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Beroemde mens, zeg uw naam!

E

en betere plaats voor het presenteren van een etiquetteboek is nauwelijks denkbaar:
Trou moet blijcken in Haarlem. In deze Rederijkerskamer gaan wellevendheid en eloquentie
hand in hand, en ook anderszins vermoed je sporen van beschaving. Een
monumentaal pand uit de zeventiende
eeuw, met aan de wand prachtige
gobelins, en in de stoelen deze middag
een verzameling goed verzorgde Haarlemmers, Aerdenhouters en Bloemendalers.
Ze denken maar aan één ding en dat
is ‘De Dikke Ditz’. Schrijfster van dat
etiquetteboek, Reinildis van Ditzhuyzen, beklimt het spreekgestoelte en
zegt: “Etiquette is niet tuttig”. Integendeel, vindt ze, “het is een nuttig hulpmiddel voor een prettiger omgang, en
niet elitair, maar voor iedereen”.
Het oorspronkelijke etiquetteboek
‘Hoe hoort het eigenlijk?’ van Amy
Groskamp-ten Have was in 1939 een
sensatie, weet Van Ditzhuyzen. “Er
werden zelfs gedichten over geschreven: ‘k Wist haast niet wat voor fooi ik
aan een knecht moest geven. Hij fluisterde discreet: het staat op pagina
zeven’.” Een succes dus. Maar zelfs
Groskamp moest uiteindelijk de teugels
der etiquette laten vieren. In haar
rouwadvertentie in 1959 verzuimde de
familie geboortedatum en -plaats te
melden, onthult De Dikke Ditz.
Goede manieren zijn van alle tijden,
en er is in grote lijnen weinig veranderd. Jan Spoelder, keizer van herensociëteit Trou, memoreert dat Erasmus in
1530 al in ‘De Civilitate’ noteerde: ‘Laat

Het ‘beste reizigers’
komt er met moeite door
bij ‘De Dikke Ditz’

er vrolijkheid zijn, laat de dartelheid
uitblijven’. Waaraan spreker toevoegt:
“Zo doen we dat bij Trou ook”. Of deze,
ook van Erasmus: ‘Uw water eerst heimelijk gemaakt hebben’. Spoelder:
“Dus vóór het eten naar de wc. Nee,
niet toilet, wc!”
Bij de borrel vraag ik de schrijfster of
etiquette nog wel leeft sinds de jaren
zestig. “Júíst sindsdien!”, zegt ze. “In

die jaren werd alles overboord gegooid.
En wat hielden we over? Assertiviteit
en doorgeslagen gelijkheidsdenken,
terwijl het in de etiquette juist draait
om beheersing en schroom. Er is een
tegenbeweging op gang gekomen van
mensen die graag weer willen weten
hoe het hoort. Op dat gebied heerst
grote onzekerheid.”
Uitgeverij Gottmer benadrukt het
succes met cijfers: 42ste druk van Groskamps standaardwerk, en sinds de hertalingen van Van Ditzhuyzen, voor het
eerst in 1999, driehonderdduizend
exemplaren verkocht.
De editie 2018 is geheel aan de
moderne tijd aangepast. Dus niets meer
over bals, kuren en met de boot naar
Indië, wel alles over islamitische eetgebruiken. Verder weinig over brieven,
veel over digitale etiquette: wees geen
trol! Het genderneutrale ‘beste reizigers’ van de NS heeft met moeite de
nieuwe editie gehaald. ‘Politiek correct,
maar aanspreekvormen veranderen nu
eenmaal.’ Ook deze is mooi, voor alle
Peter R. de Vriezen in Nederland: ‘Als u
een beroemd mens bent, geef dan gewoon een hand en zeg uw naam, want
niet iedereen kent u’.
Het eerste exemplaar van De Dikke
Ditz ging naar de uit Florida overgevlogen kleinzoon van Amy Groskamp-ten
Have. Wat vond deze Bert Vorstman
(foto) van zijn befaamde grootmoeder?
“Ik ken haar pas sinds internet, want
thuis spraken we nooit over Amy. Mijn
moeder haatte haar schoonmoeder.
Vandaar.” Haat, mag dat volgens De
Dikke Ditz? Laat dat er nu net niet in
staan.

Hotel de Gouden Lepel
is in werkelijkheid meestal
Hotel de Houten Lepel

A

fgelopen maandag
werd de gevangenis
in deze krant Hotel
de Gouden Lepel genoemd.
Toevallig stond dezelfde
uitdrukking deze zomer
ook al eens op Twitter,
maar als de gevangenis
grappend een hotel wordt
genoemd, is dat van oudsher meestal Hotel de Houten (Pol)lepel. Rond 1900
moet die uitdrukking vrij
gewoon zijn geweest. Zo
tekende de rechtbankverslaggever van de Apeldoornsche Courant in 1914
uit de mond van twee
mannen op, die kennelijk
moesten kiezen tussen
een geldboete en een korte gevangenisstraf, dat ze
de voorkeur gaven aan
‘twee dagen brommen in
hotel De Houten Pollepel’.
Die naam verwijst
allicht naar het houten
bestek dat tot in het begin
van de twintigste eeuw
aan gevangenen werd
verstrekt. Daarmee werd
voorkomen dat zij hun
bestek als wapens konden
gebruiken.

Vermoedelijk is Hotel de
Gouden Lepel een verbastering van Hotel de
Houten Lepel. Tenzij de
gebruiker van deze uitdrukking wil benadrukken dat gevangenen volgens hem een luxeleven
leiden in de bajes, het
cachot, de kast, de lik, de
nor, het spinhuis of hoe je
zo’n detentiecentrum ook
wilt noemen.
Ruim een eeuw geleden waren er meer grappig bedoelde eufemismen
voor de gevangenis in
omloop, variërend van de
Universiteit voor Criminaliteit (UvC) tot de Hogeschool voor de Misdaad en
van de Herberg met Gratis
Logies tot Hotel Bellevue.
Boeven zelf hadden het
ook over het Rijkshotel of
het Staatshotel. En in de
Tweede Wereldoorlog
heette de Scheveningse
gevangenis bij verzetslieden het Oranjehotel. Pas
aan het einde van de vorige
eeuw raakten veel van die
uitdrukkingen in onbruik.
tdb@taalbank.nl
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Op de expositie
‘By the sea’ op
Tamarama
Beach in het
Australische
Sydney is de
sculptuur te
zien ‘Damien
Hirst kijkt uit
naar haaien’.
Het werk van de
Britse kunstenaar is makkelijk
te verplaatsen
als het water te
hoog komt.
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