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door Paul Bots

H
umor om te lachen? Het
lijkt zo logisch. Toch we-
ten fervente ‘grappen-
makers’ dat humor in
het echte leven veel in-
gewikkelder is. Voor je
het weet sta je op ie-

mands lange tenen en ben je zelf de boe-
man. De aanval op de redactie van Charlie
Hebdo in Parijs vorige week bewijst het.
Het nieuwe nummer van het blad, dat van-
daag verschijnt, zal ongetwijfeld opnieuw
mensen voor het hoofd stoten.
Makers van satire lopen al sinds het aller-
prilste begin enorme risico’s. Want satire
is als een haperend pistool: bedreigend,
maar vaak gevaarlijker voor de schutter
dan voor het beoogde slachtoffer. ‘Charlie’
past, helaas voor de voorvechters van het
vrije woord, in een lange geschiedenis van
satire die hand in hand gaat met vervol-
ging en bedreiging.
Dan hebben we het niet alleen over het
buitenland. Nederland kon er ook wat van,
blijkt uit het verhaal van de zelfbenoemde
profeet Johannes Rothé. In 1674 laat hij in
het geheim een spotprent drukken met
Willem III in de hoofdrol. De stadhouder
staat op een sokkel met de tekst ‘De groote
afgodt van Hollant’. Anno 2015 oogt de
prent als een onschuldig historisch plaatje.
Maar het is een sneer naar de koninklijke
aspiraties van Willem III, vat Jo Spaans het
beeld samen. Spaans is universitair hoofd-
docent kunstgeschiedenis aan de Universi-
teit Utrecht. Ze beschreef het verhaal van
Rothé in het boek Graphic Satire.
Het pamflet van Rothé valt anno 1674 niet
in goede aarde bij de machthebbers. Er
wordt een premie van maar liefst 1.000 gul-
den uitgeloofd voor degene die de maker
bij justitie aflevert. Later verhoogt de stad
Amsterdam de premie zelfs tot 3.000 gul-
den. Destijds een godsvermogen.
Twee jaar blijft Rothé uit handen van justi-
tie. Als ze hem eenmaal te pakken hebben,
verdwijnt hij in het Amsterdamse Rasp-
huis (tuchthuis) waar hij vijftien jaar
dwangarbeid verricht. Voor zijn dood in
1702 weet Rothé zelf ook hoe het voelt be-
spot te worden. Tegen die tijd is er ook

over hem een spotprent verschenen.
Het verhaal van Rothé is veel minder be-
kend dan een van de oudste ‘humordoden’
uit de geschiedenis: filosoof Socrates. Zijn
bedrevenheid in de ironie leidt uiteindelijk
tot zijn dood. In 399 voor Christus drinkt
hij de befaamde gifbeker leeg na een ver-
oordeling vanwege ‘het bederven van de
jeugd’. Een argument dat ruim 2400 jaar la-
ter nog steeds wordt gebruikt bij het be-
strijden van satire.
In Rusland verklaart de overheid bekende
cartoons tot propaganda om ze vervolgens
te verbieden, schrijft Yulia Berezovskaja, di-
recteur van een illegale Russische online
media-organisatie in een blog voor Amnes-
ty International. Reden: kinderen moeten
beschermd worden tegen gevaarlijke infor-
matie. Ook elders hebben cartoonisten het
zwaar. Amnesty maakt melding van teke-
naars in landen als Libië, Iran en Tunesië
die veroordeeld (dreigen te) worden tot de
doodstraf of tot lange celstraffen.
Het zijn vooral totalitaire regimes en fana-
tieke gelovigen die weinig gevoel voor sati-
re lijken te hebben. De islam is wat dat be-
treft niet uniek. Als het Nederlandse
tv-programma Zo is het toevallig ook nog
eens een keer in 1964 een sketch maakt waar-
in de tv wordt aanbeden, zijn gelovige kij-
kers ziedend. Mies Bouwman wordt ern-
stig bedreigd en stopt haar medewerking
aan het programma.

Dat ook aanhangers van het koningshuis sa-
tire niet altijd waarderen, blijkt in 1972 als
Wim T. Schippers de woede der natie over
zich heen krijgt. Hij laat in het programma
Barend is weer bezig een lookalike van toen-
malig koningin Juliana spruitjes schoonma-
ken. De VPRO krijgt een berisping van de
minister van Cultuur omdat de show een
gevaar is ‘voor de openbare orde en de goe-
de zeden’. Een veroordeling blijft uit.
Hoezeer de makers van satire en spotpren-
ten in alle eeuwen ook over hun schouders
moeten kijken, de schietpartij bij Charlie
Hebdo in Parijs is ongeëvenaard, denkt
neerlandicus en cultuurwetenschapper Ivo
Nieuwenhuis. Hij promoveerde vorig jaar
op een onderzoek naar satire. Dat de reac-
tie op spot steeds feller wordt, komt mede
door de snellere media, stelt hij. Waar vroe-
ger een wijk of een stad kon ‘genieten’ van
een spotprent, is die nu binnen luttele se-
conden over de hele wereld verspreid. Dat
ligt gevoelig, want iedere maatschappij
heeft haar eigen ongeschreven regels voor
het bedrijven van humor. Pluk je een sati-
risch bedoelde tekening weg uit de natuur-
lijke omgeving, dan kan die elders com-
pleet verkeerd worden opgevat.
Of satire goed valt, is mede afhankelijk van
de vraag wie het ‘slachtoffer’ is. In 1701 ver-
schijnt in Nederland een spotprent met Lo-
dewijk XIV in de hoofdrol. Hij wordt afge-
beeld als een poepende oude man op kruk-

ken die samen met zijn maîtresse op een
zonnewagen rijdt. In één beeld worden za-
ken als hoogmoed en bedrog uitgebeeld.
Spotprenten zijn in die tijd taboe. Drukken
moet in het geheim en wie wordt gepakt,
loopt grote risico’s. Toch hoefden de ma-
kers van deze prent zich niet zo veel zor-
gen te maken, denkt Jo Spaans. De Neder-
landse Republiek was in oorlog met de
Fransen. Een spotprent was een welkom
extra wapen.
Zo vergaat het ook de film The Great Dicta-
tor van Charlie Chaplin. De parodie op Hit-
ler wordt voor het uitbreken van de Twee-
de Wereldoorlog in Amerika gehekeld, om-
dat de film ‘een bevriend staatshoofd’ aan-
valt. Pas als Duitsland en Amerika jaren la-
ter in oorlog zijn, wordt de film gewaar-
deerd en ingezet als propagandamiddel.
Voor een neutraal land kan een spotprent
een risico zijn. De Nederlandse tekenaar
Louis Raemaekers heeft tijdens de Eerste
Wereldoorlog een enorme invloed op de
beeldvorming over die oorlog in de Vere-
nigde Staten en Engeland. In die landen
wordt hij op handen gedragen. De Duitse
regering zet een bonus van 12.000 mark op
het hoofd van de tekenaar. Die situatie

brengt de Nederlandse overheid ernstig in
verlegenheid.
Kerkhervormer Maarten Luther herkent
de kracht van de spot en gebruikt satire als
strijdwapen. In zijn strijd tegen de katho-
lieke kerk steunt hij het maken van spot-
prenten. Zoals de prent waarin de duivel
letterlijk katholieke monniken uitpoept.
Weinig subtiel, maar dat is satire in die tij-
den zelden, vertelt promovendus Gerard
Bouwmeester van de faculteit Geesteswe-
tenschappen aan de Universiteit Utrecht.
Hij verdiepte zich in satire in de middel-
eeuwen. Teksten waarin het seksuele ge-
drag van geestelijken werd bekritiseerd,
stonden gewoon in boeken tussen de Ma-
ria-gebeden.
De kracht van satire is dat het in een paar
tellen de beeldvorming kan bepalen. Al
moet je dat volgens Ivo Nieuwenhuis ook
niet overdrijven. Met alleen satire verander
je de wereld niet. Er zijn altijd aanvullende
ontwikkelingen nodig. Het kan wel het zet-
je in de juiste richting geven. Die weten-
schap zorgt ervoor dat satire door macht-
hebbers en fanatieke gelovigen wordt ge-
vreesd en bestreden. Desnoods met een
kalasjnikov op een redactievloer.

Confronteer tien men-
sen met dezelfde grap.
De één ligt in een deuk,
de ander wordt woest.
Hoe kan het dat mensen
zich door humor zo be-
dreigd voelen dat ze de
makers vervolgen of
zelfs doodschieten?
Satire is soms heel con-
fronterend, legt postdoc-
toraal onderzoeker Mark
Boukes van de Universi-
teit van Amsterdam uit.
Hij promoveert eind de-
ze maand op een onder-
zoek naar de vraag waar-
om satire soms grappig
en soms aanstootgevend
wordt gevonden. Humor
dwingt je over een be-
paald onderwerp na te
denken, stelt Boukes. Ter-
wijl je nadenkt, zie je dat
er altijd een kern van
waarheid in de grap zit.

Dat is extra pijnlijk als
die wordt gemaakt over
het geloof of de politieke
richting waar je je zeer
betrokken bij voelt.
Betrokkenheid is hier
het kernwoord. Hoe
meer je je betrokken
voelt bij een bepaalde
groep, hoe sneller je je
aangevallen voelt door
satire over die groep.
Dat verklaart ook waar-
om christenen de laatste
jaren minder fel reage-
ren op satire. De betrok-
kenheid bij het geloof is
fors afgenomen, dus
wordt een grap over de
kerk gemakkelijker met
een korrel zout geno-
men, zegt Boukes. „In de
islamitische wereld staat
het geloof nog hoog op
de ladder en zijn de reac-
ties dus feller.”
Daar komt nog bij dat de
islamitische wereld on-
der druk staat, stelt cul-
tuurwetenschapper en
neerlandicus Ivo Nieu-
wenhuis die vorig jaar
promoveerde op een on-
derzoek naar satire.
Sinds de aanslagen van
11 september neemt de
spanning tussen Westen

en islamitische wereld
toe. „Juist instituten of
groepen die onder druk
staan, reageren feller.”
Het effect versterkt zich-
zelf, betogen twee psy-
chiaters in de Huffing-
ton Post. Wie zich per-
soonlijk bedreigd voelt,
is bereid extremere maat-
regelen te nemen. Een
militair zal na een gevaar-
lijke situatie eerder in
staat zijn de vijand te
martelen. Wie zich be-
dreigd voelt, zoekt ook
de veiligheid van de
groep op. Als er vervol-
gens over die groep grap-
pen worden gemaakt,
voelen mensen zich niet
serieus genomen. Ge-
volg: ze voelen zich nog
meer bedreigd en zullen
tot nog fellere reacties
bereid zijn.
Dit effect is momenteel
niet alleen aan de islami-
tische kant zichtbaar,
maar ook in de westerse
wereld, stellen de psy-
chiaters. Gevolg is dat
beide kampen nog meer
tegenover elkaar komen
te staan, en humor over
elkaars wereld nog har-
der zal aankomen.

Satire verandert de
wereld niet. Er zijn
altijd aanvullende
ontwikkelingen
bij nodig
Ivo Nieuwenhuis,
neerlandicus en
cultuurwetenschapper

“

Waarom
humor
pijn doet

Het bedrijven van satire is een risicovolle aangelegenheid.
De gebeurtenissen bij Charlie Hebdo in Parijs vorige week
passen in een historische traditie van bestrijding van humor.

� Spotprenten van Louis Raemaekers brachten de neutrale Nederlandse overheid tij-
dens de Eerste Wereldoorlog in verlegenheid. De tekenaar werd naar De Verenigde
Staten gehaald in de hoop dat hij met zijn werk de beeldvorming over de oorlog zou
kunnen beïnvloeden en meer vrijwilligers voor het front zou kunnen werven. Duits-
land zette een prijs op zijn hoofd.

� De duivel poept, zittend op een galg, monni-
ken uit. Harde kritiek op de machtige katho-
lieke kerk, mede mogelijk gemaakt door
Maarten Luther die de macht van de satire
maar al te goed kende.

GESCHIEDENIS VAN DE SATIRE

� De lookalike van toenmalig koning Juliana
maakt spruitjes schoon in het VPRO-pro-
gramma Barend is weer bezig.

� Links: Johannes Rothé zette in 1674 stadhouder Willem III in een pamflet neer als ie-
mand die smacht naar een koninklijke titel en verafgood wil worden. Rothé zou er
spijt van krijgen. Er kwam een premie van 1.000 gulden op zijn hoofd. Hij zat er vijf-
tien jaar voor vast. foto Rijksmuseum
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de persdienst is de landelijke redactie van tubantia, de stentor, de gelderlander, brabants dagblad, eindhovens dagblad, bndestem, pzc, de limburger, limburgs dagblad, noordhollands dagblad, haarlems dagblad, ijmuider courant, leidsch dagblad, de gooi- en eemlander


