kollektiviteit — het Neerlands Hoop-publiek — 
agressieve en op zijn minst onaangename gevoelens opriep. 
De onderwerpen waar men het niet op had begrepen en die verantwoordelijk 
waren voor de humoristische agitatie gingen 
5x over een aspekt van het nietszeggende, stompzinnige en het de werkelijke 

problemen verdringende amusement; 
4x over een aspekt van milieuvervuiling en verkeersverdwazing; 
lx over een burgerlijk misschien zelfs wel een beetje feodaal aandoend ritueel; 
8x over een aspekt van de kapitalistische maatschappij en enkele van de haar 

ondersteunende instituten; 
2x over een aspekt van rassendiskriminatie; 

164 



2x over een aspekt van bevoogding, teneinde fundamentele gevoelens te beteu
gelen; 

1 χ over de hypokrisie van het Christendom. 

23 tekstgedeelten gegroepeerd tot een zevental onderwerpen die, zoals uit het 
totaaloverzicht blijkt, nog vele malen worden aangeraakt namelijk 79 maal in de 
vervolgtekstgedeelten. 

Welke kollektiviteit raakt geïrriteerd door deze zaken? 
Gezien de onderwerpen, vooral in samenhang, moet het om een kollektiviteit 
gaan die de bestaande kapitalistische ordening weinig aantrekkelijk vindt. Acht 
maal wordt er direkt tegen die maatschappij aangesputterd en bovendien wordt 
er nog vijf maal verweer aangetekend tegen die vormen van amusement die als 
een verdoving worden beschouwd tegen het kwaad dat door het kapitalisme is 
aangericht. Ook de hekelingen ten aanzien van het onderscheid tussen de rassen, 
alsmede het opmerkelijk fel ridikuliseren van een burgerlijke gewoonte, passen 
heel wel in het kamp der anti-kapitalisten. Daarnaast valt dan de bezorgdheid om 
een slechter wordend milieu, vooral veroorzaakt door een niet meer te stuiten 
verkeerskolos, en de hang naar een zo groot mogelijke emotionele vrijheid op. 
Het moet een zeer plausibele veronderstelling zijn deze ideeën te koppelen aan 
een kollektiviteit die links, progressief en jong is en dat zou in ieder geval al 
gedeeltelijk in overeenstemming zijn met de observatie van een voorstelling van 
dit programma, zoals ik die in hoofdstuk 3 paragraaf 2 heb beschreven. Het 
betrof de voorstelling op 14 maart 1974 in een volledig uitverkochte schouwburg 
te Nijmegen, waar ik een vrijwel voor 100 procent zeer jong publiek - naar 
schatting van 17 tot 22 jaar — zag en naar mijn kennis en indruk voornamelijk 
studenten aan de Nijmeegse universiteit en hogere beroepsopleidingen. 
Het zou echter de indrukken van deze observatie ten goede komen, als er vanuit 
andere (sociologische) bronnen over juist die jonge generatie studenteninforma
ties voorhanden zijn, die de door mij veronderstelde relatie eveneens beschrijven, 
analyseren en verklaren. Wat er echter over de student, en met name het type dat 
ik op het oog heb, bekend is, is niet zo omvangrijk en bovendien niet zo konsis
tent. Ik wil echter aan de hand van enkele opmerkingen uit de bestaande litera
tuur toch proberen een profiel van deze jonge student te schetsen2). 

De meeste literatuur is er over de leeftijdsfase van de jongeren; een periode die in 
zijn algemeenheid wordt gekenmerkt door 'hemelbestormmg', zoals uit het vol
gende citaat blijkt: 'De hele geschiedenis door vindt men aanwijzingen, dat jonge 
mensen de neiging hebben zich kritisch op te stellen tegenover de ouderen en 
hun opvattingen, waarden en normen. Met elke nieuwe generatie neemt de ge
schiedenis als het ware een nieuwe aanloop'3). 
Bij een wat nauwkeuriger beschouwing moeten er echter wel enige kanttekenin
gen bij deze uitspraak worden gezet. Zo blijkt het sociale verschijnsel 'jongeren' 
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nog niet zo lang bekend te zijn. Jongeren komen eigenlijk pas voor bij de moder
ne - de technisch-industriële - maatschappijn). In de agrarisch-ambachtelijke 
maatschappij (voorganger van de technisch-industriële maatschappij) was er na
melijk ideaaltypisch gesteld slechts sprake van twee levensfasen: die van kind en 
die van volwassene. In de moderne maatschappij daarentegen is er een fase 
tussengeschoven, die van de jongeren, ook wel de jeugd genoemd. Het is de 
periode die al begint in het voortgezet onderwijs en eindigt als men volledig in 
het arbeidsproces als volwassene wordt behandeld. 
In die jeugd of jongerenfase, die ook voor de karaktervorming erg belangrijk is 
- men spreekt weleens van 'die dritte Geburt' - , is de invloed van het ouderlijk 
milieu snel aan een afkalving toe. Dat ouderlijk milieu is bij lange na niet meer in 
staat, gezien de snelle maatschappelijke veranderingen, het socialisatieproces vol
ledig te kontinueren en de jongeren nemen derhalve (noodgedwongen) het heft 
in eigen hand. 
Ze bepalen dan gezamenlijk (gedeeltelijk) hun eigen koers die gezien de genoem
de citaten soms wat revolutionair aandoet; een houding die, vanwege het feit dat 
zij nog niets hebben te verliezen, een tikje gratuit kan zijn. Het is daarbij overi
gens een ernstige misvatting te veronderstellen, dat de jongeren 'van nature' 
progressief zouden zijn. Jongeren zijn noch progressief noch konservatief. Zij 
zijn slechts veranderingsgezind en daarom beter beoordeeld als 'a potentiality 
which is ready for a new start', zoals in de aangehaalde literatuur staat vermeld. 

Het gaat om een kollektiviteit waarvan de kontouren doorgaans vrij vaag zijn en 
die door de intense dynamiek van de maatschappij nauwelijks de gelegenheid 
krijgt tot de uitkristallisering van een min of meer gestabiliseerd kultuurpatroon. 
Jongerengedrag wordt dan gekenmerkt door vluchtigheid en snelle gedragsver
anderingen, zowel in kleding, haardracht, muzikale stijl, wijze van spreken en 

opvattingen over de gewenste maatschappelijke konstellatie. Die snelle wis
seling duidt op een attitude die Riesman indertijd 'other-directed' noemde: het 
ter wille van een psychische stabiliteit zich snel aan elkaar oriënteren. Het moet 
evident zijn dat deze fase zich steeds duidelijker voordoet, omdat de jeugdfase 
steeds langer wordt - denk aan de verlenging van de leerplicht - , waarbij het 
dan vooral de jeugd betreft uit de midden en hogere klassen, omdat in die 
maatschappelijke groeperingen het meest en het langst wordt gestudeerd. 
Emotioneel is het een kollektiviteit die leeft tot in de vingertoppen; zich uitend 
in kleurrijke en woelige expressievormen en dat allemaal in een koUektieve exta
se. Ze zijn daarbij ook veel beter dan andere leeftijdsgroeperingen in staat om 
diskrepanties tussen ideeën over de maatschappij en de maatschappelijke ontwik
keling zelf te signaleren. 
Vandaar het frekwente — terecht of ten onrechte — beroep op eerlijkheid, op
rechtheid, authenticiteit tegenover de veronderstelde hypokrisie van de wereld 
der volwassenen. Daarbij wordt ook een sterke nadruk gelegd op de bevrijding 
van alle klemmende banden en wordt er gepleit voor een zogenaamde schuldvrije 
lustbeleving. 
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Kortom, het is een groepering die sterk opvalt en waar heel duidelijk rekening 
mee moet worden gehouden. 

Dat die houding ook in het cabaret zijn neerslag vindt moet niet verwonderlijk 
zijn, en dat het daarbij vooral het Studentenmilieu is dat deze mentaliteit zeer 
duidelijk onder woorden kan brengen is in het voorgaande al gesuggereerd. 
Het is namelijk hét milieu waar naast een duidelijke koncentratie van kreativiteit 
en Intellekt ook de meeste tijd en gelegenheid aanwezig is (was? ) om de maat
schappelijke ontwikkeling te registreren en te bekommentarieren. Volgens lbo is 
het vooral het Utrechts studentencabaret uit het begin van de jaren vijftig ge
weest dat impulsen heeft geleverd voor de vernieuwing van het cabaret maar ook 
de latere inbreng uit de veelal roerige studentenwereld is onze cabarethistorikus 
niet vergeten^). 
Toch zijn er nogal wat verschillen tussen de studentencabarets van toen en nu. 
Naast voor zichzelf sprekende verschillen, als een andere — eigentijdse - stijl van 
musiceren, een andere wijze van formuleren, andere — meer eigentijdse — onder
werpen, is het mijns inziens vooral het verschil in dominantie dat opvalt. Naar 
mijn indruk waren namelijk de eerste studentencabarets gewaagd (ondeugend), 
iet of wat spotziek, maar vooral relativerend van karakter (dominantie C) en dat 
is een groot verschil met het agressieve karakter van het jonge studentencabaret 
van nu. 
Een aardig voorbeeld van de sfeer waaruit een wat spottende relativering -- 'bele
ring' — doorklinkt, is het liedje 'Dat heb je in Zeist', geschreven door de pianist 
van het genoemde Utrechts studentencabaret Paul van Wely. Van dit liedje vol
gen hier de eerste vier coupletten: 

Daar aan de Stichtse lustwaranda 
Vindt и de parel van het Sticht 
Met veel maatschappelijke standen 
Heeft men het knus/es ingericht. 
Elk huisje heeft er een garage, 
Elk huisje staat op eigen erf. 
Men lijdt er aan vitrage-rage 
En alles keurig in de verf. 

Daar zie je groengeverfde serres 
En hier en daar een orangerie. 
Daar zie je ouwe uit-de-tijdse douairières, 
Passé défini ! 
Ik heb bij die tuinbaas vaak gekeken, 
In jarenlange dienst vergrijsd, 
Die veel vertelt nog van ζ 'η freule met haar streken 
En niets geërfd heeft dan 't geaffecteerde spreken, 
Dat heb je in Zeist. 
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Veel lieden hebben daar de banen 
Van makelaar en econoom 
Daar heten alle straten 'lanen ', 
Al staat er anderhalve boom. 
Een honderdtal oud-predikanten 
Rekt er het schamele bestaan. 
Dat zijn heus geen notarisklanten, 
Maar wonen doen ze in een laan. 

Ik zie al die huisjes keurig netjes 
'Repos ailleurs'en 'Mon abri'. 
Ik zie die mevrouwen allemaal een beetje vetjes, 
Gekleed dernier cri.' 
Ik zie die meneer met een haastig pasje, 
Die jaar en dag naar Utrecht reist, 
Half negen 's morgens met ζ 'η hoedje en ζ 'η jasje 
Vier sneetjes brood in een papiertje in ζ 'η tasje, 
Da 's op en top Zeist. 6) 

Het is een wat karikaturale tekening van de devaluatie van een feodaal aandoend 
milieu. Als je achter de 'geur' van het verleden kijkt, zie je in feite een allerge-
woonst burgerlijk gedoe. 
Ook het repertoire van het Leids studentencabaret getuigt op de studentikoze, 
spotzieke manier van weleer zeer beschouwend — relativerend — van de verande
ringen in het Studentenmilieu (zelfs in Leiden! ) op het einde van dejaren vijftig. 
Een liedje als 'Laat je zoon studeren, laat hem voor minister leren' getuigt van 
een verandering in het universitaire leven van de student. Niet meer naar de 
universiteit uit traditie, voor het opdoen van relaties en de studentenjool maar 
naar de universiteit voor het leren van een vak, het krijgen van een baan(tje) en 
het verwerven van prestige^). 

Er ligt nogal een afstand tussen het relativerende studentencabaret van toen en 
het mijns inziens veel hardere cabaret van en voor het universitaire milieu van nu. 
Een ontwikkeling die volgens de theorie van deze beschrijving in het studenten 
c.q. universitair milieu moet zijn terug te vinden. 

De studentenbeweging^) 

Ook Nederland kent heel duidelijk vanaf het midden van de jaren zestig een 
studentenbeweging, die weinig ludieks meer heeft te bieden maar die zich via 
harde akties — demonstraties en bezettingen — frekwent roert. In de literatuur 
worden verschillende redenen voor deze gedragsverandering genoemd. 
Een van de belangrijkste redenen is de kwalitatieve en kwantitatieve verandering 
van de studentenpopulatie. Er komen in de jaren zestig niet alleen vrij plotseling 
veel meer studenten maar ook veel meer studenten uit andere milieus dan het tot 
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dan toe gebruikelijke. De plotselinge grote toeloop geeft al vrij snel een andere 
sfeer door de maatregelen ten behoeve van de schaalvergroting, maar daarnaast 
geeft die geweldige aantalsvermeerdering ook de nodige ruimtelijke en personele 
problemen — uiteindelijk zelfs resulterend in maatregelen als studentenstops. 
Deze nieuwe universitaire situatie treft, zoals al gezegd, de studerenden uit de 
nieuwe milieus, jonge mensen uit de midden en lagere klassen van de bevolking 
die in sterke mate afhankelijk zijn van de overheid als geldschieter. Dat geeft al 
gauw de nodige frikties tussen deze studenten en een overheid die zich plotseling 
gekonfronteerd ziet met nieuwe kwesties als massaal beurzenbeleid, studenten
huisvesting en het kreèren van allerlei andere voorzieningen voor de studenten. 
Daar komt bij, dat de vele nieuwe studenten geen aansluiting meer kunnen en 
willen vinden bij de bestaande gezelligheidsverenigingen met name de corpora 
waardoor ze ook niet meer worden ingelijfd — geënkultureerd — in het universi
taire klimaat. Het wordt de snel groeiende kategorie der nihilisten die op grond 
van dezelfde maatschappelijke situatie - een toenemende afhankelijkheid van 
een weinig toeschietelijke overheid en steeds meer onderworpen aan een gedurig 
strakkere programmering van de zijde van de universiteit — hun lotsverbonden
heid snel en gezamenlijk naar buiten brengen in een kollektiviteit gekonkreti-
seerd in de Studentenvakbeweging, de SVB, in 1963. Voor de universitaire maat
schappij betekent dat een radikale verandering die onder andere gepaard gaat 
met verkiezingen en onderhandelingen tussen de studenten enerzijds en de uni
versitaire bestuurders anderzijds; gebeurtenissen die tot kort daarvoor als minder
waardig voor het universitaire leven werden beschouwd. 

In ieder geval is de sfeer van het kollektief druk uitoefenen, de kollektieve 
hardheid, het universitaire bestel binnengedrongen en het volgende onderwerp 
waar deze mentaliteit zich nog feller kan manifesteren is het kollektieve verzet 
tegen universitaire hervormingen — bijvoorbeeld tegen het zogenaamde plan Ma-
ris in 1968. Deze houding eskaleert daarna vrij snel, waarbij vooral de harde 
akties om medezeggenschap in het eigen universitaire bedrijf opvallen. 
Het is eigenlijk niet zo verwonderlijk, dat er in het verlengde van deze onderwer
pen (felle) diskussies en akties ontstaan ten aanzien van de relatie met de univer
siteit enerzijds en met de maatschappij anderzijds. De waardevrije wetenschap
per, die kennis om de kennis heeft vergaard waarvan de maatschappij als zij dat 
wil al dan niet gebruik van kan maken, heeft afgedaan bij de progressieve studen
ten. De akademikus nieuwe stijl daarentegen is iemand die duidelijk partij moet 
kiezen en die zich in dienst moet stellen van een andere, betere, maatschappij 
dan de huidige kapitalistische. 
Vandaar de vele akties van studenten buiten de universiteit om de solidariteit te 
betuigen met de gedepriveerde groepen in de maatschappij van oost-Groningen 
tot Chili en akties binnen de universiteit om bijvoorbeeld de studieprogramma's 
zodanig om of bij te buigen, dat ze meer effekt sorteren voor de gewenste 
verandering van de maatschappij. 
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Onnodig te zeggen, dat deze geluiden in de universitaire wereld een goede voe
dingsbodem vinden in de fakulteit der wijsbegeerte en die der gedragsweten
schappen. Het zijn voor deze studenten dan ook de wetenschappers van wijsge-
rig-sociologische huize, gekoncentreerd in en om de zogenaamde Frankfurter 
Schule, wier gedachten als richtsnoer gaan dienen^). 
Voor een niet onaanzienlijk deel van de Nederlandse studenten — in het bijzon
der van de twee genoemde fakulteiten - is de sociaal-politieke orde van ons 
Nederlands c.q. westers staatsbestel verwerpelijk, op zijn minst ongeloofwaardig. 
Dat is dan in grote lijnen de sociaal-kulturele kontekst van de studenten, althans 
van die betreffende groepering van studenten in het begin van de jaren zeventig. 
De progressieve sfeer is anti-kapitalistisch, gericht op een anti-konsumptiemaat-
schappij en in het persoonlijke, emotionele, vlak sterk geporteerd voor vrijheid en 
onafhankelijkheid. Het moet derhalve zeer aannemelijk zijn, dat een kollektivi-
teit met deze kenmerken zich erg goed thuis voelt bij het cabaretprogramma 
'Neerlands Hoop Express', waar de onder kategorie I genoemde onderwerpen 
deze overeenstemming bevestigen. 

Geëngageerd en toch cabaret maken 
In de bespreking over de inhoud van het programma 'Neerlands Hoop Express' is 
duidelijk tot uiting gekomen, dat het om een echt cabaretprogramma gaat. Indi-
katies daarvoor waren ten eerste de 'behandeling' van de onderwerpen in katego
rie I; ten tweede het hoge percentage relativeringen/'beleringen' en ten derde de 
duidelijke aanwezigheid van de pure nonsens. 
Het meest indikatief is vermoedelijk de specifiek cabareteske bespreking van de 
onderwerpen uit kategorie I want de artiesten houden zich toch bij hun cabaret-
leest. De zaken worden, soms heel duidelijk, genoemd, de sfeer wordt eveneens 
vaak heel nadrukkelijk vermeld maar oplossingen naar iets anders, naar een 
betere maatschappij, worden niet gegeven. Dat geldt derhalve ook voor de geën
gageerde studenten. Ook zij weten wel wat ze niet willen maar (nog) niet wat ze 
wel willen. Degenen onder de studenten die het wel weten of menen te weten 
— de zeer geëngageerden/de extremen — wensen met deze cabareteske behände» 
ling geen genoegen te nemen daar het niet ver genoeg gaat. Ze zullen zich niet 
onder het publiek bevinden. Trouwens, dat publiek heeft zoals in de hoofdstuk
ken 2 en 5 is beschreven het cabaret niet (meer) nodig, want elke twijfel, elke 
onzekerheid is voor hen uit den boze. 

Er zijn echter nog de twee andere aanwijzingen, die het kenmerk 'cabaret' voor 
dit programma rechtvaardigen. Op grond van het opvallend hoge percentage (27 
procent) puur amusement kan in ieder geval worden gezegd, dat de jonge geënga
geerde studenten kolder, nonsens, heel goed kunnen maken en waarderen. Dit in 
ieder geval in tegenstelling tot de weleens gehoorde opvatting — N.B. uit de kring 
der geëngageerden zelf — dat in dit sociale milieu de kolder niet meer thuishoort. 
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De feiten logenstraffen die mening in ieder geval, waarbij de overigens moeilijke 
vraag of er dan geen onderscheid moet worden gemaakt tussen goede en slechte 
kolder niet wordt beantwoord, daar dit buiten de kompetentie van dit geschrift 
valt. Het enige, dat aan de humor van dit publiek misschien eigen-geaard is, is de 
hardheid die ook in de kolderieke grappen nogal eens doorklinkt, getuige het 
volgende voorbeeld. 

In het nummer 'een onverstaanbaar goede show' zegt Freek de Jonge onder 
andere, dat ze na een zeker oponthoud een 'free concert' hebben gegeven in de 
open lucht: 'Helaas mistte het die dag waardoor we het stopkontakt niet konden 
vinden, maar uiteindelijk is een van onze technici er in geslaagd, heeft het stop
kontakt gevonden, en vanavond draag ik zijn schoenen af. 
Deze vrij harde verbinding is heel anders dan de verschillende bloempjes-bijtjes 
en zonnetjesgrappen van Toon Hermans maar daar de genoemde opmerking uit 
het programma 'Neerlands Hoop Express' niet alleen met een lach maar ook met 
een applaus werd beloond, mag worden verondersteld dat de teneur van de 
opmerking korrespondeert met de soort van kolder die dit publiek apprecieert. 
In een tijdschriftartikel is deze humor de taal van de straat genoemd en derhalve 
niet die van de studeerkamer. De grap komt in die (straat)taal direkt aan en laat 
heel weinig ruimte voor nuances Ю). 

De derde indikatie om de hoedanigheid 'cabaretprogramma' te kunnen rechtvaar
digen is de hoge skore in kategorie V, die trouwens het programma toch nogal 
mede aksentueert, zoals in het begin van deze paragraaf aan de hand van de 
cijfers is aangetoond. Het gaat hier om 16 onderwerpen (6 procent van het aantal 
gekodeerde teksten) die tesamen met de 59 vervolgteksten (22 procent) 75 
tekstgedeelten oftewel 28 procent van het totaal aan koderingen betreffen. 
Dat er in ieder cabaretprogramma opmerkingen voor deze kategorie bestemd 
zijn, is al verschillende malen, met name in hoofdstuk 5, paragraaf 6 vermeld. 
Het is menselijk om wijsneuzerig of profetisch te doen en vermoedelijk wordt 
die menselijk neiging door het staan op de Bühne alleen maar versterkt. 
In het programma 'Neerlands Hoop Express' heb ik van de zestien opmerkingen 
uit deze kategorie er vijf tot de zogenaamde (eeuwige) relativeringen gerekend 
— 'het leven duurt maar even' — en elf tot de 'beleringen', waarvan nogal wat 
plagerige c.q. neerbuigende. Het programma krijgt daardoor toch ook een wat 
moraliserend effekt, waardoor de opmerking 'keurige jongelui en moralisten' in 
een reportage, een portret over dit cabaretduo, zeer aannemelijk wordtl 0 . 
Misschien dat het leeftijdsverschil tussen deze cabaretiers en hun publiek er iets 
toe doet (in de periode, dat dit programma liep waren de artiesten ongeveer 
dertig jaar en was het publiek gemiddeld tien jaar jonger). Ze spreken in dat 
programma hun publiek namelijk nogal eens aan met 'jongens en meisjes' en deze 
wat spottende bejegening zou best eens kunnen verleiden tot een moraliserende 
houding. Maar hoe en waarom dan ook, in dit programma is kategorie V een 
opvallende kategorie, die er mede toe bijdraagt dit programma als een echt 
cabaretprogramma te zien. 
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In dit programma komt de ontwikkeling in eigen huis nauwelijks ter sprake 
Deze kollektiviteit heeft de handen al meer dan vol met kritiek over het sociale 
systeem van de hen omringende wereld Bezmning over de eigen ideeën — die 
trouwens nog met zijn uitgekristalliseerd - is dan ook niet de eerste zorg Het 
enige, dat in deze sektor opvalt, is een serie rankuneus getinte opmerkingen over 
het preutse karakter van de opvoeding van vroeger 
De bespreking van dit programma is overigens pas af als er nog eens uitdrukkelijk 
is gewezen op het ook hier hoge percentage van de gekodeerde tekstgedeelten die 
voor kategone VII zijn bestemd Het gaat om 151 tekstgedeelten, 55 procent (' ) 
van het totaal En als de in dit geschrift wel genoemde maar onmogelijk te 
toetsen overweging waar is, dat vervolgopmerkingen slechts een amuserend ef-
fekt hebben dan blijft er zelfs voor dit kwa inhoud zo opvallende cabaretpro-
gramma relatief weinig reden tot de kwahfikatie 'cabaret' over 

De reakties uit de pers over dit programma 
Het zou natuurlijk interessant zijn als de cabaretrecensenten van de landelijke 
pers tot dezelfde konklusie komen als de onderzoeker, waarbij de mm of meer 
linkse pers dan natuurlijk een positief geluid moet laten horen en de mm of meer 
rechtse pers een negatieve beoordeling aan de lezers toevertrouwt 
Deze verwachting wordt tot op zekere hoogte inderdaad bevestigd De indrukken 
van de recensenten korreleren in grote lijnen met de 'kleur' van de krant of het 
weekblad Evenwel letten de recensenten vaak op heel andere zaken dan de 
onderzoeker, zoals de aankleding en de opbouw van de show. Dergelijke aspek-
ten, die soms een recensie bepalen, zijn met te vergelijken met de inhoudsanalyse 
van de onderzoeker. 
Dat neemt met weg, dat vele journalistieke indrukken toch zeer de moeite waard 
zijn. In de eerste plaats om na te gaan waar de overeenkomsten en waar de 
verschillen zitten met de konklusies van de onderzoeker In de tweede plaats, 
omdat de recensies toch een zekere mvloed zouden kunnen hebben op het 
gedrag van de artiesten en van het (potentiële) pubhek 
In het hieronder te geven overzicht zijn van de beschikbare recensies uit de 
landelijke dag- en weekbladpers een aantal opmerkingen verzameld die naar mijn 
indruk de essentie van de betreffende recensies weergeven Daarbij heb ik uiter
aard zeer globaal, de beschikbare recensies gerangschikt van links naar rechts al 
naar gelang de 'kleur' van de krant of het weekblad 

De Groene Amsterdammer d.d 9 januari 1974. 
Recensent Wouter Gortzak. 
Gortzak is enthousiast over het programma vooral over de vormgeving, het hoge 
tempo en de weliswaar harde maar goede muziek Over de inhoud zegt de recen
sent, dat de teksten goed zijn Alleen het grapje over Wiegel vond hij ondermaats 
'het is een vervelende jongen maar hij moet beter te pakken zijn' De geestige 
maar wel navrante teksten waren duidelijk op het eigen pubhek geschreven, de 
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gematigde tot zeer progressieve jongeren tussen de twintig en de dertig, waarbij 
de cabaretiers niet vervielen in een gemakzuchtige naar de mond praterij. Inte
gendeel, ze probeerden de vaak hoogtijvierende oppervlakkigheid van deze jonge
ren drastisch door te prikken. 

Vrij Nederland d.d. 12 januari 1974. 
Recensent Antoon Koolhaas. 
Koolhaas zegt in het verleden erg gecharmeerd te zijn geweest van Neerlands 
Hoop maar hij komt er van terug. In het programma Neerlands Hoop Express 
— 'Neerlands Wanhoop' — wordt zoveel lawaai gemaakt, dat door Gods goedheid 
de abominabele teksten niet meer zijn te verstaan. Het is een kindervoorstelling, 
hard en infantiel brutaliserend; een katastrofe en een beschamend alsmede mens
onwaardig schouwspel. 
Naar mijn indruk (v.d.B.) gaat het hier om een zeer opvallende reaktie in dit 
sociaal-politiek toch vrij duidelijke periodiek. Overigens zijn de recensies van 
Koolhaas wel vaker opmerkelijk. 

De Volkskrant d.d. 31 december 1973. 
Recensent Ruud Gortzak. 
Ook deze journalist valt in eerste instantie over de presentatie, vooral de letter
lijke en figuurlijke hardheid die overigens eigentijds wordt genoemd. Wat de 
inhoud betreft, hebben de onderwerpen onmacht, geld, angst en eenzaamheid 
zich in de herinnering vastgezet vooral door de zieke grappen die daarover wor
den gemaakt: 'je zou er heel stil van moeten worden als ze niet zo onweerstaan
baar op de lachspieren werken. De somberheid komt pas later'. 

Het Parool d.d. 29 december 1973. 
Recensent C.B. Doolaard. 
Doolaard is iets gereserveerder. Ook bij hem is het de muziek die sterk op de 
voorgrond is getreden 'wellicht om een verbreding van het publiek te zoeken'. 
De muziek was echter te hard en het cabarethart klopte in dit programma wat 
lauwer. Er waren wel briljante aanloopjes maar het zette niet door. 

Trouw d.d. 31 december 1973. 
Recensent Ber Hulsing. 
Het is bij Huising eveneens de muziek die erg veel indruk heeft gemaakt, 'veel 
geluid', maar dat heeft de inhoud niet kunnen wegdrukken. Zonder konkreet te 
worden heeft deze kritikus het over de absurde en zwarte humor, waar je wel om 
moet lachen om het huilen te verhinderen. 

NRC/Handelsblad d.d. 29 december 1973. 
Recensent W. Boswinkel. 
Boswinkel koncentreert zijn kommentaar op de inhoud. Neerlands Hoop is vol-
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gens hem duidelijk richting gaan kiezen. Het programma is nog wel niet echt 
geëngageerd maar het duo registreert toch tamelijk zeker de dingen die hun niet 
zinnen. Het zijn daarbij geen allemansvrienden. 

De Tijd d.d. 31 december 1973. 
Recensent Peter van Bueren. 
Van Bueren heeft het over een theatrale gebeurtenis voor de generatie van de 
Rolling Stones. Vakwerk, theatervakwerk wel te verstaan, in een hoog tempo. 
Wat deze kritikus daarbij ook goed is bijgebleven, is het plagen van het publiek. 

Het Vaderland d.d. 1 februari 1974. 
Recensent J.B. Hoogkamer. 
De muziek is hard maar uitermate geschikt voor dit publiek. De inhoud noemt 
de recensent spottend; bijvoorbeeld het bespotten van het bestaande entertain
ment 'Freek laat het publiek lachen, als hij zijn broek uittrekt'. Het cynisme is 
de kracht van dit programma. 

Elseviers Weekblad d.d. 8 januari 1974. 
Recensent onbekend. 
Neerlands Hoop is het cabaret van de anti-cabaretvorm en het absurdisme. In dit 
programma komt echter vooral het popgebeuren naar voren. Wat betreft de 
onderwerpen heeft de cabaretier Freek de Jonge kennelijk de pretentie zijn 
publiek bewust te maken. 

De Telegraaf d.d. 31 december 1973. 
Recensent Jan Spierdijk. 
Ook hier is het de muziek die in sterke mate de niet zo positieve indruk oproept: 
'veel herrie door opvoering van decibels'. En over de inhoud is Spierdijk op zijn 
minst iet of wat kryptisch gezien dit citaat: 'Er kan scherper en snediger worden 
geschreven over zaken die ons bezighouden en de vraag waar wij heengaan kan 
indringender worden gesteld. Maar om dat vast te stellen moet men eerst de 
geluidsbarrière doorbreken en de tekst lezend op de keper beschouwen. Dat 
hoeft niemand te doen en ik zal de laatste zijn om u te weerhouden gewoon mee 
te reizen met de Neerlands Hoop Express'. 

Het is wel duidelijk, dat het — zoals trouwens al is gesuggereerd — een hachelijke 
zaak is de recensies als een substituut te zien voor de verklaring van de socioloog. 
Dat neemt niet weg, dat een aantal indrukken zeer wel passen in de sociologische 
beschrijving, zeker waar het het attenderen op de sociale kenmerken betreft. 
Wat de vorm aangaat zien de meeste recensenten wel een duidelijke relatie van 
dit cabaret met de kategorie der jeugdigen; soms uitgedrukt in de inhoud die 
'gematigde tot zeer geëngageerde jongeren' aangaat. Daarnaast wordt de presen
tatie 'eigentijds' — hard, ziek en cynisch — genoemd. 
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Het meest tevreden over de inhoud is men ter linkerzijde — De Groene, De 
Volkskrant en Trouw —, hetgeen gezien de konklusie aan de hand van de in
houdsanalyse niet verwonderlijk moet zijn. 
Zeer opmerkelijk is overigens, dat men in de cabaretier toch vaak een soort van 
voorganger — 'beleerder' — ziet. Deze taak moet hij, of hij wil of niet, toch 
vervullen. Nu toont de empirisch gevonden uitslag, dat het relativeren/het 'bele
ren' zeker in dit programma een belangrijk onderdeel is, maar niet de hoofdrol 
van het programma. 
Het is verder opvallend, dat niemand van de recensenten attendeert op de uit
drukkelijke overeenkomst in mentaliteit tussen het publiek en de artiesten, waar
door de inhoud veel meer een wederzijdse bevestiging is dan het 'wijzen van de 
weg'. Dat duidt op een zekere divergentie tussen de waardering van publiek 
— waar dit onderzoek zich mee bezig houdt — en die van de recensenten, hetgeen 
de recensent niet altijd ontgaat. Zo schrijft Ruud Gortzak in zijn kritiek over het 
kleinkunstprogramma 'Joost Nuissl en zo', dat hij de overheersende sfeer van dit 
programma na de pauze toch wel wat teveel gaat vinden, zelfs irritant: 'althans 
voor mijn oren, want het publiek reageerde aan het slot zo enthousiast, dat een 
toegift noodzakelijk werd' 12). 
Wellicht heeft de gedragswetenschapper dan toch minder moeite met de boven
genoemde divergentie. 
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3. De Lachende Kerk; het programma van een dominantie B-karakter 

De inventarisatie 
Uit het totaaloverzicht - zie ook paragraaf 1 van dit hoofdstuk - blijkt, dat in 
dit programma, dat op de grammofoonplaat ruim 80 minuten duurt, het publiek 
zich zeer duidelijk heeft doen kennen. 
In het genoemde overzicht zijn in totaal 258 tekstgedeelten gemarkeerd, hetgeen 
niet gering is. Relatief zijn er zelfs meer dan in het programma 'Neerlands Hoop 
Express', daar dat programma veel langer was. 
De 258 tekstgedeelten uit 'De Lachende Kerk' zijn bij de inhoudsanalyse op de 
volgende manier verdeeld. 

Kategoriecn I II III IV V VI VII 

3= 1% 28=11% 34=13% 9= 3% 15= 6% 37=14% 142=529. 

Herverdeling + +. + + 

Kategorie VII 48=19% 68=27% 7= 3% 9= 3% 

na herverdeling 3= 1% 76=30% 102=40% 16= 6% 24= 9% 37=14% 

Dit programma krijgt, zeker na de uitdeling van de tekstgedeelten van kategorie 
VII, duidelijk gestalte — zelfs duidelijker dan het programma Neerlands Hoop 
Express. Het skoreverloop toont immers aan, dat dit programma een goed voor
beeld is van een sociale situatie, waarin de sociaal-kulturele problematiek in eigen 
huis zeer sterk domineert. 
Natuurlijk is het niet meer dan een dominantie, want ook de andere kategorieën 
krijgen de nodige vulling, waarop aan het einde van deze paragraaf wordt terug
gekomen. Eerst echter een beschouwing over de kern van het programma zelf. 

Bij de eerste telling komen er 28 tekstgedeelten in aanmerking voor kategorie II; 
34 voor kategorie III en 9 voor kategorie IV. Vertaald in termen van de zich 
voordoende kollektieve gemoedstoestanden betekent dit, dat de verbittering en 
het verdriet (kategorie III) sterker doorklinken dan de twijfel (kategorie II) en 
zeker veel sterker dan de irritatie c.q. het wantrouwen (kategorie IV). 
Dit doet vermoeden, dat de cabaretier die de gevoelens van deze groepering heeft 
vertolkt meer ter progressieve dan ter konservatieve zijde staat, daar hij meer 
ironiserende aanknopingspunten ziet bij zaken uit het recente verleden dan bij de 
nieuwe ideeën die naar boven komen. 
Het centrale thema van dit cabaretprogramma wordt gevormd door de gewoon
ten en de ideeën, waarmee het Nederlandse katholieke volksdeel zich in het 
begin van de jaren zestig als kollektiviteit bezig hield en die zich volgens de 
theorie van deze verhandeling op zo'n specifiek cabareteske manier lieten verta
len. Het ging in de drie dominerende kategorieën over de volgende zaken. 
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Α. Kategorie II; ontwikkelingen waar over wordt getwijfeld — schommelingen 
tussen opluchting en angst — waren er, 28 in getal, en wel over de volgende 
onderwerpen: 
18x wisselt men van gedachten over het als naïef aandoende geloofsritueel 

alsmede over naïeve geloofsopvattingen, waarbij vooral hemelse voor
stellingen sterk opvallen. 

2x de vraag of het werken voor geheiligde sferen, bijvoorbeeld de hemel als 
de beloning voor een goed gedrag, wel zo belangrijk is dat profane 
genoegens duidelijk van sekundaire aard moeten zijn. 

3x zorgt een nieuw seksueel gedragspatroon voor de nodige twijfel. 
2x is het de devaluatie van de religieuze status. 
3x wordt de toenemende invloed van de leek alsmede de daarbij behorende 

toenemende mondigheid in de cabareteske sfeer betrokken. 

28 tekstgedeelten gegroepeerd rond een vijftal onderwerpen, waarbij vooral het 
religieuze gedragspatroon sterk op de voorgrond treedt, zorgen met de 48 
vervolgteksten in deze fategorie ervoor dat de ambivalente houding van de 
twijfel duidelijk tot uitdrukking komt. 

B. Kategorie III; gebeurtenissen en ideeën van 'gisteren' uit het leven van de 
Nederlandse Rooms-Katholieken, waarmee wordt afgerekend. 34 Maal is er 
namelijk sprake van verbittering, rankune en/of verdriet; emoties die bij de 
volgende onderwerpen naar boven komen: 
6x gaat het over het infantiele in de geloofsleer. 
10x betreft het het ridikule ritueel. 
6x zijn de zware beperkingen van de menselijke vrijheid in het geding. 
5x wordt een skrupuleuze bevoogding gesignaleerd. 
4x is de ondergeschikte positie van de leek, de vrouw, de arme katholiek en 

de niet-katholiek in het geding. 
2x gaat het over hypokriet aandoende praktijken. 
lx betreft het het persé vasthouden aan het oude gedragspatroon. 

34 maal is men min of meer aangeslagen; een attitude die zo mogelijk nog veel 
sterker wordt door de 68 vervolgteksten die aan deze /categorie worden 
toegeschoven. Louter amusant was de ontwikkeling van de Katholieken dus 
zeker niet. 

С Kategorie IV; tenslotte wordt het karakter van dit programma ook bepaald 
door de distanciëring van het gedrag van de avant-garde, hetgeen zich vooral 
uit ten aanzien van de volgende onderwerpen: 
6x wantrouwt men een onbezonnen in ieder geval een nog niet uitgekristal

liseerde vorm van gedrag die wordt aanbevolen. In het cabaret meestal 
voorgesteld als een wat naie f aandoende omkering van het gedrag van 
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gisteren: 'gisteren moest je een groot gezin hebben, nu moetje een klein 
gezin hebben'. 

2x gaat het over de arrogantie van de (gedrags)-wetenschappers, die de 
wacht gaan overnemen. 

lx betreft het de pastor nieuwe stijl, de vormingswerker, die lezingen hou
dend de verwarring komt uitleggen. 

9 tekstgedeelten, gegroepeerd tot een drietal zaken die wantrouwen en irrita
tie oproepen en die met de 7 vervolgtekstgedeelten voor een heel aparte 
dimensie zorgen bij een kollektiviteit 'op drift'. 

In totaal gaat het bij deze drie kategorieën die de verandering in eigen huis 
betreffen om 194 — 76% - tekstgedeelten, die zijn Opgehangen' aan een beperk
te serie van onderwerpen. Het komt zelfs verschillende malen voor, dat een 
onderwerp in elk van de drie kategorieën is terug te vinden. In dat geval wordt de 
kategorietoekenning bepaald door het aspekt, waaronder het betreffende onder
werp wordt behandeld 13). 

De Nederlandse Rooms-Katholieken in het begin van de ¡aren zestig 

Het is overduidelijk dat dit cabaretprogramma bestemd was voor de Nederlandse 
Rooms-Katholieken, en het is genoegzaam bekend dat er met deze kollektiviteit, 
op het moment waarop het cabaretprogramma speelde, erg veel aan de hand was. 
Daar is trouwens in de vorige hoofdstukken al de nodige malen op geattendeerd. 
Veel interessanter is echter de vraag: 'Wat speelde er op dat 'moment' bij die 
Nederlandse Rooms-Katholieken en waarom juist op dat 'moment'? ' Het ant
woord op deze vraag geeft de nodige moeilijkheden. In de eerste plaats, omdat 
een ieder die naar het antwoord gaat zoeken welhaast wanhopig moet worden 
vanwege de vele geschriften die zeker vanaf het midden van de jaren zestig over 
de ontwikkeling van deze bevolkingsgroep zijn geschreven. In de tweede plaats, 
omdat datgene dat ik nodig heb natuurlijk weer net niet netjes onder elkaar is 
gerangschikt. 
De verklaring van de gedragsverandering der Nederlandse Rooms-Katholieken in 
deze verhandeling is er desalniettemin en komt uit twee bronnen; te weten een 
theologische en een sociologische. Daarnaast zijn ter illustratie nog enkele andere 
dokumenten geraadpleegd·4). 

Voor een aantal theologische vingerwijzingen heb ik gekozen voor het boek van 
de Nijmeegse theoloog Van de Pol 'Het einde van het conventionele christen-
dom'lS). 
De beschrijving van deze fenomenoloog berust vooral op een aantal maatschap
pelijke ontwikkelingen en (mede daardoor) op een ontwikkeling van het denken 
zelf; ontwikkelingen die tot op zekere hoogte ook al bij het ontstaan van het 
cabaret zijn genoemd. 
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Van de Pol is als kind van zijn tijd overvallen door de geweldige maatschappelijke 
dynamiek en is daarom van mening, dat de konventies van het Christendom — in 
feite het sociale gedrag door de kerk of kerken voorgeschreven als waren zij een 
direkte vertaling van de openbaring - zeer duidelijk achterhaald zijn. In feite 
wortelen die konventies in belangrijke mate nog in de situatie van de late Middel
eeuwen en het behoeft dan nauwelijks verbazing te wekken, dat zich daarbij 
thans diskrepanties gaan voordoen tussen de leer en het leven. De vroomheid van 
de Middeleeuwer was aldus Van de Pol gaandeweg magisch en antropocentrisch 
van aard geworden en het geloofsleven werd bovendien steeds mechanischer. Een 
dergelijke situatie mag met name door de efficiënte gezagsstruktuur binnen de 
Rooms-Katholieke Kerk nog lange tijd te handhaven zijn, maar de konventies die 
bij deze situatie gebruikelijk zijn leiden dan al een wankel bestaan. Vandaar, dat 
deze konventies steeds duidelijker een verloren strijd strijden met name tegen de 
konkurrent 'wetenschap'. Het zijn in eerste instantie de natuurwetenschappen, 
waaronder de geologie en de paleontologie, die de bestaande godsdienstige voor
stellingen ontzenuwen, op zijn minst relativeren. Vervolgens delen de empirische 
gedragswetenschappen een paar ferme tikken uit, zo zij al niet de genadeklap 
hebben gegeven. Van de Pol verwijst hierbij in het bijzonder naar de moderne 
psychologie, die met het dualisme van lichaam en ziel heeft afgerekend. (Waarom 
staan er in dit overzichtelijke boek trouwens geen verwijzingen naar de, mis
schien niet zo spektakulaire maar wel aanwezige, opkomst van de sociologie? ). 
In ieder geval zijn met het aksepteren van de wetenschappelijke inzichten de 
wonderen de wereld vrijwel uit. 

De overwinning is echter nog niet behaald, want de wetenschappelijke attitude 
van skepsis en rationaliteit moet ook penetreren in het hart van de kerkelijke 
wijsheid zelve. Het is namelijk de theologie in al haar aspekten die door de 
nieuwe wetenschappelijke benadering op haar kop wordt gezet met vragen als: 'is 
de Bijbel wel een historisch betrouwbaar dokument; heeft Jezus, gezien de uit
eenlopende, vaak naïeve ¿re/oo/sgetuigenissen van de Evangelisten, eigenlijk wel 
bestaan; moet de theologie niet veel meer existentialistisch in plaats van essentia
listisch zijn; zijn de Grieks-Romeinse elementen in de godsdienst nog wel ade-
kwaat; is het trouwens wel zinvol de godsdienst een kameleonachtig karakter te 
geven en steeds naar nieuwe aangepaste konventies te zoeken — een vermaard 
theoloog als Bonhoeffer heeft het immers al gehad over een godsdienstloos Chris
tendom. 
Het is allemaal niet gering, maar de meest centrale vraag die wordt gesteld is 
natuurlijk de Godsvraag zelf. De mogelijkheden die de mens heeft om te kennen 
— de invloed van Kant is nadrukkelijk herkenbaar — zijn immers maar beperkt en 
dé, of een, voorstelling van God moet het menselijk verstand, dat wordt begrensd 
door een bepaalde tijd en een bepaalde ruimte, toch te boven gaan. Het tijdstip 
dat God dood wordt verklaard, kan niet meer ver weg zijn. Steeds duidelijker 
wordt het, dat het aksepteren van het bestaan van God een kwestie van geloven 
is maar daarmee is het kwaad uitdrukkelijk geschied. Enerzijds mag men de 
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avontuurlijke sprong maken die geloven wordt genoemd — dat is door de tanen
de invloed van de kerk maatschappelijk echter niet meer verplicht, waardoor het 
nihilisme welig verder kan tieren Anderzijds zullen de gelovigen vanwege de 
vrijblijvendheid die het geloven met zich meebrengt met makkelijk meer terugke
ren naar de oude konventies zoals kerken, dogma's, katechismus etc. — die zijn 
'passe défini' 
Bovendien zullen de 'avonturiers' zich kritisch blijven afvragen hoe ze moeten 
geloven en hoe dit geloven dan moet worden vertaald in de aktuele maatschappe-
üjke realiteit 
Het ligt daarbij voor de hand, dat bij het hernieuwd zoeken naar de kern van het 
geloof en naar fundamenteel Christelijk gedrag er naarstig wordt opgeruimd 
Vooral de (oude) moraalleer die zo precies voorschreef hoe te handelen moet het 
ontgelden Niet de vaak onbeduidende zonden tegen het zesde en negende ge
bod, maar de zonden tegen de liefde zijn de zwaarste en meest voorkomende 
zonden, aldus een nieuwe vigerende opvatting De relatie met God zal zich, 
gezien de veel ruimere formuleringen, met gemakkelijk meer laten vertalen in een 
religie en over het fenomeen van de godsdienstige verdeeldheid behoeft eigenlijk 
al niet meer te worden gesproken Het nieuwe geloof overstijgt immers de ge-
scheidenheid die maatschappelijk gezien vele averechtse effekten heeft veroor
zaakt 
De Christelijke kerken hebben naar het zich laat aanzien hun tijd gehad Als er al 
een religie kan overleven, is het de religie die zich afkerig toont van legalisme, 
moralisme en van een casuïstiek die een beknottmg van de menselijke existentie 
en vrijheid inhoudt 

Met deze laatste gedachte behoeft deze verhandeling zich overigens met uitdruk
kelijk bezig te houden, omdat op het moment dat 'De Lachende Kerk' speelde 
het hierboven geschetste faillissement nog niet in zijn volheid aan de orde was, 
maar m het kader van de twijfel wordt er natuurlijk weleens een enkele maal op 
geanticipeerd En wat het sociale gedrag betreft moet de gelovige in die tijd zich 
ook wel hebben afgevraagd of het grote aantal oude instituties — welke zo vaak 
tamelijk precies voorgeschreven hoe er moest worden gehandeld — die werden 
afgeschaft ooit weer vervangen zouden kunnen worden Immers, de nieuwe atti
tude van vrijheid en liefde is zo vaag, dat ze niet makkelijk te institutionaliseren 
lijkt. Als er al een zekere normering uit de bus komt, zijnde de resultante van een 
avontuur dat geloof heet, zal ze middels de reflektie, de rede en het zelfbewust
zijn regelmatig worden getoetst, hetgeen de duurzaamheid van deze normen/ 
instituties met ten goede komt 
De Duitse socioloog Schelsky, die m het midden van de jaren zestig deze ontwik
keling registreerde, noemde die nieuwe attitude de 'Dauer reflexion' en hij had 
zo zijn twijfels of die houding wel te institutionaliseren was'6) Zo ja, dan 
betekende dat toch een verstarring — vervreemding - van een adekwaat gelovig 
zijn Zo neen, dan zou die houdmg voor het sociale gedrag weinig zoden aan de 
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dijk zetten want een mens baseert zijn gedrag en ideeën toch voornamelijk op 
min of meer vaste groepsgewoonten. 
Die onzekerheid over het huidige en, niet te vergeten, toekomstige sociale gedrag 
is voor de gelovigen — de groepering — een uiterst pijnlijk dilemma. 

Terug naar Nederland 
Het is allemaal niet zo verwonderlijk dat bij het manifest worden van de door de 
theoloog Van de Pol beschreven verschuivingen in kerk en godsdienst de gelovi
gen in hevige twijfel geraken. Dan stelt zich echter nog de vraag, waarom juist 
deze situatie bij de Nederlandse Rooms-Katholieken zo'n dramatische wending 
heeft genomen in het begin van de tweede helft van de twintigste eeuw. 
Een aantal van de ontwikkelingen genoemd in het werk van Van der Pol zijn in 
ons land al enige tijd bekend. Ze worden dan ook in termen van godsdienstig-
maatschappelijk gedrag tamelijk kritisch beschreven in het tijdschrift 'Te elfder 
ure'. Dit tijdschrift, aanvankelijk van en voor de avant-garde onder de Nederland
se Rooms-Katholieken, start in het midden van de jaren vijftig met een aantal 
opvallende beschouwingen. Onderwerpen uit de jaargangen 1960, 1961 en 1962 
— jaren, waarin het cabaret 'De Lachende Kerk' tot stand kwam - spreken zeer 
duidelijk van de nodige vragen over de bestaande geloofspraktijken. Het is daar
bij opmerkelijk, dat zeker in het begin van de jaren zestig de meeste beschouwin
gen getuigen van een zeker optimisme omtrent een nieuwe koers, ook met be
trekking tot het bewaren van de eenheid. 

Daarnaast zijn er ook al enkele tekenen van scherpe kritiek, hetgeen het risiko 
van breuk en of polarisatie inhoudt. Een houding die bijvoorbeeld tot uiting 
komt in een tijdelijk aftreden van de progressieve kemredaktie van het tijd
schrift, alsmede in een artikel uit 1961 van de toenmalige bisschop van Breda, 
Mgr. de Vet, getiteld 'Kritiek op de kerk' (kritiek is noodzakelijk maar ze mag 
niet onverdraagzaam zijn). 

De onderwerpen waaraan in de genoemde jaren opvallend veel aandacht wordt 
besteed, zijn: 
de positie van de vrouw in de kerk; 
het gevaar van het geloven dat tot verstarring kan leiden (louter 'droge' formu
les); 
de biecht, waarbij men zoekt naar een nieuwe kollektieve vorm van schuldbelij-
den; 
een oproep (van Kardinaal Alfrink) tot geloofsverdieping en een toenadering tot 
de reformatorische Christen alsmede kritiek op Spanje en het Spaanse Katholicis
me; 
de merkwaardige dualiteit en diskrepantie tussen het burgerlijk en het kerkelijk 
huwelijk; 
een serieuze benadering van de evolutieleer; 
de huwelijksbeleving en de seksualiteit (een vele malen besproken onderwerp); 
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de waarde van het profane en de plicht om zich op dat profane te koncentreren; 
wel of geen verzuild onderwijs en zo ja, tot hoever is verzuild onderwijs dan nog 
zinvol; 
toenadering tot het athéisme c.q. kommunisme; 
verdraagzaamheid ten opzichte van de humanisten; 
het maatschappelijk werk wel of niet binden aan de religie; 
de inbreng van de leek op het koncilie; 
de zin van het proselyteren; 
het problematisch worden van het celibaat; 
het koncilie, een affaire tussen kurie en bisschoppen; 
de vraag hoe het godsdienstonderwijs moet worden gegeven; 
de toenemende kerkelijke onverschilligheid en onwetendheid onder de studenten 
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen; 
het sterk teruglopen van het aantal priesterroepingen; 
tolerantie ten aanzien van de homofilie, waarbij wordt gewezen op de tot nu toe 
bestaande intolerantie van de Christelijke Kerken en de verouderde moraaltheo
logie - 'meer het aksent op de zonden dan op de deugd'17). 
Een bloemlezing die er niet om liegt want er is kennelijk nogal wat om bezorgd 
c.q. opstandig over te zijn. De vraag blijft echter staan waarom juist de Neder
landse Katholieken zich daar zo druk over maakten. 

De Nederlandse Katholieken tussen assimilatie en pluralismelS) 
In het voorgaande is geciteerd uit een theologische bron en op een somtijds 
impressionistische wijze. Meer systematische informatie met name over de Ne
derlandse situatie is er te vinden in 'De Wankele Zuil' van Thurlings, waarin langs 
empirische weg een aantal hypothesen over de ontwikkeling van de Nederlandse 
Katholieken zijn geformuleerd. Dat ik niet volsta met dit werk komt omdat de 
hypothesen, zoals de auteur zelf ook vermeldt (pag. 195), toch een beperkte 
reikwijdte hebben. Er wordt namelijk gesproken in het boek over de ontwikke
ling van de Nederlandse Rooms-Katholieken als minderheidsgroep, waarbij tot 
op zekere hoogte geabstraheerd wordt van de globale ontwikkeling in de wereld
kerk c.q. de Christelijke kerken. Ook in het hiernavolgende ligt in ieder geval het 
aksent op het (onder)deel 'Nederlandse kerkprovincie', welke wat betreft haar 
ontwikkeling ongetwijfeld een zekere autonomie heeft. Dat neemt niet weg, dat 
het me goed lijkt deze ontwikkeling steeds te plaatsen in een meer omvattend 
verband, waarvan de situatie in het werk van Van de Pol is uiteengezet. 

Het antwoord op de vraag, waarom de Nederlandse Rooms-Katholieken hun 
kuituur zo lang en zo intens hebben gekoesterd, is volgens Thurlings in ieder 
geval voor een belangrijk deel te vinden in de geschiedenis van deze koUektiviteit. 
De Rooms-Katholieken zijn in de plurale samenleving van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden niet dé dominante groepering. Integendeel, ze zijn 
dan, om in het jargon der sociologen te spreken, een gedepriveerde groepering; 
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een situatie, waarin de specifieke subkultuur een goede voedingsbodem vindt. 
Deze toestand van niet gelijkberechtiging zal tot ver in de achttiende eeuw 
duren. 
De reaktie op deze achterstelling luidt een periode van emancipatie tot vrijheid 
van religie in, die zich in grote lijnen afspeelt tussen 1795 en 1860, waarna met 
een min of meer gerust hart kan worden begonnen aan het wegwerken van de 
maatschappelijke achterstand. 
Dit laatste proces gaat dan weer hand in hand met het werken aan het behoud, 
zo mogelijk nog het uitbouwen, van de religieuze dimensie. Dat gebeurt allemaal 
in het isolement van de eigen kring, waarbij vooral de integriteit van het eigen 
geloof en de autonomie van de eigen kerk tegen de bedreigingen van de omgeving 
op de voorgrond staan. Het geheel heeft daarom iets van een dubbelsporige 
ontwikkeling, waarbij het ene spoor - de zwakke en vaak slechte sociaal econo
mische positie — niet altijd het belangrijkste spoor is geweest. 
De kulturele eigenheid komt overigens vooral tot uiting in het introverte minder-
heidsdenken met het aksent op de traditionele volkskerk en met een intense 
sociale kontrole. De Nederlandse Katholieken worden 'binnenvetters in den gelo-
ve' genoemd; een attitude die, zoals al eerder is vermeld, nog wordt gestimuleerd 
door het puritanisme en de orthodoxie van de Calvinistische omgeving. Deze 
kohesie komt mede tot stand door het kollektief ritueel, zoals heiligenverering, 
het houden van novenen, de bedevaarten, de skapulier en relikwieënkultus het
geen slechts enkele van de vele faktoren zijn die in de richting van sociale 
introversie werken. 

Na de periode van emancipatie tot vrijheid van het geloof kan in de fase van de 
verzuiling — 1860-1965 - de maatschappelijke achterstand worden gekorrigeerd. 
Dat in deze laatst genoemde periode op meer dan één gedachte wordt gehinkt, is 
in het voorgaande al vermeld. De verzuiling is, het woord houdt het ook al in, 
een periode van isolement en één van de grootste zonden is de zonde van ge
mengdheid - gemengd is altijd fout zelfs de gemengdheid van leek en klerus. Zij, 
die enige notie hebben van de effekten van deze politiek, weten dat sukses niet is 
uitgebleven tot maar daarover straks. 
Het sukses van deze politiek laat zich met name aflezen in de oprichting van 
allerlei eigen instituties — overigens tot in het absurde toe - maar het zijn na
tuurlijk vooral de vele eigen onderwijsinstellingen op alle niveaus waardoor de 
sociale achterstand (betrekkelijk) snel wordt weggewerkt. Ook in 's lands poli
tiek moet er geducht met de Katholieke politieke groepering rekening worden 
gehouden. Er komt een houding van zelfbewustheid die frekwent tot uiting 
komt bij massale manifestaties van de eigen kulturele aktiviteiten. En het gunsti
ge imago, dat de Nederlandse Rooms-Katholieke kerkprovincie in de wereldkerk 
krijgt (onder andere door de enorme inzet voor de missiegebieden) versterkt 
eveneens het zelfvertrouwen. De houding van zelfbewustheid die op zich al 
duidelijk verschilt van de defensie-houding uit de periode van het 'schuilkerken-
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katholicisme' - zeventiende en achttiende eeuw — evolueert zelfs tot een hou
ding van triomfalisme. 
Toch kunnen de eerste momenten van bezinning niet uitblijven. Het zijn de 
scherpe waarnemers binnen de eigen groepering die al registreren dat het enthou
siasme van de eigen kuituur bij velen danig aan het verflauwen is. Het zijn dan 
ook deze waarnemers die zich gaan bezighouden met het benauwende karakter 
van het niet meer zo noodzakelijke isolement. Zij zijn het die er op aandringen in 
kontakt te treden met de andere (Christelijke) groeperingen in de plurale samen
levingen; in feite een aanloop tot de oekumene. 

De tweede wereldoorlog geeft een ogenschijnlijke rustpauze want van 1945 tot 
1960 - een periode van herstel en konsolidatie — zet de beslotenheid van het 
isolement zich toch nog voort; die overigens voor een belangrijk gedeelte toe 
geschreven moet worden aan de autonomie van het verzuilingsproces zelf. 
De bezorgdheid over deze geslotenheid en beslotenheid gaat echter eveneens 
door, want het is niet alleen maar de verflauwing van het kulturele elan maar ook 
de geruisloze afval met name in de grote steden — een proces dat aanvankelijk 
nog wordt gekamoufleerd door de hoge nataliteit — die te denken geeft. 
Het zijn vooral de vertegenwoordigers van de eigen intelligentsia wier stemmen, 
al dan niet gebundeld (bijvoorbeeld in Te elfder ure), oproepen tot een omme
keer van de eigen kuituur. Het zijn daarbij in eerste instantie de sociale organisa
tie van de Nederlandse kerkprovincie — de verzuilingsstruktuur — en de daaraan 
ten grondslag liggende attitude die herzien moeten worden. De eigenheid van de 
waarde van het Katholicisme wordt nog niet wezenlijk in twijfel getrokken maar 
ook dat zal niet lang meer uitblijven. 
De bisschoppen proberen deze geluiden en de daaruit resulterende verandering 
aanvankelijk een halt toe te roepen maar uit de gevolgen van hun laatste en 
meest dramatische poging (het bisschoppelijk mandement van 1954) blijkt, dat 
de ontwikkeling niet meer te stuiten is. Afval, ontzuiling, het vrij snel laten 
vallen van vele kulturele gebruiken alsmede een nieuwe oriëntatie op kerk en 
godsdienst zetten door, c.q. staan voor de deur. Toch is het in deze fase, einde 
van de jaren vijftig, de vernieuwingsdrang die de boventoon voert. Toevallig — of« 
niet? — gestimuleerd door een nieuwe Paus, Paus Johannes de 23e, die middels 
het tweede Vatikaans Koncilie oproept tot een aanpassing van de wereldkerk, en 
in eigen land door een charismatische Bisschop, Bisschop Bekkers, die de zelf
standigheid van het individu, bij het nemen van beslissingen sterk heeft bena
drukt. 

Het 'open' Katholicisme vervangt de frontmentaliteit die zich zo vruchtbaar kon 
ontwikkelen in het isolement. Met die nieuwe houding van openheid vervalt de 
hoge graad van konformisme aan de kerkelijke voorschriften. De Katholiek gaat 
met vele anderen buiten het Katholieke geloof behoren tot het 'Volk Gods' dat 
onderweg is, zoekend naar een adekwate vorm van geloof en godsdienst. Dat 
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leidt, zoals in hoofdstuk 5 paragraaf 2 al is vermeld, vrij spoedig tot ernstige 
meningsverschillen binnen de wereldkerk en ook binnen de eigen kerkprovincie. 
Maar die fase valt na 'De Lachende Kerk'. 
Het in deze beschrijving te behandelen cabaretprogramma speelt zich af in de 
korte periode van het 'open' Katholicisme. De kollektiviteit is nog homogeen, 
hoopt op vernieuwing en heeft tegelijkertijd angst over het verlies van de kuituur 
van 'gisteren'. Overheersend is daarbij de twijfel hoe alles nu moet gaanl^). 
Het is juist dat moment, dat men met elkaar een eigen-geaarde cabaretvorm kan 
maken — het cabaret dominantie B, het cabaret van de verandering - , een vorm 
die in de fase van de emancipatie onmogelijk zou zijn maar die ook later in de 
sfeer van de ernstige onderlinge meningsverschillen geen zin meer heeft. 

Nog eenmaal het cabareteske van 'De ¡Mchende Kerk ' 
Uit de analyse die in het begin van deze paragraaf over dit programma is gegeven, 
blijkt dat in de kategorieën II, Ш en IV 76 procent van de gemarkeerde 
tekstgedeelten - onderwerpen zijn 'besproken' die vrijwel allemaal in de be
schouwing van hierboven passen. 
De twijfel (kategorie II), de verbittering/het verdriet (kategorie III) en het wan
trouwen c.q. de irritatie (kategorie IV) hadden betrekking op de naïviteit, het 
detailisme, het formalisme welke geen levensvatbaarheid meer hebben bij een 
groepering die uit het isolement stapt (Thurlings) maar ook niet meer in een 
wereld, waarin de oude konventies achterhaald zijn (Van de Pol). De typische 
humor uit dit cabaretprogramma past bijzonder fraai bij de sociale werkelijkheid, 
waarin de betrokken kollektiviteit verkeert. Het valt daarbij ook op, dat de 
cabaretier bij zijn leest blijft en vrijwel nooit grensoverschrijdend te werk gaat 
door bijvoorbeeld oplossingen te geven of perspektieven aan te dragen. 
'De Lachende Kerk' is daardoor een cabaretprogramma pur sang. Daarnaast blijft 
het een programma van een bepaalde dominantie, waarin echter ook de andere 
aspekten zijn terug te vinden. 

In de eerste plaats zijn er een drietal - zeer weinig overigens - tekstgedeelten die 
in kategorie I - de maatschappij-kritische/agressieve sfeer — thuishoren, waarbij 
de antagonistische verhouding met Rome, beter nog de kurie, opvalt. Dat er 
weinig in deze kategorie wordt geskoord duidt in de eerste plaats op de tolerante 
sfeer, waarin de betrokken groepering op dat moment verkeert; een koUektieve 
stemming, waarop ook in het vorige hoofdstuk al is geduid maar in de tweede 
plaats zal vermoedelijk ook de mildheid van de cabaretier, Fons Jansen, een rol 
spelen waar het de geringe oogst in kategorie I betreft. 
Kategorie V is met 24 gemarkeerde tekstgedeelten (9 procent van het totaal) 
eveneens aanwezig maar domineert niet. De redenen voor de ondergeschiktheid 
van deze kategorie liggen mijns inziens tot op zekere hoogte in hetzelfde vlak als 
hierboven bij kategorie I. 
Duidelijk is, dat de Katholieken op dat moment niet in de eerste plaats 'beleerd' 
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wensen te worden en anderzijds is het vermoedelijk de oud-vormingsleider Jan
sen die het niet kan laten om toch een aantal zaken te relativeren c.q. aan 
'belering' te doen. Het zijn daarbij vooral opvoedingssituaties, die niet primair 
met de religieuze krisis van dat moment van doen hebben, die 'belerend' op de 
korrel worden genomen. 
Kategorie VI, het pure amusement, is met 37 tekstgedeelten (14 procent van het 
totaal) ook duidelijk aanwezig en tenslotte zijn er de vele vervolgteksten in 
kategorie VII te weten 132 (52 procent van het totaal) gemarkeerde tekstgedeel
ten. Opvallend in dit exploratieve onderzoek is trouwens, dat dit hoge percenta
ge sterk overeenkomt met de percentages in kategorie VII uit het hiervoor be
sproken programma (Neerlands Hoop Express) en met het hierna te bespreken 
programma (Waartoe? Waarheen? ). Gezien het geringe aantal geanalyseerde pro
gramma's moet vooralsnog aan toeval worden gedacht maar de mogelijkheid, dat 
er in deze een zekere regelmaat zal zijn, mag niet worden verworpen. 

De reakties uit de pers op dit programma 
Wat de recensies betreft, is het aanwezige materiaal niet geheel vergelijkbaar met 
dat betreffende de andere te bespreken programma's. 
In de eerste plaats omdat dit programma, zeker waar het de start aangaat, nog 
een iet of wat besloten karakter had. Jansen trad namelijk aanvankelijk veel op 
voor religieuze kongregaties en katholieke verenigingen; een min of meer beslo
ten situatie, waarbij de theaterredakties van de pers niet primair aanwezig be
hoefden te zijn. Het programma had daardoor derhalve geen landelijke faam en 
toen de recensenten alert werden, kreeg het trouwens een meer perifere belang
stelling — N.B. de hieronder te geven recensies zijn voornamelijk afkomstig van 
de regionale dagbladpers. 
In de tweede plaats is de verzameling recensies anders, omdat in de tijd van 'De 
Lachende Kerk' een landelijke registratie van perskommentaren over cabaretpro-
gramma's nog nauwelijks plaatsvond20). Dat er derhalve toch nog een overzicht 
kan worden aangeboden is te danken aan Fons Jansen en zijn kollega's die zo 
attent waren om de recensies en de kommentaren over hun optreden te verzame-
len21). 
In het hieronder te geven overzicht heb ik met een keuze uit de mijns inziens 
belangrijkste recensies die opmerkingen verzameld die de essentie van het kom-
mentaar weergeven. Daarbij heb ik, uiteraard weer zeer globaal, de recensies 
geordend nu van meelevend met de ontwikkeling in de Katholieke kerk tot 
afstand nemend van het Katholicisme. 

De Nieuwe Limburger, december 1963. 
Recensant L.M. 
L.M. is van mening, dat dit cabaretprogramma nu mogelijk is vanwege de sterk 
gewijzigde maatschappelijke positie van dit volksdeel. Het is geen zoldergenoot-
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schap meer, het geheime lidmaatschap is uit de tijd, de frontpositie is grotendeels 
overwonnen en de verbeten strijdbaarheid naar buiten is daarmee minder nood
zakelijk geworden. 
De Katholiek kan vrijer ademen, kan zich op zijn eigen geloofswereld gaan 
bezinnen en tot een zekere zelfkritiek komen Die zelfkritiek is de laatste jaren 
duidelijk geworden en dat betekent, dat op een gegeven moment naar de ontwa
pende humor moet worden gegrepen 

Het Binnenhof, 11 mei 1964. 
Recensent P. v.d. Vh. 
Deze recensent is wel zeer overtuigd van het juiste moment van 'De Lachende 
Kerk' als hij zegt 
'Tien jaar geleden, misschien zelfs vijf jaar geleden was het ondenkbaar, dat er 
een reeks van heilige huisjes van zeer uiteenlopende pluimage binnen de theo
rieën en praktijken van de katholieke kerk met een bijzonder accent op de 
nederlandse situatie zo verrassend scherp onder de badinerende loupe zouden 
worden genomen' Ρ ν d. Vh vermeldt verder dat het iemand moet zijn van de 
eigen groepering die dit moet doen 'Fons Jansen, door opvoeding en arbeid 
stevig wortelend in het geloof, dat meer dan ooit de branding van de tijd om zich 
heen voelt, heeft vanuit zijn ervaring de zo noodzakelijke lichte toets gevonden 
om aan vele problemen en probleempjes in cabaretstijl gestalte te geven Hij 
heeft veel opgemerkt en vermeld de resultaten van zijn observatie nu' 

De Nieuwe Tilburgse Courant, 2 november 1963. 
Recensent Jan Naaykens 
Ook Naaykens ervaart de vonk van de zelfbevestiging, getuige het volgende 'Men 
voelde in dit optreden de schok der herkenning Hier werden in het openbaar 
dingen gezegd die tot dusverre slechts binnenskamers bleven Men voelde zich 
daarbij als Roomsen onder elkaar ondanks de afschuw die men voor deze term 
koestert Dit onder elkaar zijn bood de gelegenheid eens grondig de was te doen 
zonder dat de 'buitenwacht' een onbescheiden blik in de mand kon werpen En 
men bedacht dat waar twee jaar geleden nog deze vrijmoedige maar in kern ware 
woorden onmogelijk konden worden gesproken er toch onvermoede en hoopvol
le vergezichten werden geopend' 

Sursum Corda, bisdomblad Rotterdam, februari 1964. 
Recensent Harry Willemsen 
Wülemsen heeft het over de bevrijdende schok der herkenning maar ook over de 
solidariteit betreffende de ontwikkeling die aan de gang is binnen het Katholicis
me en die soms bijna murw maakt 'Waar zijn al die gefixeerde ideeën gebleven 
die plotseling hun betekenis hebben verloren'1 '. 
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Limburgs Dagblad, 13 juni 1964. 
Recensent J.H. 
J.H. is iets bescheidener — gereserveerder - in zijn kommentaar: 'Dit cabaret 
relativeert wel, je knapt ervan op, maar kan het allemaal zomaar? De konformist 
zal er moeite mee hebben'. 

Het Vrije Volk, maart 1964. 
Recensent J.K. 
Hier komt de skepsis al wat naar boven. 'Cabaret is geen verkleed apostolaat. Je 
neemt er gelukkig niks van mee. De oude kerk is dicht, onbewoonbaar verklaard. 
De nieuwe is nog niet open. De pretentie van het cabaret is slechts wat ontspan
ning te geven'. 

Utrechts Nieuwsblad, 7 maart 1964. 
Recensent onbekend. 
Ook dit kommentaar kent slechts een beperkte waarde aan het cabaret toe. 'Het 
begin is terug te brengen tot het punt, waarop Fons Jansen meende, dat er 
tegenover al het zwaarwichtige geredeneer over kerkelijke vernieuwing de fris
heid van de humor moest komen te staan. De in de vemieuwingsgesprekken 
gebruikte woorden zijn vaak loodzwaar. En wat pijnlijk ontbreekt is de erken
ning, dat er intussen al meer verwezenlijkt is'. 

De Nieuwe Linie, medio 1964. 
Recensent Jan Verdonck. 
Weliswaar toen nog een katholiek weekblad, dat zich echter al radikaal gaat 
opstellen ter progressieve zijde, gezien de volgende overweging: 'Wat weet de 
gewone leek na twee zittingen van het concilie? Dat er nauwelijks iets verandert, 
dat de kerk blijft zwijgen over verschrikkelijk belangrijke zaken, waar miljoenen 
mensen mee zitten zoals de atoombom, de pil en de ellende van de woningnood. 
De grapjes die op dat ongeduld slaan hebben daarom zo'n sukses. De moderne 
katholiek zit tussen twee vuren. Aan de ene kant staan allerlei godsdienstige 
praktijken die voor zijn gevoel zinloos zijn geworden en aan de andere kant het 
kerkelijk gezag, dat een duidelijke uitspraak achterwege laat. Zo'n situatie leidt 
tot schuldgevoelens tot een konflikt situât ie. En het cabaret kan dan ontspanning 
brengen'. 

Het opvallende van deze recensies is, dat ze veel meer dan de kritieken van nu 
over landelijk bekende cabaretiers of cabaretenensembles de nadruk leggen op de 
inhoud van het programma dan op de vorm en de aankleding van de voorstelling. 
Ook de artiest zelf valt veel minder op, het is nogmaals het enorme gebeuren 
binnen de groepering dat prevaleert. Het aardige daarbij is, dat vooral de kom-
mentaren van de periodieken die in de geest nog sterk verbonden zijn met de 
Katholieke groepering duidelijk overeenstemmen met de bevindingen van de 
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onderzoeker. De periodieken van de 'buitenwacht' en het periodiek, dat al sterke 
distantie neemt, kunnen nauwelijks meer vat krijgen op de situatie en de gevoe
lens die binnen de kollektiviteit heersen. 

4. Waartoe? Waarheen? ; het programma van een dominantie C-karakter 

De inventarisatie 
Dit cabaretprogramma duurt op de grammofoonplaat slechts 57 minuten en 19 
sekonden, hetgeen weinig is, zeker vergeleken met de drie andere geanalyseerde 
programma's. En degenen die 'Waartoe? Waarheen? ' zagen kunnen bij het horen 
van de grammofoonplaat weten, dat er nogal wat van het eigenlijke programma is 
weggevallen. Dat is, zoals in hoofdstuk 4 ook nadrukkelijk is gezegd, niet bevor
derlijk voor de inhoudsanalyse zeker als die inhoudsanalyse ook kwalitatieve 
pretenties heeft. Er moest echter worden geroeid met de beschikbare riemen en 
vandaar, dat voor een illustratie van dominantie С voor dit programma is geko
zen. 
In die beperkte weergave op de grammofoonplaat zijn (toch nog) 139 tekstge
deelten gemarkeerd die bij de inhoudsanalyse als volgt zijn gekodeerd. 
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Kategorieen I II III IV V VI VII 

12= 9% - - 1= 1% 24=17% 9= 7% 93=66% 
Herverdeling + + + 

Kategorie VII 24=17% 6= 4% 63=45%. 

na herverdeling 36=26% 7= 5% 87=62'/ 9= 7% 

Uit het bovenstaande blijkt, dat ook dit programma pas na de opdeling van 
kategorie VII duidelijk gestalte krijgt. Er is weinig 'los' amusement (kategorie 
VI) en de veranderingen in eigen huis (de kategorieen II, III en IV) komen er ook 
nauwelijks aan te pas. Wel interessant is de opvallende vulling, zowel met als 
zonder vervolgteksten, van kategorie I. Wat echter het meest in het oog springt is 
de omvang van kategorie V en het is deze kategorie die het programma domineert. 
Evenals bij de voorgaande geanalyseerde programma's zal ik me eerst bezighou
den met een beschrijving, en voor zover mogelijk met een verklaring, van de 
vulling van de dominerende kategorie. Daarna zal ik ook de andere kategorieen 
alsmede de meningen van anderen over dit programma bespreken. 

De 24 tekstgedeelten die voor de dominerende kategorie V zijn bestemd, hebben 
betrekking op de volgende zaken: 
6x wordt de overheid genoemd. Met name wordt, wat afstandelijk, het reilen en 

zeilen van hen die besturen beschouwd. Dat levert, althans volgens de inter
pretatie die bij de inhoudsanalyse naar voren kwam, de nodige skepsis c.q. 
fatalisme op. Zoals de overweging dat de politici bij de verkiezingen van alles 
beloven maar dat, eenmaal in de regering, die beloften vrij snel worden 
vergeten. Daarnaast wordt het publiek ook wel de les gelezen over de handel 
en wandel van de overheid bij voorbeeld in verband met het overwerk 'dat 
doe je immers om nog meer belasting te kunnen betalen'. 

2x komt het fysische milieu ter sprake, waarbij het publiek wordt gekonfron-
teerd met de gevolgen van het eigen handelen. 'We bepalen zelf de eindig
heid van het milieu. We zijn er zelfbij'. 

6x wordt er gespeeld/gespot met het menselijk gedrag bij een kalamiteit. Dit 
gebeurt onder andere bij het nummer 'Smog, smog, smog', dat gaat over een 
milieuramp in het Rijnmondgebied. Ook hier komt de nodige skepsis en 
relativering om de hoek maar plagerige 'beleringen' zijn eveneens aanwezig, 
zoals de opmerking, dat 'wij Nederlanders altijd gek van nieuwsgierigheid 
naar de plaats des onheils komen om te kijken '. 

10x tenslotte zijn de korte levensduur van de mens alsmede het sterven en de 
dood aan de orde. Dood en leven, in principe 'eeuwige' cabaretonderwerpen, 
geven volop gelegenheid om relativerend of skeptisch te zijn alsook om te 
'beleren', hetgeen het Tingel Tangel Cabaret in dit programma zeker niet 
nalaat. 
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Welke maatschappeli/ke groepering houdt zich op het moment van dit program
ma - het begin van de ¡aren zeventig - met deze onderwerpen op zo'n beschou
wende, relativerende manier bezig? 
Deze vraag die de kern van de verhandeling raakt, is door gebrek aan empirisch 
materiaal eigenlijk niet te beantwoorden Het is alleen mogelijk om aan de hand 
van enkele ervaringen veronderstellingen (als eventuele mdikaties voor een ant
woord) te formuleren Een veronderstelling komt uit eigen ervaring, te weten een 
bezoek, tevens een observatie, aan een voorstelling van dit programma op 27 
maart 1972 in de stadsschouwburg te Niimegen 
Bij die gelegenheid viel het me op, dat de zaal slechts matig was bezet. Naar 
schatting zaten er circa 300 belangstellenden, hetgeen een bezettmg van ongeveer 
30 procent betekent22). Nu is, zoals in hoofdstuk 3 uitdrukkelijk is vermeld, het 
aantal bezoekers geen kritenum voor de kwalifikatie van een cabaretprogramma 
Het gaat immers om het achterhalen van het type publiek — de maatschappelijke 
groepering - dat op een bepaald ogenblik een bepaald genre cabaret maakt en 
dat heeft m prmcipe niets met aantallen bezoekers te maken 
Het is echter wel zo, dat bij een gering aantal bezoekers het niet zo eenvoudig is 
om middels de observatie het patroon van kollektiviteitssymbolen te ontdekken 
en dat is voor de onderzoeker een handikap Maar ondanks die beperkte observa-
tiemogelijkheden op 27 maart 1972 vielen toch een aantal zaken op 
Wat betreft de leeftijd was er sprake van een gemengd publiek. Misschien waren 
er iets meer jongeren — zo rond de 20 jaar — dan ouderen, maar die notie is 
uiterst vaag. Het was in ieder geval een andere genre mensen, ook de jongeren, 
dan het publiek dat bij Neerlands Hoop samenstroomt Uit de uiterlijke presenta
tie (kleding, kapsel) sprak een duidelijke verzorging - smaakvol en toch eenvou
dig zoals dan wordt beweerd - en het discours was ingetogen, gereserveerd. 
Vandaar, dat ik de neiging kreeg de sfeer te koppelen aan die van het gegoede 
burgerlijke milieu. 

Het zijn echter maar impressies die te weinig houvast geven voor een gedegen 
verklaring с q. bepaling van het betreffende pubhek Wel lijkt het alvast nuttig 
deze relatie in het achterhoofd te houden, ook al omdat deze sfeer bij andere 
voorstellingen van het Tmgel Tangel Cabaret uit die penode eveneens is 'ge
proefd'. 

Natuurlijk is het m .o'n geval verleidelijk om van een sociologische 'determma-
tie' af te stappen ;n al de bezoekers die op deze voorstelling van 'Waartoe0 , 
WeaTheen"7 ' afkwamen te klassificeren als een verzameling mensen die toevallig 
of per abuis zijn binnengekomen, maar dat is te simpel Naar mijn ervaring zijn er 
wel cabaretvoorstellingen, waarbij dit gebeurt maar dan zijn er met meer dan 
circa 50 mensen in de zaal Anderzijds is het ook te eenvoudig om te veronder
stellen, dat er bij de voorstellingen van het Tmgel Tangel Cabaret in het Nijmeeg
se zo'n 300 pure cabaretliefhebbers zich opmaken om naar de schouwburg te 
gaan. Het is inderdaad waar, dat Tmgel Tangel en Sieto Hoving in het bijzonder 
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een zekere faam hebben maar dat is, zoals in hoofdstuk 3 omstandig is uiteenge
zet, toch niet hét bindmiddel. Bovendien is het me bij mijn vele bezoeken aan 
cabaretvoorstellingen nooit opgevallen, dat er in het Nijmeegse zo'n grote schare 
van pure cabaretliefhebbers zou zijn. Ik houd het dus toch op een meer geëigen
de sociologische verklaring, waarbij me echter tot nu toe weinig houvast wordt 
geboden. 
Misschien heeft de sociologische 'ongrijpbaarheid' van het publiek te maken met 
het profiel van het programma. Een programma, zoals 'Waartoe? Waarheen? ', 
dat vrij duidelijk wordt gedomineerd door een — al besproken - relativerende of 
'belerende' signatuur is niet makkelijk in verband te brengen met een bepaalde 
kollektiviteit. Ook al omdat er zo'n sterk appèl wordt gedaan op het vermogen 
tot relativeren; een attitude die wat minder gebonden is aan de sociale situatie 
dan bijvoorbeeld die van de kollektieve agressie of rankune. 

Nu zijn de motieven en gevoelens die in deze situatie aanwezig zijn niet zo 
grijpbaar; een kwestie die ook bij een programma met dominantie B, zoals 'De 
Lachende Kerk' speelde. Een extra moeilijkheid die zich bij dominantie С voor
doet is dat de gevoelens en de motieven zich nog veel vager manifesteren dan in 
de sociale situatie met dominantie B. Dit, omdat het relativeren van bepaalde 
praktijken of ideeën en het zich laten 'beleren' veel vrijblijvender is dan bijvoor
beeld de twijfel over de koersverandering van het sociale milieu c.q. het groepsle-
ven. 
De tekstgedeelten uit het programma 'Waartoe? Waarheen? ' die bij de analyse 
in kategorie V gekodeerd zijn, krijgen mijns inziens vrij gemakkelijk iets van die 
vrijblijvendheid. Zo zou elk van de 300 bezoekers tijdens de voorstelling van 27 
maart 1972 kunnen vaststellen, dat het Tingel Tangel cabaret behartigenswaardi
ge dingen zegt over de huidige gedachten en praktijken betreffende het sterven 
maar tegelijk bedenken 'het is nu eenmaal zo, je kan er niet te lang bij stilstaan 
want het leven moet doorgaan'. Bij de mensen die er zo over denken, komt de 
genoemde cabarettekst als zeer vrijblijvend over en is het niet meer dan een 
vluchtige relativering. Bij de bezoekers die met het besproken gedrag om (en van) 
het sterven al wat langer bezig zijn, zal de cabarettekst wat meer beklijven. Zij 
kunnen zich juist door de humoristische 'verpakking' gaan afvragen of het sociale 
gedrag bij het sterven niet anders moet zijn. Tenslotte zijn er de bezoekers die 
over dit sociale gedrag nog nauwelijks hebben gereflekteerd en er wellicht ook 
(nog) niet over willen denken. Bij deze bezoekers kan de tekst als een 'belering' 
overkomen en als er relatief veel cabaretteksten een dergelijke kwalifikatie krij
gen dan is een cabaretprogramma vrij snel te cerebaal, te intellektualistisch of is 
het een programma waarin het publiek om de oren wordt geslagen met de eigen 
tekortkomingen. Als de cabaretier van te voren van dit soort diskrepanties uit
gaan dan is de kans zeer reëel dat hij op de plagerige toer gaat; een situatie die in 
paragraaf 6 van het vorige hoofdstuk met name is genoemd. 
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De moeilijkheden die zich vooral hier voordoen om door middel van observaties 
de kenmerken van het publiek te achterhalen kunnen dus zeer goed samenhan
gen met de vaagheid (van stellingname) betreffende de besproken onderwerpen. 
Het gaat immers om het spelen met onderwerpen, waar men binnen een bepaald 
— nog moeilijk te begrenzen - maatschappelijk milieu vrij recentelijk oog voor 
heeft gekregen, hetgeen in (sterk) variërende mate 'naar boven komt'. 
In deze opvatting blijft 'Waartoe? Waarheen? ' aan aangelegenheid voor de socio
loog maar het antwoord op de fundamentele vraag 'voor en van wie is dit 
programma' is toch minder 'hard' te maken dan bij de voorgaande twee program
ma's het geval was. 

Want welke maatschappij groepering zou zich dan wel in het begin van de jaren 
zeventig hebben bezig gehouden met die aspekten van overheidsgedrag, dié om
gang met het milieu en dié visie op sterven en dood, zoals die in 'Waartoe? 
Waarheen? ' zijn besproken? 
Het ligt niet voor de hand, dat dit gebeurt bij sociale groeperingen die zich vooral 
kritisch betrokken voelen bij de maatschappij, zoals bij de groepering die in 
paragraaf 2 van dit hoofdstuk ter sprake kwam. Als zulke groeperingen cabaret 
maken, wordt de inhoud veel ongenuanceerder — veel direkter — neergezet, zo
dat de aanwezige agressie — de agressie ten aanzien van anderen — zich kan uiten. 
Dat relativeren zoals in 'Waartoe? Waarheen? ' zou ook niet lukken bij groepe
ringen die hun sociaal-kulturele kontekst recentelijk hebben gewijzigd en die 
deze verandering nog moeten verwerken, zoals de Rooms-Katholieken uit de 
vorige paragraaf. 
Het ligt tenslotte ook niet voor de hand, dat op een programma als 'Waartoe? 
Waarheen? ' mensen afkomen uit sociale groeperingen die vooral geamuseerd 
willen worden, omdat ze het amusement zoeken hetzij als een kompensatie voor 
de betrekkelijk slechte maatschappelijke situatie waar ze in verkeren maar die ze 
(nog) niet doorzien — de maatschappij-kritische visie - , hetzij als een kongruent 
element van hun maatschappelijke situatie die ze als betrekkelijk plezierig, tevre
den, ervaren — de visie, waar ik voor opteer. Mensen met verlangen naar amuse
ment zullen het programma van het Tingel Tangel Cabaret toch te vervelend of 
te moeilijk vinden. Op het cabaret, dat naar mijn indruk in deze laatst genoemde 
sociale situatie wordt gemaakt, kom ik in de volgende paragraaf terug. 
Binnen de kontekst van de in deze verhandeling voorgelegde visie, zou een pro
gramma als 'Waartoe? Waarheen? ', theoretisch althans, passen bij een sociale 
groepering die redelijk tevreden is met de maatschappelijk situatie van dit mo
ment maar die ten aanzien van een aantal zaken toch merkwaardigheden, onvol
komenheden, gaat ontdekken, overigens in sterk variërende mate. Op grond van 
deze redenering is het dan ook gewenst de rest van het programma aan een 
nadere analyse te onderwerpen. Wellicht, dat dit aanwijzingen geeft tot een 
betere beschrijving van het publiek23). 
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Het cabareteske aan 'Waartoe?, Waarheen? ' 
Uit de analyse (zie het begin van deze paragraaf) blijkt, dat dit programma wat 
zijn struktuur betreft een duidelijk cabaretprogramma is. 
Kategorie VII is evenals in de voorgaande programma's ruimschoots aanwezig en 
gezien sommige lange series van vervolggrappen kan ook hier de vraag worden 
gesteld of die grappen nog beklijven of dat het louter amusement is gewor
den. Dat niettemin van duidelijk cabaret mag worden gesproken, vindt zijn 
grond in het feit, dat de tekstdelen van kategorie VII overwegend als vervolgtek-
sten achter kategorie V fungeren. 
Kategorie VI krijgt ook een vulling, zij het minder dan in de vorige programma's, 
hetgeen de aanwijzing versterkt dat dit publiek zeker niet primair om pretentie
loos amusement verlegen zit. 
Kategorie V is de dominerende kategorie en als zodanig in het voorgaande al ter 
sprake geweest. Voor de kategorieën II en III was er geen, en voor kategorie IV 
nauwelijks materiaal. Vandaar de hierboven genoemde opmerking, dat het geen 
groepering betreft, die intensief in eigen huis de zaken op de helling heeft gezet. 
Het enige, dat overigens met de nodige aarzeling aan kategorie IV is toegeschre
ven is een tekstgedeelte, dat betrekking heeft op de mode van de vele rapporten 
die verschijnen over alles en nog wat. Een ontwikkeling waaraan in het kader van 
demokratisering en inspraak wellicht door het publiek van 'Waartoe? Waar
heen? ' is meegewerkt maar die nu toch de nodige irritatie opwekt, omdat die 
ontwikkeling is doorgeschoten — 'over alles verschijnen nu rapporten'. Terwijl de 
vele geschriften toch niet aan hun doel beantwoorden, daar ze uiteindelijk alleen 
voor de experts toegankelijk blijken te zijn — 'ze geven wel inzage maar geen 
inzicht'. Resteert derhalve kategorie I die zeer duidelijk aanwezig is, zeker waar 
het de leidinggevende, tekstgedeelten betreft. Het lijkt derhalve de moeite waard 
om na te gaan, waar deze zo moeilijk grijpbare kollektiviteit zich zo tegen afzet. 
Wellicht geeft dat een aanwijzing voor een nadere plaatsbepaling. 

Achtereenvolgens richt zich de aversie tegen de volgende instituties: 
4x is het de zogenaamde Christelijk geihspireerde politiek, in het bijzonder 

gepersonifieerd door het kabinet Biesheuvel, die het moet ontgelden. 
5x krijgen de eskapades van het grootkapitaal het te verduren. 
lx is het instituut Bescherming Bevolking mikpunt van forse spot. 
2x krijgt de bureaukratische houding van de overheid met haar starre opvattin

gen de wind van voren. 
Het is vooral de bejegening van de Christelijke politiek c.q. politici alsmede van 
de aktiviteiten der grote koncerns, waardoor deze kategorie gestalte krijgt en die 
deze kollektiviteit wat nader zou moeten karakteriseren. De 'klappen' die aan de 
Christelijke politiek worden uitgedeeld, maken het onwaarschijnlijk dat we hier 
te doen hebben met een publiek uit de Christelijke groeperingen en/of groeperin
gen uit de oude middenstand. 
Maar extreem-links kan dit publiek echter, gezien de nogal gematigde aard van de 
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anti-kapitalistische en anti-bureaukratische opmerkingen, toch ook niet worden 
genoemd. 
Naar mijn indruk zou het om een groepering (kunnen) gaan, die in het sociaal-
ekonomische bestel van het begin der jaren zeventig boven het midden zit en 
zich wat dat betreft dan ook redelijk tevreden voelt. Het zou daarom een groepe
ring (kunnen) zijn die stamt van socialistische huize en die in de laatste decennia 
door een gunstig getij en door een niet geringe inspanning duidelijk in de maat
schappelijke lift naar boven heeft gezeten. Dat geldt ook voor de kinderen uit 
dat milieu, althans die kinderen die de aldus verworven positie van primair 
belang achten. Een stukje oud-zeer van 'gisteren' is echter nog blijven zitten en 
komt tot uiting in de spot over de Chirstelijke politici die het toen af lieten 
weten, alsmede de 'oude vijand' de (groot)kapitalist. De nog maar zo jonge 
maatschappelijke welstand, met nogmaals veel inspanning verworven, wordt ech
ter gekoesterd en men is niet bereid zich te engageren met een andere maatschap
pelijke groepering die nieuwe vormen van (mondiale) solidariteit in haar vaandel 
voert. 

Ik heb na bovenstaande redenering de neiging om de hier in het geding zijnde 
kollektiviteit het etiket 'oud-links' te geven: redelijk behoudend van karakter en 
in haar aspiraties refererend aan de gegoede burgerij van 'gisteren'. Als dat zo is, 
dan zouden de vage notities van dit publiek bij de voorstellingen — ik had het 
immers over een goed verzorgde en smaakvolle presentatie alsmede over een 
gereserveerde houding — worden bevestigd. Daar het verder een groepering is, die 
gezien de betrekkelijk hoge maatschappelijke positie vermoedelijk in belangrijke 
mate voortgezet en hoger onderwijs heeft c.q. aan deze vormen van onderwijs op 
het ogenblik deelneemt, ontkomt zij echter ook niet aan de nodige reflektie. Het 
is kategorie V die deze reflektie laat zien; bezinning over een aantal eigentijdse 
ideeën en gebeurtenissen. Daarbij is het nogmaals de vraag of de verwondering 
over deze zaken — die sterk variëren kan — doorzet. 

Dit genre cabaret - dicht tegen de kern van de formule aan - kan kleinkunst van 
hoog niveau opleveren maar de belangstelling zal, gezien de gevarieerde betrok
kenheid, niet altijd overweldigend zijn, hetgeen bij de voorstelling van dit pro
gramma in ieder geval klopte. 
Het bovenstaande blijft natuurlijk een theoretische uitweiding want door gebrek 
aan gegevens kan de relatie nauwelijks empirisch worden getoetst. De veronder
stelling over het maken van cabaret in deze en analoge sociale situaties lijken mij 
echter intrigerend genoeg om er later in een onderzoek op in te gaan. Het enige 
dat ik nu nog kan aanbieden zijn de meningen van de recensenten over dit 
programma. Misschien ondersteunen zij mijn hypothese over die prille onzeker
heid welke aan dit en soortgelijke programma's ten grondslag liggen. 

Enkele opmerkingen uit de recensies?!) 
Evenals bij het programma Neerlands Hoop Express heb ik een poging gedaan de 
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recensies te rangschikken van links naar rechts al naar gelang de 'kleur' van de 
krant of het weekblad. 

De Nieuwe Linie, 6 november 1971. 
Recensent Ben Bos. 
Dit is een opvallende, eigenlijk de meest opvallende recensie. Wat Tingel Tangel 
i.e. Sieto Hoving volgens Ben Bos heeft aan te bieden is niet gering, getuige de 
volgende ontboezeming: 'De honderdste voorstelling, die liep als een lier, was 
vlijmscherp'. Die laatste kwalifikatie kan ook moeilijk anders want Hoving is, 
aldus Bos een links geëngageerd kunstenmaker, welke mentaliteit in de onder
werpen die in dit programma ter sprake kwamen - politiek, welvaart, depersona-
lisering, planning, snelverkeer, sex en de dood - herkenbaar was. Dit cabaret zo 
vervolgt Bos is dan ook 'belerend, getuigend, ondermijnend, links progressief, 
eenvoudig en toch geraffineerd en ... bij dat alles doet Hoving geen konsessies 
aan het grote publiek.' 

Vrij Nederland, 13 novemner 1971. 
Recensent Antoon Koolhaas. 
Koolhaas is in zijn korte weergave het meest geboeid door het huiverige gebied 
van ondergang en dood, dat Hoving etaleert. Verder is het volgens deze recensent 
een a-politiek programma. 

De Volkskrant, 8 november 1971. 
Recensent J.P. Bresser. 
De Volkskrantverslaggever zit dicht bij de mening van Koolhaas. Bresser heeft 
het over een zeer makaber cabaret, waarbij achter iedere glimlach een 'grimlach' 
zit. Verder merkt Bresser op, dat de gedachten en ideeën die Hoving aanbiedt erg 
snel na elkaar volgen want 'het besproken beeld is nog niet voltooid of de poten 
zijn al weer doorgezaagd'. Een dergelijke indruk kan mijns inziens snel als 'bele
rend' worden ervaren. 

NRC/Handelsblad, 8 november 1971. 
Recensent A. Groeneveld. 
Vooral het bespiegelen dat in dit cabaret wordt gedaan is Groeneveld opgevallen. 
Hij heeft het over een filosoferend cabaret; een cabaret, dat zich bezighoudt met 
zaken die op het ogenblik de mensen verontrusten. 

Het Vaderland, 12 november 1971. 
Recensent H. Drexhage. 
Ook in dit verslag wordt de nadruk gelegd op de ernst van de zaken die in 
'Waartoe? , Waarheen? ' worden genoemd en die kennelijk toch niet zo gemakke
lijk herkenbaar zijn, want: 'Je zit bij Hoving te schateren om iets, dat absurd en 
overdreven lijkt maar dat in wezen al aan de gang is.' 
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De Telegraaf, 8 november 1971. 
Recensent H. ten Berge. 
Uit dit korte verslag alleen de mijns inziens pikante opmerking, dat Hoving 
milder en vriendelijker zou zijn geworden. 

Het is opvallend, dat in het algemeen de recensenten niet eenstemmig zijn over 
dit programma. Natuurlijk krijgt de vormgeving ook wel de nodige aandacht 
- een aspekt waar ik in het kader van deze verhandeling niet zo op behoef in te 
gaan — maar als de inhoud ter sprake komt loopt de beoordeling bij de meeste 
kritici toch wel uiteen. Zouden de kritici (onbewust) dezelfde moeilijkheid erva
ren bij het 'plaatsen' van het programma als de onderzoeker? Als dat het geval 
is, is het aannemelijk kwalifikaties als 'filosoferend cabaret' of 'cabaret over niet 
zo makkelijk herkenbare zaken' tegen te komen want zaken die niet gemakkelijk 
grijpbaar zijn, laten zich bij de bespreking graag in een abstrakte formulering 
verpakken. 
Misschien is het daarom wel aardig eens te horen, wat de betreffende cabaretier 
zelf vindt van zijn werk, in ieder geval wat hem bezielt. In een interview uit die 
periode zijn de volgende opmerkingen mij opgevallen: 'Cabaret maken over de 
samenleving valt erg goed bij de mensen die er zelf mee bezig zijn. Het uitgangs
punt is de maatschappelijke realiteit waar een draai aan moet worden gegeven, 
zodat de mensen kunnen lachen met hun eigen bestaan. Ik let veel op de mense
lijke eigenaardigheden en ik vraag altijd 'Hoezo, hoezo, waarom? ' Elke mense
lijke aktiviteit is immers onvolmaakt en daarom de moeite van een humoristische 
benadering waard als afweer, als korrektie en als een nieuwe impulses). 
Dat het humoristisch vertalen van de situaties die Hoving noemt zuiver cabaret 
betreft, is buiten kijf, maar dat met een dergelijke opvatting een werkwijze 
weleens (of vaak) wordt ingespeeld op de sociale situatie die bij betrekkelijk 
weinig mensen aan de orde is, ligt mijns inziens evenzeer voor de hand. De 
cabaretier loopt dan vooruit en de kans te moeilijk of te plagerig of op zijn minst 
'beleerderig' te worden is levensgroot. Die geringe affiniteit is trouwens aan de 
cabaretier niet onbekend gezien zijn uitspraak dat hij 'weleens iets op de situatie 
vooruit loopt en daarbij op moet passen niet te moeilijk te worden'26). 
Nogmaals, voor de recensenten en de onderzoeker is deze dominantie niet het 
gemakkelijkste genre en de recensent wiens oordeel erg gedecideerd is, moet 
daarom met argusogen worden bekeken. De kwaliteiten en de karakteristieken 
die Ben Bos namelijk in De Nieuwe linie aan 'Waartoe? Waarheen? ' toekent zijn 
mijns inziens zeer merkwaardig. Zij worden in ieder geval bij lange na niet gedekt 
door de uitkomsten van de analyse en ook niet door de opvattingen van de 
andere recensenten. 

Misschien komt Ben Bos tot dit oordeel, omdat Hoving in vroegere programma's 
het imago had, dat Bos nu aan 'Waartoe? Waarheen? ' geeft — zou daarom Ten 
Berge in De Telegraaf van een Hoving spreken die milder en vriendelijker is 
geworden? — Het parti pris bepaalt dan wel sterk het oordeel over de werkelijk
heid. 
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5. One-Man-Show Toon Hermans; het programma van een dominantie D-karak-
ter 

De inventarisatie 
Hermans is volop te beluisteren daar de dubbel-LP, die van deze show gemaakt is, 
ruim 100 minuten beslaat27). Dat deze lengte nogal wat reakties van het publiek 
laat horen, ligt dan ook wel voor de hand, zeker als het om teksten van overwe
gend amuserende aard gaat. 

In dit programma zijn uiteindelijk 437 tekstdelen gemarkeerd, die bij de in
houdsanalyse als volgt zijn gekodeerd. 

Kdtugonccn 

Herverdeling 

Kategorie VII 

na herverdeling 

I 

3= 1% 

+ 

2= 0% 

5= 1% 

H 

-

_ 

IH 

1= 0% 

+ 

70=16% 

71 = 16% 

IV 

-

_ 

ν 
20= 5% 

+ 

47=11% 

67=16% 

VI 

294=67% 

294=67% 

VII 

119=27% 

In tegenstelling tot de drie voorgaande programma's verandert het profiel van dit 
programma na de opdeling van kategorie VII niet fundamenteel van karakter. 
Het wordt namelijk al bij de eerste verdeling bepaald door kategorie VI, de 
amusementskategorie; een kategorie die zich door herverdeling niet laat wijzigen. 
Een dergelijke vaststelling ontlast uiteraard van een belangrijk stuk beschrijving, 
welke bij de voorgaande programma's wel noodzakelijk was. Achter de amuse
mentsformule — een louter vorm-technische aangelegenheid, b.v. spelletjes met 
woorden, zoals in paragraaf 7 van het voorgaande hoofdstuk is besproken - valt 
verder niets te zoeken en dat betekent, dat 294 tekstdelen oftewel 67 procent 
van het totaal der tekstdelen geen bespreking behoeven. 

Wat hier natuurlijk wel fascineert is de sociale situatie van het publiek, dat zich 
aangetrokken voelt tot deze sterk amuserende sfeer. De vraag of een dergelijke 
behoefte aan amusement (zeer duidelijk) korrespondeert met een sociale situatie 
die weinig reden tot klagen geeft of daarentegen een sociale situatie die vanwege 
de slechte maatschappelijke omstandigheden juist het plezier als kompensatie 
nodig heeft, is in paragraaf 7 van het voorgaande hoofdstuk al genoemd en 
bekommentarieerd. Daar is het blijven staan als een dilemma, dat ook in deze 
paragraaf niet wordt opgelost. Aan het einde van deze parraaf zal duidelijk 
blijken, dat deze tegenstelling trouwens ook onder de recensenten speelt gezien 
hun kommentaren. In de min of meer konservatieve pers wordt namelijk de 
korrespondentie-funktie benadrukt en in de min of meer progressieve pers de 
kompensatie-funktie, soms zelfs zo sterk, dat er een ondertoon van 'dit moest 
eigenlijk niet mogen' in doorklinkt^S). 
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Een feit is, dat dit programma volgens de informatie op de hoes van de plaat 400 
maal is opgevoerd, waarvan 112 voorstellingen in theater Carré te Amsterdam, 
het theater met de enorme kapaciteit van circa 1800 plaatsen. Er was dus in 
ieder geval een grote belangstelling voor dit programma, hetgeen onvermijdelijk 
tot de vraag leidt of het Hermans-publiek die maatschappelijke groepering be
treft die eveneens in paragraaf 7 van het voorgaande hoofdstuk is genoemd. 
Bedoeld wordt de kollektiviteit die zich redelijk tevreden voelt - of meent dat 
ze redelijk tevreden is - , die niet overwegend door jongeren wordt bepaald en op 
een opvallende wijze uit mannen bestaat, mannen die een betrekkelijk geringe 
vooropleiding hebben. 
Daar ik geen uitgebreid onderzoek heb gedaan, met name geen survey-onder-
zoek, zijn deze kenmerken niet verder geverifieerd. Ik heb slechts een aantal 
impressies van het publiek dat deze show zag op 14 juni 1973 in de schouwburg 
te Nijmegen. 
Op deze warme lenteavond - een temperatuur die niet zo aantrekkelijk is voor 
een bezoek aan de schouwburg — was de schouwburgzaal mudvol. Het publiek, 
waarvan ik inderdaad de vage notie heb overgehouden, dat het aksent op de 
middelbare leeftijd lag, was bijzonder goedlachs en goedklaps. Er werd zelfs al 
langdurig geklapt voordat het doek opging, en dat is een gebeurtenis, die ik nog 
nooit heb meegemaakt bij het cabaret. Verder was de respons opvallend; er werd 
nl. ook uitbundig gereageerd op grappen of komische bewegingen van Hermans 
die volgens mij niet zo origineel waren. Het publiek was in ieder geval bijzonder 
gecharmeerd van dit amusement, alsmede van de emoties die Hermans vertolkt, 
bijvoorbeeld in zijn opwekkingen om van de goede en lieve dingen des levens te 
genieten; een aangelegenheid waar ik nog op terug kom. 

Naar mijn indruk ging het die avond inderdaad om een publiek uit de (nogal 
konformistische) lagere middenklasse. Het miste in ieder geval die iet of wat 
gedistingeerde sfeer die bijvoorbeeld een tikje te proeven is bij Wim Kan. Verder 
had ik ook niet het gevoel, dat er een overwegend avant-gard istische of akade
mische sfeer 'hing', zoals bij Neerlands Hoop of Ivo de Wijs. Het Hermans-pu
bliek van die avond had dat soort elitaire kenmerken niet maar het had, het zij 
nogeens benadrukt, wel erg veel plezier en het gaf mij niet de indruk buiten de 
voorstelling zo enorm gebukt te gaan onder de zogenaamde lasten des levens in 
de juist voor dit publiek zo beroerde maatschappij, zoals de visie van de maat-
schappij-kritici luidt. Tot zover deze impressies29). 

Is dit nu wel of geen cabaret7 

Een totaal andere kwestie die in het kader van deze verhandeling zeker zo 
belangrijk is als de vorige, is het aanhaken aan de (overbekende) diskussie of de 
Produkten van Toon Hermans en dus ook dit programma tot het cabaret moeten 
worden gerekend of tot iets anders bijvoorbeeld het variété. In het schema van 
de vier dominanties staat deze dominantie al op de rand, hetgeen betekent, dat 
deze kwestie in ieder geval de nodige aandacht verdient. 
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Het in dit onderzoek opgenomen programma heeft, zoals vermeld, een percenta
ge puur amusement van 67 procent en dat maakt een aansluiting bij de sektor 
variété erg verleidelijk. Daar staat dan weer tegenover, dat er toch nog altijd 143 
tekstdelen — 33 procent — bij de analyse een andere waardering hebben gekregen 
en dat maakt het opbergen van dit programma onder het hoofdstuk amusement 
toch weer hachelijk. Vandaar, dat er nu eerst zal worden nagegaan waar die 143 
tekstdelen zoal over gaan en waar ze zijn beland. Wellicht geeft dat wat meer 
houvast voor een nadere bepaling van het programma. 

In kategorie I zijn bij de eerste verdeling drie tekstdelen ondergebracht. Het 
betreft opmerkingen over zaken, waarvan bij de analyse werd verondersteld, dat 
ze bij dit publiek een zekere weerstand oproepen. Eén opmerking heeft te maken 
met het verschijnsel, dat mannen elkaar aardig mogen vinden. Een beetje in 
dezelfde sfeer is het tekstgedeelte dat spot met het fenomeen van de mannelijke 
mannequin; een opmerking die nog twee vervolgteksten meekrijgt. Tenslotte is er 
een tekstdeel, dat ingaat op de mode in elitaire kringen om de mens achter de 
mens te leren kennen; een aktiviteit, waarvan bij de analyse werd verondersteld, 
dat het Hermans-publiek daar niet zo van gecharmeerd zou zijn. 
Tot zover de inhoud van kategorie I, die dus wel een paar opvallende opmerkin
gen te zien geeft maar die kwantitatief gesproken nauwelijks opvalt. Bovendien 
komt daar nog bij, dat Hermans het kwa formulering erg luchtigjes verpakt. Voor 
een nadere bepaling van dit programma zet de vulling van deze kategorie dan ook 
weinig zoden aan de dijk. 
De kategorieën II, III en IV vallen in eerste instantie ook niet op. In de katego-
rieën II en IV is helemaal niets te vinden en in kategorie III is bij de eerste 
verdeling slechts één opmerking opgenomen die echter vanwege zijn konsekwen-
ties nauwkeurig moet worden bekeken. 
In de lange conférence 'Toon op zijn praatstoel' uit dit programma zegt Hermans 
onder andere, dat het vroeger in zijn kindertijd allemaal wat minder royaal was 
dan nu. Dat was heel duidelijk bij festiviteiten als het verjaardagsfeest en het 
kinderfeest bij uitstek 'St. Nikolaas'. Voor de jonge Hermans waren er nooit 
echte kadeaus op dit feest hetgeen hem naar zijn zeggen nogal stak, omdat 
leeftijdgenootjes aanmerkelijk beter werden bedeeld. 
De opmerking, die voor kategorie III werd genoteerd luidt dan ook 'Ik heb nooit 
wat gehad, nooit ook: ik kreeg nooit kadeaus met St. Nik, met St. Nik, met St. 
Niklaas1. Deze tekst, die een bescheiden lachreaktie krijgt, is in kategorie III 
geplaatst; niet alleen vanwege de konstatering dat het zo'n 50 jaar geleden so-
ciaal-ekonomisch veel slechter was dan nu, maar vooral vanwege de verbittering, 
op zijn minst het zogenaamde verdriet, over het feit dat men in die periode ook 
al was alles maar mondjesmaat toch wel erg gemakkelijk aan de verlangens van 
het kind voorbij ging. 
De eerste vervolgopmerkingen aksentueren dat ook zeer sterk 'Ja, zit met te 
lachen maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon de hele St. 
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Niklaas, die ik mag die man niet met zijn всМттеГ. Het publiek reageert op 
de onderstreepte woorden nog steeds met een bescheiden lachje. Pas na 'schim
mel' wordt de lach wat voller. 
Bij de analyse ben ik ervan uit gegaan, dat het ook voor dit publiek evident is, 
dat de welvaart nog maar van recente datum is. Voor de ouderen onder dit 
publiek moet een dergelijke ontwikkeling niet onbekend zijn en de jongeren 
moeten over deze slechte situatie regelmatig onderhouden zijn door hun ouders. 
Een moeilijkheid bij de analyse was echter het gedeelte van de conférence dat 
hierna volgt. Want met uitzondering van een paar duidelijke flauwekulgrappen, 
die naar kategorie VI zijn getransporteerd, zijn er zoals uit het totaaloverzicht in 
het begin van deze paragraaf blijkt, 70 vervolgteksten Opgehangen' aan het 
kinderleed of kinderverdriet bij de verjaardag van St. Niklaas. Die vervolgteksten 
slaan allemaal op de povere sfeer die alsnog werd gekreëerd op 5 december om er 
iets van te maken en dus ook op die hele eenvoudige kadeautjes die er nog net 
afkonden. 

Deze 70 opmerkingen — als afhankelijke tekstdelen in kategorie VII gestopt — 
hebben per definitie een zekere ambivalentie. Het gaat bij de tekstdelen in deze 
kategorie immers om de vraag of dit soort opmerkingen als louter amusement 
moet worden gezien of als humoristische opmerkingen tegen de achtergrond van 
een maatschappelijke situatie. Die ambivalentie speelt bij Hermans echter nog 
veel sterker, omdat hij er zo nu en dan een zeer dolle boel van maakt en de vraag 
of het publiek het begin van het verhaal vast heeft gehouden, wordt dan kwel
lend. 
Toch heb ik terwille van een konsekwente handelwijze — hier zijn immers de 
geldigheid en de betrouwbaarheid van de procedure in het geding — voor katego
rie VII gekozen. Het gaat immers om opmerkingen met een maatschappelijke 
kontekst — ook al is de verbinding erg 'dun' — en deze kontekst laat zich, gezien 
de sociale situatie, het best via kategorie III vertalen. Het humoristische effekt 
mag dan overwegend worden vernomen door de lach van het plezier, de traan 
van het kinderleed is onmiskenbaar aanwezig; een waardering die, zoals zal blij
ken, ook in bepaalde recensies is vermeld. Dat neemt echter niet weg, dat de 
aarzeling over deze vele tekstdelen zich toch heeft vastgezet en zeker meespeelt 
bij de vraag of dit programma nu wel of geen cabaretprogramma is. 

Tenslotte is er kategorie V die met 20 eerste tekstdelen — 5 procent van het 
totaal — plus 47 vervolgteksten — 11 procent — een niet gering gedeelte van het 
programma herbergt en derhalve van belang is bij het antwoord op de vraag of 
het hier wel of niet om cabaret gaat. 
Die 20 tekstdelen betreffen de volgende onderwerpen: 
5x gaat het om de 'eeuwige' onderwerpen, zoals de aftakeling bij het ouder 

worden, of het feit dat nieuwe bezems altijd schoon proberen te vegen. Er is 
ook een opmerking betreffende de houw en trouw tussen de echtelieden die 
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niet altijd vanzelfsprekend is alsmede de konstatering datje in feite voorna
melijk etend, drinkend en slapend met elkaar door het leven gaat. Tenslotte 
hoort in deze sektor de nuchtere relativering over het zogenaamde plezier 
dat een kind zou hebben als het kadeaus krijgt; het plezier zit hem echter in 
eerste instantie, aldus Hermans, in het pronken met het nieuwe bezit. 

2x betreft het relativeringen met een meer tijdsgebonden karakter, zoals de 
konstatering dat de godsdienst weinig meer zegt: 'laat u het ook oplopen tot 
Kerstmis? ' en het merkwaardige feit, dat men zich tot voor kort voor het 
weekend altijd in schoon ondergoed stak. 

Meer op de voorgrond dan deze 7 relativeringen treden echter de 'beleringen', 13 
in getal, die als volgt zijn onder te verdelen: 
2x attendeert Hermans op de mode van dit ogenblik om toch vooral vitaal te 

blijven — 'trimmen is je te barsten lopen' — en dat belemmert levensgenot. 
2x signaleert hij dat een kind bij festiviteiten kadeaus moet krijgen waar het 

zich mee kan vermaken, in plaats van zogenaamde nuttige kadeaus zoals 
handschoenen. 

lx waarschuwt hij in het bijzonder de mannen dat ze wellicht af en toe de 
behoefte zullen voelen vrijgezel te willen zijn maar die behoefte is van korte 
duur. 'Dat zul je merken als je vrouw er niet is'. 

lx vermeldt Hermans nadrukkelijk, dat wij het eigenlijk zo goed hebben op het 
ogenblik. 

7x tenslotte wekt hij op om gelukkig en blij te zijn, lief voor elkaar, genietend 
van de wonderen der natuur. 

Het zijn vooral die laatste twee rubrieken die hem, zoals uit de recensies zal 
blijken, door bepaalde kritici niet in dank worden afgenomen. Juist op deze 
tekstdelen krijgt het programma van deze kritici een 'testimonium paupertatis'; 
een merkwaardige konklusie waar ik bij het bespreken van de betreffende recen
sies op terugkom. 
Eerst echter moet de vraag worden beantwoord of de bijdrage van kategorie V 
aanwijzingen geeft voor het karakteriseren van dit programma als echt cabaret. 
In dit verband zijn de relatief vele 'beleringen' in deze kategorie ook belangrijk. 
Want 'beleringen' — waar Hermans niet het monopolie van heeft — horen eigen
lijk niet thuis in het cabaret en de opvallende aanwezigheid van dit soort opmer
kingen werken niet naar een bevestiging van de vraag toe of dit programma nog 
tot het cabaret kan worden gerekend. 
Een antwoord, dat trouwens ook maar amper kan worden geschraagd door de 
vulling van de kategorieën I en III, zoals hierboven is beschreven. Het wordt 
derhalve zeer plausibel om te stellen dat dit programma ook na een nadere 
analyse niet in de cabaretformule past en dat het inderdaad als amusement moet 
worden beschouwd. Twijfel over een dergelijke beslissing blijft echter aanwezig, 
omdat er toch een aantal tekstdelen zijn die aan de kwalifikatie 'zuiver amuse
ment' afbreuk doen. 
Deze twijfel speelt — en dat is plezierig voor de onderzoeker — ook elders; met 
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name in de beschouwingen van en over bepaalde artiesten waaronder Toon Her
mans. Zelf heeft Hermans een enkele maal duidelijk gemaakt, dat hij zich niet 
wil voorstaan op de kwalifikatie 'cabaretier' getuige de volgende uitspraak: 
'Zuiver cabaret heb ik nooit gespeeld. Ik vind het altijd ver buiten het cabaret 
staan wat ik nu de laatste jaren doe. In de eerste tijd was het een beetje cabaret-
achtig, wat ze in Engeland 'intimate revue' noemen, het kleine revuetje maar in 
zijn totaliteit was het toch niet wat men in Nederland onder cabaret verstaat. 
Het was altijd toch nog meer de kant van de entertaining op, de kant van revue 
op. En nu (1966 v.d.B.) is het dus uitgegroeid tot een one-man-show, maar het 
heeft nog steeds niets met cabaret te maken. Ik heb mijn leven lang geprobeerd 
om typisch menselijke humor te brengen die over de gehele wereld door mensen 
begrepen wordt. Welbewust en doelbewust heb ik gemikt op een internationaal 
repertoire, niet gebonden aan politieke wendingen of aan actualiteiten of zo 
....'30). 

Daar staat dan echter weer een uitspraak van Jan Blokker in het dagblad Het 
Parool — overigens een uitspraak uit het begin van de jaren vijftig — tegenover. 
Jan Blokker schreef toen het volgende: 
'Dit cabaret (het toenmalige programma van Toon Hermans v.d.B.) is zonder 
twijfel een bewonderenswaardige creatie door zijn teksten, zijn kostuums, zijn 
briljante ensceneringen, zijn verrassende decors én door zijn schepper. Toon 
Hermans toonde zich eens te meer een cabaretier van een formaat dat wij nauwe
lijks kennen: de man met een groot hart voor zijn 'kleine' medemensen die hij in 
bescherming neemt tegen de grote politiek. Hij benadert zijn bedoelingen door 
voortdurend in de huid te kruipen, door de taal van de kleine man te gebruiken, 
door de kleine man zijn kleinheid voor te houden maar hem tegelijkertijd de 
middelen aan de hand te doen om zich te wapenen tegen de hogen en de 
groten'31). 

Het is dus ook in bovenvermelde beschouwingen geen uitgemaakte zaak of het 
nu wel of niet om cabaret gaat; zelfs als de uitvoerende er een zeer gedecideerde 
mening over heeft. Overigens was het in de volksmond nooit een punt, want daar 
werd Hermans altijd 'bijgezet' in het illustere trio van de 'grote drie' en dan 
veelal nog als tweede van de drie: 'Wim Kan, Toon Hermans en Wim Sonneveld'. 
Tenslotte is een aardige indikatie om het optreden van Hermans toch weer niet 
als cabaret te beoordelen de entourage, waarmee hij zich vooral in zijn one-man 
shows omgeeft. Hij heeft namelijk een keur van muzikanten om zich heen die 
bovendien een belangrijke funktie in het programma hebben. En dat is weer 
tegenstrijdig aan de cabaret formule, waar de muziek een zeer ondergeschikte 
plaats inneemt zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet. Het is trouwens toch opval
lend dat vooral de amuseurs onder de cabaretiers, zoals Wim Sonneveld, Paul van 
Vliet en Henk Elsink de muziek zo'n opvallende plaats in hun optreden geven. 
Met dit alles is de vraag niet opgelost of Hermans nu een artistiek amuseur of een 
amuserend cabaretier is en eigenlijk is het zoeken naar het antwoord ook niet zo 
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belangwekkend Het aardige is, dat de gangbare notie over het ambivalente ka
rakter van dit soort van programma's empirisch kan worden ondersteund Een 
meer nauwgezette plaatsbepaling is dan eigenlijk een kwestie van afspraak, van 
definiëring 

Enkele opmerkingen uit de recensies 
Het Vrije Volk, 16 november 1972 
Recensent Ρ Koster. 
Koster is weinig ingenomen met dit programma In de eerste plaats, omdat 
Hermans naar zijn zeggen vroeger beter zou zijn geweest en vervolgens, omdat de 
huidige inhoud hem met aanspreekt 'doe je ogen dicht bij Hermans en dan zie je 
God, wat mij betreft kan dit niet kort genoeg duren' 

Vrij Nederland, 15 september 1972 
Recensent A. Koolhaas. 
Van de VN kommentator ontvangt het programma een voldoende Hermans 
krijgt, aldus Koolhaas, met emdeloos leuteren over niets een zaal gierend aan zijn 
voeten Wel is het opvallend, dat Hermans voor de vuist weg keuvelend de 
opmerkelijkste en eventueel roerendste woordvondsten doet en in zijn liedjes
teksten vrijwel nooit een markant woord vmdt maar met chché's genoegen 
neemt Deze kritische tekening valt echter m het met als Koolhaas besluit met de 
woorden, dat 'je toch rood van bewondering wordt voor deze artiest en de gang 
naar Carré mag niet worden gemist want er gebeuren grote dmgen'. 

De Volkskrant, 17 november 1972. 
Recensent Jan Paul Bresser. 
Voor Bresser is de volbloed theatergek verdwenen en het programma is niet meer 
dan een aftreksel van het juichende verleden Alleen door de ervaring blijft 
Hermans overeind. 
Wat betreft de inhoud van dit programma is het Bresser vooral opgevallen, dat er 
een mooi-weer filosoof is gekomen die met rozegeur en maneschijn op jeugd, 
bejaarden en bloemetjessentiment inspeelt Allemaal te wee en gespeend van 
spontaniteit. Een zeer pikante opmerking is, dat Hermans wel zo handig 'is om 
zijn programma met een soort van kollektieve smart te larderen, zodat iedereen 
er op zijn manier van kan genieten. Misschien, dat deze opmerking te maken 
heeft met de volgens sommige kommerciele aanpak die in dit genre zou voorko
men; een kanttekening, waarop al eerder is geattendeerd 

Het Parool, 17 november 1972. 
Recensent C.B Doolaard. 
In grote lijnen komt hier dezelfde beoordelmg uit de bus als m de voorgaande 
recensie. 
Doolaard heeft het over een Hermans die m herhaling valt, misschien nog wel 
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sterk is maar met minder stem-allure. Deze achteruitgang maakt zijn 'wat is het 
toch mooi filosofie' extra doorzichtig, waarbij er soms een duidelijk tekort aan 
spontaan elan opvalt. Hermans is eigenlijk niet meer dan een knus babbelende 
stemmingmaker die het publiek met zo goed als niets om de vinger kan winden. 

NRC/Handelsblad, 17 november 1972. 
Recensent M. Chavannes. 
Deze kritiek is wat vriendelijker dan de voorgaande. Chavannes heeft het over 
een meester-humorist, vooral als Hermans vertelt over zijn minder goede jeugd
herinneringen aan Sinterklaas. Daarnaast zijn de recensent de vele gekkigheden 
en de heerlijke meezingers opgevallen. 

De Tijd, 17 november 1972. 
Recensent Peter van Bueren. 
Ook van Bueren heeft weinig waardering voor deze show getuige de volgende 
woorden: 'Na de introductie kan het spel beginnen, hoop je, maar er gebeurt 
verder niets. Liedjes wandelen af en aan, al spoedig waaieren er bossen bloemen 
de zaal in, het lijkt alsof Toon in ieder couplet het vorige wil overtreffen in het 
aantal keren, dat hij de stopwoorden 'bloem, wei, zon, blij' gebruikt. Met leuter-
koek houdt hij zelfs de spanning vast. Ongelooflijk'. Hermans haalt bij van 
Bueren slechts een voldoende bij het liedje 'Kuieren'. Voor de rest gaat het om 
een kletsmajoor. Je moet je als bezoeker zelfs een tikje genomen voelen als je 
buiten staat want: 'Met tranen in je ogen kom je naar buiten. De gebedsgenezer 
heeft zijn ceremonie volbracht. De bloemenman heeft zijn waar verkocht, de 
mensen hebben even kunnen schuilen voor de regen en even mogen doen alsof 
het zonlicht uit een blauwe hemel over de groene wereld straalt. De valse schijn 
heeft drie uur gezegevierd, de trucdoos kan weer dicht want de hemel duurt 
maar drie uur. Toon is terug bij de mensen. Er is de oude Toon maar niet die van 
vroeger. De clown is immers al jaren ziek en de blijheid is daarom een dode 
formule die alleen in de goocheldienst blijkt te bestaan maar het is nep, niets. 
Jammer'. 

Algemeen Dagblad, 18 november 1972. 
Recensent onbekend. 
In dit verslag slaat de balans naar de positieve kant uit, want Hermans is er, aldus 
de verslaggever, zelfs in geslaagd om tijdens de première van een ongezellig en 
tochtig hol als het cirkustheater nu eenmaal is, een gezellige huiskamer te maken. 
Het Sint Nikolaasnummer wordt met name goed genoemd. Op een bijna achte
loze manier, alsof hij een babbeltje onder vier ogen houdt, vertelt Hermans over 
zijn tragi-komische belevenissen van toen. De reakties van het publiek houdt hij 
daarbij bewust beneden orkaanniveau. Kortom het gaat om een entertainment 
van een nog altijd onnavolgbare klasse. 
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De Telegraaf, 17 november 1972. 
Recensent Henk ten Berge. 
Toon is terug, aldus ten Berge, blij en wel en er is nauwelijks een andere. Alleen 
in het deel na de pauze valt het op, dat de gebruikelijke uitbundigheid wat 
minder brutaal is dan we in het verleden wel eens gewend waren. Op een rustige 
manier zingt Toon van de wereld, het leven, het geluk en de liefde. Voor wie de 
wereld en dat leven geen problemen vormen, kan Toon weer de held en het idool 
worden. 

Bij een nadere beschouwing van deze recensies naar aanleiding van de première 
van het programma valt het op, dat ook de beoordeling van dit programma - zij 
het weer zeer globaal — nogal verschillend is. De min of meer progressieve pers 
komt in het algemeen met een negatieve beoordeling op de proppen en de min of 
meer konservatieve pers met een positieve beoordeling. 
In de progressieve kranten komen twee punten van kritiek naar boven. Ten 
eerste de (duidelijke) achteruitgang van het artistieke kunnen van Hermans en 
ten tweede de schijnwereld van rozegeur en maneschijn die hij oproept. Dat is, 
aldus de gedachten uit de progressieve hoek, niet konform de werkelijkheid. 
Ingaan op het eerste punt van kritiek - beoordelen of het amusement van Toon 
Hermans minder goed is geworden - is binnen het kader van deze verhandeling 
niet relevant. Het tweede punt van kritiek biedt echter wat meer mogelijkheden 
tot kommentaar vooral met de gegevens van de analyse van dit programma 
binnen handbereik. Merkwaardig is het dan, dat Hermans inderdaad wel oproept 
— 'beleert' — tot fijn en blij alsmede lief zijn voor elkaar, maar deze opwekkin
gen maken in het geheel van het programma toch een zeer bescheiden deel uit. 
Het feit, dat juist dit part de kritici met een negatieve beoordeling zo opvalt, is 
eens te meer een bewijs, dat beoordeling en waardering van maatschappelijke 
gebeurtenissen veel meer wordt bepaald door het parti pris van de waarnemer 
dan door een nauwkeurig tegen elkaar afwegen van kwantitatieve grootheden. 
De recensenten tonen hier duidelijk hun waardegebondenheid, waardoor ze hun 
eventuele claim, de waarheid over de maatschappelijke werkelijkheid in pacht te 
hebben, toch eigenlijk al verbeurd hebben. Deze pretentie wordt trouwens nog 
zwakker als ze wordt gerelateerd aan het sukses van het programma. Het is te 
simpel om te veronderstellen, dat de zeer vele bezoekers in die schijnwereld van 
rozegeur en maneschijn trappen en die paar recensenten niet. 

De kritiek krijgt trouwens nog een iets ander aksent als erop wordt geattendeerd, 
dat — het duidelijkst bij Peter van Bueren — het repertoire van Hermans eigenlijk 
helemaal niet mag. Bij een dergelijke stellingname worden de recensenten 'voor
gangers' die pretenderen de maatschappij niet alleen te zien zoals ze is maar ook 
zoals ze behoort te zijn en het amusement moet dan navenant zijn. 
Dit is een legitieme taak van de pers maar dan moet er bij het weergeven van dé 
visie wel worden verdiskonteerd, dat het om een beperkte of beter nog om één 
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bepaalde kijk op het maatschappelijk gebeuren gaat. De krant blijft het dagboek 
van een maatschappelijke groepering, hetgeen betekent dat andere dagboeken 
een andere visie c.q. een andere mening hebben. 

De recensies van de andere (min of meer konservatieve) pers, geven een beoorde
ling die positief uitvalt en naar mijn indruk zijn deze recensies meer in overeen
stemming met de waardering van het 'Toon Hermans-publiek'. Een betrekkelijk 
behoudend publiek — dus ook min of meer kontent met de bestaande maat
schappelijke situatie — kan zich heel goed laten vermaken en zal zich niet geïrri
teerd voelen bij de opwekkingen om blij of lief te zijn. 
Ofschoon het in sociologische geschriften weinig gebruikelijk is met instemming 
berichten uit het dagblad 'De Telegraaf te citeren, komt het mij billijk voor te 
erkennen dat de Telegraaf-recensent Ten Berge, wellicht wat gechargeerd, ten 
aanzien van de waardering van dit programma de spijker op zijn kop slaat als hij 
zegt dat 'voor wie de wereld en het leven geen problemen vormen, Toon weer de 
held en het idool kan worden'. 

6. Konklusies 

Cabaret, een veelzijdig fenomeen, vindt in ieder geval ook zijn oorsprong in de 
maatschappij, de maatschappelijke situatie, zelve. Dat is de konklusie van deze 
studie. Naast andere benaderingen, bijvoorbeeld de artistieke en de psycholo-
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gische, lijkt de door de sociologie benadrukte sociale invalshoek eveneens een 
nuttige ingang voor de verklaring van het sociale verschijnsel cabaret. 
In de eerste plaats is de totale maatschappij daarbij zelf van belang. Er moeten 
bepaalde voorwaarden aanwezig zijn, zoals een zeker niveau van demokratie, om 
überhaupt aan cabaret te kunnen doen. Naast het aanwezig zijn van deze algeme
ne voorwaarden is het vooral de pluriformiteit oftewel de veelheid van naast en 
tegen elkaar agerende maatschappelijke groeperingen in de eigentijdse maat
schappij die een aanknopingspunt biedt voor de bestudering van de verschillende 
genres — dominanties — cabaret. Daar ligt dan ook de kern van deze studie die 
om deze reden meso-sociologisch van aard is genoemd. Nagegaan is immers of 
een per maatschappelijke groepering (kollektiviteit) verschillende sociale situatie 
een eigen-geaard cabaret oplevert. Onderscheiden is daarbij cabaret met een maat
schappij-kritische gezindheid, een kollektief gevoel van twijfel, een neiging tot 
bespiegeling en tenslotte een behoefte om zich vooral te amuseren. Deze vier 
stemmingen zijn 'vertaald' naar korresponderende sociale situaties. 
Waar men zich ontevreden voelt met het bestaande maatschappelijke bestel en 
daarvoor de verantwoordelijke mensen meent te kunnen aanwijzen, daar is aan
leiding tot maatschappij-kritische cabaret. Het cabaret van de twijfel korrespon-
deert met een sociale situatie waar men bezig is de koers — het kultuurpatroon — 
van de eigen groepering te verleggen. De tendens tot bespiegeling treft men aan 
bij een kollektiviteit die Ontwaakt' uit een sfeer van tevredenheid en zich op een 
aantal ideeën c.q. gebruiken gaat bezinnen. Het zich kollektief amuseren tenslot
te komt overeen met de sociale situatie, waarin men zich redelijk tevreden voelt. 

Met deze benadering sluit ik aan bij wat doorgaans als de taak van de sociologie 
wordt gezien namelijk 'het zo nauwkeurig mogelijk specificeren onder welke 
omstandigheden sociale verschijnselen zich (waarschijnlijk) voor (zullen) doen, 
welke mensen daar dan bij betrokken zijn en wat daarvan de gevolgen (zullen) 
zijn, zo mogelijk wat daarvan de betekenis is'32). 
Daarop heb ik ook in deze studie het aksent willen leggen, waarbij uiteraard niet 
onbesproken is gebleven met welke procedures (interaktiepatronen) en binnen 
welke ambiance cabaret kan worden gemaakt. Moeilijk was het echter om de 
sociale bepaaldheid van de vier aparte dominanties van de vereiste, op zijn minst 
verlangde, empirische ondersteuning te voorzien. 
Aan generaliserende uitspraken ben ik dan ook niet toegekomen. Niet alleen, 
omdat in feite elke sociale situatie toch te gekompliceerd is en zich daarom niet 
zo gemakkelijk laat vangen in een schema maar eveneens vanwege de beperktheid 
van dit eerste, explorerende, onderzoek. 
Ook de overigens verleidelijke gedachte, dat een groepering door de tijd heen een 
sekwentie van dominanties vertoont moest om bovengenoemde redenen opzij 
worden gezet. 

De empirische relatie tussen genre cabaret en sociale situatie was mijns inziens 
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het duidelijkst in die situaties waar de betrokkenheid op het maatschappelijk 
gebeuren het grootst was. Een samenhang waar eerder in deze studie op is 
geattendeerd en die gedeeltelijk te handhaven lijkt33). Daarom zijn in dit onder
zoek de programma's 'Neerlands Hoop Express' en 'De Lachende Kerk' tegen de 
achtergrond van de 'Wissenszusammenhang' van de betreffende publieken beter 
te begrijpen en te interpreteren dan de programma's 'Waartoe? Waarheen? ' en 
'Toon Hermans One-Man-Show' waar de maatschappelijke betrokkenheid minder 
centraal staat. Dit onderscheid in de 'bewijsvoering' kwam ook naar boven bij de 
beschrijving van de publieken. Men lette in dit verband op de moeizaam ontwor
pen karakteristieken van de publieken die respektievelijk het programma van het 
Tingel Tangel Cabaret en van Toon Hermans bezochten. De cabaretbezoekers die 
gecharmeerd zijn van amusement en daarnaast de vrijheid willen hebben om over 
een aantal maatschappelijke gebruiken c.q. ideeën relativerende bespiegelingen te 
aanhoren en (nog) niet verder gaan, eventueel zelfs de aangeboden relativeringen 
weigeren, zijn het moeilijkst sociologisch te 'vangen' en tot groeperingen te 
bundelen. 

Als echter mijn eerste, bescheiden bevindingen over de publieken die de domi-
nanties С en D frekwenteren in eventuele volgende onderzoekingen worden be
vestigd dan heeft dat mijns inziens interessante konsekwenties bij het nader 
vaststellen van de mate van tevredenheid van een niet onaanzienlijk deel van de 
bevolking. Want naar mijn indruk speelt de inhoud van de programma's der 
meeste volle zalentrekkers in de wereld van het Nederlands cabaret zich op het 
ogenblik af tussen С en D dominanties. Deze cabaretiers bieden erg veel amuse
ment en de aangeboden relativeringen gaan niet diep en kunnen gemakkelijk 
worden verworpen, hetgeen dan in overeenstemming is met de theorie die zegt 
dat het hier redelijk tevreden mensen betreft die niets anders willen horen. 
Een dergelijke konstatering gaat echter, daar ben ik me bijzonder goed van 
bewust, in tegen vele beweringen uit de sektor van de politiek, de geestelijke 

volksgezondheid, de kerken en de gedragswetenschappen die het tegendeel 
beweren. Ik heb dan ook niet de pretentie deze vele uitingen van bezorgdheid te 
ontzenuwen, want het bewijs van het tegendeel is niet geleverd. Het zou alleen 
interessant zijn als mijn veronderstelling kon worden getoetst. Tegelijkertijd lijkt 
het me zinvol de empirische betrouwbaarheid van de uitspraken der 'kultuurpes-
simisten' nauwkeurig te bezien. Misschien is de maatschappij van de jaren zeven
tig in de twintigste eeuw toch niet (zoveel) slechter dan die van de jaren veertig, 
vijftig of van welke tijd dan ook34). 

Het onderzoek naar het sociale verschijnsel cabaret heeft gezien de vele onzeker
heden in deze studie nog een lange weg te gaan; een lengte die zoals al verschil
lende keren is opgemerkt, vanzelfsprekend is door de onbekendheid met dit 
sociale verschijnsel maar die ook wordt veroorzaakt door de nog geringe kennis-
omvang van de sociale wetenschappen i.e. de sociologie. De lezer zij er nogeens 
op geattendeerd, dat de bescheiden konklusies uit dit onderzoek zijn gebaseerd 
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op de gemarkeerde tekstdelen van vier cabaretprogramma's te weten 'Neerlands 
Hoop Express' (N.H.E.), 'De Lachende Kerk' (D.L.K.). 'Waartoe? Waarheen? ' 
(W.W.) en de One-Man Show van Toon Hermans (Т.Н.); programma's waarvan de 
profielen in kolommendiagrammen opgezet het volgende beeld opleveren. 

Overzicht A 

N.H.E. D.L.K. 

IV V VI VII IV V VI VII 

W.W. т.н. 

IV V VI VII IV V VI VII 

De kategorieën zijn hier weergegeven met de relatieve vullingen - het percentage 
van het aantal gemarkeerde tekstgedeelten, dat uit het betreffende programma 
voor de afzonderlijke kategorieën bestemd is. 
De verschillen tussen de programma's zijn dan niet groot. Met uitzondering van 
het programma van Toon Hermans, dat zich met de opvallend hoge skore in 
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(categorie VI onderscheidt van de drie andere programma's, is het vooral de 
overeenkomstige hoge skore van de drie andere programma's in kategorie VII die 
opvalt. 
Het is, zoals ook al in het voorgaande zeer duidelijk is benadrukt, de omzetting 
of uitdeling van kategorie VII aan respektievelijk de kategorieën I tot en met V, 
die de programma's 'Neerlands Hoop Express', 'De Lachende Kerk' en 'Waar-
tie? , Waarheen? ' doet onderscheiden van elkaar. 
Als deze omzetting - zie overzicht В — eveneens in een kolommendiagram 
wordt uitgedrukt, blijkt dat de onderscheiden etikettering niet ten onrechte is. 

Overzicht В 

% 
ІОСЬ 

50-

0-tffiü 

N.H.E. D.LK. 

I II III IV V VI II III IV V VI 

W.W. т.н. 

IV V VI I II III IV V VI 
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Ook nu blijft echter bescheidenheid geboden, want de etikettering ten aanzien 
van het programma van 'Neerlands Hoop Express' — het programma van een 
maatschappij-kritische dominantie — blijkt zoveel in de kategorieën V en VI te 
hebben opgeborgen, dat de voorsprong van kategorie I maar gering is. Hetzelfde, 
zij het in mindere mate, geldt voor het programma 'Waartoe? , Waarheen? '. 
De terughoudendheid moet echter vooral worden gezocht bij de operatie 'omzet
ting'. Immers als het zo is dat kategorie VII, die zo dicht tegen het amusement 
aanligt, beter bij kategorie VI kan worden getrokken — een overweging waar in 
het voorgaande regelmatig op is geattendeerd maar waar tegelijk van is gezegd, 
dat er veel tegen in te brengen is — dan is het verschil (zie overzicht C) tussen de 
vier programma's nog kleiner geworden dan in situatie A is uitgebeeld. 

Overzicht С 

% 
lOCh 

50-

N.H.E. D.LX. 

I II III IV V VI I II III IV V VI 

W.W. 

a. 

т.н. 

irmi Ш 

i 
1 
m I II III IV V VI IV V VI 
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In deze laatste opstelling gaat het in feite om vier programma's die zeer sterk 
door de amusementskategorie worden gedomineerd en een keuze voor een analy
se van deze konstruktie zet de bemoeienissen van de socioloog praktisch buiten 
spel. Degene die immers met het restant aan tekstdelen, dat buiten kategorie VI 
valt, nog tot sociaal relevante uitspraken wil komen, komt in grote moeilijkhe
den. 
Vermoedelijk zou de door mij vaak met genoegen gelezen Volkskrant-kolomnist 
Jan Blokker dan wijzen op de reeds lang door hem veronderstelde paranoïde 
trekken, zo rijk voorhanden onder het gilde der sociologen. Met een variant op 
de ondertitel van een van Wim Ibo's bezoeken zou Blokker zijn verhaal over die 
sociologie dan kunnen afsluiten met de opmerking 'Sociologie wat is dat 
eigenlijk? '35) 
Ik hoop in ieder geval in deze studie te hebben aangetoond, dat de wetenschap 
'sociologie' en haar beoefenaren niet bescheiden genoeg kunnen zijn. Anderzijds 
hoop ik eveneens, dat de lezers bij het doornemen van deze sociologische studie 
toch in deze gedragswetenschap kunnen blijven geloven. Al was het alleen maar 
omdat de sociologie, zoals mijn leermeester het eens fomuleerde, vooral een 
aardige wetenschap is. 

213 





SUMMARY 

The interest in the study of this rather unusual subject in sociology can, amongst 
other things, probably be carried back to several experiences in my childhood. 
At an early age already — when I was about twelve years old - I often stole into 
the theatre in Utrecht, the place where I was bom, to admire the stars of the 
theatre in those days. In principle I missed nothing and only after many years I 
started to be more selective. I only want to say that - even for a subject not that 
much socially engaged — the choice of the object for study is not that casual. 
Apart from this it goes without saying that such an interest stimulates the study, 
but it needs no further argument that this affinity may injure the sometimes 
highly praised objectivity. 
Naturally it becomes more difficult if the diffuse interest has to be converted 
into a profound study. Of course, the necessary notions to explain the social 
behaviour in and around the business of theatre are available from the social 
sciences. Besides it is also very stimulating to trace the ideas of the actors 
themselves about their work and fortunately the thoughts from this point of 
view are registered very decently in the book: 'En nu de moraal van dit lied; 75 
jaar Nederlands Cabaret' (And now the moral of this song; 75 years of Dutch 
Cabaret), written by the Dutch cabaret historian Wim lbo. Finally, of course, 1 
myself had more or less decided ideas. 

From my own notions and experiences and also from findings of social research 
and the ideas of people related to the theatre, I derived a hypothesis from a 
provisional definition, a hypothesis that seemed to offer possibilities for testing. 
I must admit that the definition mostly appealing to me as a sociologist origina
tes with the German Jürgen Henningsen, who looks upon cabaret as 'Ein Spiel 
mit dem erworbenen Wissenszusammenhang des Publikums'. 
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At this I am not fascinated by the micro-sociological perspectives this definition 
offers, but my attention has mainly been attracted to the 'Wissenszusammen
hang' of a social group, in this case a collectivity and then the meso-sociological 
approach is more important. Regarding this 'Wissenszusammenhang' there are 
several possibilities for producing cabaret 1 shall indicate in the course of this 
summary. 
Bearing in mind the not fully developed ideas and before finishing this theoreti
cal construction, it was, however, necessary to penetrate into the social reality of 
theatre in order to explore to what extent the ideas were right and testable. I've 
done this in a mainly 'verstehende' way by means of the technique of observa
tion in this case participant observation. From the beginning of the study, in the 
middle of 1972, till the finishing of the field-work, I visited, provided with this 
raw conceptual framework, approximately 40 cabaret performances in and 
around Nijmegen and studied them systematically. In this period my ideas nee
ded some modification, but that's why this stage is there. 

During these observations I was far more interested in the audience and the 
contents of the programma than in the cabaret artist. 
As for the audience I studied the attendance and the type audience. I described 
and analysed this type - the sociologist talks about a social group - judging 
from characteristics (symbols) like age, clothes, loud or less loud presentation, 
behaviour and especially the reactions to texts 'what do they react to and how'? 
When do they laugh, when do they applaud, when can't a soul be touched and 
when does a deep silence fall? From this perspective the cabaret-artist is only of 
secondary importance and in this study he is more the voice of the ideas existing 
in a social group. 
As far as the audience, the social group, is concerned, I met with interesting 
differences during my observations especially in well-filled houses. In my opi
nion the social groups that visit the theatre have varied needs for cabaret. One of 
the first difficulties at approach is what to do with a cabaret programme that 
hardly attracts any people. In Nijmegen I attended several cabaret performances 
with an audience of about 50 people and moreover this small number was, tonny 
not quite unexperienced eye, such a heterogenious group that it was no use to a 
sociologist. This problem became even more fascinating, because these very pro
grammes, which I couldn't use, mostly pretended to be highly committed to
wards society. 
Those who are no strangers in the social sciences have probably already noticed 
that by mentioning such a problem the researcher is one whose background is in 
the empirical tradition and that he doesn't start working from a very strong 
critical attitude towards society. For in the non-empirical approach the number 
of respondents is less important. As I said before, my findings are not going 
further than Nijmegen — a study in Amsterdam may give a quite different idea. 
Anyhow, my view on this area can't be more than a limited one. 
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After this explorative stage in which the ideas got their definite form, a number 
of programmes, which contents and interest were known, were selected. These 
programmes, which have been released on gramophone-records, were examined 
independently by different people by means of content analysis - in particular 
the method recommended by O.R. Holsti. All parts of the texts the audience 
reacted to have been registered and after this the marked parts of the texts have 
been classified by means of the formed theory. The texts were interpreted as 
well as possible from the 'Wissenszusammenhang' of the social groups present at 
the several performances. The result of a programme investigated in this way was 
a profile being a certain ratio between the various 'filled up' categories. This 
profile presented a representation of the circumstances of this specific social 
group. 
At this, I have strong indications — it's a first, explorative study, so I can't state 
the findings more definitely — that in the profiles found some structure exists, 
so that a typology of profiles might be possible. However, before a further 
explanation of the typology found, I want to say something more general about 
this social phenomenon that can be regarded as a preparation for indicating 
various types. 

From the book mentioned above by the cabaret historian Wim lbo, it appears 
that even the people closely involved in this social phenomenon, like the cabaret 
artists, the copywriters, and the specialized newspaper critics, have rather differ-
ring opinions about their work. 
This isn't a great surprise, for not all cabaret artists do the same. In spite of the 
variety of opinions they have, however, much in common. And that's why it's 
possible to classify the differences of opinion in a certain way. 
One of the most remarkable characteristics of all sorts of cabaret is the intense 
interaction pattern between artist and audience. Moreover, there continuously is 
a very clear element of game in this mutual reaction. In a playful way they 
communicate about ideas and/or social events that are in the field of vision of a 
certain audience and a certain cabaret artist at a certain moment. This presents 
many possibilities for exchanging views, but at the same time there are a good 
many restrictions. Strictly speaking the first restriction is of a macro-sociological 
nature. For the fact that this artistic from is still very young — about 100 years 
old — and mainly occurs in the Western world, is not without significance. It is 
mostly likely connected with the strong dynamics in our modern Western cul
ture, that amongst others is expressed by the multiform character of our society. 
The accompanying or guiding processes of secularization, emancipation and de
mocratization made it possible for the cabaret to develop and stimulate it. 

The second restriction is of a far more meso-sociological nature. For there are 
more men than there are opinions. The thoughts that occupy people's mind can 
be reduced to the interest of the separate social groups. The cabaret artist will be 
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able for instance to express all sorts of contemplations about dualism in defence 
expenditure safely in a moderately left-wing social setting, for this opinion is 
generally considered to be 'ein erworbener Wissenszusammenhang' in those cir
cles; the cabaret artist concerned will also feel 'quite at home' about this opi
nion. Because a cabaret artist istn't a hermit in society either, but just as every
body else belongs to some group. He is a socialist or liberal, a confessional or on 
the contrary doesn't want to deal with religion anyway. Maybe he is in the 
margin of his social group; this means there where changes show up first. In this 
case he can be called progressive, which doesn't necessarily include a left-wing 
image. So the above shows that the cabaret market isn't very large either, for 
outside his own group there is hardly any work to be done by the artist con
cerned. If such an excursion does happen, things easily become insincere, very 
commercial, 'mission-work' or another form of art. In the book by Ibo many 
definitions can be found that, it is true in a different way, subcribe to this 
condition. 

A third restriction is given by the fact that it must be possible to play with the 
ideas and/or events regarding this group. Then the possibility for a humorous 
presentation is essential. The way this is done by cabaret artist (sometimes 
unawares) has also been studied in some degree. Here again Henningsen, but also 
the Amsterdam expert on the Dutch language Van Den Bergh and the Tilburg 
sociologist Zijderveld have said something about it. Through procedures like 
parody, travesty, caricature and other techniques the subjects are presented. 
Through the frequently used technique of caricature an idea or an event for 
example occupying one's mind can be ridiculed on the 'Bühne' very well. 

The sociologist Zijderveld speaks about playing with contents of sentences and 
the remarkable thing is that this game itself has its own rules. In cabaret, as 
everyone knows, they play with ideas or events somehow thought or talked 
about. And in fact this is the fourth restriction. So cabaret doesn't deal with 
meaningless things just amusing because of subtlety. 
This can be found in the atmosphere of the unpretentious entertainment, that 
— and people sometimes forget — can also be sublime. As a matter of facf, from 
the analysed cabaret programmes it appears that almost every cabaret artist puts 
a considerable amount of this unpretentious entertainment into his programme. 
Apparently it is impossible to dwell on the behaviour of the group one belongs 
to for two hours or more — the average duration of a performance — without the 
possibihty to react light-heartedly now and again. For in cabaret, and this is the 
core of this study, they mainly interact in a playful way about matters the 
public and the cabaret artist are thinking and talking about now. That's why a 
cabaret programme is so much tied down to time and this is in my opinion one 
of the most important differences between this artistic form and other forms of 
theatre. 
The question to what lengths this reflection has to go is the heart of the matter 
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and that is my fifth and last restriction. Maybe it is useful to emphasize here 
again that not the cabaret artist decides upon how far this reflection may and 
can go. Within the group he is, as mentioned above, only the voice of what is 
going on within his group. At the so called experimental performances this 
relationship is also evident when some text is not appreciated. Then this text is 
withdrawn or offered for communication in a different way, for example in a 
different wording. So the cabaret artist's public is constitutive for the program
me. 
Still the question remains to what lengths people can reflect within the social 
phenomenon of cabaret. Can (or must) cabaret be well on the road to a new 
(socialistic) society? And must the idea be expressed that they plainly distance 
themselves from those persons and situations that maintain the present-day (ca
pitalistic) society wittingly or unwittingly? Or must cabaret confine itself main
ly to questioning the development in its own group, to considering carefully the 
things happening around and sometimes also to resigning oneself fatalistically to 
the unforeseen and elusive events of the merry-go-round, called society? 
Certainly after the study I think that the particular character of cabaret confines 
itself much more to this second opinion and I have reasons to believe it. 

First of all in the hard cabaret with a strong attitude towards society there is not 
much room for the playful communication that is so strongly related to this 
phenomenon. Still a humorous presentation is embarrassing in that atmosphere; 
for laughing enfeebles the sanctified ends in view and, by Western standards, 
laughing in such a terribly serious atmosphere is, by the way, somewhat schizo
phrenic. Laughing at the other one, the opposing party, frequently happens and 
at that moment this is an adequate group-happening, that doesn't need very 
much humorous creativeness at all. For people can laugh at the opposing party 
frankly and go straight to the point without any discussion. The delicate distinc
tion of doubt and relativity is missing. In fact the hard and aggressive cabaret 
often has a thin and poor form of humour. 
A second reason why I look askance at socially committed cabaret — in the 
following text I use the term critical cabaret — is the fact that this function in 
society has already been given away. Arousing to struggle and in this way closing 
the ranks, even if it is 'only' a proclamation, is the task of other social functiona
ries like the politician, the priest or the educationalist. 
A third reason is of an empirical nature and in fact has been mentioned already, 
namely the point that there is no market for this sort of cabaret, at any rate in 
the Nijmegen area. The critical cabaret artist is even literally one crying in the 
wilderness, which doesn't mean to say anything wrong about the spirit and 
artistic achievement. The only point is to state that free flag doesn't make free 
bottom. 
Actually this hard critical cabaret is only one step away from the ideas, that can 
be found in the literature by Meerstein — Das Kabarett im Dienste der Politik — 
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and Berger (both from Germany) — Kabarett nach vom; zu einigen Problemen 
der Kabarettbewegung. 
In Nazi-Germany and the totalitarian D.D.R. of Walter Ulbricht, which Meer
stein and Berger mention respectively, cabaret becomes the gay accompanist of 
the dictatorial political system. And just be aware that from a macro-sociological 
view cabaret by its nature is on bad terms with a uniform and therefore authori
tative vision on society. 

I think the core of cabaret is very near to the doubt and introspection found in 
Fons Jansen's first cabarets, when during their emancipation the Dutch Roman 
Catholics did no longer accept the fixed line of conduct very easily. The most 
frequent cabaret probably is the cabaret of the introspection, showing the relati
vity of things, but also this real cabaret activity is only possible in and together 
with that social group that can and may show the relativity of the subject in 
case. Not every social group for example has an open mind to the restrictions of 
the monogamous character of marriage, because restrictions do not occur within 
the field of vision of those who (still) believe unshakably in the perfection of 
this relationship. 
The above mainly mentioning the particular nature of the contents, the typical 
form in which this social phenomenon presents itself is certainly also characteris
tic. The simplicity and soberness actually are most characteristic and not only 
are they conspicuous in the setting but also in the get-up of the programme 
itself. In principle cabaret takes place in a simple accommodation, originally in 
simple establishments or small cellars, and also on the 'Bühne' the soberness is 
striking compared with the legitimate stage. Hardly any scenery is needed in 
cabaret, because you can talk about the topics right away. This effects the 
music, which is of a secondary importance especially in the songs. Finally the 
simplicity of the qualities of expression which the cabaret artist needs is striking. 
Of course the artist must be able to sing, move and mime on a certain level, but 
extremely high demands needn't be made upon those qualities. For a beautiful 
singing-voice is not of paramount importance for performing a song, but mych 
more important is the way in which the contents are expressed, mostly partly 
said, partly sung. 
If everything said about contents and form has to be fitted in a definition, 
cabaret as a social phenomenon could be described as follows: Cabaret is a 
playful exchange of thoughts between like-minded people in which one person 
or a small group fills the part of speaker and the other persons the part of the 
audience. At this, subjects are under discussion which are of existential impor
tance in dayly life of all those involved. It is particularly a case of taking up a 
position with regard to institutions, ideas an social developments, either in a way 
of expressing doubt about these things, in this case making marginal notes that 
show the relativity of them, or protesting against them. These problems are 
fought with the weapon of humour in an environment and with tools that can be 
called sober. 
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In my opinion this definition leaves plenty of room for the different types of 
cabaret ranging from the critical cabaret via the doubting and open-minded one 
to the more amusing cabaret. Types that as stated above correspond with the 
various moods collectivities can be in. At this, the remark that pure types do not 
exist in reality, is necessary. Each analysed cabaret programma contains elements 
of all four types, yet one of those four types is dominating. That's the reason 
why I speak about dominances in this study. 
In the thus constructed typology of the four dominances an effort has been 
made to describe the different audiences — the different social groups — 'belon
ging' to the different programmes. Thus the audience of cabaret of a critical 
dominance was found to show little complaisance to conform to the existing 
social system. This audience distances itself from the existing social order in and 
outside cabaret, but hasn't yet a clear alternative; a situation which can just be 
transferred to cabaret. 
The cabaret of doubt — doubt about recent or present changes of the cultural 
pattern of the own group — also is a very introvert group-affair. Morover, this 
sort of cabaret is characterized by a highly humorous level and also because of 
this it is very tolerant towards the lager part of other cultural patterns. The 
audience of this dominance can easily be defined as a social group, for it often is 
a confessional or political group 'saying good-bay' to a cultural pattern used for 
a long time. 
It is far more difficult to make clear statements like those before about the 
cabaret that wants to show the relativity of things - probably the most frequent 
cabaret. Mainly, because the topics they talk about cannot very easily be transla
ted into a certain pattern of behaviour in a sociological way. Moreover the way 
in which they show things as being relative varies from rather uncommitted to 
very important. This also has its effects on the audience coming to see such a 
programme. As far as the programme presented is a case of and for people 
concerned and not only a case concerning the artist — in other words as far as it 
remains within the cabaret formula — it is in my opinion a matter of people 
belonging together who start reflecting about a number of ideas and habits in 
their social life. It goes without saying that such a mentality cannot easily be 
recognized in a social group. 
Finally there is the cabaret of a mainly amusing dominance. Not many social 
affairs are discussed in this type of cabaret, because the main part of the jokes 
are merely quibbles; formulated in another way, the form is clearly more impor
tant than the contents here. Although at the first glance this dominance isn't 
clearly related to the existing social phenomenon, the impression exists that 
there is a certain social context connected with this type of cabaret. This would 
be the social group which is rather satisfied with the existing social order or 
— and in this case it becomes much more a critical vision — a group of people, 
with the idea that they are content, but who are in fact exploited by the 
authorities of the system in force. 
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It seems to me that these four dominances can well be operationalized on a 
meso-sociological level and I have made a first effort in this study. It goes 
without saying, however, that the hypotheses found in this explorative study are 
open to refinement. 

The final remark in this summary is that the researcher approached this social 
phenomenon with pain in his heart. For it is another initiative to disenchant
ment — in this context the great German sociologist Max Weber talked about 
'Entzauberung der Welt' - which certainly doesn't make life more interesting. 
Fortunately on the other hand the conclusive force of sociology is still very 
modest, so that for the time being there is plenty of room for speculations about 
this pleasant social phenomenon. 
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uur' kom ik in verband met andere aspekten in paragraaf 8 van dit hoofdstuk terug. 
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bleme der Soziologie, Alfred Vierkandt zum 80 Geburtstag, Potsdam, 1949, p. 
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26 hestinger, и,А Theory of Cognitive Dissonance, Stanford, 1957, p. 32-48. 
27 Landmann, S., a.w., p. 139. 
28 Het is buitengewoon moeilijk over deze maatschappelijke ontwikkeling cabaret te ma

ken. De cabaretier kan namelijk veel minder refereren aan andere bronnen, zoals bijvoor
beeld bij de maatschappij-kritische situatie wel het geval is. Bovendien moet hij, met zijn 
publiek, vaak op een zeer subtiele wijze die zaken 'aantikken' die tamelijk latent aan het 
veranderen zijn. Daarbij komt nog, dat die verandering voor de een wat verder is voort
geschreden dan voor de ander. 

29 Deze kategoneen zullen wat minder uitgebreid dan de twee voorgaande worden bespro
ken daar zij betrekkmg hebben op dezelfde sociale situatie als die m paragraaf 3 is 
besproken. 

30 Freud, S., Totem und Tabu, Gesammelte Werke Band 9, London, 1948, p. 30. 
31 In het volgende hoofdstuk kom ik nader op die initiatieven terug die zich voordeden bij 

de situatie van de Nederlandse Rooms-Katholieken van dat moment 
32 Haasbroek, N., e.a., 'Is leuk nog wel leuk' ', in Vnj Nederland, 19 oktober 1968 
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zijn, dat de cabaretier m vraaggesprekken nogal eens in deze rol wordt gedrongen. In 
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Anderzijds kan bij dit cabaret ook worden gedacht aan de cabaretier die door de maat
schappelijke ontwikkeling bij zijn oorspronkelijke publiek niet meer nodig is maar die als 
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40 Ibid., p. 197. 
41 De voorbeelden zijn van de grammofoonplaatopname van dit programma 'Waartoe?, 

Waarheen' ', Imperial 5C056-24719. 
42 Fons Jansen in een AVRO-radiouitzending over cabaret d.d. 10 augustus 1967 
43 Koolhaas, Α., in Vry Nederland, 13 januari 1973. 
44 Zie hiervoor bijvoorbeeld de definities van Toon Hermans, Paul van Vliet en Jean-Louis 

Pisuisse. 
45 Ik verwijs hierbij naar de (overigens magere en schaarse) gegevens uit hoofdstuk 3 te 

weten het publieksonderzoek van Mevr. V. Asselbergs-Neessen en de resultaten van mijn 
eigen observaties. 

46 Hoefnagels, H., (red.). Sociologie en maatschappijkritiek. Alphen a.d. Rijn, 1971, p. 
178-186. 

47 Heertje, Α., e.a., De verwording van de economie voor de arbeider, ondernemer en 
kruidenier verklaard, Amsterdam, 1976, p. 287 e ν 'De nieuwe ongelijkheid'. 
Zie ook de edities van Haagse Post van 15 mei 1976 en van 26 juni 1976. 

48 Goddijn, H.P.M., De sociologie van Emue Durkheim, Amsterdam, 1969, p. 21. 
49 Zijderveld, A.C, a.w., p. 28, 30. 
50 Landmann, S., a.w., p. 24. 
51 Ibid, p. 148. 
52 Van dit programma is een langspeelplaat getiteld 'Toon Hermans One-Man-Show', Emi 

Bovema SC 194-25154/55 De voorbeelden uit dit programma komen van deze plaat. 
53 Voor een overzicht van de amuserende tekstgedeelten uit dit programma ook in verhou

ding tot andersoortige tekstgedeelten leze men paragraaf 2 uit het volgende hoofd
stuk. 

54 Zie ook hiervoor het volgende hoofdstuk respcktievelijk de paragrafen 3 en 4 
55 br moet nog worden vermeld, dat de paar bedankjes die in elk programma wel voor

komen, bedankjes van het publiek in de vorm van applaus bijvoorbeeld aan het einde van 
het programma of bij het voorstellen van de muzikanten, ook een tekstgedeelte marke
ren. Deze tekstgedeelten zijn bij de analyse aan kategoric VI toegewezen, omdat ze 
(meestal) een uiting van het genoten of te verwachten plezier zijn 

56 In het onderzoek van de geanalyseerde programma's is zo overzichtelijk mogelijk 
aangegeven hoe de in kategone VII gekodeerde teksten moeten worden gelezen Boven
dien zullen bij de totaaloverzichten van de geanalyseerde programma's steeds twee tellin
gen worden gegeven, hen telling, waarbij deze vervolgteksten verzameld staan en dus 
gemakkelijk bij kategone VI kunnen worden opgeteld en een telling waarbij deze ver
volgteksten zijn ondergebracht bij de kategoneen I tot en met V al naar gelang de eerste 
teksten/tekstgedeelten. 

57 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 2. 
58 Het zijn natuurlijk ook de mimiek en de intonatie van de cabaretier die de rcakties van 

het publiek tot op zekere hoogte beïnvloeden, naar mijn gevoel vooral in de amuserende 
sfeer. 

59 Heek, F. van. Het geboorteniveau der nederlandse rooms katholieken, een demografisch-
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sociologische studie van een geëmancipeerde minderheidsgroep. Leiden, 1954, p. 
128-132. 

60 Hiermee sluit ik aan op een van de meest wezenlijke fundamenten van de sociologie 
namelijk dat er m de sociale werkelijkheid bepaalde gelijkvormigheden en samenhangen 
zijn die het mogelijk maken een zekere (aan tijd en plaats gebonden) regelmaat te 
vinden, die inherent is aan het sociale leven. 
Jager, H. de en A.L. Mok, a.w., p. 25. 

NOTEN BU HOOFDSTUK 6 

1 In de vier volledige totaaloverzichten - zie hiervoor het grondmatenaal van dit onder
zoek dat is gedeponeerd op het sociologisch instituut van de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen - staat onder kategone VII bij elke kode steeds vermeld, waar de betreffende 
kode toe behoort Vandaar dat vrij gemakkelijk een herverdeling naar de 'moederkatego-
neen' kan plaatsvinden. In het onderhavige geval krijgen de 132 kodes uit kategone VII 
van 'De Lachende Kerk' die bestemming welke m de met deze noot korresponderende 
tekst is vermeld. 

2 Pikant is, dat omstreeks de tijd dat dit programma in Nijmegen 'liep' enkele mstituten 
van deze universiteit — onder andere het sociologisch instituut - langdurig bezet zijn 
geweest, waarbij uiteraard de (zeer) geëngageerde studenten een belangrijke rol speelden. 
Naast de verschillende interne kwesties die bij deze bezetting speelden, was het opmerke
lijk, dat een van de vaak geciteerde slogans was 'Tegen het kapitaal, voor een studie m 
dienst van het volk'. De geladen sfeer was derhalve ook buiten het cabaret zeer goed 
merkbaar. 

3 Jager, H. de en A.L. Mok, a.w., p. 253. 
4 Ibid., p. 253-266 

Berger, P.L. en B. Berger, Sociologie; een biografische opzet, Bdthoven, 1973, p. 
181-199. 

5 Volgens lbo is het vooral het Utrechts studentencabaret uit het begin van de jaren vijftig 
geweest dat geïnspireerd heeft tot de vernieuwing van het cabaret Maar ook de inbreng 
uit de studentenwereld in de jaren zestig laat lbo met onvermeld getuige de ruime plaats 
die Paul van Vliet, Liselore Gerritsen, Seth Gaaikema, de gezelschappen Don Qui-
shocking. Ivo de Wijs en Neerlands Hoop krijgen. 
lbo, W., Het spel. p. 82, p. 95 en p. 106-112. 

6 Wely, P. van. Dat heb je m Zeist, m Brurnmg, R-, Cabaret, Utrecht, 1957, p. 94-95 . 
7 Als illustratie van die genoemde verandering zij men verwezen naar de bedjes en de 

daarbij behorende dokumentatie van de grammofoonplaat 'Laatje zoon studeren, een 
kroniek van 15 jaai kleinkunst en kabaret'. Deel 2, Studenten Cabaret uit '60-'65, Emi 
Bovema 5C188-25448/9. 

8 De in deze paragraaf genoemde faktoren die het leven van Nederlandse studenten zo 
drastisch hebben beïnvloed zijn ontleend aan het werk van Lammers, C.J., Studenten, 
Politiek en Universitaire democratie, Rotterdam, 1970. 

9 Om misverstand te voorkomen moet wel worden vermeld dat de sympathisanten - in dit 
geval de betrokken studenten - verder zijn gegaan dan hun inspirators - de koryfeeen 
van de Frankfurter Schule. Geweld heeft de laatsten nooit voor ogen gestaan maar door 
hun opvatting over een nieuwe (of hernieuwde) aanpak van de sociologie, waarbij de 
bestaande sociologie het moest ontgelden, werd die verbinding gemakkelijk gelegd. De 
Frankfurters wilden zich immers met neerleggen bij de maatschappijvisie zoals men die 
had namelijk een maatschappij als iets natuur-noodwendigs waaraan de mensen zich 
moesten aanpassen. De maatschappij was in hun opvatting veel meer een kreatie van de 
mensen zelf en derhalve door de mensen te veranderen. Zelfs verstarde en door bepaalde 
belangengroepen in stand gehouden instellingen zouden, als de mensen dat wilden, het 
loodje moeten leggen. In paragraaf 7 van hoofdstuk 5 is m dit verband een van de meest 
bekende Frankfurters, Th.W. Adomo, genoemd toen de mogelijkheid van de verdovende 
werking der amusementsindustrie werd besproken. De Frankfurters aspireerden naar een 
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meer humane samenleving, waarbij een hernieuwde aanpak van de wetenschap sociologie 
zou kunnen helpen. 
Jager, H. de en A.L. Mok, a.w., p. 40. 

10 Bromet, J., 'Studentenjolijt en straatvermaak', in Elseviers Magazine, 21 februari 1976, 
p. 71-73. 

11 Oppenoorth, Fr., 'Neerlands Hoop Portret, leven en werken van een voordrachtskunste
naar en zijn maat of hoe jongensdromen werkelijkheid worden', in Avenue, maart 1976, 
p. 151-155. 

12 Gortzak, R., 'Joost Nuissl op zoek naar het beloofde land', m De Volkskrant, 15 mei 
1976. 

13 Een onderwerp dat in de drie kategoneen is terug te vinden is de ontwikkeling ten 
aanzien van seksualiteitsbeleving en voortplanting. 
Zo is het gebruik van een nieuw antikonseptiemiddel als de pil een ambivalent gegeven 
en in kategone II geplaatst. De verbittering echter die spreekt uit het liedje 'weet je nog 
wel oudje', waar het gaat om het krijgen van kinderen 'jaar op jaar' - een situatie waar 
'zelfs de dokter weleens wat op tegen had' - werd bestemd voor kategone III. Tenslotte 
is daar de wonderlijke situatie, dat, als je een gezin hebt van meer dan gemiddelde 
grootte, je dan van vooruitstrevenden de irriterende opmerking krijgt toegeschoven zeker 
met voorgelicht te zijn, een tekstdeel voor kategone IV. 

14 Pikant is ovengens, dat de wetenschappen - zowel de geesteswetenschappen als de 
empirische - later aan een analyse toe zijn dan het cabaret. 

15 Pol, W.H. van de. Het einde van het conventionele christendom. Roermond, Maaseik, 
1967. 

16 Schelsky, H., Kan de Dauerreflexion worden geinstitutionaliseerd7 , uit Godsdienst, 
kerk en samenleving, Godsdienstsociologische opstellen, U.P.R., 1974, p. 307 

17 De meest opvallende artikelen uit de jaargangen 1960, 1961 en 1962 van het tijdschrift 
Te elfder ure, Utrecht, Antwerpen. 

18 Thurlmgs, J.M.G., De Wankele Zuil, De Nederlandse katholieken tussen assimilatie en 
pluralisme, Nijmegen, 1971. 

19 Aardig is de opmerking van de bisschop van Rotterdam, Mgr. Dr A.J. Simonis, dat hij 
zich in die periode onder de vernieuwing wilde scharen, hetgeen mijns inziens een 
indikatie is voor de homogeniteit onder de Nederlandse Rooms-Katholieken in die tijd 
Bibeb in gesprek met Mgr. Simonis, in Vnj Nederland, 10 maart 1973, p. 3. 

20 De perskntieken op de cabaretprogramma's van de laatste jaren worden nauwgezet en 
systematisch verzameld in de bibliotheek van het toneelmuseum te Amsterdam. 

21 Met dank aan het impressanaat 'Lumen' te Hilversum voor de inzage. 
22 Deze bezettingsgraad, ± 30 procent, heb ik ook gekonstateerd bij andere programma's 

van dit cabaretensemble in de Nijmeegse schouwburg Het is trouwens kuneus, dat in de 
wemige gegevens die van het cabaretbezoek bekend zijn Sieto Hoving ook op een 1/3 
van het aantal bezoekers wordt geschat in verhouding met de 'volle zalentrekkers' zoals 
Fons Jansen en Paul van Vliet. Zie hiervoor de gegevens van Mare Chavannes uit hoofd
stuk 1. 

23 Omdat naar mijn indruk nogal wat cabaretprogramma's tegen deze dominantie aanzitten 
- met name op de grens van de dominanties С en D - zou een onderzoek onder het 
publiek van deze programma's zeer de moeite waard zijn. 

24 Er moet rekening worden gehouden met het feit, dat de recensenten het gehele program
ma - meestal de officiële première - hebben gezien Daarom zal de beoordeling hier en 
daar nogal eens kunnen verschillen met het oordeel over het 'gekortwiekte' programma, 
dat op de grammofoonplaat is verschenen en waar dit onderzoek zich toe beperkt. 

25 'Tegenstanders zoenen we op de wangen en op de mond', een interview met Sieto en 
Marijke Hovmg, in De Nieuwe Linie, 22 maart 1972. 

26 Hoving, S., a.w., p. 45. 
27 Toch geeft deze dubbel LP ondanks de lengte niet de volledige show weer. Ook hier 

komen enkele, onder andere de visuele nummers, met op de plaat voor. 
28 Deze mening zal ik bij de bespreking van de betreffende recensies nader bekommenta-

neren. 
29 Daarnaast heb ik een aantal observaties verricht van de serie voorstellingen die Toon 
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Hermans heeft gegeven bij de start van zijn nieuwe show in september 1976. Het ging 
hier om 11 uitprobeervoorstellingen in de schouwburg te Nijmegen. Op 1, 3 en 4 
september waren er de zogenaamde 'vrije' voorstellingen. De data 7, 8, 9, 10 en 11 
september waren voorbehouden aan de kouponhouders en de voorstellingen van 14, 17 
en 18 september waren voor belangstellenden uit de buitengemeenten 
Geobserveerd heb ik onder andere het publiek voor de vrije voorstellingen op vrijdag 3 
en zaterdag 4 september. Beide uitverkochte voorstellingen werden naar mijn mdruk 
bezocht door een kwa leeftijd gemêleerd publiek variërend van 20 tot 50 jaar. Een 
opvallend percentage mannen kon ik niet waarnemen, want verreweg de meeste bezoe
kers kwamen als (echt)paar, een zeer beperkt aantal daarvan vergezeld van hun kinderen. 
ben taxatie van het milieu was echter niet zo eenvoudig Het was wel duidelijk, dat het 
niet om een avant-garde publiek ging, zoals bij Neerlands Hoop. Daarvoor was het 
publiek te oud en te 'rustig' in de presentatie. Er was naar mijn indruk veel eerder sprake 
van een betrekkelijk eenvoudig, konformistisch, burgerlijk publiek, vooral herkenbaar 
aan symbolen zoals kleding en haardracht De meeste mensen hadden zich trouwens 
'aangekleed' voor het uitje, er waren namelijk opvallend veel vrouwen in een (eenvou
dige) lange jurk. Als ik deze globale taxatie moet vertalen naar de beroepsstatus, heb ik 
het gevoel, dat onder dit publiek vooral de kleine zakenman zat, de middelbare en lagere 
ambtenaar/employé en ook wel de geschoolde handarbeider. De laatste mijns inziens 
herkenbaar door een iets vlottere presentatie, bijvoorbeeld mannen met een degelijk 
kostuum maar dan geen stropdas om, het wat vlottere, meer joviale type. 
Bij de voorstellingen gereserveerd voor de kouponhouders heb ik de voorstellingen van 
woensdag 8 en donderdag 9 september geobserveerd. Bij deze twee gelegenheden viel me 
in grote lijnen hetzelfde op als bij de twee voorgaande Het zou me echter met verbazen 
als bij de voorstellingen voor de kouponhouders de gemiddelde leeftijd iets hoger lag dan 
bij het publiek voor de vrije voorstellingen. Bovendien had ik de indruk, dat het bij de 
kouponhouders meer ging om de bovenste helft van het maatschappelijk midden. De wat 
vlottere, joviale handarbeider zag ik niet meer, maar daarentegen wel wat meer notabe
len, in ieder geval een aspiratieniveau in die richting, dat tot uiting kwam in iets meer 
raffinement in de kledij. Het bleef echter gaan om een degelijk/burgerlijk publiek en 
daarmee stemmen deze globale impressies overeen met de indrukken van de voorstelling 
uit 1973, de voorstelling uit mijn onderzoek. Ik had bovendien ook nu met het gevoel, 
dat dit publiek - nogmaals gemakshalve het brede maatschappelijke midden genoemd -
zo nodig een avondje uit moest om de kommer van alledag te vergeten. Nog meer 
onwaarschijnlijk was het tenslotte om te vermoeden dat het hier om een maatschappe
lijke groepering ging die, zittend aan de kant waar de 'slagen vallen', zich gemakkelijk 
een avondje lieten manipuleren naar een schijnwereld 
Ik zag in dit publiek toch veel meer een redelijk tevreden publiek - en daarom wellicht 
weinig verandermgsgezmd — in wier gedrag een plezierig avondje uit een zeer harmonieus 
element vormde. 

30 lbo, W., En nu de moraal p. 518. 
31 Ibid., p. 526. 
32 Jager, H. de en A.L. Mok, a.w., p. 213. 
33 Die betrokkenheid heb ik op het einde van hoofdstuk 2 als volgt uitgedrukt 
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Het vermoeden dat aan de vertikale as - het engagement - ten grondslag ligt lijkt reëel 
gezien de uitkomsten van de analyses Veel moeilijker te handhaven is het vermoeden 
'onder' de horizontale as - het pretentieloze amusement 
De hier getekende situatie gaat gezien de uitkomsten van de analyses immers alleen maar 
op voor het programma van Toon Hermans, het dommantie-D programma. Want merk
waardig genoeg heeft het programma Neerlands Hoop Express - dominantic-A - een 
opvallend hoog percentage amusement en het programma Waartoe9 Waarheen' - domi-
nantie-C — een opvallend laag percentage amusement Vermoedelijk zijn hier variabelen 
m het geding van meer psychologische aard zoals de leeftijd van de cabaretiers en/of het 
publiek of de persoonlijk geaarde venijnigheid, zaken waar m deze studie een enkele 
maal op is geattendeerd. 
Het lijkt daarom raadzaam de hierboven geschetste samenhang af te schrijven en aan een 
nieuwe konstruktie te denken waarbij de as'pretentieloos amusement'wordt vervangen 
door een as getiteld humor of pijnlijke tegenstrijdigheden, hetgeen de volgende samen
hang suggereert. 

humor (pijnlijke tegenstrijdigheden) 

Het behoeft nauwelijks betoog, dat dominantie D, die een lage graad van engagement 
heeft, ook een laag niveau van humor heeft, daar de aanwezige humor vrijwel alleen 
vorm-techniSLh (woordgrappen) van aard is Bij dominantie A, die de hoogste mate van 
engagement heeft, is het humoristische niveau weliswaar hoger dan bij dominantie D 
maar lager dan bij de twee resterende dominanties Dit, omdat de dominerende kategone 
steunt op agressieve gevoelens en per definitie 'dun' van humor is Maar ook, omdat de 
vulling van kategone VI groot en die van die enigszins ambivalente kategone V toch ook 
niet gering is Bij dominantie С neemt het humoristische niveau ondanks een relatief laag 
niveau van engagement toe Dit, omdat de houding van relativeren alleen maar mogelijk 
is met een zekere dosis humor Het is hier overigens de mate van vrijblijvendheid - het 
ambivalente karakter van hierboven - welke het humoristische niveau toch enigszins 
bescheiden houdt en soms een tikje ongewis maakt Tenslotte is er dominantie В waar 
een relatief hoog niveau van engagement - de betrokkenheid met de ontwikkeling bin
nen de eigen groepering - samenhangt met een hoog humoristisch niveau Het is in deze 
situatie voor de leden van de groepering alleen maar mogelijk bij de dramatische ontwik
keling 'in eigen huis' op de been te blijven door die ontwikkeling steeds humoristisch 
voor elkaar te vertalen De vnjblijvendheid van de relativerende houding in dominantie С 
kan hier met worden volgehouden 
Voor deze samenhang, die overigens in paragraaf 4 van hoofdstuk 3 als is gesuggereerd 
- ρ 102 - , lijkt meer reden van bestaan dan voor de eerstgenoemde Het empirisch 
materiaal uit de analyses biedt - zie ook de kolommcii-diagrammen op het slot van deze 
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paragraaf — meer perspektief voor de veronderstelling dat een geringe of zeer sterke 
mate van betrokkenheid een laag humoristisch niveau heeft maar dat de betrokkenheid 
waar men nog kanttekeningen kan stellen, nuances kan aanbrengen, daarentegen een 
hoog niveau van humor heeft 

34 Enige aangrijpingspunten voor mijn vermoeden, dat het cabaret van nu overwegend in de 
sfeer van de C-D-donunanüe zit zijn te vinden ш een recent artikel van de Volkskrant-
korrespondent Ruud Gortzak. 
In een beschouwing over het cabaretseizoen 1976-1977 schrijft hij, dat er voor dit 
seizoen weinig nieuws te verwachten is en dat het bestaande cabaret de mensen nauwe
lijks raakt m hun zekerheden en onzekerheden 'Het zet geen vraagtekens meer achter 
dubieuze zaken m het land, maar lijkt alweer bedoeld om de mensen aangenaam bezig te 
houden, waardoor ze lekker de dagelijkse tredmolen wat kunnen vergeten' Andere 
opmerkingen die Gortzak's betoog illustreren gaan over het feit, dat er m de cabaret-
programma's wemig wordt weerspiegeld van wat ons bezighoudt of zou moeten houden. 
De cabaretiers mikken vooral op de zorgeloze lach, men neemt het zekere voor het 
onzekere en brengt die programma's waarvoor de publieke belangstelling is gebleken. 
De Volkskrantkorrespondent en ik hebben dus beiden dezelfde mdruk over de hoedanig
heid van het cabaretaanbod. Onze menmgen lopen alleen zeer uiteen over de oorzaken 
van juist dit genre, dat in zo'n grote mate wordt aangeboden Gortzak vindt dat de 
cabaretier zijn stiel verzaakt en ik heb de indruk, dat het repertoire korrespondeert met 
de sociale situatie van hen die dat repertoire frekwenteren. Het maatschappij-kritische 
cabaret alsmede het bespiegelende zouden volgens mij, gezien het sociale klimaat van de 
meeste kollektiviteiten van dit moment, niet 'lopen'. 
Gortzak, R., 'Het cabaret ligt weer eens funk op z'n gat', m De Volkskrant, 14 septem
ber 1976. 

35 £bo, W., Het spel en de knikkers. Cabaret wat is dat eigenlijk, Amsterdam, 1974. 
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CURMCULUM ГГАЕ 

Willem van den Berg werd op 29 juli 1932 te Utrecht geboren. Hij studeerde aan 
de Rijksuniversiteit van zijn geboortestad sociologie, welke studie in 1967 met 
het doktoraalexamen (bijvak: sociologie van het maatschappelijk werk) werd 
afgesloten. In hetzelfde jaar trad hij als kursusleider in dienst bij de Volkshoge
school 'het huis te eerbeek' in Eerbeek, een betrekking die in het begin van het 
jaar 1970 werd verwisseld met die van wetenschappelijk medewerker bij het 
Sociologisch Instituut van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Aan dit insti
tuut is hij thans werkzaam op de afdeling theorie waar hij zich voornamelijk 
bezighoudt met het verzorgen van de kursussen 'inleiding in de sociologie'. 
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STELLINGEN 

1 
Van een opleiding tot cabaretier moeten de verwachtingen niet al te hoog 
worden gesteld. Het gaat immers om het op tijd uitzeggen van wat er in de 
eigen groepering omgaat. Daartoe is vertrouwdheid met die groepering van 
groter belang dan technische vaardigheid. 

2 
Het cabaret subsidiëren is funest voor deze tak van kunst daar het spontaan 
vertolken van nieuwe ontwikkelingen erdoor kan worden belemmerd. 

3 
De konstatering dat de ene cabaretier het bij het rechte eind heeft en de 
andere niet, is duidelijk niet de konklusie van de empirische wetenschapper. 
Voor hem kunnen ze allebei gelijk hebben. 

4 
Dat het pretentieloze amusement in elitaire kringen vaak wordt afgedaan als 
onderbroekenhumor, ongein, stenen voor brood, volksverlakkemij, manipu
latie is moeilijk waar te maken. Het zou best kunnen zijn, dat dit soort 
konstateringen het gevolg zijn van een banaal soort streven naar macht en/of 
van het onvermogen zelf plezier te maken. 

5 
Bij de registratie van het maatschappelijk gebeuren moet de sociale weten
schapper in de cabaretier vaak zijn meerdere erkennen. 

6 
Het ware gewenst om bij de sociale fakulteiten medewerkers aan te trekken 
die zich alleen maar bezighouden met eerstejaarsprogramma's. Gezien de ken
nelijk niet meer te bedwingen tendens van het veranderen om wille van het 
veranderen zou dit vele medewerkers binnen de genoemde fakulteiten de 
nodige frustraties besparen. 

7 
Het is een kwestie van fatsoen om aan aspirant sociale wetenschappers duide
lijk te maken dat ze met hun verworven kennis nauwelijks iets van de sociale 
werkelijkheid weten en derhalve ook vrijwel niets aan die werkelijkheid kun
nen veranderen. 

8 
Elites van welke signatuur dan ook hebben doorgaans veel minder invloed dan 
men denkt want ook elites maken deel uit van een netwerk van machts- en 
invloedsverhoudingen. 



9 
De financiële verplichtingen die een promotie met zich meebrengt zijn eigen
lijk onverantwoord. 

10 
Een promovendus zou niet gedwongen moeten worden stellingen op te nemen 
die buiten zijn vak gaan. Dergelijke stellingen hebben immers geen enkele 
bijzondere betekenis. 

11 
Het feit, dat recentelijk zoveel leidinggevende landgenoten tot de konklusie 
zijn gekomen dat 7 + 7 + 2 niet gelijk is aan 8 + 7 + 1 doet vermoeden dat er 
ernstige manko's zijn in het rekenonderricht aan onze onderwijsinstellingen. 




