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Etiquette houdt de boel bij elkaar
Dit betekent dat mensen die weten ‘hoe het eigenlijk hoort’, een flinke voorsprong
hebben op mensen die dat niet weten. Zij beschikken namelijk over, zoals de Franse socioloog Pierre Bourdieu het formuleert, ‘cultureel’ kapitaal. Met hun kennis van comme il faut hoeven zij niet voortdurend te denken ‘Hoort het zus?’ of
‘Hoort het zo?’, maar bewegen zij zich overal en altijd met gemak en zekerheid,
met alle voordelen van dien voor hun dagelijks (zakelijk) functioneren. Voor een
geslaagd en prettig leven heb je ‘economisch kapitaal’ (geld, goederen), ‘sociaal
kapitaal’ (netwerken, sociale contacten) en ‘cultureel kapitaal’ (opleiding, kennis,
omgangsvormen) nodig. Dus ja, in de strijd om het bestaan is etiquettekennis
dan ook een belangrijke sociale vaardigheid, een nuttig smeermiddel en daarom
net zo belangrijk als examendiploma’s. Investeer daarom in beleefdheid, ook uit
eigenbelang! Het kost u niets, maar levert veel op.
Toch zijn er nog altijd mensen die etiquette ouderwets en overbodig vinden.
‘Hoe mensen met elkaar omgaan, maken ze zelf wel uit,’ zeggen zij. Maar dat is
makkelijker gezegd dan gedaan, zoals blijkt uit de klacht van een drieëntwintigjarige studente: ‘Mijn ouders waren hippies en wilden niets van omgangsvormen
weten. Nu zit ik met de gebakken peren, want ik heb geen idee hoe ik mij bij diverse gelegenheden moet gedragen.’ En een vijfendertigjarige bankier vertelt dat
hij zich erg onzeker voelt bij contacten met klanten: ‘Ik heb nooit iets geleerd op
het gebied van etiquette en dat bemoeilijkt nu mijn werk.’
Een soortgelijk bezwaar is dat etiquette onnatuurlijk zou zijn, want zij perst
mensen in een keurslijf. ‘Weg daarmee!’ roept men dus. ‘Laat iedereen zichzelf
zijn!’ ‘Alles moet kunnen!’ ‘Leve de vrijheid!’
Dat klinkt mooier dan het is. Want vrijheid veronderstelt innerlijke controle,
een zekere ‘zelfdwang’. Als die ontbreekt, als iedereen inderdaad ‘zichzelf’ is en
opkomt voor zijn eigen belang, dan kan het knap vervelend worden in de maatschappij. Het kan leiden tot vloeken en schelden in het verkeer, wildplassen, rommel op straat, voordringen... Inderdaad, dat is (ik-gerichte) vrijheid, maar het is
geen beschaving. Beschaving is daar waar mensen zich aan regels houden. Mondigheid is goed, voor zover men rekening houdt met anderen. Daarom zijn de
woorden beheersing (niet meteen doen waar je zin in hebt) en schroom (terugdeinzen voor een handeling) kernbegrippen in de etiquette.
Dan zijn er ook nog mensen die bij het woord etiquette denken aan ongelijkheid en hiërarchie. En daaraan hebben wij Nederlanders een hekel: ‘We zijn toch
allemaal gelijk?’ (Zie ook hoofdstuk x, blz. 348.)
Nee, we zijn niet gelijk – we zijn gelijkwaardig, en dat is iets anders. Er zijn
tal van verschillen tussen mensen: tussen oud en jong, leraar en leerling, man en
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vrouw, dokter en patiënt, ouders en kinderen, noem maar op. Het zijn verschillen
in kennis, oordeelsvermogen en levenservaring, en ook in functie, rang en positie.
De etiquette regelt dergelijke verschillen: de man laat de vrouw voorgaan, de
gezonde staat in de trein op voor de gehandicapte, de jongere helpt de oudere in
zijn jas, enzovoort. Het gevolg van de bij ons soms doorgeschoten gelijkheidsgedachte is dat men kritiek of opmerkingen van anderen niet meer serieus neemt,
laat staan accepteert. Leraren worden gepest, ouders verliezen hun gezag, de
tramconducteur wordt in het gezicht gespuugd en de dokter wordt uitgescholden.
We kunnen kortom niet zonder omgangsregels. Sinds de tijd van Adam en Eva
gaan mensen met elkaar om en daarbij ontstaan vanzelf zulke regels. Dus zoals
de taal niet zonder grammaticaregels kan en het verkeer niet zonder verkeersregels, zo kan de maatschappij niet zonder omgangsregels. Bovendien dragen deze
bij aan de sociale cohesie. Je zou zelfs kunnen zeggen dat omgangsvormen de
boel bij elkaar houden. In dit etiquetteboek kunt u er alles over lezen.

Waar komt het woord etiquette vandaan?
Ons ‘etiquette’ komt van het Franse étiquette. Dit betekende aanvankelijk ‘inkerving in een stok of paal’ en ontwikkelde zich tot ‘opschrift’ (op
elk mogelijk voorwerp). Aan het Franstalige hof van Filips de Goede
(1396–1467), hertog van Bourgondië, kreeg het woord de betekenis van
‘lijst met regels voor wie zich hoe, wanneer en waar aan zijn hof moest
gedragen’. De machtige en immens rijke hertog ergerde zich namelijk
flink aan het feit dat hij de koningstitel niet kreeg. Hij compenseerde
dit enerzijds door zich ‘Grote hertog van het westen’ te noemen, anderzijds met ongelooflijke weelde, grandeur en plechtstatigheid aan
zijn hof. Filips’ kleindochter Maria van Bourgondië trouwde met Maximiliaan van Oostenrijk en zo ging de hofcultuur mét het woord van
de Nederlanden naar Wenen, en daarna van Wenen naar Madrid (ca.
1700). Ondertussen had het woord etiquette de betekenis ‘lijst van
hofhiërarchie’ gekregen. De algemenere betekenis ‘lijst van gangbare
beleefdheidsvormen’ kwam pas op in het midden van de 18de eeuw.
Pas op: het Franse woord voor ons begrip ‘etiquette’ is savoir-vivre!
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kleding
Wie man kommt gegangen, wird man auch empfangen.
Men hoeft niet duur gekleed te gaan om goed gekleed te gaan.
Opsmuk verraadt een lagere stand.
Amy Groskamp-ten Have (1939)

Wat trek ik aan? Hoe vaak staat u niet zuchtend voor de klerenkast? Op deze vraag
– die je ook als volgt kunt formuleren: ‘Wanneer is iemand goed gekleed?’ – is
eigenlijk maar één antwoord mogelijk: ‘Wanneer hij bij elke gelegenheid de passende kleding draagt.’
De vraag is nu: wat is passend? Thuis hebt u het gemakkelijk: daar trekt u aan
wat u wilt. Maar buitenshuis, wat doen we dan?
Vast staat: kleren maken de man. Bedenk, schrijft Groskamp, dat niet alleen
goede manieren, maar ook kleding ‘een gunstige indruk omtrent onze persoon
teweegbrengen bij anderen’. Goed gekleed wil zeggen: kleren dragen die passen
bij onze persoonlijkheid, ons uiterlijk, onze leeftijd en bij de gelegenheid waarvoor
zij gedragen worden. Verder moeten onze kleren keurig onderhouden zijn (geen
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vlekken, kreukels, gaten, loshangende zomen) en min of meer aangepast aan de
heersende mode. Het geheim van goed gekleed te gaan is volgens haar ‘(…) zo
veel aan de heersende mode ontlenen als zinnig is om uw persoonlijkheid op zijn
voordeligst te laten uitkomen. Ga daarom noch te ouderwets noch te overdreven
modieus gekleed.’
De hertog van Bedford beaamt dit. ‘De persoonlijkheid van de kledingdrager
moet altijd sterker zijn dan zijn kleding,’ zegt hij in zijn amusante Book of Snobs
over de beste manier om sociaal hogerop te komen. ‘You should wear your clothes;
never allow your clothes to wear you.’
Ten overvloede vermaant Groskamp nog, dat ‘ordinair ten opzichte van kleding is alles wat te is: te fel gekleurd, te overdreven modieus, te duur, te opvallend,
enzovoort’.

Hoe kom ik over? Gelaat – gewaad – gepraat
Bij een eerste ontmoeting hebben mensen doorgaans al na drie seconden (ja, drie seconden!) een bepaalde indruk van de ander. En deze
eerste indruk is maar heel moeilijk te veranderen. Daarom is het uitermate belangrijk dat u goed overkomt. Hoe? Denk aan de drie makkelijk
te onthouden elementen waarop mensen elkaar beoordelen: 1 gelaat
(houding, lichaamstaal, gedrag, mimiek); 2 gewaad (kleren, kapsel,
kleuren); 3 gepraat (spraak, taalgebruik, communicatie, inclusief digitale/telefonische communicatie). Zorg ervoor dat die alle drie tiptop
in orde zijn.
Draagt u kleren met vlekken en vegen? Hangt u onderuitgezakt tijdens
een begroeting? Laat u de deur voor een ander dichtvallen? Hebt u
geen tekst? Mummelt u met kauwgom in uw mond? Vloekt u veel?
Maakt u dramatische spel- en taalfouten? U komt dan dom en/of onverschillig over en maakt dus een slechte indruk. Verbeter uzelf waar
nodig en u zult versteld staan van uw succes. ‘Kinderen, werkt met
akribeia [= zorgvuldigheid]!’ riep de rector van het Arnhems Stedelijk
Gymnasium ons dagelijks toe. Het was een wijze les.
En: glimlach eens wat vaker. Wie lacht, laat weten: ik ben oké, ik hoor
bij de gemeenschap. Het werkt, echt. Zoals een Zeeuw zou zeggen: ‘U
blinkt tegenop me.’ (Zie ook hoofdstuk iv, blz. 120.)
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