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WOORD VOORAF
Dit werkje van schoolbestuurder Plasman komt op zijn
tijd. Niet dat het de eerste maal zou zijn dat dit thema
- voornaamheid en wellevendheid - wordt aangesneden.
Doch de nood wordt dringender. De kultuurgraad onder
ons volk is, goddank, gestegen, dank zi} ontwikkeling en
betere levensvoorwaarden.
Doch kultuur is niet enkel een pure idee, zij is ook
vorm en stijl. De Vlaming staat over het algemeen bekend
om zijn degelijklu~id, zijn grondigheid, doch tevens om
::i}n gebrek aan uiterlijke vorm. V oor tientallen van jaren
spraken wi} over de Vlaamse gentleman, wiens opvoeding
nog niet voltrokken is; alvast niet wanneer men de brede
volkslagen in aclzt neemt. Reizigers van hieruit naar het
buitenland, hebben telkens kunnen de vergelijking maken
in opzicht van voornaamheid, kiesheid, pleegvormen; wat
niet altijd voor ons volk voordelig uitviel.
Dit terrein moet volstrekt nog meer ontgonnen. Des te
meer daar wij in onze christeliJke levensfilosofie, op dit
stuk, allerlei imperatieven van godsdienstige herkomst
vinden : voornaamheid in de kerk, vierde gebod tegenover
ouders en oversten, eerbied voor de persoon van de evenmens. De passende pleegvormen stammen eerst uit inzicht
en overtuiging en groeien dan uit tot gewoonten.
In zover wi} weten, werd dit onderwerp van de voornaamheid nog niet behandeld in een schoolboek voor de
leerlingen zelf. lVij feliciteren de heer Plasman des te meer
om zi}n opzet en zijn uitvoering; wi} wensen dan ook aan
zi}n werkje een goede ontvangst en verspreiding toe.
Kan. Dr. A. Decoene,
Diocesaan Hoofdinspecteur.

TER VERANTWOORDING
\Yie spreekt over beleefdheid denkt in de eerste
plaats aan de groet en nette tafelmanieren; w e ll e v e n dh e i d heeft reeds een ruimere betekenis. Met voornaamh ei d wordt hier vooral bedoeld dit geheel van uitwendige
en inwendige levensnormen, als belichaamd in een persoon met imponerend voorkomen. Dit zal niet enkel
blijken uit zijn verzorgde kleding en toilet, doch vooral
uit zijn hoffelijkheid in taal, houding, omgang en gedragingen, die de weerspiegeling zijn van zijn inwendige
gesteldheid. Het woord voornaamheid heeft bij ons stellig
burgerrecht verkregen. Het is als het structuurwoord voor
het geheel dat heel wat meer is dan de som van regels en
voorschriften van beleefdheid en wellevendheid. Het
woord voornaamheid drukt als de belichaming uit van de
zieleadel van een verfijnde levensstijl, als een onmisbaar
en integrerend bestanddeel van onze algehele culturele
vorming.
\Vij zijn er echter innig van overtuigd dat voornaamheid meer een kwestie is van beleven, dan van het geven
van lessen, meer het scheppen van een atmosf'eer, dan van
het aanleren van voorschriften, meer een zaak van praktijk dan van theorie.
Waarom dan toch een handboekje over en lessen in de
voornaamheid?
Om dezelfde redenen, menen wij, waarom o.m. leerboeken bestaan over en lessen gegeven worden in godsdienst, zedenleer, gezondheidsleer, beschaafde taal en uitspraak, lichamelijke en staatsburgerlijke opvoeding, die
alle evenmin tot de eigenlijke kenvakken behoren. \V ant
ook hier staat het opvoedingsaspeet op de voorgrond. Mett•cn willen wij hier wijzen op het innige vcrband tussen elk
van deze «vakken» en de voornaamheid.
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Doch, al wordt hier vooral de nadruk gelegd op het
opvoedend karakter van dit soort vakken, toch zal niemand ontkennen dat een zekere onontbeerlijke kennis
moet aangebracht worden. Wie zijn catechismus helemaal
van buiten kent en begrijpt, is daarom nog geen godsdienstig mens. Doch deze kennis moet beslist de basis vormen
van zijn religieuse opvoeding. Om dezelfde reden, menen
we het verschijnen en het invoeren van dit werkje over
voornaamheid te kunnen verantwoorden.
Alles zal afhangen van de wijze waarop dit « opvoedend
onderricht» verstrekt wordt. Het ware daarom stellig onpaedagogisch deze lessen te laten ontaarden in een loutere
leesles of in een saaie opsomming en een dor van buiten
leren van de beleefdheidsregels. Wij zullen veeleer inzicht
geven, overtuigen en bezielen, door ons begeesterend woord
en door ons voorbeeld, waar wij ons ook bevinden.
Dit werkje, gelet op het publiek waartoe het zich richt,
is uiteraard onvolledig, al is de inhoud reeds ruim voldoende om later als een fatsoenlijk iemand door 't leven
te kunnen gaan. De leerstof kan desnoods gerust over een
tweetal jaren ingedeeld worden en de volgorde der lessen
is volstrekt niet bindend. Men zal dit alles willen inzien
en er mee rekening houden. Wij kunnen ook naar goeddunken verder aanvullen en motiveren waar het past, al
komen er enkele voorschriften in voor, welke nog louter
op conventie steunen.
Wij willen er tevens op steunen dat een goede samenwerking tussen school en gezin van groot belang is op dit
gebied en hier stellig geen ijdel woord mag zijn.
Wij danken van harte degenen die ons tot het uitgeven
van dit handboek hebben aangemoedigd of die door het
taalkundig nazicht, er de waarde van hebben verhoogd.
Eveneens danken wij bij voorhaat de leerkrachten die
ons nuttige aanwijzingen kunnen geven en tevens voor
alle gezonde· critiek.
R.P.

«Een wellevend persoon is
als een geslepen diamant.»

1. WAAROM WIJ MOETEN VOORNAAM ZIJN
1. De voornaamheid en haar betekenis
Van iemand wordt gezegd dat hij voornaam is, wanneer deze door zijn beschaafde taal en zijn correcte en
minzame omgang er naar streeft anderen steeds aangenaam te zijn en niemand te ontstemmen noch te hinderen.
Deze voornaamheid mag echter geen schijn zijn, noch bestaan uit uiterlijke vormen alleen, doch vooral steunen op
de beoefening van de deugden. Echte voornaamheid wortelt immers in het diepste van het gemoed en bloeit open
tot de bloem van eerbied en naastenliefde! Dit is haar
diepe betekenis. Ze moet trouwens haar oorsprong vinden
in de Tien Geboden en in de christelijke Zedenleer. Daarom sprak men eertijds over de «christelijke levensconste »,
thans heeft men het over de christelijke wellevendheid.
Doch deze hoffelijkheid in de omgang met andere personen kan men niet bereiken door deugdbeoefening alleen.
Daartoe zijn nog vereist enkele bepaalde leefregels van
beleefdheid en fatsoen, die we moeten kennen en onderhouden. Dit zijn de uitwendige vo~men, welke tot de
eigenlijke weUevendheid behoren.
2. Haar belang
V oor de voltooiing van onze opvoeding is ze dan ook
van het grootste belang.
a) Stellig, wij zullen in de eerste plaats trachten ons verstand te ontwikkelen door het opdoen van allerlei nuttige
kennis; ons gemoed te verrijken door het beoefenen van
de deugden als vroomheid, naastenliefde, bescheidenheid
en nederigheid; ons karakter te sterken door gestage wilsoefeningen in zèlfbeheersing. Zo voeden wij onszeÎf op en
vormen wij ons tot betere, volmaaktere mensen.
Toch kan iemand, getooid met al deze gaven van verstand, hart en wil, in de samenleving soms nog onuitstaan-
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baar zijn. Deze «innerlijke opvoeding» dient trouwens nog
gepaard te gaan met en voltooid te worden door de kennis
en de beoefening van zekere voorschriften der wellevendheid. Dit is onze «uitwendige opvoeding», welke men
doorgaans nette manieren noemt. Zo niet, blijft men als de
ruwe diamant. Ongeslepen bezit die stellig reeds een zeer
hoge waarde. Doch hij krijgt zijn volle aantrekkelijkheid
en waarde dan eerst wanneer hij gepolijst is. In het Frans
spreekt men terecht over : le poli, la politesse van polir d.i.
polijsten; in onze taal, over beschaafde mensen, van schaven n.l. wat ruw is, effen maken.
b) Dit alles mag echter niet overdreven worden; het mag
niet ontaarden in Franse complimenten, noch in gekunstelde mooidoenerij of aanstellerij. Dit soort «beleefdheid»
die slechts uit uitwendige vormen bestaat, is dan alleen
maar huichelarij, welke vroeg of laat ontmaskerd wordt
Ware beleefdheid integendeel kan voor het latere leven
van groot belang worden, hij het verwerven en behouden
van een succesvolle toekomst. Immers, wie echt wellevend
is, zal het vertrouwen winnen en bewaren van allen met
wie hij in aanraking komt, zo overste als vreemde, zo
vriend als kennis, zo invloedrijk persoon als gewoon sterveling. Hij zal stijgen in hun achting en waardering.

Voeg daarbij nog dat al wie deze uitwendige voorschriften of beleefdheidsregels stipt naleeft, zich stellig
goede gewoonten eigenmaakt Hij zal er zich beslist toe
aangetrokken voelen om op natuurlijke wijze de deugden
te beoefenen en zijn eigen fouten te bestrijden. Zo kan de
Wellevendheid een hulpmiddel worden om zich tegen het
kwaad te behoeden. Een voornaam persoon zal trouwens
reeds uit louter gewoonte minzaam en hoffelijk zijn jegens
zijn evennaaste en er steeds op bedacht zijn deze nooit te
hinderen, te krenken, enig kwaad te berokkenen of onaangenaam te zijn. Deze zal zich een voorname levensstijl
toegeëigend hebben. En« N obiesse oblige! » zegt het Franse
spreekwoord. \Vie als voornaam wil doorgaan, heeft zekere
verplichtingen na te leven! En het is verkeerd te menen dat
t.')
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enkel degenen die door stand en fortuin werden begunstigd,
een stempel van voornaamheid kunnen dragen! De eenvoudigste werkman kan naar waarheid ook een voornaam
«iemand» worden en door zijn rijke gaven van geest en
hart en door zijn voorname levenshouding en taal, een
edel en schoon mens zijn!
Xu begrijpt gij ongetwijfeld waarom het werkelijk de
moeite loont deze voorschriften te kennen. \Vij zijn er zelfs
van overtuigd dat deze kennis onontbeerlijk is. Het komt
er op aan, deze leefregels zo vroeg mogelijk te kennen en
toe te passen.
3.

Hoe wij ons de voornaamheid kunnen eigenmaken

a) Hoe talrijk zijn de gelegenheden niet - op school, op
straat, in bet huisgezin, op reis en op bezoek - die wij
kunnen aangrijpen om deze kennis op te doen en te volmaken. Een woord, een gebaar, een persoon, een gebeurtenis, een voorvalletje enz. wijzen er ons vaak op hoe het
eigenlijk hoort om wellevend te zijn.
b) Doch occasioneel onderricht alleen is niet voldoende.
Hoe ouder wij worden, hoe meer wij moeten aandacht verlenen aan onze woorden, onze houding en handelingen,
willen wij als voornaam voorkomen. Vandaar dat wij er
ons moeten op toeleggen om deze voorschriften onder de
vorm van opzettelijke lessen in de school aan te leren.
Doch deze kennis zullen wij op overtuigde wijze in ons
opnemen, zo aanschouwelijk en practisch mogelijk en,
waar het gaat, acterend vóór de klas. Zo eindigen de lessen
telkens op een vragenreeks, mondeling of schriftelijk te
beantwoorden en door het copiëren van enkele beleefde
vormen of de belangrijkste voorschriften in een speciaal
schrijfboekje, dat af en toe door de ouers wordt nagezien.
Het opsommen van regels en het van buiten leren van wetten en voorschriften zijn hier van minder tel. Het komt er
vooral op aan in deze voorschriften de zin te ontdekken,
de deugden op te sporen, waarop ze steunen. Op deze wijze
alleen kan dit onderricht opvoeden en bezielen.
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Dit alles ware echter onbegonnen werk, indien deze
lessen niet voorafgegaan en gevolgd werden, dag aan dag
en overal, door een voortdurende en oplettende zorg en
bekommernis om deze voorschriften in de practijk om te
zetten en te beoefenen. \Vant enkel oefening baart kunst
en ook deze « conste » kunnen wij slechts vcrwerven door
dagelijkse inspanning. Het zal niet gaan als wij slechts bij
gelegenheid eens onze « schone manieren » uithalen! \V ij
zullen dit dan stijf en gemaakt doen. Het is zaak er zich
steeds op toe te leggen, willen wij ons ongedwongen, los en
natuurlijk leren gedragen. Dan wordt het stellig een « tweede natuur» waardoor wij ons nergens en nooit verlegen
zullen voelen en ons nooit zullen hocven te schamen.
c)

4. Bij een jammerlijke vaststelling en een leus
a) En toch schamen er zich sommige mensen voor wdlcvend te zijn of zij stellen er blijkbaar geen belang in. Zij
bestempelen het als overbodig en vinden het slechts goed
voor rijke lui. De jeugd vooral, ook de studerende jeugd
en inzonderheid de jongens, hebhen nochtans zo'n dringende behoefte aan wellevendheid. Zij zijn dikwijls ruw en
uitgelaten en soms onbeschoft onder elkaar; vaak verlegen,
stumperig, ordinair of gemeen als zij alleen gaan of staan.
V er keerdelijk tracht men soms, bij onze volksmensen vooral, de z. g. n. «rondborstigheid vc11borgen onder een ruwe
korst » te vergoelijken en te verbloemen. Deze « korst »
verbergt jammer genoeg maar al te vaak, een schrijnend
tekort aan de meest eenvoudige regels der wellevendheid
onder ons volk.
b) Onze leus zij dus :Wees Voornaam, immer en overal...
Daar is een volk te leiden, hoger op te tillen, groter, voornamer en edeler te maken! Laten wij echter beginnen met
onszelf te polijsten, te schaven, de scherpe kanten af te
ronden, de ruwe korsten en uitwassen weg te snijden! Aan
de jeugd, en vooral aan de studerende jeugd, het voorbeeld
te geven!
~Wij hebben gemeend dat deze lessen u daarin op bescheiden wijze kunnen behulpzaam zijn ...
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LESVRAGEN
1.

Zoek in de tekst de synoniemen op van : voornaamheid en
voornaam zijn.

2.

Door welke woorden wordt in deze les de valse of schijnwellevendheid bestempeld?
Vergelijk eens een ongemanierd persoon bij een ongeslepen diamant. Gaat deze vergelijking steeds op? Wanneer niet? Wat is
immers mooidoenerij?

3.

4.

De echte wellevendheid kan men vergelijken bij een bloem in
goede bodem geplant. Kunt gij hieruit de betekenis van de
christelijke wellevendheid afleiden?
5. Zoek nu in een verklarend woordenboek ook eens de betekenis
op van : wellevend, voornaam, bescheiden, fatsoen, hoffelijk,
voorschrift, succes, onhebbelijk, opvoeding, milieu, levensstijl,
correct.
6. Geef enkele voorbeelden op van die z.g.n. « rondborstigheid >>
bij ons volk, die men soms wil vergoelijken. Welk is uw mening
daarover en welk is uw besluit?
7. De inhoud van deze les kan men als volgt indelen :
1° De betekenis van de wellevendheid : inwendig en uitwendig.
2o Haar belang :
a) Ze voltooit onze opvoeding.
b) Ze verwerft het vertrouwen.
c) Ze helpt ons in het beoefenen der deugden.
3o De middelen om wellevend te worden
a) Door gelegenheidsonderwijs.
b) Door opzettelijke lessen.
c) Door een gedurig beleven van de 'Voorschriften.
4° Bij een jammerlijke vaststelling en een leus.
Lees nu elk deel afzonderlijk en zeg daarna bondig waarom men
wellevend moet zijn en hoe men het kan worden.
8. In één van de alinea's komt een zin voor, die de indeling in
hoofdstukken opgeeft van de lessen die volgen. Zoek die op en
vergelijk die eens met de inhoudstafel achteraan in het boekje.

J,r.

over Uw omgeving.
Laat Uw jeugd uitstJ·alen

I. WEES VOORNAAM OP SCHOOL
«Een goed woord vindt
alti}d een goede plaats ».

2.

IN DE KLAS

Op school en vooral in de klas leren wij de beleefdheirlsregels te onderhouden en dit in de eerste plaats
jegens onze oversten en medeleerlingen. Velen zien dit al
eens over het hoofd en menen ten onrechte dat het slechts
om kleinigheden gaat! Het oefent integendeel een zeer
grote invloed uit op onze opvoeding tot voornaamheid.
Alle fatsoenlijke mensen houden zich trouwens in hun
dagelijkse omgang en milieu aan bepaalde leefregels. Deze
maken ons eigen leven schoner en dat van anderen aangenamer. Ook in ons dagelijks klasseleven leggen wij er ons
op toe de voorschriften der wellevendheid eigen aan dit
milieu op te sporen en na te leven. \Vij trachten er beleefd
en minzaam te zijn en anderen niet te hinderen. Dit is
trouwens de ware zin der wellevendheid.
1.

Bij het binnentreden van de klas

Dit binnenkomen in de klas kan soms gepaard gaan
met allerlei onaangenaamheden als dit niet tuchtvol en in
kalmte gebeurt. \Vij gaan zwijgend naast de bank staan of
schier geruisloos zitten als ons daartoe een teken of de toelating gegeven wordt. "'ij bergen daarna onze boeken en
ünze schoolbehoeften weg en doen dit zonder lawaai of
gestommel. Door hun geniepig gebabbel kunnen sommige
leerlingen zich hier on he hoorlijk en hinderUjk aanstellen.
2.

Gedurende het gebed

Wie de eer heeft tot een zeer hooggeplaatst persoon te
spreken, waakt er angstvallig op de voorschriften der wellevendheid stipt en nauwgezet te onderhouden! Als wij
bidden, spreken wij tot God of Zijn Heiligen! Om deze reden geschiedt dit altijd huitengewoon eerbiedig en wij be-
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tonen onze voornaamheid op hijzondere wijze door onze
stem, uitspraak en houding. Laten wij het gebed niet
ontaarden in sleur en slenter ... \V ij kunnen immers ook
onwellevend d.i. hier, oneerbiedig zijn tegenover ... God!
Bid langzaam en op passende toon. Mompel niet, spreek
ook niet te luid en te eentonig, noch in deuntoon : dit klinkt
niet eerbiedig. En zorg voor een beschaafde en verzorgde
uitspraak, a. u. b.! Let vooral op de rusttekens en misvorm
sommige woorden niet. Bid verstandig, bezield en echt!
Laat uw gebed niet verworden tot een zielloos en vcrvelend
opdreunen van woorden zonder zin noch gevoel!
Om dit te vermijden helpt ongetwijfeld een stijlvolle en
ingetogen gebedshouding mee. Bij rechtstaan of neerzitten
houden wij ons rechtop. vouwen de handen tegen de borst
en buigen hoofd en romp lichtjes voorover. Om alle verstrooidheid te vermij den, houden wij desnoods de bUk even
terneergeslagen. Verzorgen wij steeds het kruisteken : het
weze een waardige inzet en een passend slot van ons gebed
of samenspraak met God, de Heer der Heren!
3.

Onze houding in de klas

Bij het neerzitten en rechtstaan.
Een verzorgde en fatsoenlijke houding getuigt van eerbied tegenover anderen, vooral tegenover oversten en
meerderen, en ze dwingt de achting af voor onszelf. \Vie
geëerbiedigd wil worden, beginne met zichzelf te eerbiedigen!
Een wellevende leerling( e) zal zich bij het neerzitten
steeds rechtop houden, doch zonder stijfheid. Opgepast
immers ook voor «scoliose»! :\Ten buige de romp echter
lichtjes voorover en men legge de armen, zonder strakheid
voor de borst gekruist, op de lessenaar. Het is onbehoorlijk
f'en luie houding aan te nemen door het hoofd met de hand
te ondersteunen, met de elleboog op de bank geplant; ofwel door borst en bovenlichaam ver voorover te huigen.
Als men zijn les opzegt, antwoordt of om uitleg vraagt,
staat men onmiddellijk fiks rechtop naast of in de bank,
a)
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met gekruiste armen of de handen lichtjes op de lessenaar
steunend. Vermijd beslist de zeer luie houding door voorover gebogen over de lessenaar te hangen of door achteruit
te leunen terwijl men zich met beide ellebogen ondersteunt. Dit is in vele scholen en klassen diep ingeworteld.
Het is nochtans erg onwellevend en het getuigt niet van de
nodige eerbied tegenover uw oversten! Let daar bizonder
op!
Blijf steeds rustig en kalm zitten of staan. Het bevordert de goede klasseatmosfeer. Onfatsoenlijk en steeds storend is het : gedurig op te wippen, met armen en handen te
zwaaien, zich heen en weer te bewegen of met de vingers
te knippen. Dit alles vermoeit en verstrooit eenieder!
b) Bij het bezoek van PPn oversfP. (inspectcur(trice),
directcur(trice), e. a.
\Vie deze bclcefdheidsregel op school leert en toepast,
zal later in het werkelijke leven er ook op bedacht zijn ze
te onderhouden bij het binnenkomen van een overste.
Men legt aanstonds alles neer, men staat spontaan en
zonder teken in of naast de bank rechtop en men bewaart
de meest volkomen stilte! Verder doorlezen of -schrijven,
blijven neerzitten, praten of lachen, zodat een geroezemoes.
ontstaat, zou de bezoeker terecht als een gemis aan eerbied
kunnen aanzien. Men beantwoordt de groet door een lichte
doch hoofse hoofdhuiging.
\Vordt men naar het hord geroepen, dan blijft men er
rechtop staan en men leunt er niet tegenaan! Een hoek of
schrijfboek biedt men rechtstaand met de rechterhand aan,
terwijl men zegt : «A. u. b., M.». In sommige scholen wordt
zelfs geëist dat de leerlingen hij de komst van de inspecteur
of inspectrice, hun stofjassen of voorschoten afleggen.
Als de overste zich verwijdert, staat men fiks recht, men
groet en men gaat pas weer züten wanneer deze helemaal
buiten is. Een leerling ( e), daartoe speciaal aangeduid.
opent telkens de deur, doch zodanig dat de buitentredende
niet gehinderd wordt. Verwijder u echter als er nog enkele
ogenblikken bij de deur gepraat wordt.
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Leer eerbied hebhen voor het gezag! Zo zult gij later
DOk geëerbiedigd worden.
4. Nette manieren in de klas in enkele bijzondere gevallen
\\'ie geregeld zonder geldige reden te laat komt, zon,digt tegen de voorschriften der wellevendheid. Deze hindert immers de aanwezigen en stoort de goede gang van
zaken. \Vordt dit punt van het schoolreglement opzettelijk
overtreden, dan wijst dit op een moedwillig misprijzen
van het gezag, wat erg oufatsoenlijk en hinderlijk is! En
het pleit zeker niet in zijn of haar voordeel voor wat orde
€n stiptheid betreft. Voor 't latere leven is dit immers van
bijzonder belang! Telaatkomers worden overal geweerd :
op zulke personen kan men trouwens geen staat maken;
zij zouden alles in de war sturen!
Het kan toch wel eens gebeuren dat men te laat komt. ..
Klop dan zachtjes aan vooraleer binnen te stappen; wacht
op geen toelating doch treed zo ongemerkt mogelijk binnen; ga eerst uitleg verschaffen of u excuseren, indien nodig vóór dat gij u naar uw plaats begeeft. Is men evenwel
nog aan het bidden, dan wacht men even vóór de deur tot
het gebed geëindigd is.
Nog nooit ondervonden en aangevoeld, hoe onwellevend
de persoon is die, wanneer men hem aanspreekt, verstrooid
€n onoplettend om zich heenkijkt! \V clnu, in de klas gebeurt dit soms evenzo onder de les. Daarom is het erg onbeleefd, tijdens de les dromend vóór zich heen te staren,
zich met potlood of schoolgerief bezig te houden. Kortom,
het is onwellevend onoplettend te zijn in de klas!
Daarhij hetaamt het niet te bahhelen of te lachen waar
het niet past, te eten (vooral kauwgom!), met iets te werpen, de boeken met geweld op de lessenaar te gooien of
nicht te klappen, afwezig op de vingernagels te hijten of in
de neus te peuteren! Dit alles getuigt van een gemis aan
goede opvoeding!
:\loet men zich gedurende de les dringend verwijderen,
dan vrage men dit in passende en overeengekomen be-
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woordingen en men ga stil en zo ongemerkt mogelijk naar
buiten.
5.

Onze taal in de klas

a) Een beschaafde omgangstaal is een lwoj"dkenmerk
van een voornaam persoon; voornaamheid blijkt immers
meer uit de taal die men spreekt dan uit elk uiterlijk vertoon. Ze moet de uitdrukking zijn van onze :::ieleadel. Op
school en stellig in de klas zullen wij er ons op toeleggen
het Algemeen Beschaafd Nederlands (.4. B. N.) te spreken
en er naar streven onze taal te zuiveren d.i. alle dialectvormen, platte uitdrukkingen of gewestklanken te weren.
Onze uitspraak weze steeds verzorgd. Willen wij dit behoorlijk leren, dan is het nodig dat wij dit dagelijks toepassen. Een beschaafde omgangstaal geeft ons stellig een
voornamer levensstijl! Laten wij er ons (ook om deze reden) vooral op school op toeleggen en medehelpen aan het
verspreiden van het A. B. N.!

b) Van belang is het ook de woorden duidelijk uit te
spreken en de toon aan te passen aan de omstandigheden.
Ook dit moeten wij, evenals een flinke houding, gedurig
verder aanleren en beoefenen. Aldus vermijden wij tevens
dat men ons gedurig om herhaling van of verdere uitleg
over onze woorden dient te verzoeken. Men spreke steeds
iemand «met twee woorden» aan. Het klinkt oneerbiedig
als wij dit veronachtzamen en het getuigt niet van een
aanminnig karakter.
c) Blijf steeds deftig in uw taal. \Yordt gij al eens
berispt of gestraft - wij zijn trouwens allen geen brave
Hendriken! - blijf dan steeds voornaam en eerbiedig in
woorden en uitdrukkingen! Gebruik geen bitse, platte of
harde woorden om u te verdedigen; onderbreek uw oversten niet terwijl zij aan het spreken zijn. Tracht uw vermeend goed recht op kalme en waardige wijze te verdedigen. Leer u in deze onaangename omstandigheden als een
«gentleman» te gedragen, d.i. als een welopgevoed en
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voornaam iemand! Spotnamen gebruiken als men over
oversten of medeleerlingen spreekt, is grof en het getuigt
niet van een fijne opvoeding. Onze oversten op school vervangen onze ouders. Wij zijn hun dus eveneens onze eerbied en dank verschuldigd, die wij, o.m. door onze beleefde taal en manieren kunnen betonen.
d)

Enkele passende beleefdheidsformules

l\1. is door heel het werkje de aanduiding voor : Mijnheer, ::\Ievrouw, Juffrouw; Zuster, Eerwaarde, Eerwaarde
Zuster, Broeder, Eerwaarde Broeder; Heer Directeur, (Bestuurder); Mijnheer de Principaal; Heer Inspecteur, Heer
Hoofdinspecteur, enz.

Beleefde vormen :

-

l\1., wil U nog even herhalen, ik heb het niet al te best
hegrepen? ... Dank U, M.
Ik voel mij onwel M., mag ik even de klas verlaten?
Heeft U zich misschien niet vergist, M.?
\Vil U me excuseren voor mijn tclaat komen, !\I.? Ik
moest eerst nog naar de apotheker. Moeder is ziek.
M., mag ik U beleefd vragen overmorgen afwezig te
mogen zijn voor de begrafenis van mijn grootmoeder?
Hier is de brief.
lVI., wil C me a. u. b. verontschuldigen voor mijn avondwerk? Hier is het hriefje van thuis.
\Vat belieft U, M.'? (Niet:« wat?- Hé?- Heu'?- Kan
niet verstaan!» Dit is zeer onbetamelijk!)
M., kan U me zeggen welk nummer dit werk heeft'?
Pardon, M., maar ik was het niet die babbelde ...
Ja, l\11. - Toch wel, M. - Zeker niet, lVI.
M., de Romeinen vielen ons land binnen m 't jaar 57
vóór Christus.
In 1500, M. - Aanwezig, M.
Keizer Karel, M. Niet : ~1. Keizer Karel.
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Dank U zeer, M.
Zonder dank. - Met genoegen, :\1. -

Tot uw dienst!

Bij korte antwoorden zet men de aanspreking achteraan. In mondelinge serie-oefeningen in Rekenen en Spraakkunst b. v. mag de aanspreking gerust achterwt•ge gelaten
worden.
OEFENINGEN EN LESVRAGEN
1.

Verschillende houdingen en handelingen correct leren uitvoeren, toelichten, bespreken en verbeteren.

2.

Enkele beleefdheidsformules in het beste schrijfboek overschrijven; ze van buiten leren en gebruiken.
Noem telkens twee beleefdheispuntjes waardoor wij onze
eerbied en genegenheid betonen jegens onze oversten : a) bij
het binnenkomen in de klas; b) bij het neerzitten; c) bij het
rechtstaan; d) bij het aanhoren van de les; e) bij het antwoorden; f) bij het krijgen van een vermaning of straf.
Een klein « gewetensonderzoek >> : spoor de drie voornaamste
fouten op welke gij in de klas begaat. Uw puntenkaart of rapport kan u desnoods daarover nuttig inlichten!
Verklaar wat gij verstaat onder een : een ingetogen gebedshouding.
Noem 5 punten op waarop men dient te letten bij het bezoek
van een overste in de klas.
Doe het belang uitschijnen van een beschaafde omgangstaal
voor uw opvoeding tot voornaamheid.
Doe het onbetamelijke uitschijnen van leerlingen die regelmatig
te laat komen. Wat moet men doen als dit toch eens voorvalt.
Zoek nu ook eens in uw verklaren woordenboekje de betekenis
op van : stommelen, deuntoon, opdreunen, hoofs, uiting, dialect, serie, bepleiten, aanminnig.
Een opstelletje : François is een onverbeterlijke telaatkomer,
een echte slaapkop en langs de straat een lamme slenteraar.
Berispingen en straffen thuis en op school baatten niet. Na een
paar weken herviel hij in zijn oude kwaal... Tot op zekere

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
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dag de hele klas hem onthaalde op een potsierlijke ontvangst,
waarbij liederen, gelegenheidsgedichten en een paar onbenullige cadeautjes te pas gebracht werden. Hij schijnt thans deze
beschamende les voor goed begrepen te hebben!
11. Een spreekoefening over het belang van het A. B. N. en de
middelen om het te verspreiden, vooral onder de jeugd.
12. Een dictee : de eerste alinea.

«Bewaar de orde, en de
orde zal u bewaren. »
3.

NOG OVER NETTE MANIEREN IN DE KLAS

\Yellevende jongens en meisjes betonen niet enkel hun
eerbied tegenover hun oversten en hun welwillendheid
jegens hun medeleerlingen. Zij behandelen daarenboven
hun boeken, schoolbehoeften en -meubilair met heel veel
zorg en voorzichtigheid. Zij hebben er eveneens eerbied
voor. En niet minder voor hun klederen en voor zichzelf I
- \Vie orde heeft zal daarin gemakkelijk slagen; bij sommigen vraagt het een hele inspanning vooraleer zij het zo
ver 'brengen! Orde en zorg besparen veel tijd en onaangenaamheden. Wie er geen heeft, verstoort vaak de goede
gang in de klas en het hindert allen. Het is dus onwellevend. Het is daarbij nog van zeer groot belang voor het
succes in de studiën en voor 't later leven. Willen wij
« iemand » worden, dan leren wij van kindsbeen af, ordelijk en zorgvuldig te zijn en dit vooral op school.
1. Bij het binnenkomen in klas- of studeerlokaal
Aanstonds worden boeken en allerlei schoolbehoeften
netjes en voorzichtig uit de boekentas gehaald en in de
lessenaar geschikt. Raadzaam is het, als de ruimte het toelaat, dit aldus te doen : de schrijf1boeken aan de ene zijde,
de boeken aan de andere kant, middenin de schoolbenodigdheden. De ledige tas wordt zorgvuldig op een bepaalde
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plaats gelegd of gehangen. Laat ze niet achteloos naast uw
bank slingeren. Dit is slordig. En bewaar daarna die orde
in uw lessenaar; het vraagt een voortdurende zorg. :\laak
er geen « vuilnisbak » van! ... Oe le n ll om boe ken en benodigdheden uit uw bank te lw/en en weg te bergen zonder
kijken en te «duikelen »I Bij handige en ordelijke leerlingen gaat dit na enkele oefeningen best en hC't voorkomt
veel stoornis!
2.

Zorg voor schoolbehoeften

a) Boeken : Behandel uw hoeken met. .. zachtheid!
Als ze slordig en beduimeld zijn, is dit een veeg teken voor
degenen die ze gebruiken! Yeelal krijgen wc ze dan nog in
bruikleen; ze zijn dus niet van ons. Laten wij er des te
beter zorg voor drageiL Een hoek behoorlijk leren te gebruiken is een hele kunst!
Leg hel steeds vóór u· open zonder er met de armen op
te steunen. Zo vermijdt gij «ezelsoren» te maken. Leer die
zorgvuldig te verwijderen en vlekken weg te gommen. Als
men schade heeft berokkend moet men die steeds herstellen! En wees tT niet minder zindelijk op als het de uwe
zijn!
Ook hij het omdraaien van de bladen wezc men zeer
voorzichtig. Doe dit door middel van duim en wijsvinger
en bevochtig ze niet met speeksel om dit gemakkelijker te
kunnen doen. Youw de hoeken niet om, kreuk noch beduimel de bladen en zorg er stt'eds voor met nette handen in
de klas te komen.
Boeken moelen geregeld gekaft en nagezien worden,
want de ruggen verslijten rap.
Leer ook nog een boek in de hand te houden wanneer
gij rechtstaand leest. Leg het dan in de linkerhandpalm en
houdt het met de rechterhand aan de henedenzijde vast,
de vier vingers er onder rechts, de duim links. Boeken
moeten onze vrienden zijn; wij moeten die leren met voornaamheid behandelen.
Soms wordt het toegelaten in een hoek belangrijke
plaatsen of woorden aan te strepe11. Doe dit met heel veel
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zorg, liefst met kleurpotlood; echter nooit zonder uitdrukkelijke toelating! Zeker niet als het boek u niet toebehoort!
Er in schrijven, tekenen of oefeningen aanvullen, behoort
tot de praktijken van onbeschofte leerlingen!
\Vat nog onbehoorlijk is : hoeken van bladen omvouwen om gemakkelijker de bladzijden terug te vinden ...
Daartoe gebruikt men een blad- of leeswijzertje. Prop uw
boeken niet vol met prentjes of wat ook : aldus schaadt gij
rug en naad; en nog veel onbetamelijker is het, het hoek
helemaal om te buigen om het Ü1 één hand te kunnen
vasthouden !
h) Schrijfboeken : Hierin vinden wij ons eigen werk
terug. Deze weerspiegelen nog meer hetgeen wij kunnen en
zijn, zo voor vlijt als voor zorgvuldigheid. Verzorg ze netjes en houd ze regelmatig hij! Maak er geen kladschriften
van, onderstreep titels en belangrijke dingeiL Besteed eveneens veel zorg aan uw werkschrijfhoek en uw klashoekje. \Vees over dit alles fler. Fierheid, vooral onder de
jeugd, is een teken van kranigheid en voornaamheid.
Verzorg tevens uw schrift- en proefwerken. Leer de
fouten netjes verbeteren. Een beduimeld, gekreukt, bevlekt
of slecht afgescheurd blad willen inleveren, getuigt niet
van de vereiste eerbied jegens zijn oversten.

SchoolbPlweften, mobilair en klaslokalen
Het is geen speelgoed en dit alles heeft geld gekost! Wie
het beschadigt door er in te kerven of het te beschadigen
is geen welopgevoede leerling( e). Onderzoek eens uw eigen
spullen! Zijn de hoeken van uw tekendriehoek nog gaaf?
Is uw potlood niet afgeknaagd? En hoe is het gesteld met
uw vloeipapier en uw schooletui? enz. enz.!
Sommige leerlingen kunnen het inktkokertje of het
deeltje van de lessenaar er rond toch zo hernorsen! Ze
overdekken het met inktspatten door er achteloos hun pen
naar toe uit te schudden! Dit betaamt niet. En doe dit zeker niet op de vloer! Denk bij dit alles aan uw woonkamer
thuis : moeder zou zoiets zeker ook niet dulden ...
c)
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Vergeet niet uw schoenen op de mat af te vegen vooraleer gij binnentreedt. Zo houdt gij veel stof en vuil buiten
{}e klas. Help uw lokaal rein houden. \Verp geen papier of
allerlei snippers op de grond, bv. bij het scherpen van uw
potlood. Daartoe dient de papierbak of -mand.
3.

Zorg voor kleren en voor uzelf

Fatsoenlijke mensen zijn rein over hun kleren en over
zichzelf. Aan de veren kan men doorgaans de vogel kennen! Doch daarover meer in volgende lessen.
Bij het binnenkomen worden de jassen en mantels zorgvuldig weggehangen. De mouwen uittrekken a. u. b. Doe
.steeds stofjas of voorschoot aan. Knoop ze dicht en veeg er
uw pen niet aan af! Is ze gescheurd, bevuild of ontbreken
er knopen, blijf er dan geen dagen lang mee lopen. Doe ze
aanstonds mee naar huis en laat ze wassen en verstellen.
\Villen wij eens eventjes onze kleding nazien? Stofjas
of voorschoot helemaal dichtgeknoopt? Geen vlekken?
Zijn de zakken niet volgepropt, vooral de broekzakken bij
jongens? Kunt gij een nette zakdoek bovenhalen? Zijn uw
.schoenen vandaag gepoetst?
En hoe is het gesteld met uw toilet en de netheid van
uw lichaam? Is het haar netjes gekamd? Zijn aangezicht,
hals en oren flink gewassen? HC' bt gij reine handen en vingernagels? Geen vuile knieën?
Zorg voor een voornaam uiterlijk. Het is uw plicht
.steeds flink gewassen en netjes gekleed in de klas te zitten;
het is niet enkel een bijzonder puntje van de wellevendheid
doch tevens van het allergrootste belang voor de hygiëne .
.OEFENINGEN EN LESVRAGEN
1.

2.
.3.

Regelmatige controle over lessenaar, boekentas, kleren en opschik van de leerlingen.
Oefeningen in het uithalen, hanteren en wegbergen van boeken .
Noem een vijftal fouten op die men begaan kan bij het hanteren van een boek.
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4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

Toon en zeg daarna hoe men een boek moet vasthouden als men
rechtstaand voorleest.
Noem 5 grote fouten op van een slordige leerling
a) bij het vePWaarlozen van zijn boeken;
b) bij kledij en toilet.
Hoe kan ik meehelpen om mijn klaslokaal rein en fraai te
houden?
Spreekoefening : Behandel uw boeken met zachtheid. Bespreek
bondig enkele puntjes.
Nog een spreekles : Bewaar de orde en de orde zal u bewaren.
Breng dit in verband met de wellevendheid en met de hygiëne
en uw vorderingen in de studie. Enkele zinnetjes is al voldoende.
Zoek in een verklarend woordenboekje de betekenis op van :
veeg, beduimeld, gekreukt, duikelen, kranig, praktijken. Gebruik deze woorden in een zin die in verband staat met de wellevendheid.
Een opstelletje : Wat er zoal uit de jas- en broekzakken van
broer Guido te voorschijn kwam ... Maak er geen dorre opsomming van en steek er wat orde en leven in. Het moet een leuk
•< défilé >> worden.

«Fair Play!»

4.

OP DE SPEELPLAATS

Op de speelplaats vooral komen onze correcte houding
en onze nette manieren vooral tot uiting tegenover onze
medelePrlingen. \Vellevendheid is trouwens in de eerste
plaats deugdbeoefening. Laten wij dit blijken door onze
beleefde taal, door onze minzame en welwillende omgang
met hen. l.\Iaar bijzonder in het spel komt ons karakter tot
uiting. Ook hier moeten wij bepaalde voorschriften in acht
nemen, zowel van de wellevendheid als van het «fair play»,
die met de eerste nauw in vcrband staan. \Vie zichzelf niet
kan beheersen, wie niet « sportief» kan zijn d.i. wie niet
kan winnen en verliezen, doet er lwst aan niet mee te
spelen.
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1.

Voor de schoolpoort

Vermijd te vroeg van huis weg te gaan, om niet vóór
een gesloten poort te staan. Zijt ge dan toch eens te vroeg,
speel er niet, om de voorbijgangers niet te hinderen en er
geen gevaar te lopen te verongelukken.
Het is onfatsoenlijk daar luidruchtig te staan praten, te
fluiten of te roepeiL Gedraag er u goed d.i. sta er kalmpjes
te wachten en houd de weg vrij op het trottoir. Verwijder
u zeker niet ergens in de omgeving om er in groepjes te
pleisteren met het doel er kwajongensachtig te doen!
2.

Bij het binnenkomen op de speelplaats

a) \Vees ordelijk èn deftig; loop noch storm de speelplaats op terwijl gij roept en al te luidruchtig doet. En vergeet niet te groeten! Een puntje van groot belang. Hoe
groeten wij? \V ij huigen lichtjes hel hoofd en kijken de
persoon beleefd en eerbiedig aan. Jongens, die nog een
hoofddeksel dragen, nemen dit geheel en al af; ook de
alpenpet!
Leg de boekentassen op de vensterbanken of in de rekken; nooit op de grond.
Het gebeurt natuurlijk ook dat men van uit de klas
komt en gaat spelen. \Vacht tot een teken gegeven wordt
om de rijen te ontbinden; doe dit kalmpjes en zonder geweld over de speelplaats te stormen.

b) Leer urinoirs en \V. C. netjes en fatsoenlijk te gebruiken! Dit behoort tot de regels van welvoeglijkheid van
alle ordentelijke lui! Klop eerst aan als gij de \Y. C. wilt
gebruiken en wacht even om er u van te vergewissen of
deze vrij is. Kijk vóór u in de urinoirs en verzorg uw toilet
vooraleer buiten te komen. Deze plaatsen moeten zindelijk
gehouden en onderhouden worden : werp in urinoirs geen
papier of boterhammen.

3.

Gedurende het spel

a) Kies een flink spel uit! \Yildemansspelen zijn· uit
den boze. Zulke ruwe spelen zijn maar oorzaak van twist

28

en onhebbelijke manieren! Ze kunnen soms heel gevaarlijk
zijn. En vooral geen z. g. u. trek- of handspelen a. u. b.!
Daar steekt vaak iets ongezonds achter! « Jeux de mains,
jeux de vilains! » Het is lelijk en onfatsoenlijk! Speel met
de leerlingen uit uw klas en van uw leeftijd.
b) Draag zorg voor uw kledingsstukken gedurende het
spel; stofjassen, sjerpen en petten hebben het soms nog al
eens te verduren! Gebruik ze dan ook niet om er mee te
spelen, en werp ze zeker niet op de grand. Het is onfatsoenlijk zich op de grond neer te leggen of te werpen.
\Y ees zindelijk op uw klederen, vooral als het geregend
heeft.
\Vees steeds beleefd tegenover uw makkers en
speelgenoten. Groet elkaar en noem elkaar bij de voornaam. Spot-, scheld- of bijnamen geven, klinkt zo liefdeloos, vooral als het gaat om een lichamelijk gebrek! \Vees
integendeel steeds minzaam tegenover elkaar en bijzonder
jegens nieuwe leerlingen, gebrekkigen en minbedeelden.
c)

d) Het gebeurt weleens dat men gedurende het spel de
surveillant onvrijwillig aanstoot of met de bal raakt. Ga
er dan aanstonds naartoe om u te verontschuldigen. Zeg
beleefd en ernstig : Excuseer me, a. u. b. :\I.; ~ Pardon, M.
~ Voeg er niet aan toe dat gij het niet met opzet deedt!!
e) Het valt al eens voor dat men door de surv. op de
speelplaats wordt aangesproken. Blijf dan op eerbiedige
afstand staan d.i. op ongeveer een halve meter. Jongens
nemen gebeurlijk het hoofddeksel af en houden de handen
niet in de zakken. Het is onbeleefd wanneer andere leerlingen dan naderbij of rondom komen staan om het gesprek
af te luisteren of om getuige te zijn van de mogelijke berisping. Dit mag zeker nooit wanneer de surv. een vreemd
persoon te woord staat. Als twee personen de weg versperren, gaat men er niet zo maar tussen door! .Yien zegt integendeel : Pardon, d.i., mag ik even door, a. u. b. "? of men
gaat zo mogelijk achter een persoon voorbij, als dit gaat
zonder te hinderen.
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f) Ook op de speelplaats zou men zich best kunnen
oefenen in het A. B. N. -Het is alleszins onbehoorlijk van
op 'n afstand luid te roepen en tevens met handen of
vingers te zwaaien om aan de surv. iets te vragen. Het is
terecht verboden en zeker tegen de regèls van de wellevendheid zich zonder toelating van de speelplaats te verwijderen.
Hier volgen enkele passende beleefdheidsformules
M., mag ik a. u. b. om de bal? (niet achter de bal!)
M., mag ik om mijn boterhammen in de klas, in het
studielokaal?
M., mag ik a. u. b. mijn handen gaan wassen?
Jongens en meisjes, die gezond zijn naar lichaam
en ziel, spelen op de speelplaats. Het is meestal verdacht
wanneer sommigen geregeld tegen de muur staan te dromen of er in 't geniep in een kleine groep staan te praten
en te fezelen!
g)

4.

Leren winnen en verliezen!

Vooral onder het spel leert men iemand goed kennen.
Dan zal men tonen wie men is. \Vij moeten leren sportief
zijn! Het is een bijzonder punt der wellevendheid zich
nauwgezet aan de spelregels te houden! De Engelsen noemen dit : Fair Play! d.i. eerlijk spel. Bedrog onder het spel
is onwaardig en het geeft een lage dunk van iemands karakter. Wil iemand bedriegen, doe dan alsof gij het niet
merkt, eindig de begonnen partij doch begin geen nieuwe
meer. Dit staat heel wat voornamer dan een eindeloos gekibbel of getwist.
Men speelt om zich te vcrmaken en te ontspannen, zelfs
als het spel het winnen tot uitslag heeft. Onderdruk steeds.
opwellingen van drift; wees niet kinderachtig blij bij het
winnen en misnoegd bij het verliezen ... Dit maakt u bespottelijk!
Het is verboden op de speelplaats om geld te spelen en
steeds en overal weze de inzet zo gering, dat winstgejag
geen prikkel zij tot spelen. Dit laatste kan van onschuldig
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kinderspel later, tot gevaarlijk kans- of dobbelspel leiden.
Ook bij het spel vormt men zich tot het latere leven.
Leg het spel niet aanstonds stil als gij aan de winnende
hand of aan het verliezen zijt. Dit zijn kinderachtige manieren. Hier juist moet men leren sportief zijn! \Vees niet
al te uitbundig en soms uitdagend als gij wint; zoek ook
geen twist of tracht niet te bedriegen als gij gedurig verliest! Vermijd verwijtingen, vloekwoorden en ruwe uitdrukkingen onder het spel en schreeuw niet overmatig.
Ontstaat er een geschil, dan trachte men dit op rustige
en kalme wijze te beslechten en zijn recht op eerlijke wijze
te verdedigen. \Vil een tegenstrever niet toegeven, men
stake daarom het spel niet en men geve gerust zelf eens
toe. \Vil niet steeds aanstonds hij de surv. uw beklag gaan
doen over prullerijen. Onthoud dat overdragers en verklikkers nooit gaarne gezien worden. Als toeschouwer boude
men zich steeds onzijdig.
Sommige leerlingen willen steeds het haantje-vooruit
en opdringerig zijn en bij de keuze van het spel altijd het
laatste woord hebben. \Vees integendeel gulhartig en begrijpend jegens anderen, vooral tegen zwakkere spelers,
die hun best doen. Sluit iemand, die u niet bevalt, daarom
niet uit. Doe al eens mee terwille van anderen, als gij zelf
geen lust hebt om te spelen en omgekeerd, staak het spel of
begin een ander om iemand aangenaam te zijn. Spelbrekers maken zich hatelijk; zij worden uiteindelijk overal
uitgesloten.
Dit alles is van zo'n groot belang voor uw opvoeding
tot voornaamheid en voor uw 'toekomst!
5.

Bij het einde van de speeltijd

Men zet aanstonds het spel stop als de bel gaat. Ga stil
in de rij staan, met gekruiste armen. In sommige scholen
wordt enkele minuten voor het einde van de speeltijd een
verwittigings,teken gegeven, dit om zijn voorzorgen te nemen. Op het einde van de speeltijd is het tijd om zich naar
de rang te hegeven en niet meer om naar de \V. C. of naar_
de pomp te lopen.
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Ga flink en recht in de rij staan, sluit aan en kijk vóór
u. Er is een tijd voor spel maar ook voor ernst en werk!
OEFENINGEN EN LESVRAGEN
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Leren groeten, en enkele andere passende handelingen uitvoeren; toelichten en bespreken.
Leren in beleefde vormen een toelating vragen en zich verontschuldigen.
Zoek nu eens zelf, na de uitleg welke u door de leerkracht werd
verstrekt, de betekenis op van : pleisteren, correct, ordentelijk,
toilet, urinoir, nauwgezet, fair-play, inzet, beslechten, opdringerig.
Zoek afleidingen en samenstellingen op van het woordje spel.
Spreekles : Een flinke leerling komt naar voren om de voorschriften van een nieuw spel te verklaren, misschien aan de
hand van een bordschets. Hij wijze tevens op de regels van het
« fair-play » en van de voornaamheid.
Wat is « fair-play » in het spel? Voorbeelden!
Stoot men de ... aan of raakt men ... bal, dan komt men ... dit
op ... en ... toon, wnder evenwel aan toe te voegen ...
Welke regels van de welvoeglijkheid dient men speciaal in acht
te nemen bij het gebruik van urinoir of W. C.?
Zoek drie fouten op welke gij persoonlijk begaat onder het spel
of op de speelplaats. Gij moogt ze gerust als bijzondere puntjes
optekenen en er naar streven deze gebreken te verhelpen.
Een paar vrije opstelletjes :
a) Een twist- of vechtpartijtje op de speelplaats, waarbij een
spelbreker, een driftkop, een bloedneusje en ... een « koud
bad» te pas komen.
b) Een ongeluk op de speelplaats ('n beenbreuk, 'n hevige
valpartij of 'n botsing.)
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«De beleefdheid is de moeder
uan de genegenheid. »

5.

IN HET BUREAU VAN DE DIRECTEUR(TRICE)

Het gebeurt al eens dat wij om een of ander reden, naar
het bureau van de directeur(trice) geroepen worden of er
om een toelating gaan vragen of er iets gaan overhandigen. Dit zal een beste oefening worden voor later en het is
van belang dat wij dit leren volgens de regels der wellevendheid. Zo zullen wij ons tevens oefenen om later op
voorname wijze een bezoek af te leggen of te verschijnen
in het bureau van de directeur van een bedrijf, waar wij
ons gaan aanbieden of voorstellen om wellicht als bediende aanvaard te worden. Zo leren wij dit van jongsaf ongedwongen, natuurlijk en zonder stijfheid of gemaaktheid in taal en houding. Dit is practische wellevendheid!
1.

Vóór wij er naar toe gaan

\Vij gaan niet zonder de toelating hekomen te hebben
'Wij trekken onze stofjas of voorschoot uit en doen jas of
mantel aan. \Vij zien eerst nog eens vlug ons toilet na :
haar, das, jas, handen in orde; klederen dichtgeknoopt?
\Vij kloppen op behoorlijke wijze aan d.i. hoorhaar
doch niet te hard of te zacht. 't Best gebeurt het door een
paar keren met de kneukel van de wijsvinger op de deur
te kloppen; nooit met een voorwerp of ... met de vuist! \V ij
blijven wachten tot men duidelijk hoot't : Binnen! Ja! enz.
\Vij kloppen ook ~ls de deur bij toeval openstaat en wij
gaan er niet binnen zonder dat men er ons uitdrukkelijk
toe uitnodigt. Moeten wij onze beurt afwachten en horen
wij binnen spreken, dan verwijderen wij ons enkele passen van de deur. Gesprekken afluisteren, al gebeurt dit nog
toevallig, is niet wellevend. Vóór wij binnenkomen, vegen
wij onze voeten af. Open de deur niet met geweld. Sommige personen kunnen dit niet behoorlijk. Jongens doen hun
hoofddeksel af vóór zij binnenstappen.
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2. Een verzorgde en voorname houding
Doe eerst de deur achter u dicht, blijf staan en groet
door een lichte hoofdbuiging en zeg dan : M. (zie aansprekingen). Ga niet naderbij zonder dat gij er door een woord
of een teken toe uitgenodigd wordt. Nader niet te dicht bij
de schrijftafel, doch blijf op eerbiedige afstand staa11.
Waarom?
Let op uw houding : ze verraadt veelal uw inwendige
toestand en men beoordeelt u wel eens naar uw eerste voorkomen, naar uw gelaatsuitdrukking en uw 'blik. De eerste
indruk, die men bij het bezoek van iemand opdoet, blijft
dikwijls bewaard en is vaak beslissend.
De houding van het lichaam weze steeds verzorgd : fiks
en natuurlijk, zonder stijfheid nochtans. Hier past geen
gymnastische of militaire houding in strekstand! Men rusté
echter niet op één been en men late zich niet al te los doorzakken; ook mag men niet achteloos tegen de muur of een
meubel aanleunen. - Het hoofd boude men rechtop, het
gelaat weze rustig en vriendelijk (ernst of lach waar het
past!). Vooral de blik we ze ruslig : leer iemand open en
vrij in de ogen kijken, doch doe dit niet te strak. Verstrooid
of zenuwachtig rondkijken getuigt niet van een goede opvoeding. Men moet de persoon, die ons aanspreekt, aankijken! - Bij het luisteren, hou de men de mond niet open :
dit is geen teken van snuggerheid! Geeuwen, terwijl iemand
ons aanspreekt, zou wel eens als een blijk van verveling
kunnen aanzien worden. Indien men toch moet geeuwen,
boude men in elk geval de hand voor de mond. - Sommige
pers'onen weten met hun handen geen blijf. Men boude ze
los langs de romp, niet op de rug en zeker nooit in de zakken! Het is ongepast de handen zenuwachtig te bewegen,
de pet rond te draaien of er overdreven gebaren mee te
maken. \Vat men ook nog moet vermijden, terwijl men
iemand aanspreekt : zich gedurig in de handen te wrijven,
er mee door de haren te woelen, iemand aan te raken, aan
kledingstukken te plukken of over het aangezicht te wrijven. Zeker, dit zijn meestal grote-mensengebreken, doch
onthoud, dat ze van kindsheen af worden aangeleerd! Men
R. Plasman : \Vees Voornaam.
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mag natuurlijk door eenvoudige en passende gebaren de
woorden onderlijnen, doch het IS niet fatsoenlijk zich daarom op de knieën te slaan, met de armen te zwaaien, de
vuisten te ballen, enz. - Houd de voeten niet altijd wijd
open : plaats ze niet te dicht bijeen als in een militaire
houding; de punten hou de men enigszins naar buiten.
:\Ien neme dit alles bizonder in acht wanneer men zo'n
bezoek aflegt, doch pas op, bij elke omstandigheid, op
school, op straat, thuis, op reis, op wandel lette men op
zijn houding! Een goede houding leert men immers door
een voortdurende zelfcontrole! Ze wijst ten anderen ook
op de opvoeding, die men genoten heeft, in welke mate
men zichzelf acht en eerbiedigt en op onze graad van zelfbeheersing.

3.

Het onderhoud

a) Ga pas zitten als men er u toe uitnodigt, en dank
aanstonds terwijl gij een stoel neemt : Dank U, l\1. - Ga
helemaal op de stoel zitten en rechtop; niet vooraan op een
hoek, schuin of scheef of voorover gebogen. Houd de voeten
tegeneen of op de grond gekruist. :\Iet de voeten slingeren
of de benen over elkaar leggen is niet bchoorlijk bij een
bezoek. - Leg de handen los op de knieën. Zit men dicht
hij tafel of bureau, leg de handen er dan op; het is niet
wellevend ze er onder te houden of ze dan vcrder op de
knieën te leggen. Hoc ook, vermijd elke houding, die gemakzucht verraadt!
b) Spreek luid en duidelijk in beschaafde taal en op
eerbiedige toon. Het past niet met een overste vertrouwelijk om te gaan; men moet steeds de vereiste afstand hewaren. V ergeet niet met « twee woorden » te spreken en
met de juiste titel, zonder overdrijving nochtans!
Voor de beleefdheidsformules, zie vorige lessen. Vergeel
ze niet!
Bekomt men al eens de gevraagde toelating niet of wordt
men berispt, wees daarom niet onbeleefd in woorden en
gebaren. De wellevendheid vereist dat men zelfs dan nog

35

bedankt bij het heengaan. Het gebeurde trouwens altijd
om uw bestwil, al kondt gij het dan niet begrijpen.
\Vordt gij gevraagd een boek mee te nemen of met een
boodschap belast, laat het niet merken dat het u onaangenaam zou zijn; integendeel, zeg : «~Iet genoegen. Gaarne.
Tot uw dienst, ~1. »
Leer zonder omwegen, vrij en beleefd, de reden van uw
bezoek opgeven. Maak uw bezoek zo kort mogelijk en sta
op als de directeur(tricc) dit doel.

c)

Bij het weggaan.

Zet de stoel weer op zijn plaats, groet door lichtjes het
hoofd te huigen, draai u om en ga naar de deur toe; niet
achterwaarts gaan! Draai u daar nog even om en groet
nogmaals terwijl ge de deur zachtjes opent. Jongens zetten
pas hun pet op als ze helemaal buiten zijn. Yergeet niet de
deur weer zachtjes en volledig dicht te doen.

OEFENINGEN EN LESVRAGEN
1.
2.
3.
4.
5.
ti.

Rechtstaande en neerzittende houding in de klas leren uitvoeren,
en deze bespreken.
Uitbeelden van zo'n ingebeeld bezoek in de klas. Acteren!
Bij het binnenkomen in het bureau, moet een fatsoenlijke leerling (e) op drie punten letten. Welke?
Spreekoefening over een passende houding bij een bezoek.
Geef 3 punten op welke men bij het neerzitten in acht moet
nemen. Noem 5 fouten op die daarbij dikwijls voorkomen.
Zeg waarom het onwellevend of ongepast is :
- Met een sleutel op de deur kloppen.
- Zijn stofjas aanhouden.
- Als de deur openstaat, kloppen en binnengaan.
- Verstrooid rondkijken als men u aanspreekt.
- Tegen de muur aanleunen.
- Verlegen het hoofd buigen als men iemand aanspreekt.
Onachtzaam de deur open laten staan als men weggaat.
- Op een vertrouwelijke toon spreken en jijjouwen.
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7.
8.

Doe het verschil uitschijnen :
vrijpostig - ongedwongen en natuurlijk - stijf en verlegen.
Doe het belang uitschijnen van zo'n bezoek voor het later leven.

«Maak uw schoenriemen los,
want deze plaats is heilig. »·

6. IN KERK OF KAPEL
Nergens is men er meer toe gehouden voornaam te zijn
dan in het Huis des Heren. Hier moeten al onze uitwendige
handelingen de weerspiegeling zijn van onze diepste gevoelens van eerbied. \Vant deze plaats is niet enkel heilig,.
doch daar is Christus wezenlijk tegenwoordig! - \Yie de
grote eer te beurt valt bij een zeer hooggeplaatst persoon
op bezoek te mogen gaan, waakt er trouwens angstvallig
over de voorschriften der wellevendheid niet te overtreden!
1.

Op weg naar kerk of schoolkapel

\Vees ernstig en ingetogen. Luidruchtig praten, lopen of
stoten past niet als voorbereiding tot zo'n hoog bezoek.
Verzorg eveneens uw kleding : ze weze eenvoudig, net en
zedig. Geen stofjassen of turnschoentjes aanhouden, a.u.b.!
Trek jas en mantel aan. In de kerk komen in hemdsmouwen of in pullover staat niet voornaam! \V ij leggen immers nergens een bezoek af in verwaarloosde kledij of
opschik.
2.

Bij het binnenkomen

\Vij zorgen er voor steeds op tijd aanwezig te zijn : te
laat komen is ook hier onwellevend. \Ve openen zonder geweld de kerkdeur en de jongens ontbloten het hoofd
vooraleer binnen te stappen. Voor meisjes en vrouwen is
het oneerbiedig blootshoofds in de kerk de godsdienstplechtigheden bij te wonen.
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Wijwater nemen wij met wijs- en middelvinger. Steek
de hand niet te diep in het water, zodat gij het om u heensprenkelt. Als wij er aan familieleden en bekenden aanbieden (nooit aan vreemden!) doen wij dit vriendelijk en
beleefd, doch zonder spreken. Zeg dus niet : A. u. b., M...
Verder gaan wij ingetogen naar het midden toe, geest
en hart gericht op het H. Sacrament en knielen er.
3.

Enkele algemene voorschriften

a) Bij het knielen : Wij knielen met de rechterknie
tot op de grond, de romp en het aangezicht volledig naar
het alta-ar gekeerd en wij buigen het hoofd. Is de H. Eucharistie uitgesteld, dan knielen wij op beide knieën en wij
buigen romp en hoofd diep neer. Wij vermijden met de
knieën te « knikken » of ons aan stoel of bank als bejaarde
personen vast te houden. Wij knielen telkens als wij
voorbij het altaar komen waar het H. Sacrament is uitgesteld. Gedurende de plechtigheid gaan wij op beide knieën
zitten op stoel of bank. Het is oneerbiedig een voet op een
sport van de stoel te plaatsen terwijl men voorover gebogen met armen of ellebogen op de leuning rust.
b) Bij het neerzitten :Leer uw stoel zonder gestommel
om te draaien; oefen u er in, bij het neerzitten een voorname houding aan te nemen. Laat u niet doorzakken. Vermijd de benen al te ver uit te spreiden of de voeten op de
sporten van andermans stoel te plaatsen. Dit laatste hindert
de persoon die vóór u zit. Met uw stoel achteruit zitten
wiegen, is ook onfatsoenlijk, vooral in de kerk.

Wat wij stellig nog moeten vermi}den.
In de kerk wordt niet gcsproken en wij vermijden mekaar te groeten; ten hoogste gebeurt dit door een nauw
merkbaar knikje en een glimlach.- Achteraan in de kerk
blijven staan, met de handen op de rug of ... in de zakken,
getuigt van een slechte opvoeding en dit laatste is zelfs
onbeschoft en boers, ja, beslist oneerbiedig.
c)
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De kerk is immers de plaats van inkeer en gebed, en
moeten wij in de eerste plaats eerbiedig zijn tegenover
God, men kan ook de gevoelens van de gelovigen aanstoot
geven door ons onbehoorlijk gedrag en door onze opgepaste kleding en houding.

4. Onze houding gedurende
oefeningen .

belangrijke

godsdienst-

.:\'eem de vcreiste houding aan door de liturgie voorgeschreven m. a.w. sta recht, zit neer of kniel waar het past;
wil geen uitzondering maken als om u te doen opmerken ...
Tijdens het Evangelie staan wij flink recht uit eerbied
voor het \Voord Gods! En maak de kruisjes op voorhoofd,
mond en borst met overtuiging en zorg.
Gedurende de Consecratie, de Nuttiging of de Zegening
met het Allerheiligste bewaren wij de meest plechtige stilte,
d.i. de grootst mogelijke ingetogenheid zonder eender
welke beweging te rnakeiL Vcrmijd dan eveneens het snuiten van de neus en het hoesteiL \Vij aanschouwen dan
eerbiedig de H. Hostic of de Kelk en wij zeggen stil bij onszelf : «Mijn Heer en mijn God» of «Mijn Jezus barmhartigheid» ofwel : « Heer ik hen niet waardig ... » Sommige
leeilingcn doen dit verkeerd en menen heel de tijd het
hoofd diep tot op de leuning van stoel of bank te moeten
gebogen houden ... als deden ze een dutje!
Bij het naderen van de H. Tafel : wij kloppen gewoonlijk eerst driemaal op de borst ten teken van rouwmoedigheid en gaan daarrut rustig en ingetogen naar voren; de
heide handen houden wij lichtjes gestrekt niet ver onder
de kin, of vouwen de handen of kruisen de armen voor
de horst.
Naar het sermoen luisteren wij met aandacht en wij
zorgen er voor de predikant niet te hinderen door te laat
binnen te komen, te spreken, te hocsten of de stoel te verschuiven. Het ware onbeschoft zich tijdens het sermoen te
verwijderen.
Aan de biechtstoel zijn wij ernstig en stil en wachten
er geduldig onze beurt af. Iemand willen voorgaan is onbeleefd en kinderachtig.
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nronfpn het ro::enhoedje oj' de litanie hardop gebeden,
dan bidden wij mee, zonder echter luide te roepen of achterna te komen. Hetzelfde geldt voor de gezamenlijke
gezangen.
~Vie in een processie meegaat, vergeet niet dat hij het
H. Sacrament begeleidt, hoever hij er ook moge van verwijderd zijn. Hij neme dus een eerbiedige en voorname
houding aan. Hij kijke niet overal nieuwsgierig rond. De
toeschouwers toewenken, -knikken of -lachen is onfatsoenlijk. Hij drage behoorlijk wat hij in de hand heeft : lantaarn, vaandel en bec ld.
Wordt het A.ller/zeiligste, ook bij een bediening, rondgedragen, dan knielen de toeschouwt>rs neer en zwijgen
ingetogen.
Bij rouwdiensten, huwelijks- oj' comnwnieplechtiglzeden
c.a. vergeten de gelovigen soms dat ze in de kerk zijn. Ze
durven er luidop praten, soms ongepast opmerkingen maken, hoven op de stoelen staan om heter haar nieuwsgierigheid te voldoen. De kerk is geen vergaderplaats noch een
feestzaal, waar een « défilé » in ogenschouw wordt genomen! Dit zijn jammerlijke misbruiken, die, hoe jong gij
ook zijt, reeds hebt kunnen vaststellen. En het is zeker niet
voornaam!
1Vij gaan nooit naar de kerk ::onder gebedenboek of
ro::enkrans. \\'ij proppen ons missaal niet op met bidprentjes, waarin wij gedurig gedachtenloos en verstrooid
zitten te bladeren.
Laten wij onze huren niet storen door een hele tijd ons
rozenhoedje te ontwarren en er mee heen en weer te slingeren. Xeem in acht wat u in vorige lessen reeds gezegd
\vcrd over de wellevendheid hij het gebed.
5.

Bij het naar buiten gaan

Het is onfatsoenlijk de kerk te verlaten vóór het einde
van de plechtigheid o.m. vooraleer de laatste zegen gegeven werd in de H. i\Iis. Beleefde personen gaan ook niet
weg vooraleer een bezoek volledig ten einde is. \Vij knielen en maken eerbiedig een kruisteken en gaan in stilte
buiten.
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OEFENINGEN EN LESVRAGEN
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Enkele handelingen z.a. knielen, handen vouwen, op de borst
kloppen nog eens flink hevhalen en bespreken.
Iemand komt gedurende het sermoen binnen en gaat vooraan
in de kerk plaats nemen. Welke fouten begaat hij tegen de
wellevendheid en verklaar.
Hoe moet men wijwater nemen en aanbieden bij het binnenkomen in de kerk?
Noem 3 voorschriften der wellevendheid en tevens 3 fouten op
bij het neerzitten in de kerk.
Hoe moet men knielen en welke fouten begaan dan vele jongelieden?
Zoek de fouten op die gij persoonlijk het meest bedrijft bij het
ter kerke gaan. Overloop daartoe eens gerust nr. 4 van de les.
Geef twee redenen op waarom wij in de kerk moeten eerbiedig
en ingetogen zijn.
Dictee van nr 2.
Lees nr 4 waar het past in de gebiedende wijs enkelvoud.
Enkele opstelletjes :
a) Bij de begrafenis van een schoolmakker.
b) Een plechtige Communie in de kerk.
c) Biddag! Beschrijf het altaar en de mensen die er vol eerbied komen bidden.

« lVees blifde in den Heer.»

7.

IN DE FEESTZAAL

Op school moeten wij ons eveneens ordentelijk leren
gedragen in de feestzaal. Velen kunnen dit niet. Zij menen
dan altijd los en uitgelaten te mogen zijn ... Al heerst er
dan een opgeruimde stemming en al hoort onze houding
dan niet zo gemeten te zijn, toch hebben wij ons te voegen
naar zekere bepaalde regels van fatsoen en hoffelijkheid.
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Ja, wij moeten ook leren ... een feest bijwonen! Wie gedurende een feest of spreekbeurt door zijn onhebbelijk gedrag buren, sprekers of spelers hindert, is onwellevend!
1. Bij het binnenkomen
\Vij treden ordelijk en zoveel mogelijk zwijgend de
zaal binnen, zeker niet terwijl wij al te luidruchtig praten
of al te drukke bewegingen rnakeiL Hoed of pet worden
afgenomen.
Het is onfatsoenlijk te duwen en te stoten om het eerst
binnen te zijn en aldus anderen te verdringen en te hinderen. Soms komen hierbij ergerlijke toneeltjes voor, ook
onder volwassenen, wat wijst op een volslagen gemis aan
goede opYoeding! Is er veel volk, dan schuiven wij kalmpjes door en dringen niet om vóór iemand anders neus, de
beste plaatsen weg te kapen! \V ij zetten daarbij de rij stoelen niet overhoop. Het is onwellevend op gereserveerde of
besproken plaatsen te gaan zitten, zonàer daartoe uitgenodigd te zijn. Zoals wij het op school zullen leren, zullen wij
het ook later doen!
\Vij bieden desnoods aan meerderen en ouderen een
stoel aan of gaan er een halen en bieden gebeurlijk zelfs
onze plaats aan! Tracht steeds op tijd te zijn. X iets hindert
meer een feest dan telaatkomers. Zijn wij dan toch eens
te laat, dan komen wij stil en ongemerkt mogelijk binnen
en wij gaan niet meer tot vooraan, tenzij men er ons uitdrukkelijk toe uitnodigt en wij er volstrekt nodig zijn.

2. In de zaal
Vóór het begin onderhouden wij ons gezellig met onze
buren, d. w. z. met degenen die zich naast ons bevinden,
zonder uitbundigheid nochtans door ons al te vrij te gedragen of te spreken met of te roepen naar personen, die ver
vóór of achter ons zitten.
Komen in sommige vergaderingen of feesten voorname
overheden of gevierden de zaal binnen, dan eist de wellevendheid dat wij aanstonds rechtstaan, zonder lawaai van
stoelen of wat ook. Er heerst dan onmiddellijk een volkomen stilte of er wordt toegejuicht. Zo bv. als de spreker op
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het podium komt. Deze toejuichingen, ook na spreekbeurten of vertoningen, mogen nochtans niet al te luidruchtig
zijn door al te geweldig in de handen te klappen of te
roepeiL
Leer aandachtig luisteren en alles vcrmijden wat sprekers of spelers hinderen of vcrstrooien kan, o.a. door te
praten, voortdurend de neus te snuiten, rond te kijken,
anderen te groeten of toe te wenken, de stoel te verschuiven, hardop en ongepaste opmerkingen te maken, te laclwn
waar het niet past, te lezen, te geeuwen of ... te slapen! Dit
alles kan aanzien worden als een teken det men zich vcrveelt. Als dit dan werkelijk zo is, zal een wellevend per:;;oon
dat nog niet laten blijken. Het is soms erg kwetsend voor
sprekers of spelers en het hindert ook de toehoorders!
Het is ook onfatsoenlijk gedurende 'n spreekbeurt, vertoning en vooral 'n muziekuitvoering de zaal, zonder dringende noodzaak te verlaten. \Yij maken geen misbruik van
snoepen gedurende \let feest : het papiergeritsel verstrooit.
Liefst nemen wij wat versnaperingen gedurende de pauze,
doch wij werpen de papiertjes van caramels en pralines of
schillen van sinaasappelen niet op de grond. Gedurende de
pauze blijven wij zoveel mogelijk zi tte11. Telkens naar
buiten willen, voortdurend van de ene naar de andere kant
lopen, kan de zaal overhoop zetteiL En het doet bclacheUjk
en kinderachtig aan.
3.

Tijdens een plaatsafroeping of een prijsuitreiking

Bijna alles wat hierhown opgesomd werd, geldt natuurlijk in de eerste plaats voor de wellevendheid in de feestzaal van onze school. \Yij moeten er vooral leren tuchtvol
binnentreden, er kalm blijven nel'rzitten en niet te luidruchtig praten.
Bij naamafroeping of prijsuitdeling luisteren wij aandachtig toe en komen, als het onze beurt is, ernstig en
bescheiden naar voren. \Yij gaan tot vóór de overste staan,
op eerbiedige afstand, groeten eerst en treden een pasje
nader. Wij nemen de erekaart of prijshoeken met de rechterhand in ontvangst. Grijp er niet naar en vergeet niet te
danken. Mompelniet een dankwoord maar zeg het op dui-

43

delijke toon. Leg daarop aanstonds boeken of erekaart in
de linkerhand. Zo hebben we de hand vrij om deze gebeurlijk te kunnen toereiken als men er ons een aanbiedt om de
onze te drukken en ons te feliciteren! V ergeet ook "hier niet
te zeggen : Dank U, M. En men mag dH duidelijk horen!
Spreekt men u verder aan, leer dan vrij en onbevangen eén
passend en beleefd antwoord te geven! Na gegroet te hebben, verwijderen wij ons kalmpjes naar onze plaats. -Bij
dergelijke plechtigheden zorgen wij voor een passende en
verzorgde kleding en opschik, en wij vergeten onze handschoenen niet.
Allemaal «kleinigheden», doch die een kenmerk zijn
van een goede opvoeding.
4. Bij het verlaten van de zaal
\Vij vermijden alle uitgelatenheid en stoten stoelen
noch banken dooreen. \Vij stoten niet, noch dringen om het
eerst buiten te zijn. Kalm en tuchtvol wachten wij onze
beurt af om naar buiten te gaan.
OEFENINGEN EN LESVRAGEN
1. Leren naar voren komen om erekaart of prijsboeken te halen;
leren groeten, prijzen in ontvangst nemen, bedanken. Bespreken en toelichten. Eenvoudig en ongedwongen!
2. Noem vijf fouten die soms begaan worden bij het binnenkomen.
3. Hoe moet men zich gedragen vooraleer het feest begint?
4. Wat dient men te doen als men te laat komt?
5. Is het wellevend toe te juichen? Waarom? Hoe moet het nochtans gebeuren?
6. Hoe kan men buren, spelers of sprekers hinderen?
7. Waarom is het onwellevend als men zonder dringende noodzaak
gedurende het feest de zaal verlaat?
8. ::Vlag men snoepen in de zaal? Bespreek.
9. Hoe neemt men een erekaart of prijsboek in ontvangst?
10. Wellevend zijn wil in de eerste plaats zeggen : eerbiedig en minzaam zijn. Toon dit door enkele voorbeelden uit de les aan.

De Wellevendheid ts de bloem der christelijke naastenliefde.

II. WEES VOORNAAM OP STRAAT
« BPfPr alleen dan in kwaad
gezelschap.»

8.

DE SCHOOL IS UIT!

Op school of thuis staan wij doorgaans onder geregelde
controle. \Vij zijn er dan meer toe genoopt de regels der
wellevendheid stipt na te leven! Op straat ontbreekt meestal dit toezicht. \V e wanen er ons onbewaakt! ... En sommige leerlingen maken daarvan misbruik. Bij het verlaten
van de schoollijken Zl' niet zelden op een bent uitzwermende jongens en meisjes, die zich verder, op wat al te
vrije, ja soms erg onfatsoenlijke wijze gedragen! \Vant ook
op straat moeten wij leren voornaam zijn, willen wij niemand hinderen of onaangenaam zijn en willen wij doorgaan voor welopgevoede kinderen en jongelui!
Hier volgen weeral een hele boel kleinigheden. Doch
onthoud, dat het leven meestal uit zulke kleinigheden bestaat! Ook op het stuk van de voornaamheid!
1.

Bij het verlaten van de school

Vooraleer de schoolpoort huiten te stappen, zorgen wij
er steeds voor dat onze klederen in orde zijn! \V ij knopen
jas en mantel dicht, jongens zetten de pet op en maken
hun opschik zo goed mogelijk in orde! Het is onfatsoenlijk
dit alles nog te willen doen, tl'rwijl men huitenstapt!
Neemt ge sommige hoeken mee naar huis, berg die
d:1n liefst in de boekentas weg of houd ze ordelijk in de
hand. Dit laatste is in vele scholen terecht verboden. Men
zou ze aldus kunnen beschadigen en er is nog meer gevaar
daartoe door ze onder jas of mantel te vcrhergen!
\V ij vergeten nooit te groeten! Bij jongens vooral schijnt
de groet, samen met het hoofddeksel. .. uit de mode geTaakt!. .. Velen echter zijn de vcrkeerde mening toegedaan
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dat de groet uitsluitend bestaat uit het afnemen van pet
of hoed!
Ontbind kalmpjes de rijen zonder buiten te stormen, te
roepen, te lopen of te fluiten. Deftige personen lopen doorgaans nooit op straat!

2.

Onze houding op straat

\Yij blijven op het voetpad gaan. \Yij vermijden zeker
midden op straat te stappen of voortdurend deze te kruisen. Doen wij dit wel, dan hinderen wij het gerij en het is
alsof wij de straat voor ons alleen opeisten .. En het is
bovendien zeer gevaarlijk.
\Vij stappen door, alleen of met een paar medeleerlingen. Haast u langzaam, weze hier de leus! \V ij vermijden
in groepjes aan mekaar te klissen en op deze wijze de
Yoorbijgangers te hinderen of van het trottoir te duwen.
\Vij gaan recht naar huis en volgen de aangeduide weg;
zonder toelating mag men geen omwegen maken! \Vij bedwingen een al te grote nieuwsgierigheid en blijven niet
telkens voor een uitstalraam neuzen of bij de minste gebeurtenis samenscholen!
Geen straatmanieren a. u. b.! Op weg naar school of
naar huis « spelen» wij niet op straat, d.i. aan mekaar
trekken, stoten, plagen of vechten! Luidkeels lachen of
praten, zodat men ons van ver hoort afkomen, doet ons
terecht voorkomen als uitgelalen en weinig deftig! \Vij letten ook op hetgeen wij op straat vertellen : de muren hebben soms oren ... Kwajongensstreken of onbeschoftheden
uithalen is niet enkel onwellevend, doch het wordt door
de politie bestraft zodat wij onze persoonlijke naam, die
Yan onze ouders en vooral die van onze school in het gedrang brengen !
Op straat wijzen wij niet met de vinger, zeker nooit
naar personen. Ook is het onwellevend, als wij een persoon voorbij gcstapt zijn, te blijven stilstaan, ons om te
keren en deze na te gapen of na te wijzen!
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\Yij leven eveneens de voorschriften van het verkeer
:Stipt na. Zij zijn ingegeven door de bekommernis niemand
te hinderen noch in gevaar te brengen! Het is dus wellevend deze in acht te nemen, ook uit eerbied voor het gezag!
Fietsers moeten daar speciaal op letten. Zij moeten tijdig
bellen, mogen niet te rap rijden, de voorbijgangers niet
hespatten of deze niet doen uitwijken als dit kan vermeden
worden.
3.

Een flinke gang!

Zoals wij een goede houding Lij het sl'aan en het zitten
dienen in acht te nemen om deze in te oefenen, evenzo ïs
het van belang onzt' houding hij het gaan dj. onze persoonlijke gang te verbeteren. Yan jongsaf aan moeten wij er
ons op toeleggen onze gang te vormen! Deze heeft iets persoonlijks. Herkent men trouwens niet iemand van ver
reeds aan zijn gang? :\Ien zal er meestal en terecht het karakter, de graad van opvoeding en voornaamheid van
iemand uit afleiden.
Hoe het eigenlijk hoort volgt hierna in bizonderheden.
Doch onthoud vooral dit : betracht een eenvoudige, sierlijke doch natuurlijke gang.
\Yij houden het lichaam rechtop, toch lichtjes voorover,
ongedwongen en niet gestrekt als in militaire mars! De
borst wordt even vooruitgebracht, de buik ingetrokken. Het
hoofd rechtop zonder stijfheid. De armen zwaaien wij los
~en regelmatig langs de romp; de voeten keren wij even
naar huiten bij het stapper1. \Yij gaan op het voorste deel
van de voet. De passen mogen noch te groot noch te klein
zijn, doch in overeenstemming met onze leeftijd. Bij kinderen en jonge lui we ze de gang levendig, zwÜ'rig en opgewekt, doch vooral eenvoudig en ongekunsteld! Belangrijk
zijn hier de lessen in de lichamelijke opvoeding : wie zich
hier inspant om flink te marcheren zal zeker een onberispelijke gang verwerven.
Talrijk zijn de fouten bij het gaan. Hier volgen er enkele. Kunt gij ze bij iemand thuiswijzen ... of herkent gij
_ze misschien bij uzelf?
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Vermijd te grote stappen te nemen of... te kleine, te
trippelen, te huppelen of ... voort te sluipen. De voeten te
ver naar buiten of naar binnen plaatsen kan soms komisch
aandoen! \V ie de romp stokstijf houdt, heen en weer
zwaait, de armen geweldig beweegt of de rechterarm gekunsteld voor zich heen zwiert en daarbij het hoofd ietwat
achterover houdt, wordt terecht aanzien als een trots en
hoogmoedig persoon! Al eens iemand loom en waggelend
zien voortschrijden? Sommigen slepen de voeten en jongens schoppen soms tegen alles wat hun in de weg ligt!
Vermij<d rug of schouders op te trekken, het hoofd terneergeslagen laten hangen en gedurig naar de grond te kijken.
~Iet de handen op de rug gaan of deze in de zakken en
Yooral in de broekzakken houden, is bepaald boers!
4.

Nette manieren als wij iemand vergezellen

Ook op schoolwandeling, als wij in rijen met onze medeleerlingen op straat komen, nemen wij de voorschriften
der wellevendheid in acht d.i. wij zijn tuchtvol en voornaam! Het mag er dan zeker gezellig aan toegaan, doch wij
vermijden luidruchtig te praten, zodat men het geroep en
geraas van ver hoort aanzwellen! \V ij zorgen er voor de
rijen steeds aan te sluiten, kijken vóór ons en spreken niet
gedurig met de leerlingen achter ons om niet te strompelen
of te struikelen. Het is een hele kunst netjes op straat in
groep te verschijnen en het vmagt veel oefening en oplettendheid, willen wij de leerkracht, die ons vergezelt, niet
beschamen.
b) Vcrgezellen wij iemand op skaat b. v. vader of moeder, overste, vreemde, oudere persoon of dame, dan laten
wij ze aan onze rechterzij1de gaan, doch op het voetpad de
gemakkelijkste kant d.i. doorgaans de muurzijde, ongeacht
of het links of rechts van ons is.
Komen wij meerderen of oudere personen tegemoet,
dan wijken wc even uit; wij laten hun altijd de gemakkelijkste kant om voorbij te gaan; is er druk verkeer of is
het trottoir al te smal, dan blijven wij even stilstaan of
stappen omzichtig van het voetpad om deze personen te
a)
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laten voorbijgaan. Hetzelfde moeten wij doen t. t. z. wij
blijven even stilstaan, als wij hen in een smalle gang of
op een trap ontmoeten. Bij het uitwijken, het voorsteken,
het aanstoten of aanlopen van iemand op straat, verontschuldigt men zich steeds en men zegt : Pardon. - Excuseer!
c) \Vandelen wij met om het even wie op en neer, dan
verwisselen wij niet voortdurend van «beleefde» kant
t. t. z. wij willen niet telkens deze persoon aan onze rechterzijde laten. \Vij keren ons telkens om met het aangezicht
naar mekaar toe. Moeten wij samen een gebouw binnengaan, dan haasten wij ons om zelf aan le bellen, of om de
deur te openen als het past; wij laten de anderen de voorrang om het eerst binnen te treden en zeggen op bescheiden
wijze terwijl wij met de hand naar de deuropening wijzen :
Na u, .M. - Aan U de eer. - Asjeblieft! ... enz. Evenzo
handelen wij bij het opstijgen van een trap; bij dames
gaan wij dan echter voor.
Opgepast! Geen mooidoenerij hier! Geen officieel gedoe
of bespottelijke plichtplegingen met buigingen en reverenties! Dit alles moet integendeel op heel eenvoudige en ongekunsteMe wijze geschicden en gezegd! Simpele wellevendheid en goede manieren! Zonder omhaal, zonder vertoon! Maar dit vraagt veel oefening en goede wil.
OEFENINGEN EN LESVRAGEN
1. Vooraan in de klas onze gang bespreken. Leren uitwijken, vergezellen, om excuus vragen, enz.
2. Toon het belang aan van de lessen in de lichamelijke opvoeding
voor wat het marcheren betreft in verband met de voornaamheid.
3. Bij het verlaten van de klas moeten wij op elk van de volgende
puntjes letten : op klederen, boeken, groeten, rijen ontbinden.
Spreek over elk in verband met de wellevendheid.
4. Verklaar de woorden :straatjongens, straatmanieren, straatmus,
straatschennis, straatvuil. Gebruik ze in passende zinnetjes.
5. Deze persoon heeft een losse, fiere ... gang. Geef nog een tiental
andere bijvoeglijke naamwoorden op, in gunstige of ongunstige
zin, die bij het woord « gang '> passen.
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6.

Van kindsbeen af leren wij onze gang aan. Noem nu eens de
verschillende punten op waarop wij moeten letten in verband
met onze houding van het hoofd, de romp, de armen, de voeten
en noem telkens een paar fouten op.

7.

Leerlingen die per fiets rijden hebben eveneens zekere regels
der wellevendheid in acht te nemen. Noem er een drietal op.
Doe het belang uitschijnen van een verzorgde houding bij het
gaan.
Leerlingen gingen op schoolwandeling en verwekten op straat
bij de voorbijgangers opspraak. Zeg welke fouten ze bedreven.
Spreekles over nette manieren op straat : een leerling komt
voor de klas vertellen hoe men iemand moet vergezellen, tot
aan huis begeleiden. Hij bespreekt tevens enkele fouten in verband met de z.g.n. straatmanieren en kwajongensstreken.
Een paar vrije opstelletjes :
a) Straatjongens vechten naar hartelust! Het stuift er in het
rond, tot plots een poEtieagent opdaagt ... Alarm! ... doch
te laat voor de twee vechtersbazen! De « man der wet n is
per fiets ... en weldra worden ze allebei bij de kraag gevat ...
Zoek zelf een passende titel en ontknoping.
b) Belletje-trek! ... doch op zekere avond stond renteniertje
Vantamme op de loer. En Rik werd onverwachts bij de
kraag gevat. En vader en de politie kwamen er bij te pas ...
Lees nr 4 in de aanvoegende wijs.

8.
9.
10.

11.

12.

«~Vat

mpn niet sparen moet,
Dat is de rand uan zijnen hoed!»

9.

HOE IEMAND GROETEN EN AANSPREKEN
OP STRAAT?

Op straat komen wij met veel personen in aanraking.
Wij ontmoeten en groeten hen, wij drukken hun soms de
hand en spreken hen aan of wij vragen of vcrstrekken hun
inlichtingen ... Dit alles hoort echter ook volgens bepaalde

51

voorschriften der wellevendheid, willen wij niet doorgaan
voor achterlijke en ongemanierde personen. Sommigen
onder ons aanzien deze beleefdheidsregels wellicht voor
grote-mensenmanieren! Ten onrechte nochtans! Vroeg begonnen, is oud gewend! \Vant sommige volwassenen kunnen nog niet eens bchoorlijk groeten of de hand drukken
en bezondigen zich niet zelden aan de meest elementaire
regels van fatsoen en hoffelij kheid, zelfs bij het aanspreken van personen op straat... Men neemt het tegenwoordig
niet meer zo nauw, zeggen anderen; maar ze vergeten
dat ze zich soms veel nadeel toebrengen door het veronachtzamen van deze voorschriften! \Yant met de hoed in
de hand, komt men door heel het land!
1

1.

Het groeten

·wie groeten wij?
\Ve groeten alle overheden en geestelijken (ook onze
gewezen oversten),
buren en kennissen en ten lande alle volwassenen,
de personen, die ons groeten, al kennen wij ze niet,
de mensen, die gegroet worden, door degene die ons
vergezelt of omgekeerd,
het lijk in een begrafenisstoet,
de regimeutsvlag en de leden van de koninklijke familie,
de H. Eucharistie Ü1 processie of bij bediening.
Onthoud : Beter is het eens te veel, dan te weinig te
groeten. Pas op, men kan het u ten kwade duiden, zelfs als
gij door verstrooidheid verwaarloosd hebt te groeten!
\Vees niet spaarzaam met uw groet, doch leer de juiste
maat houden. :\laak u dan ook niet bespottelijk door er al
te kwistig mee te zijn!
a)

Hoe groeten wij?
1° Buig lichtjes hel hoofd. Niet «knipmessen» a. u. b.
Heel de romp voorover buigen bij een gewone groet op
straat, is gemaakt en slaafs!
2o Kijk de persoon aan, die ge groet! Vriendelijk voor
goedbekenden, ernstig en eerbiedig voor oversten. Leer de
b)
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te groeten personen in het aangezicht kijken, want het is
onbehoorlijk naast of vóór hen te zien, als men groet. Aan
vrienden en goede kennissen zegt men daarbij een « goeie
dag» of men noemt ze ook wel bij hun voor- of familienaam : Dag, Frans! - Dag, M. Stevens! of kortweg : :\1.
(zie aansprekingen).
Doorgaans groet men zwijgend, zeker alle oversten,
maar men mag hun gesproken groet beantwoorden. Men
zegt dan : Dag, M.- Voeg er hun naam dan niet aan toe,
wel hun titel s'Oms, b. v. : Mijnheer de Burgemeester! Of
men zegt kortweg : M. (zie aansprekingen).
3" Mannen en jongens nemen hoed of pet af. Neem het
hoofddeksel op natuurlijke wijze af, niet te vlug noch te
traag, steeds volledig, zodat de arm een stompe hoek vormt,
maar niet zo diep, zodat men de voering van hoed of pet kan
zien. Het is onfatsoenlijk !het hoofddeksel slechts eventjes
op te heffen, aan te raken of er tegen aan te tikken als voor
een militair saluut. Het doet bespottelijk aan het hoofddeksel in de hoogte te heffen! Doorgaans nemen wij hoed of
pet met de rechterhand af, doch gaat de persoon u rechts
voorbij, dan doen wij zulks met de linkerhand om te vermijden dat wij door de rechterhand en -arm, de persoon
niet zouden kunnen aankijken.
c) ·wie moet het eerst groeten? Kinderen, jongens en
meisjes dienen het eerst te grócten, heren groeten de dames, minderen de meerderen!
Wie eigenlijk het eerst groet'? Het zal steeds de persoon
.zijn die het meest wellevend, het meest hoffelijk, het meest
voornaam is! Bescheiden en vriendelijke mensen wachten
niet op andermans gvoet, wie ze ook zijn mogen en tot
welke stand ze ook behoren!
Men mag gerust reeds op een drietal meter afstand van
mekaar groeten. Fietsers vooral moeten er op letten dit
tijdig te doen om niet de pet af te nemen als ze reeds voorbij zijn!

Enkele bijzondere gevallen.
Voor de H Eucharistie gaat men op beide knieën zitten.

d)
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jongens en heren ontbloten het hoofd en allen buigen diep
neer! Dit is de groet voor de Heer der Heren!
Voor zeer hooggeplaatste personen z. a. de leden van de
koninklijke familie, de ministers, gouverneurs, bisschoppen
enz. blijft men even stilstaan, jongens en mannen ontbloten
het hoofd, men keert zich naar hen toe, men buigt het
hoofid lichtjes voorover tot groet en men wacht tot ze voorbij zijn om het hoofd weer ll' dekken en vcrder te stappeiL
Bij het hijsen van de nationale vlag, hij ht't voorhijtrekken van de regimeutsvlag of lwt spelen van het volkslied
ter gelegenheid van een plechtigheid, blijft men onbeweeglijk stil en in fikse houding staan, de handen langs de
romp, het hoofd ontbloot, terwijl men zwijgend en eerbiedig voor zich uitkijkt.
De groet is een der voornaamste uitingen van onze eerbied en achting, twee deugden waarop de wellevendheid
steunt. Vergeet het dan nid : \Vat men niet sparen moet,
dit is de rand van zijn hoed!
2.

De handdruk

De handdruk getuigt van een vriendelijke en vertrouwelijke omgang met mekaar; overheden drukken de hand
van onderhorigen als blijk van hun welwillendheid en hun
vertrouwen.
,~leerderen reiken de hand aan minderen, ouderen aan
jongeren, dames aan heren en nooit omgekeerd! Andersom zou dit tegen de goede vormen zijn! Onder vrienden,
familieleden en goede kennissen steekt het echter zo nauw
niet.
Men biedt de rechter en de gehele hand aan en men
drukt die gul, vast en zonder terughoudendheid! Het is onfatsoenlijk slechts enkele vingers of een slappe hand aan
te bieden, deze krampachtig te drukken of te schudden.
Vergeet gebeurlijk niet eerst uw handschoen uit te trekken.
De persoon, die de hand aanbood, trekt die het eerst terug
en hij houdt die niet te lang vast. Een welopgevoe,d mens
weigert nooit van wie ook een toegestoken hand.
Men drukt de hand van een bisschop niet; men neemt
deze eventjes vast om de ring te kussen, terwijl men daarhij de rechterknie buigt.
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3. Hoe iemand op straat aanspreken?
a) lieerderen : \Yordt gij door een meerdere op straat
aangesproken, blijf dan steeds ongedekt en keer het hoofddeksel met de opening naar u toe en zet het slechts weer op
als men er u toe verzoekt. - Spreek meerderen op straat
zelf nooit aan. Dit past niet! Tenzij nocht,ans om zeer ge\Vichtige redenen en mits zich te verontschuldigen : Neemt
l! me niet kwalijk, M., maar ... Pardon, :Vl., maar ... enz.
Vrienden, kennissen, enz.
Spreekt men iemand aan of wordt men door anderen
aangesproken, blijf dan nooit lang praten op straat; dit is
daartoe de plaats niet, vooral niet hij druk verkeer en
op een plaats waar men de voorbijgangers kan hinderen.
::\eem ook hier de nette vormen in acht : spreek niet te
luid, maa'k geen heftige gebaren of trappel niet heen en
weer als bij een vertoning!
Het is onfatsoenlijk te roepen, te wenken of te
fluiten om te beduiden dat men iemand spreken wil.
:\Ien mag niemand tegenhouden om aan te spreken als
die in gezelschap is, zeker niet zonder noodzaak. Spreekt
dan toch iemand de persoon aan, met wie gij aan 't praten
waart, verwijder u dan enkele passen, zodat gij hun gesprek niet kunt afluisteren. Blijf niet bij hen staan, dan
zelfs niet als men u zegt dat het niet hindert, behalve als
men hijzonder aandringt. Een tactvol persoon voelt aanstonds aan of hij gewenst is of niet.
Als men mekaar ontmoet, vraagt men doorgaans naar
mekaars gezondheidstoestand. Hoe maakt u het? - Dank
u vriendelijk, heel goed. En U? - Stel nooit onbescheiden
vragen h. v. door iemand uit te horen van waar hij komt
of waar hij naartoe gaat. Oversten vraagt men niet het
eerst naar hun gezondheidstoestand.
b)

c) Bi} !zet afscheid nemen :Het is de meerdere die het
eerst het gesprek afbreekt. De mindere mag dit echter ook
doen als hij dringend Wf'gmoet, doch dan verontschuldigt
hij zich eerst : Excuseer (Pardon), M. maar ik moet om ï
uur ... Neem hij het afscheid het hoofddeksel af, druk de
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hand als die u wordt toegestoken en groet verder als volgt :
Tot genoegen. - Tot de eer. - Tot weerziens. - Goede
reis. En voor goedbekt'nden : De groeten thuis, hoor. Gaarne, dank u en u evenzeer! Tot de meerderen : Ik zal
de eer hebber!!
4. Inlichtingen vragen of verstrekken
Het gebeurt wel eens dat wij inlichtingen verstrekken
of op reis er zelf vragen aan vreemden of politieagenten.
Ook hier geschiedt dH naar hep;1alde regels. i'leem hoed en
pet even af, doch men mag dezt' onmiddellijk weer opzetten. Terwijl gij het hoofd lichtjes tot groet buigt, vraagt gij :
«Pardon, l\l., zou u de goedheid willen heblwn ... ? »
«Excuseer, l\1., kan u me de weg wijzen naar het stedelijk museum, a. u. h. "! »
« l\1., wees zo goed mij ... »
« :VI., mag ik u even vragen ... "? »
«:\I., doe mij het genoegen ... "!»
« M., mag ik zo vrij zijn ... "!»
«:\Iet genoegen. Gaarne. Zeker. Stellig. l\I. » klinkt dan
een beleefd antwoord.
Yerstrek dan de nodige uitleg, duidelijk, eenvoudig,
vriendelijk en beleefd. Ga desnoods een eindje mee.
Het is echter onwellevend iemand, vooral oversten,
ongevraagd te vergezellen.
Bij het weggaan zegt de persoon, die inlichtingen ontvangen heeft : Dank u zeer, l\1. - U was zeer vriendelijk, M. - Hartelijk dank. -- Dank u beleefd. - Dank,
hoor. -Dank u, :VI.
Antwoord dan : Zonder dank. - Gaarne gedaan.
Geen dank. - l\Iet genoegen, :\1.
Beiden groeten nog eens, (pet of hoed nog even af en
op!), 't 'hoofd nog eens lichtjes gebogen!
Dit alles gebeurt ongedwongen, doch hoofs, voornaam
en eenvoudig.
OEFENINGEN EN LESVRAGEN
1. Vóór de klas leren groeten, iemand aanspreken, de hand drukken, enz. Acteren, toelichten en bespreken.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Leren inlichtingen vragen en verstrekken. Twee flinke leerlingen
hebben een samenspraakje opgemaakt, van buiten geleerd en
dragen het nu voor.
Copieer de beleefdheidsformules in het netschrift en leer ze van_
buiten.
De groet bestaat meestal uit drie punten. Noem ze op.
Bespreek elk van deze drie en wijs op enkele gebreken.
Zeg hoe men moet groeten als men : a) de H. Eucharistie,
b) een lid van de koninklijke familie of een bisschop ontmoet?
Hoe groet men op een plechtigheid bij het aanhoren van het
volkslied?
Verklaar : Met de hoed in de hand geraakt men door heel het
land.
Hoe mag men de hand niet drukken?
Op welke zedelijke deugden steunt de groet? Hij is de meest
elementaire regel van de wellevendheid. Verklaar.
Waarom moet een fietser tijdig groeten? Wat hoort men toch
te doen als men geen enkele hand vrij kan maken?
Is het juist? Verklaar.
- Vóór zich kijken als men groet?
- Iemand achterna lopen of roepen om hem te spreken?
- Blijven staan als iemand de persoon aanspreekt, die wij vergezellen?
- Iemand de hand drukken met zijn beste handschoenen aan?
- Als men iemand aanspreekt, deze voortdurend op de schouder kloppen of tegen de arm tikken.
- Bij het afscheid nemen iemand de hand drukken?
- Als Monseigneur de Bisschop ons de hand toereikt, deze
eerbiedig en beleefd drukken?
Een paar opstelletjes :
a) Tist, de eeuwige zonneklopper. Sedert jaar en dag weet ik
hem op 't hoekje van de straat staan, züten, hurken, praten, roken en ... spuwen. Beschrijf hem in zijn dagelijkse
omgang met jan en alleman, want hij is een echte volkstype.
b) Op reis in de grootstad. Wij waren het spoor bijster geraakt
en onze reisgenoten waren zoek. Vertel eens hoe wij uiteindelijk, na veel zoeken, de groep dan toch weer aantroffen_
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« Goed voor de dieren,
is goed voor de mensen. »

10. EERBIED VOOR OUDE EN GEBREKKIGE
PERSONEN; VOOR DIEREN EN EIGENDOMMEN
Voornaam zijn wil ook zeggen : zich deftig gedragen en
o€erbkd betonen voor alle mensen en voor alles wat hun
toebehoort. In de eerste plaats ecMer moeten wij leren
fatsoenlijk en minzaam omgaan met oude, zwakkere en
gebrekkige personen. Ze behoeven daarbij vaak onze hulp :
laten wij hen op bescheiden en voorname wijze helpen. Tevens is het ongemanierd dieren te pla,gen en te mishandelen. \V elopgevoede personen doen zulks niet! - Plantsoenen, eigendommen, aan wie ze ook toebehoren, dienen
wij eveneens te eerbiedigen. Hieraan durft de jeugd zich
nog al eens bezondigen.
1.

Eerbied voor oude en gebrekkige personen

Sommige orl'beschofte jongens en meisjes vinden er een
verdacht genoegen in bejaarde en gebrekkige personen
achterna te roepen, te wijzen of te bespotten. \Vij zullen
integendeel in hun aanwezigheid steeds vermijden over iets
te spreken dat hen aan hun gebrek zou kunnen herinneren.
Spreek nooit over een koord, in het huis van een gehangene! Deze personen zijn uiterst teergevoelig. Zo zegt men
b. v. nooit tot een blinde : Tot weerziens! maar : Tot genoegeiL
Spreek hen steeds vriendelijk en minzaam aan, doch
beklaag hen niet in hun aanwezigheid. Meestal dulden zij
dit niet. Doorgaans hebhen ze een fijn eergevoel en dan
ook gauw gekrenkt.
Hoe ze nochtans helpen? \Vees voorkomend en behulpzaam, doch op een bescheiden wijze, tactvol en zonder
door woorden en toon waarop ze uitgesproken worden,
een overdreven medelij den te la ten blijkeiL Dit aanvaarden ze niet! \V ij kunnen hen echter hijstaan h. v. door hen
te helpen de straa1t te kruisen hij druk verkeer; hij het
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binnentreden van een huis te bellen en de deur te openen;
door hun voor te stellen hun valies of pakje te dragen of
bij slec:ht weer, hen te vergezellen als zij het verlangen.
Oorlogsinvaliden hebben recht op onze bijzondere blijken van eer,bied, voorkomendheid en voorname behandeling. Velen onder hen werden erg verminkt of in hun
gezondheid gekrenkt als gevolg van hun strijd en offer voor
Yrijheid en Vadedand. Wij laten hun dan overal de voorrang, helpen hen waar het kan en past en wij bewijzen hun
de verschuldigde eel.'bied.
2.

Eerbied voor de dieren

De rdieren en vooral de huisdieren bewijzen ons meestal
veel diensten of ze zijn voor de mensen dikwijls zeer nultig. Ze plagen of mishandelen getuigt niet van een goed
karakter en van fatsoenlijke manieren. Dierenvrienden
zijn doorgaans ook mensenvrienden en ... wreed voor de
dieren, beteikent v~aak wreed voor de mensen. Ga dit maar
eens na... Daarom werd de Dierenbescherming opgericht
en in het bijzonder het Blauwe Kruis ter bescherming van
de vogels tegen kwajongensstreken en tegen misdadige gebruiken van volwassenen tegenover zekere zangvogeltjes.
In sommige steden, o.m. te Brugge versieren mooie
blanke zwanen de reien en vijvers van parken. Het is erg
ondeugend en onbehoorlijk deze te plagen, op te jagen of
er met stenen naar te gooien! Laten wij ze integendeel,
samen met de politie, beschermen tegen deze onvriendelijke bejegeningen.
Sommigen ov·erdrijven nochtans en doen zich bespottelijk voor door een ziekelijk vertroetelen van schoothondjes
en katjes en andere dergelijke ... En wat te zeggen over de
z. g. n. « dierenkerkhoven » in sommige grootsterden!?
3.

Eerbied voor parken en plantsoenen

Parken en plantsoenen werden aangelegd om het stadsuitzicht te verfraaien en om de gezondheid van de inwoners
te bevorderen. Dit alles heeft veel geld gekost en het werd
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door allen betaald. Eerbiedig ze dus! Daarom betaamt het
niet op de grasperken te lopen, er over heen te stappen om
de weg in te korten, over struikjes en bloemen te gaan en
ze te vertrappen; bloemen en bladeren af te rukken, in de
bomen te kerven en ze te beschadigen of in het plantsoen
te gaan spelen. Houd ook de rustbanken in ere en bestrooi
de wandelpaden en straten niet met papier, schillen van
sinaasappelen, bananen c. z. m. Daartoe werden in vele
steden papiermandjes of -hakken langs de wegen zelf aangebracht. Bedenk daarbij vooral dat dit alles in zekere zin
ook uw eigendom is en gij het dus dient te beschermen.
Als oudere jongens en meisjes moogt gij gerust vermanend
optreden tegenover jongere straatschenders!
En is het niet beschamend en ongehoord hoc sommige
straatrakkers lantaarns, verkeersborden en -signalen vernielen! Dit dient heslist gelaakt en gestraft!
4.

En voor private eigendommen

Bossen, velden en weiden zijn meestal privaat eigendom en wij moeten ze bijgevolg eveneens eerbiedigen en
beschermen. Stadslui gaan er soms picknicken. Het is dikwijls echl beschamend te zien hoe sommige mooie hoekjes
van veld en hos als vernield en met allerlei eetrestjes ontsierd en bevuild werden. Hier past allerbest het luimige
puntdichtje dat de allesbehalve net'te manieren van sommige lui hekelt : «Laat nooit uit dank voor 't aangenaam
verpozen, de eigenaar van 't bos de schillen en de dozen».
Het is soms ergerlijk te zien hoe bomen en velden beschadigd, struiken en vruchten platgetrapt worden! Dit alles
pleit niet in het voordeel van de goede manieren van deze
mensen, die eoht misbruik maken van andermans eigendom en goedwilligheid!
Berokken evenmin schade langs straten en wegen aan
muren, poorten en deuren, door er o. m. met krijt op te
schrijven, te tekenen, door er ruw tegen te stampen of te
stoten of hoe ook te bevuilen. -- Fatsoenlijke mensen maken gebruik van openbare urinoirs. In de stad wordt dit
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terecht aanzien als openbare straatschennis en het wordt
dan ook door de politic ten strengste bestraft.
Soms wordt veel schade toegebracht aan huizen, die in
opbouw zijn, door straatkinderen die er in spelen en het
materiaal beschadigen, vernielen of ontvreemden! Dit iSniet enkel onwellevend en oneerlijk, het kan soms heel
dikwijls gevaarlijk zijn.
·
Stilstaande auto's mag men niet aanraken en er niet
in 't voorbijgaan het stof met de hand of de vingers van
afvegen. Deze stofdeeltjes veroorzaken aldus fljne krasjes •.
die de lakverf schenden.
\V eer al een hele boel « kleinigheden », zult ge zeggen,.
doch van zo'n overwegend belang voor onze algehele opvoeding tot voornaamheid. \Vees er voortdurend op bedacht uw persoonlijke goede naam, die van uw ouderSen van uw school niet in het gedrang te brengen!
LESVRAGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zeg hoe gij oude en gebrekkige personen zult helpen de straat
oversteken.
Gebrekkige mensen zijn door;gaans teerhartig. Daarom mag men
ze nooit. .. noch... Lees de woorden in de tekst.
Verklaar waarom het bij het afscheid nemen van een blinde
fijn noch tactvol is te zeggen : Tot weerziens.
Toon aan hoe hier in het bizonder de deugden van naastenliefde·
in nauw verband staan met de regels der wellevendheid.
Verklaar de spreuk : Spreek nooit over een koord in het huis
van een gehangene. - Geef een paar voorbeelden op.
Vertaal woordelijk uit het Frans : Le nom d'un fou, se trouve
partout. Kent gij er ook het Vlaamse rijmpje voor?
Wanneer viert men de Goedheidsdag? Waarom zou men hier
St. Franciscus als patroon gekozen hebben? Weet ge iets over
zijn leven in verband met de dieren? Voorlezing uit het Boek
van Felix Timmermans : De Harp van St. Franciscus.
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8.

9.

10.
11.
12.

13.

Kent ge « Ratje )) het boekje van Anne de Vries? Het is deboeiende en aangrijpende geschiedenis van de verworden en
verwaarloosde straatjeugd der grootstad. Vraag het eens ter
lezing in de bi:bliotheek. Het zal u ontroeren en doen nadenken ...
Met wiens geld worden parken en plantsoenen aangelegd en
waarom? Verklaar : werken van openbaar nut, èelastingsplichtige.
Hoe worden weleens door ongemanierde lui, parken, bossen,
pleinen, muren en auto's beschadigd?
Zoek ook eens de betekenis op van de woorden : krenken, invalide, tactvol, vertroetelen, picknicken, krassen.
Een korte spreekoefening over de Dierenbescherming. Laat u
inschrijven in de Dierenbescherming en zeg hoe gij voor de dieren goed kunt zijn.
Een paar vrije opstelletjes :
a) Rik komt op zekere avond van school met gescheurde broek,
bebloede zakdoek en met betraand gezicht. .. Hij werd door een
hond in de dij 'gebeten. Een apotheker heeft de wonde voorlopig
uitgezuiverd en een noodverband gelegd. Maar hij moet nog
naar de dokter voor een << spuitje D tegen de hondsdolheid!. ..
Doch niemand heeft medelijden met hem, want hij is een verwoed dierenplager en deze keer heeft hij zich deerlijk misgrepen
aan een jonge buldog! Vertel eens in bijzonderheden hoe dit
alles zou gebeurd zijn.
b) Mientje heeft een mooi keeshondje, zo'n lief beestje met een
fijn neusje, een echt keffertje. En het heeft maniertjes als een
juffertje! Nooit komt ze op straat of ze heeft haar hondje aan
een leibandje. En ze is al vijftien jaar. Beschrijf eens deze twee
<< lieve >> wezentjes. Stoute tongen beweren zelfs dat ze op haar
hondje lijkt en kwajongens durfden haar zelfs na te roepen :
Keesje waar ga je met dat Mientje naartoe? - Eindelijk heeft
ze begrepen hoe bespottelijk zij zich maakt met dit vertroeteld
schoothondje, dat ze verwent als een troetelkindje. << Zo word
ik nooit een echte juf D is haar besluit ... - In meisjesscholen
kan men daar een leuk en passend opstelletje over maken met
dit alles verder uit te breiden.

Daar is een volk hoger op te tillen, groter, voornamer, edeler te maken .
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is erg onbeschoft. Het getuigt zeker niet van een goede inborst! En toch zijn er kinderen en jongelui ·die hun ouders
durven tegenspreken en onwillig antwoorden. Dit klinkt
kwetsend in het oor en het berokkent altijd hartpijn en
droefheid, vooral als dit in aanwezigheid van vreemden
gebeurt. \Yelopgevoede jongens en meisjes zullen hun
ouders dan nooit in het ongelijk stellen. « Het is niet waar
of niet zo! » is beslist onbehoorlijk! Evenzo het lompe :
Wat? Heu? Hé? Dit klinkt beschamend en ondankbaar!
Beleefde jongens en meisjes verwijderen zich niet van
huis zonder de toelating te vragen of «goede dag» te zeggen en bij hun thuiskomst gaan zij er hun ouders aanstonds van verwittigen. Hoe mooi klinkt het en echt kinderlijk wanneer zij dan moeder gaán opzoeken en er haar
niet aanstonds aantreffen en vragen : «\Vaar is mama?»
Als wij 's morgens voor het eerst weggaan of 's avonds
voor het slapen gaan, vragen wij hun eerbiedig : «Vader,
moeder, een kruisje a. u. b.? » In christelijke gezinnen mag
dit vroom gebruik niet teloorgaan! Het is niet enkel een
teken van diep geloof, maar ook van onze aanhankelijkheid en ons vertrouwen. In Gods zegen is immers alles gelegen en zijn onze ouders dan niet de plaatsvervangers van
God?
Bij sommige gelegenheden past het dat wij hun op bijzondere wijze onze liefde en dankbaarheid betonen. Op
hoog- en feestdagen vergeten wij niet hun een «Zalige en
gelukkige hoogdag» te wensen. Op hun naam- en verjaardagen wensen wij hun geluk en wij vieren hen. Oudere
broers en zusters nemen daarin. het initiatief. Laat niet zo
gauw de nieuwjaarsbrief achterwege en als het kan, koop
hun van uw spaargeld al eens een geschenkje. Hoe gering
ook, het zal hun steeds aangenaam zijn. Het is een blijk
van onze dankbaarheid en eerbied.
Maar h~t mooiste geschenk dat wij hun kunnen aanbieden, is dat van ons goed gedrag, onze vroomheid, gehoorzaamheid en behulpzaamheid. Het is het geschenk van
onze goede daden.
Laten wij vlug, stipt en blijmoedig gehoorzamen. Zeggen
wij niet : Aanstonds, Moeder ... om daarna uit te stellen tot
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het vergeten is. En nog erger : « 't Is altijd aan mij .. . »,
« Moet ik dan alles doen? » of het onbeschof te : « 'k Doe
het niet! » Integendeel, laten wij voorkomend zijn en bewijzen wij hun ongevraagd vele kleine diensten. En helpen
wij moeder al eens bij haar huistaak? Wij doen de opgelegde boodschappen zo nauwkeurig mogelijk en zonder
morren. En wie zet er voor vader al eens zijn pantoffels
bij zijn thuiskomst klaar en helpt hem bij een karweitje
in huis en tuin? Dit alles doet hun het grootste genoegen.
Ouders houden zeer veel van vlijtige en behulpzame kinderen.
Laten wij steeds aan onze ouders ons volste vertrouwen
schenken : niemand heeft meer begrijpend en inniger onze
vreugden en moeilijkheden mee dan zij en altijd mogen
wij bij hen om raad en troost komen vragen. Schamen wij
ons nooit over onze ouders als die misschien wat minder
ontwikkeld iof rijk zijn clan die van onze medeleerlingen.
En als wij op kostschool, op reis of op kamping zijn of later
voor goed het ouderlijk dak mochten verlaten hebben, vergeten wij hen niet, en schrijven wij af en toe naar hen!

2.

Eerbied tegenover onze grootouders

Deze zijn, vooral op jaren, bijzonder teergevoelig voor
hun kleinkinderen. Ook aan hen moeten wij onze liefde,
eerbied en dankbaarheid betonen. Zijn ze immers niet de
ouders van de onze?
Laten wij eveneens gedienstig en voorkomend zijn
jegens hen, vooral als zij zich niet best meer kunnen verhelpen. Zij zullen het u niet zo gauw vragen. Maak geen
misbruik van hun goedheid : zij kunnen doorgaans aan
hun kleinkinderen niets weigeren.
Vergeet ze ook niet bij hun feest- of naamdagen. Een
hartelijk woordje en het kleinste geschenk van ons, kan
hen zo gelukkig maken. En laten wij toegevend zijn als ze
soms door ziekte of ouderdom wat lastig zijn of onze gedachten niet meer delen.
R. Plasman : Wees Voornaam.

3
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3.

Onze omgang met broers en zusters

Leer met mekaar vriendelijk en minzaam omgaan en
mekaar niet «als kat en hond>> bejegenen ... Hoe dikwijls
gebeurt het niet dat broer of zus met anderen toch zo lief
en tegemoetkomend kunnen zijn ... en thuis met mekaar in
bestendige «vijandschap » schijnen te leven! Twist of tweedracht spruit doorgaans voort uit spot- en plaagzucht.
Wees evenmin jaloers als broer of zus al eens iets speciaal
krijgt.
Wees bijzonder goed en vriendelijk jegens minbedeelde
of ziekelijke broers of zusters... Het ware harteloos hen
daarom te durven bespotten en er plagend op te zinspelen.
In de huiskring ook zullen de jongens zich oefenen voor
later door een ridderlijke omgang tegenover moeder en
zusters. Het geven van de voorrang, het bewijzen van kleine diensten, het hoffelijk en beschermend omgaan met hen,
zijn een beste vooroefening en voorbereiding tot een welbegrepen ridderlijkheid. Dit is een belangrijk puntje der
voornaamheid. Zo worden ze later echte «gentlemen»,
steunend op zelf1beheersing en op de deugd van zuiverheid.
Oudere broers en zusters moeten toegevend zijn voor de
jongere en niet steeds over hen willen «bazen» of « ouderen ». Zij zullen door hun goede voorbeel<d het vertrouwen
trachten te winnen, zodat de kleineren naar hen opzien en
hun raadgevingen niet in de wind slaan.
En vergeet ook niet mekaar te groeten bij het binnenkomen of heengaan.

4.

Tegenover dienstboden en helpsters

Spreek ze beleefd en vriendelijk aan; behandel ze niet
met minachting of van uit de hoogte. Zij 'komen immers
om te helpen! Leer echter de nodige afstand te bewaren
en ga er dus niet al te gemeenzaam mee om.

LESVRAGEN
1.

Wie elders « fijne manieren >> uithaalt en thuis onwellevend en
onbeschoft is, huichelt en is ondankbaar. Verklaar.

67

2.

Noem tien verschillende kleine àiensten of attenties, welke wij
in gewone omstandigheden aan onze ouders kunnen bewijzen.
3. Teken eens op hoe gij vader en moeder b.v. de laatste drie
dagen geholpen hebt.
4. Verklaar : De huiskring is de leerschool der wellevendheid.
5. Hoe en waardoor kan men zijn ouders het best zijn dank betuigen?
6. Een leesles of een gedicht bespreken dat handelt over vader en
moeder.
7. Teken de verjaar- en naamdag eens op van vader en moeder.
Wanneer viert men << Moedertjesdag n en wanneer het <<Feest
van de Vaders? >'
8. Hoe kan men zijn ouders thuis tijdens de vacantie het aangenaamst zijn?
9. Noem enkele plichten op die wij hebben tegenover onze a) grootouders, b) broers en zusters onderling, c) minde:rbedeelde huisgenoten, d) dienstboden en helpsters.
10. Verklaar en leer van buiten :
Daar alleen kan liefde wonen,
Daar alleen is 't leven zoet,
Waar men stil en ongedwongen,
Alles voor elkander doet.
11. Noem drie gevallen op waarbij men echt onbeschoft kan zijn,
tegenover zijn ouders, vooral in aanwezigheid van vreemde
personen.
12. Maak een tekening met passende versiering en kleuren; schrijf
in sierletters de volgende tekst er netjes in met Oost-indische
inkt.
<<Wat de kinderen van hun vader denken
6 jaar Onze pa weet alles!
10 jaar Onze pa weet veel.
15 jaar Wij weten zoveel als pa!
20 jaar Werkelijk, vader weet niet veel. ..
30 jaar : 'Wij zouden toch het oordeel van vader mogen
vragen.
40 jaar : Vader weet toch iets.
50 jaar : Vader weet alles!
60 jaar : Och, konden wij het nog eens aan vader vragen ... >'
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13.

Enkele vrije opstelletjes :
a) Grootvader krijgt een nieuwe pijp.
b) Broer Johan is een echte plaaggeest.
c) Moedertjesdag.
d) Moeders handen.
e) Met vader aan 't knutselen en 't schilderen.

« Het aangezicht is de
spiegel van de ziel. »

12. WEES STEEDS NET OP UW LICHAAM
Voorname jongens en meisjes zorgen er voor dat zij
altijd net en rein te voorschijn komen. Want willen wij
eerbied a:Edwingen, dan moeten wij steeds beginnen met
onszelf te eerbiedigen o.m. door geregeld ons lichaam netjes te wassen en door ons toilet goed te verzorgen. Personen met vuile handen, halfgewassen grauwe aangezichten
met doorgaans verward en doorwaaid haar, verwekken
afkeer en het getuigt van een verregaande gemakzucht en
zorgeloosheid, twee ondeugden waarop de wellevendheid
stellig niet gedijt! Is daarbij ons lichaam niet de tempel
van onze ziel?! Niet zelden is een net gewassen gezicht~
met blozende wangen en stralende ogen, niet enkel een
teken van gezondheid, doch ook van een rein en ongeschonden gemoed. Het tekent daarenboven ons karakter :
wie niet bang is voor koud water en zeep, wordt wellicht
een flink iemand, met een voornaam en aantrekkelijk
uiterlijk, door iedereen graag gezien. Vergeten wij daarbij
ook niet dat het een beste behoedmiddel is tegen ziekten.
Om al deze redenen drukken wij met de dichter eveneens
de wens uit : « Een gezonde ziel, in een gezond lichaam! »

1. Waarin bestaat die zorg?
a) In het algemeen.
\Vij moeten ons geregeld met koud water en zeep wassen en niet bang zijn stevig te wrijven. Gebruik daarbij
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steeds een net washandje ... Koud water versterkt de zenuwen en verhardt ons tegen de koude en het verstevigt ons
karakter!
Eenmaal in de week wassen wij ons gehele lichaam en
nemen zo mogelijk een had. Aan te raden is het te leren
zwemmen! Geregeld en vooral 's zomers wassen wij onze
voeten; ze vragen veel zorg, want onaangename geuren
werken afstotend en hinderend. Daarom zullen welvoeglij1ke en wellevende personen er zorg voor dragen dikwijls
vers linnen aan te trekken en hun kleren te verluchten.
Beter is dH, dan door «eau de cologne» of al te welriekende parfums te trachten, de onaangename transpiratieof zweetgeuren te doen verdwijnen.
Dagelijks wassen wij ons aangezicht, hals, oren, knieën
en voorarmen. Vergeet niet eerst het vuil en de zeep met
vers water af te spoelen, vooraleer gij u met een nette
handdoek afdroogt.
}leermalen per dag wassen wij de handen. En ze krijgen telkens een beurt als ze ... vuil zijn. Zeker vóór elke
maaltijd en na het gebruik van de \V. C. Dit is niet enkel
een voorschrift der wellevendhejd doch tevens van de hygiëne, die we volstrekt dienen te onderhouden. Kom ook
nooit met vuile handen aan tafel.
Een voornaam puntje nog : vermij'd u nodeloos vuil te
maken, in spel of werk! \V ces steeds zindelijk en net op
uzelf!
b)

Meer in het bizonder.

Het hoofd is het voornaamste deel van ons lichaam; de
reinighcidszorgcn en de opschik er van zullen dan ook het
meest onze aandacht vcrgeiL Het aangezicht weze steeds
net en zuiver gewassen en met fris water afgespoeld! Dit
doet zo heerlijk aan! En haal de « slapers» uit de ogen!
Alleen met wakkere kijkers er in, is het aangezicht de heldere en « mooie spiegel van de ziel». Ook de hals moet
men duchtig wassen en met fris water afspoelen. Dit versterkt de zenuwen. Een vuile hals, als omzoomd door de
« grenslijnen van een landkaart», geeft zo'n slechte indruk
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·over onze persoon! Vergeet ook dP orPn niet, en vooral
niet het « putteken » achter de oorlel. Vermijd eveneens
een ophoping van was en stof in de oorholte; houd ze netjes en rein doch wees voorzichtig met scherpe voorwerpen!
J)p tanden vragen een bijzondere zorg en onderhoud,
willen wij ze tegen he·derf vrijwaren. Vermijd een slechtriekende adem; het verwekt afkeer en het is soms de oorzaak waarom men ons schuwt. Daarom reinigen wij onze
tanden telikens als wij gegeten hebben en vóór het slapen
gaa11. \Vij gebruiken daarvoor een zachte borstel en tandpasta.
Het verzorgen van het haar is even :belangrijk, willen
wij als voorname en fatsoenlijke jongens en meisjes doorg'aan, vooral nu er zoveel blootshoofds gelopen wordt.
Meisjes moeten een al te opzichtelijk haartooi vermijden.
Niets overtreft een natuurlijke en eenvoudige opschik en
snit. Beukwerken en brillantine staan niet voornaam op
zo'n jeugdige ledtijd! Bij jongens is het hoofdzaak hun
haar tijdig te kammen en te borstelen, het af en toe te wassen en niet al te lang te wachten om het te laten knippeiL
Verward en verwaaid haar is geen teken van onze zin voor
zindelijkheid en netheid! \V ie er al te veel pommades of
brillantine aansmeert, woPdt aanzien als een fat. Het is
eveneens een zeer slechte gewoonte het met de vingers te
doorwoelen.
De handen geven vaak duidelijk ons karakter en ons
gemoed te kennen. Fatsoenlijke mensen hebben steeds
nette handen, wat ook hun werk weze. Het is zaak ze dikwijls te wassen. \Vij moeten leren onze mouwen opstropen
als wij onze handen wassen en ook hier vermijden wij
«landkaarten» te maken! Verzorgen we onze vingernagels.
Laten wij ze geregeld rond afknippen en er het stof en het
vuil van onder verwijderen. «Rouwnagels», die daarbij nog
lang en scherp zijn, hebben iets afstotends! Reinig noch knip
ze in aanwezigheid van anderen, zeker niet op straat, op
school, in trein, tram of autobus en nog minder thuis in
de keuken of aan tafel. De vingernagels afbijten of er aan
knagen, met de punten van de vingers in de neus peuteren,
dit alles is onwellevend en onwelvoeglijk. Pas daarbij op
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Yoor de microhen en nagelschilfertjes, die in de maag terechtkomen.
Onze knieën moeten wij minstens eenmaal per dag wassen en wij mogen nooit met vuile knieën op straat komen.
Sommigen kunnen hun knieën zo nodeloos bevuilen tijdens het spel.
2.

Nog enkele bijzondere gevallen van lichaamszorg
a) ,'-,'nuiten van de neus.
Zorg er steeds voor een zakdoek hij de hand te hebhen
\Vant welopgevoe'de personen snuiten hun neus niet zonder
een zakdoek. Houd die nooit lang in de hand en berg die zo
vlug mogelijk in de zak weg. En hij wezc steeds net en
ongescheurd.
Hoe die gebruiken? Ontvouw er sleehls een deel van,
nooit heel en gans. Deze voor het gebruik helemaal openschudden is hij sommige mensen een onwellevende gewoonte . .:\laak hij het snuiten van de neus zo weinig mogelijk gerucht. Het mag ook niet te lang duren. Men buigt
even het hoofd of men draait zich een weinig naar de zijde,
waar niemand staat. Het hetaamt niet zich helemaal om te
draaien! Youw de zakdoeJk na gebruik niet meer in de
gcstreken vouwen. Vermijd er na gebruik in te kijken.
Berg die onmiddellijk weg.
Een gebruikte zakdoek leent men niet uit, noch leent
men van iemand. De wellevendheid vereist ook niet dat
wij een gevallen zakdoek oprapen, behalve van zeer bejaarde personen en van gebrekkigen. De zakdoek mag ook
gebruikt worden om het zweet af te vegen. X iet voor andere
doeleinden; dit zou wel eens afkeer kunnen verwekken.
h) 1\riezen P:n hoesten.
Houd bij het niezen of het hocsten de hand of de zakdoek voor de mond en tracht aldus anderen niet te hinderen of te bevuilen en tevens het geluid te dempen. Bij
aanhoudende buien zal een wellevend persoon zich even
wrwijderen; ook als hij de hik heeft.
?\îest of hoest men hij verrassing of vcrslikt men zich
zodat men daarhij iemand hindert, dan vraagt men beleefd om verontschuldiging : Pardon ... Excuus ...
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Schrapen van de keel en spuwen.
Slechts uitzonderlijk mag men de keel schrapen. Er
zijn personen die daarvan een slechte gewoonte hebben.
Kan men het niet verhinderen, neem dan spoedig een zakdoek, keer u wat ter zijde en spuw er de fluimen in. Dat•
dit nooit op de vloer of op de straat. Dit is zeer onwelvoeglijk. Denk daarbij tevens aan het gevaar voorziektekiemen!
c)

OEFENINGEN EN LESVRAGEN
1. Zeg waarom wij ons moeten net en rein houden.
2. Verklaar eveneens de volgende termen : microben, tandpasta,
pommade, brillantine, hygiënisch, fat, haartooi, opschik, toilet.
3. En ook de typische uitdrukkingen en zegswijzen : << de spiegel
van de ziel )) - << slapers in de ogen )) - << landkaartgrenzen )J
<< rouwnagels )) << Een gezonde ziel in een gezond lichaam. )J
4. Leren gebruiken van een zakdoek. - Regelmatige controle er
op. -Wie heeft er geen zakdoek bij zich? -Van wie is hij gescheurd of bey;uild? - Wie voldeed helemaal aan het nazicht?
5. Zeg nu eens zelf hoe wij een zakdoek moeten gebruiken.
6. Spreekoefening over de zorg, besteed aan handen, haar en
tanden.
7. Ga eens zelf na hoe gij uw handen het meest vuii maakt.
8. Hoe kan men zich het best tegen onaangename zweetgeuren
vrijwaren?
9. Waarom is het onwellevend?
- op de grond te spuwen,
- niezen en hoesten zonder hand of zakdoek voor de mond te
houden,
- te veel brillantine aan het haar smeren,
- met verward haar evgens komen,
- in de neus te peuteren.
10. Een drietal vrije opstelletjes :
a) Kleine broer is alleen maar een vijand van het water als
hij 's morgens moet gewassen worden!
b) Een heerlijk zwempartijtje.
c) Ik zat eens naast een slordige en vuile leerling (e) op de
schoolbanken. Beschrijf die en vertel van die fameuze
schrobbing en bolwassing, welke hij (zij) eens kreeg na
het bezoek van de inspecteur (trice) .
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«Een vogel kent men aan zijn veren.»
13. WEES ZORGVULDIG OVER UW KLEDING
Het is een vereiste steeds netjes gekleed te gaan, wil
men voor een fatsoenlijk persoon doorgaan. Men beoordeelt ons dikwijls naar de vorm, de kleur, de snit van onze
kleren en vooral naar de zorg welke wij er aan besteden.
En soms wel terecht. Want« de klederen maken de man»,
zegt het spreekwoord! Immers, iemand die fatsoenlijk gekleed is, wordt aanzien als een voornaam iemand. Het
bevalt, het trekt aan. Daarbij tekent de wijze waarop wij
ons kleden heel dikwijls ons karakter, onze gemoedstoestand en onze zeden. Om een gunstige indruk te verwekken moeten onze klederen steeds aan drie voorwaarden
voldoen : nl. ze moeten eenvoudig en zindelijk zijn en niet
striJdig zijn met de goede zede!!.
Eenvoud en voornaamheid gaan best samen. Wie op.ûchtelijk gekleed gaat, niet naar zijn stand noch naar zijn
leeftijd, of naar het allerlaatste modesnufje, wordt als een
fat aanzien. Niet alle personen trouwens, di·e fijntjes en rijk
gekleed gaan, zijn daarom steeds voorname lui! "\Vant « de
klederen maken niet altijd de man! » En « de vogel kent
men wel altijd aan zijn veren, maar de man niet steeds aan
zijn kleren! » Wij zouden ons weleens kunnen vergissen,
want ook hier kan de schijn vaak bedriegen.
Zorgeloosheid in de klederdracht stoot altijd af. Onthoud : grote eenvoud, ja armoede zelfs in de kleding
worden wel geduld, nooit slordigheid! Dit staat beslist niet
voornaam.
En vergeet ook niet dat wellevendheid en zedigheid
hier synoniemen zijn! \Vees daarom steeds zedig in uw
klederdracht. ..
1.

De voornaamste voorschriften

De eenvoud in onze kleding is een kenmerk van alle
deftige lui. Dit wil echter niet zeggen, ouderwets. Wij
moet·en immers willens nillens met de mode mee, wat niet
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betekent dat wij ons bespottelijk moeten aanstellen door
haar in haar grillen te volgen. Dit laatste zou wijzen op
pronkzucht en ijdelheid en bijgevolg niet op voornaamheid.
Wie half en verwaarloosd gekleed gaat, verraadt een
zeker gemis aan eerbied voor ziclrzelf. Het kan wel « modern» heten maar zo'n veronachtzaming in onze kleding
is niet «gedistingueerd» en soms erg onzedig!
Draag veel zorg voor uw klederen en wees er net en rein
op. Leer ze af en toe eens netjes uitborstelen. \Yees ook
voorzichtig bij spel of werk en hij het neerzitten. Hang ze
steeds zorgvuldig weg. Kleren kosten veel geld! - Een
haveloze kleding verwekt integendeel minachting : vermijd
daarom altijd bevlekte en gescheurde klederen! En leer al
eens uzelf te r,edden : naai meer zelf eens een knoop aan
en meisjes kunnen al eens zelf aan hun kleed of mantel
een kleine verstelling doen.
2. Meer in het bizonder
Het dragen van een hoofddeksel raakt stilaan uit de
mode, ook bij de meisjes. Het staat echter heel wat voornamer er een te dragen, vooral bij bezoek en bij het ter
kerke gaan. Maar zet het dan helemaal op het hoofd, niet
fatterig schuin maar net en bevallig! Speel niet met uw
pet en werp ,ze niet op de grond. Leer uw wollen halsdoek
of das netjes opengevouwen om de hals dragen, en onder
de kraag van jas of mantel steken en niet als een koord er
rond draaien. De kraag en later ook het boordje moeten
altijd net zijn. V cel hangt hier af van reinheidszorgen die
gij aan uw hals besteedt. De hemdsmouwlies bij vele
jongens gauw met een vettige rand bevuild; bij anderen
steken ze te ver buiten de mouwen van de jas : dit doet
slungelig aan! Ook het dragen van een das valt jammer
genoeg uit de mode ... Het geeft de indruk van verwaarlozing. In elk geval gaat men nooit op bezoek zonder er
een aan te doen, maar hij weze dan zindelijk en zonder
vlekken en men knope hem dan netjes toe. Zorg er voor
steeds jas, broek en mantel helemaal dicht te knopen; het
geeft anders de indruk van nalatigheid. Deftige jongens of
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meisjes komen niet op straat zonder sokken of kousen aan.
Y ergeet niet elke dag z1w schoenen te poetsen, helemaal en
met schoensmeer!
Handschoenen draagt men niet enkel tegen de koude,
maar de wellevendheid vereist dat men deze ook in bepaalde omstandigheden aandoet, want het staat voornaam.
Op wandel trekt men bruine of donkerkleurige aan;
men houdt dan wel eens de rechterhandschoen in de linkerhand. Trek ze uit om iemand de hand te drukken. Voor
hezoek of grote plechtigheden vast het witte of licht-kleurige handschoenen te dragen; voor de rouw dienen ze zwart
te zijn. Doch dit is meer voor later. Bij schoolfeestjes,
plaatsafroepingen, prijsuitreikingen of bij andere plechtige
omstandigheden vereisen de goede vormen dat wij niet
zonder handschoenen aan voor het publick verschijnen.

OEFENINGEN EN LESVRAGEN
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oefeningen in het aantrekken van jas en mantel, in het aandoen
van pet en das; terzelfdertijd wijzen op de manier waarop men
zich voornaam en bevallig dient aan te kleden.
Regelmatige controle van stofjas en voorschoot.
De kleren maken de man ... De kleren maken de man niet ...
Beide zegswijzen bevatten waarheid. Bespreek.
De vogels kent men aan de veren ... de mensen niet altijd aan
hun kleren. Waarom?
Maak flinke zinnen in verband met de volgende woorden :
haveloos, fat, snit, pronkzucht, mode, zedig en slungelig.
Spreekoefening over het dragen van handschoenen en hoofddeksel.
Aan welke hoofdvoorwaarden moet een voorname klederdracht
voldoen? Bespreek.
Bij het juist dichtknopen van jas of mantel hangt alles af van
de eerste knoop ... Zit de eerste knoop verkeerd, dan is alles opnieuw te beginnen! Pas die gedachte eens toe op het flink aanpakken van een belangrijk werk.
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9.

Een kort gewetensonderzoek :
a) Borstelt gij geregeld zelf uw klederen uit?
b) Stroopt gij uw mouwen op als gij uw handen wast en beschut gij de kraag van uw hemd?
c) Poetst gij elke dag zo11gvuldig zelf uw schoenen?
d) Naait gij al eens zelf een knoop aan?
e) Blijft gij niet dagen lang met bevlekte of gescheurde stofjas of klederen lopen?
Een paar passende opstelletjes :
a) Een vogelverschrikker in de kerseboom.
b) Wat een fat!

10.

« Orde leidt tot God! »

14.

ALLES OP ZIJN PLAATS ...

\Vie orde heeft in zijn zaken en levenswij,ze, bespaart
zichzelf en anderen veel tijd en onaangenaamheden. \V elopgevoede personen hebben orde in hun zaken en in hun
tijdsindeling; wie steeds zoeken moet en zonder orde en
overleg werkt, raakt licht verward en komt nooit op tijd
klaar. Ordelijke personen zijn dan ook ordentelijke personen, op wie men steunen kan en met wie het aangenaam
is samen te werken. Thuis vooral moeten wij orde aanleren en beoefenen. Het vraagt van ons een voortdurende
oplettendheid en nauwgezetheid.
1

1.

Bij het binnenkomen thuis

Leer gebruik ma-ken van een voetenkrabber en van een
stofmat om slijk en straatvuil buiten te houden. Dit is een
bizonder puntje van de wellevendheid, niet enkel in acht
te nemen bij vreemden, maar vooral bij u .thuis. Het bespaart moeder nodeloos werk en het bevordert tevens de
hygiëne.
Vooraleer de woonkamer binnen te stappen, hangt men
pet, mantel of jas aan de --kapstok. Werp de k1edingsstukken zo maar niet onachtzaam op trapleuning, stoel of tafel
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2.

Help met moeder mee om orde te houden

De spreuk : «Elk ding op zijn plaats en een plaats voor
dk ding » zou in iedere woonkamer moeten prijken en
door allen nageleefd worden. Hf'l zou in vele huisgezinnen
het familieleven er stellig door aangenamer maken!
Boekentassen en allerlei schoolbehoeften moeten daarom steeds een vaste en ordelijk(' plaats hebhen : een rekje
of een kastje hv. Nooit op de vloer! Laat uw boeken niet
achteloos na gebruik op de tafel slingeren! Ze zijn zo vlug
bevlekt en bevuild. En pas op voor kleine broer of zus, als
die in de woonkamer rondlopen. Berg alles weg in uw hoekentas of op een bepaald plaatsje. En opgelet voor het
inktpotje! Zet het stevig neer zodat het niet gemakkelijk
kan omgestoten worden.
Behandel ook uw bibliotheekbocken met veel zorg.
Houd die in een speciale kaft; schend noch he vuil ze. Behoud ze niet zo lang tot men er u naar moet vragen. Bizonder als vriend of kennis ze u ter lezing schonk. \Vie ze niet
teruggeeft omdat degene, die ze uitgeleend heeft, ze niet
meer terugvraagt en ze schijnt vergeten te hebben; deze
handelt niet rechtvaardig dus onwellevend! Het is tegen de
goede vormen, geleende hoeken verder aan derden ter
lezing te geven, zonder daartoe de toelating aan de eigenaar gevraagd te hebheiL En het gebeurt al meer dat men
het geleende boek of wat ook, niet meer terugvindt, of dat
het beschadigd en bevuild werd! Deze schade, berokkend
aan het eigendom van anderen, terwijl men het in bruikleen heeft, moet eerst volledig hersteld of vergoed worden
of men moet een nieuw kopen van dezelfde waarde! Onthoud uw leven lang : Van lenen komt heel dikwijls schade
of schande!
Eerbiedig eveneens uw « speelgoed» en draag er veel
zorg voor; het kostte veel geld, zelfs als «Sinterklaas» het
u bracht! Uw mecano, dam- en schaakspel of uw naaidoos
voor de meisjes, laat gij niet achteloos staan na gebruik.
Niet moeder, maar gij dient dit alles zorgvuldig weg te
bergen.
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Hebt gij al een boekenrekje of bibliotheekkastje? Schep
er geregeld wat orde in en maak een lijstje op van uw
« boekenschat ». Bewaar met veel zorg uw schoolrapporten,
gezondheidshoekje, allerhande nuttige en belangrijke zaken of spullen, zodat gij er later niet steeds hoeft naar te
zoeken en dan niet immer de vervelende woorden in uw
mond hangen : «Moeder waar is mijn ... '?»
Het is erg slordig zo maar alles wat men niet meer gebruiken kan op de vloer te werpen z.a. papier, snippers,
lapjes, afval van fruit of ertrestjes, as of stekjes ... Als er
dan toch wat ligt en « als het niet van ... u is», werp het
dan ook maar gerust in de papiermand of in de kachel!
:\Iet moeder meeJhelpen om orde te houden, is ook een vorm
van wellevendheid en ... dan nog jegens uw moeder!
Dagbladen, tijdschriften of illustraties vouwt men na
lezing zorgvuldig toe. Laat ze niet achteloos op tafel liggen
om aan anderen de zorg over te laten ze weg te hergen!
Dit alles heeft in een ordelijk en ordentelijk huishouden
een vaste plaats, d. i. meestal de dagbladhouder!
Bij het naar bed gaan, ontklede men zich steeds zedig.
:\Ien vermijde dit te doen in tegenwoordigheid van anderen. Dit ware onwelvoeglijk. Zijn schoenen schikke men
netjes en men hange zijn klederen zorgvuldig aan kapstok
of stoel op.
Zo en in nog veel andere gevallen helpen wij met moeder mee om orde te scheppen en te behouden in het huis.
En we steken al eens een handje toe in moeders soms harde
en lastige huis taak, vooral tijdens de vacantie! Helpen
alles rein houden en de schikking van stoelen en andere
huishoudelijke voorwerpen eerbiedigen is de pUcht van
elkehuisgenoot \Vij kennen reeds de mooie versjes : Daar
alleen kan liefde wonen ... Hier vooral vinden ze hun practisc'he toepassing!

3. Een ordentelijke handelswijze en een vaste dagorde
Sommige jongens en meisjes, ook op uw leeftijd, kunnen nog niet eens een deur fatsoenlijk open- en dichtdoen!
Jongens vooral doen het soms onhandig, ruw en geweldig!
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En veelal wordt ze onhc·wust achter hen toegeklapt! Leer
de deur met de klink vastnemen en laat ze niet open of
half dicht. Ga zonder stommelen de trappen op en storm
niet als wildemannen door het huis. Het is zeer vermoeiend
voor de ouders als gij gedurig heen en weer loopt, wiegend op de stoelen zit en sommige houdingen aanneemt,
,die niet ordentelijk zijn.
Bij welopgevoede mensen gebeurt alles in welbepaaldt>
.tijdsorde : opstaan, werken, eten, ontspanning, slapen gaan,
enz. Dit mag natuurlijk niet zó strak gaan als Ü1 een pensionaat. Doch deze regelmaat schept een aangename atmosfeer in huis en men voelt zich er werkelijk « thuis».
Het bevordert tevens de gezondheid van de huisgenoten en
de vredige omgang met mekaar. Zoals het klokje dan
immers thuis ti'kt, zo tikt het nergens! Daavbij, wie er zich
op toelegt orde in zijn za·ken en bezigheden te scheppen en
te bewaren, bereidt zich tevens voor het latere leven. Orde
hebben is immers een vereiste tot het welslagen in zijn
,studiën en ondernemingen!
En vooral : Orde leidt tot God! \V ie ordeloos door 't
leven gaat, zal weldra achteloos het gebed achterwege
laten en ten slotte zijn godsdienstplichten verzuimen.
Orde is een kenmerk van elk fatsoenlijk en voornaam
persoon!
LESVRAGEN
1. Toon aan hoe orde hebben tot de wellevendheid behoort.
2. Zeg hoe fatsoenlijke kinderen en jongelui in huis binnenkomen.
3. Verklaar de volgende spreuken en illlustreer ze telkens met een
voorbeeld uit uw eigen levenswijze thuis :
- Bewaar de orde en de orde zal u bewaren.
- Orde en netheid leidt tot God.
Houd ze steeds als een gebod!
-- Elk ding op zijn plaats.
En een plaats voor elk ding.
- Zoals het klokje thuis tikt, zo tikt het nergens.
- Van lenen komt vaak schade of schande!
4. Schrijf nu deze spreuken in uw beste schrijfboek in het net over.
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5.

Wie iets leent, moet het terugbezorgen zoals hij het in bruikleen
kreeg. Verklaar.
6. Spreekoefening in verband met de zorg thuis besteed aan schoolbehoeften, bibliotheekboeken, speelgoed en eigen boekenschaL
7. Hoe kan men thuis het werk van moeder zoal eerbiedigen en.
haar taak verlichten?
8. Hoe kan uw ordentelijke levenswijze thuis het leven van uw
huisgenoten aangenamer maken?
9. Welke voordelen biedt het volgen van een vaste dagorde in het
huiselijk leven?
10. Zoek een vijftal puntjes op waaraan gij u het meest bezondigt.
11. Enkele opsteltitels :
a) Met moeder aan de grote schoonmaak!
b) Mijn slaapkamertje!
c) Mijn bibliotheekkastje. Wanneer, hoe en van wie ik het
gekregen heb; misschien helpen aaneenknutselen en timmeren; hoe het er uitziet; mijn boekenschat I Orde; lijstje ...
Waarom ik er zoveel van houd.

«Een mens leeft niet om te eten ··
maar hij eet om te leven!»
15.

NETTE TAFELMANIEREN

\Vij eten om te leven ... en dieren leven om te eten!
Een fatsoenlijk en beschaafd mens beheerst zichzelf aan
tafel en beoefent er de deugd van matigheid. Gulzigaards
of veelvraten verlagen zich tot... dieren! Men kan gemakkelijk bij de maaltijden de welopgevoede personen herkennen.
De maaltijden zijn daarbij een uitstekende gelegenheid
om de gezellige omgang en de samenhorigheid onder de
huisgenoten te bevorderen. Het zijn soms de zeldzame
keren gedurende de dag dat allen weer samen zijn, dat er·
van gedachten gewisseld en aangenaam verteld wordt.
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\Vellevende mensen zijn niet enkel matig en gezellig
aan tafel : ze houden zich tevens aan enkele bepaalde voorsc'hriften en gewoonten bij het eten en drinken, eenieder
volgens zijn stand, ontwikkeling en leeftijd, zelfs als ze
alleen aan tafel zitten.
1.

De tafel dekken

Behulpzame jongens en meisjes helpen moeder al eens
bij het dekken van de tafel; en naast de grotere meisjes
hebben de jongens ook hun beurt! Zorg er voor dat alles
keurig klaar staat vooraleer de maaltij'd begint, zodat de
stemming niet voortdurend verstoord wordt.
Op een zindelijk tafellalken worden de borden geplaatst,
links er naast, de vork; rechts, het mes en de lepel; er
achter het glas en op de borden, het servet. Midden op tafel, netjes geschikt, waterkaraf of bierfles, peper- en zoutvaatjes, en er wordt voldoende plaats overgehouden voor
ander tafelgerief.

2.

Bidden vóór en na het eten

In christelijke gezinnen wordt het gebed niet vergeten
en men schaamt er zich niet voor als vreemde personen
aanwezig zijn. G.een menselijk opzicht, a. u. b.! Bid vroom
en ingetogen : het is een dank- en smeekbede voor «het
dagelijlks brood »!
Aan een vreemde tafel, waar dit gebruik vervallen is,
of waar men nog slechts in 't geniep een « kruiske slaat»,
moet men dit niet willen navolgen. Men zal daar echter
niets op zeggen, als men er zelf niet over spreekt. Schaam
er u ook niet voor, te bidden op reis, in restaurant of pension.

3.

Het gebruik van het servet

Het servet dient om de klederen te beschutten tegen het
geibeurlijk vallen van spijzen en dranken, ook om er mond
of vingers mee af te vegen; doch nooit glas of bord.
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Vouw het half open op de knieën steek het echter nooit
onder de kin of in een knoopsgat vast als bij 'n haarkapper! Voor kleine kinderen of voor oude lieden is dit echter
niet tegen de voorschriften der nette tafelmanieren.
;...; a gebruik, thuis of in pensionaat, rolt men het meestal
in een ring op; aan een vreemde tafel legt men het ongevouwcn naast het hord.
4.

Neem een nette houding aan

Kom nooit aan tafel zonder de handen te wassen; kam
uw haar en verzorg uw kleding, ook thuis! Verschijn steed3
tijdig aan tafel om geen stoornis te verwekken en laat u
geen tweemaal roepen.
:Vlen zorgc er in de eerste plaats voor dat ieder aan tafel
over de nodige ruimte beschikt, d.i. ongeveer 50 à 60 centimeter. Zit helemaal op uw stoel neer; niet te dicht, zodat
gij er niet gekneld zit; ook niet te ver am niet telkens naar
voren te moeten buigen als gij iets neemt. Houd u rechtop,
doch ongedwongen en los. Buig toch lichtjes voorover doch
hel u niet in een gemakzuchtige houding achterover tegen
de leuning va de stoel.
Laat de handen ongeveer tot aan de pols op tafel liggen. De linkervoorarm, vóór of achter het hord leggen, om
de romp in luie houding tegen het tafelblad te laten rusten,
met de ellebogen op tafel steunen zijn strijdig met de nette
manieren omdat dit op gemakzucht wijst. Hinder niemand
met elle hogen of handen onder het eten; daarom houdt
men ze vrij dicht tegen de romp aangedrukt. En men verontschuldigt zich als men hij vergissing iemand heeft aangestoten.
Strek de henen of de knieën niet te ver uit en beweeg
ze niet voortdurend. ~eem in alles een deftige houding
aan en vermijd hoe ook iemand te hinderen.
1

5.

Lepel, soep en brood
Hoe de lepel hanteren?
Plaats het bord zó dat de rand er van op ongeveer een
paar centimeter van de tafel afblijft.
a)
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Xeem de lepel met de rechterhand vast zoals gij ongeveer een pennenhouder vasthoudt. Laat de steel met het
platte gedeelte b<YVenaan op de voorste drie vingers rusten
en leg er de duim op. Leer de lepel op losse en sierlijke
wijze gebruiken. Soep lepelt men van zich af; bij het eten
van pap, ijs of dergelijke half vloeibare spijzen schept men
naar zich toe. Schep de lepel niet boordelijk om niet te
morsen. Breng de lepel kalmpjes naar de mond en niet
de ... mond naar de lepel, zodat gij niet voortdurend zit te
wiegen.
h) Hoe soep eten.
Aan te raden is het met de zijkant van de lepel te
eten en niet met de punt, omdat men aldus de ellebogen
gemakkelijker tegen het lichaam kan gesloten houden en
de aanzittenden zodoende niet hindert. Steek de lepel tot
ongeveer de helft in de mond, hef daarna de steel wat op
en laat de soep in de mond lopen ... en slurp ze niet op
noch lik de lepel af!
Men weigert nooit soep te eten, behalve om gezondheidsredenen. Is ze te warm, dan beweegt men ze voorzichtjes met de lepel. X ooit mag men in de soep roeren of
er in blazen. Maak met de lepel geen geluid telkens ge
soep neemt. \Vil ook niet uw hord tot de laatste druppel
ledigen, al mag men het even van zich weg, schuin oplichten om de laatste lepels soep gemakkelijker te kunnen
scheppen. Als de soep gegeten is, legt men zijn lepel in het
bord, met de holle zijde naar boven.

Brood bij de soep.
Brood 1biedt men aan de medeaanzittenden op een bord
aan, niet met de hand.
:Vlen neemt het met de rechterhand, niet met mes of
vork.
Breek het en breng het met kleinere stukjes naar de
mond; bijt noch snijd er brokken van af.
Leg het overschot telkens links van uw bord neer, houd
het niet gedurig in de hand.
Het brood mag ook gebruikt worden om sommige spijzen op de vork te duwen en om het bord schoon te maken.
c)
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Het brood in de soep kruimelen behoort niet tot de
goede tafelmanieren.
Het past niet te veel brood bij de soep of gedurende
een middagmaal te eten.

6.

Vork en mes

a) Hanteren van vork en mes.
Men mag de vork in de rechterhand houden vooral om
brijachtige spijzen te eten en men bantere ze dan als een
lepel, d.i. met de tanden omhoog. Liefst echter, en het staat
voornamer, naar Engelse gewoonte, neme men ze in de
linkerhand. Dan houdt men ze in bovenhandse greep met
de tanden naar beneden. De vooruitgeschoven wijsvinger
steunt in een gebogen houding op de steel en men houdt
die niet te dicht bij de tanden van de vork.
Het mes' houdt m'en eveneens in bovenhandse greep
vast, zoals men het handvat van een fietsstuur vastgrijpt.
Neem het vast in de rechterhand, niet te dicht bij het lemmer, nooit met opgeheven pink en nimmer zoals men een
pennenhouder hanteert.

Het gebruik van mes en vork.
Het mes dient om te snijden en nooit om spijzen naar
.de mond te brengen. Om het vlees te snijden houdt men
het met de vork tegen, doch nooit te schuin om het uitglijden te vermiJden.
Het behoort niet tot de nette tafelmanieren eerst het
vlees op het bord helemaal fijn te snijden, om vervolgens
groenten en aardappelen bij te stapelen, dit alles met een
saus te overgieten en dan met de vork alleen, al)es « op te
lepelen ». Het is tevens onwelvoeglijk en onvoorzichtig het
mes af te likken! Speel noch scherm met mes of vork en
houd ze niet onder het spreken met de punten omhoog als
om er mee te schermen. Na gebruik legt men mes of vork,
dit laatste met de punten omlaag, op de messenlegger of
op het hord.
b)
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OEFENINGEN EN LESVRAGEN
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Een tafeltje laten dekken vóór de klas. Een paar leerlingen
komen om de beurt naar voren en leren er lepel, mes en vork
hanteren en gebruiken. Als het kan, een maaltijd opdienen. In
meisjesscholen ga.at dit soms. Ondertussen bespreken, toelichten en verbeteren van houdingen en handelingen.
Gebruik van een servet bespreken. Waartoe? Hoe? Na de maaltijd.
Welk is de betekenis van het ge bed aan tafel?
Een korte spreekoefening over de goede houding aan tafel en
ook over de fouten.
Teken een tafelblad op schaal en schets er op de juiste plaats,
de verscheidene benodigdheden bij voor zes personen.
Hoe eet men brood bij de soep? In 6 puntjes en in juiste volgorde opnoemen.
Waarop dient men te letten vooraleer men aan tafel komt.
Vat elke alinea van het voorwoord van deze les samen in een
kernachtige zin.
Zeg nu eens duidelijk hoe men de lepel hanteert.
Verklaar : «eten op zijn Engels».
Teken nu enkele fouten op die bij uzelf te verbeteren zijn, voor
wat de nette tafelmanieren betreft. En tracht er u van te beteren.

« lVie eet zonder honger,

Die sterft des te jonger!»
16.

NOG OVER VOORNAME TAFELMANIEREN

Als wij het niet van kindsbeen af aangeleerd hebben,
vraagt het op onze leeftijd reeds een hele inspanning om
ons aan tafel deftig te gedragen. Wij moeten immers de
voorschriften van de nette tafelmanieren elke dag stipt
naleven, willen wij er in slagen bij de maaltijden ons op
een natuurlij!ke en ongedwongen wijze te gedragen. Hoe
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onfatsoenlijk, stijf, ja soms hoe grof stellen sommige personen zich dikwijls aan, als ze eens bij vriend of kennis of
aan een feestdis aanzitten. Of zij halen dan voor deze gelegenheid «hun schone manieren» uit! Ze zijn dan meestal
een oorzaak van ergernis bij hun tafelgenoten of ze wekken ook 'de spotlust op! \Vant welopgevoede personen zijn
aan tafel niet enkel matig, bescheiden, vriendelijk en voorkomend doch ze nemen daarbij de welbepaalde regels der
wellevendheid in acht. Alleen door dagelijkse oefening.
dus ook thuis, zullen ze er toe komen zich de nette tafelmanieren als een « tweede natuur» eigen te maken.
1.

Hoe zich bedienen en welgemanierd eten?

Hoe zich bedienen?
:\Ien neemt steeds uit de schotel wat vóór zich ligt. Het
is immers onbehoorlijk deze te draaien om de grootste en
fijnste brokjes weg te pikken! Men legt ook niet te veel op
hel bord; beter is het zich een tweede maal te bedienen.
Het wijst reeds op een zekere mate van gulzigheid, wanneer men zich een derde maal van hetzelfde wil bedienen.
Van uitgezochte spijzen en van het nagerecht neemt men
slechts een geringe hoeveelheid. \V ces ook niet jaloers als
broer of zus al eens een groter stukje krijgt.
Neem de spijzen met het daartoe bestemde eergerei;
nooit met uw eigen tafelgerief! Leg of schep ze op uw bord
en schuif ze er niet op!
Het is onwelle'Vend door woorden of gebaren te laten
blijken dat sommige spij:zen u niet bevallen. Ook thuis
niet. Leer eten «wat de pot kookt! » of «wat de kok opschept». Bij vreemden laat men dan de schotel onaangeroerd voorbijgaan, zonder er iets over te zeggen; men
dankt eenvoudig en men geeft de schotel door.
a)

Hoe eten?
Leer de spijzen bij het bedienen netjes naast elkaar
schikken. :\leng ze niet dooreen door ze met de vork fijn
te duwen.
b)
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Men snijdt van het vlees telkens een stukje af en prikt
.dit op de vork; men voegt hierbij een hapje groenten of
een stukje aardappel, die men met het mes even aandrukt
en men brengt het zo naar de mond. Men kan natuurlijk
eerst het stukje vlees of aardappel in de saus wentelen.
Neem echter niet te ved ineens op de vork!
Het ledigen van het hord moet rustig en zonder haast
geschieden. Daarom zal men, terwijl men kauwt, langzaam
op het bord het volgende hapje klaar rnakeiL Men kan ook
even waC!hten om wat te praten of te drinken. Dan legt
men soms vork en mes gekruist op het hord nooit aan
weerszijden met de punten op de rand van het bord!
Zout en peper voegt men met een daartoe bestemd
lepeltje aan de spijzen toe. Ook mag men daartoe zijn
eigen mes gebruiken, na het eerst aan 'n stukje brood te
hebben schoongemaakt. :'\ooit mm het tafellaken of aan
het servet!
Wel opgevoede personen !Ptinz vooral op hetgeen volgt.
Het is onwelvoeglijk op de spijzen te blazen of er aan te
ruiken, ze hoorbaar op te slokken, te smakken en ze al te
zichtbaar in te zwelgeiL Men moet er zich vooral voor
hoeden de spijzen uit de mond te laten vallen of ze er weer
uit te halen ... Heeft men nochtans iets in de mond, dat bij
de spijzen niet thuishoort, breng het dan zo ongemerkt
mogelijk op de vork, die men aan de mond houdt, de vrije
hand er even voor houdend. Leg het dan op de rand van
uw bord of op een schoteltje. Het is zeer onwellevend het
van uit de mond op het hord of ... op de tafel uit te spuwen.
vYat boers is : zó te eten dat de spijzen uit uw mond
afdruipen; het tafellaken te bemorsen door er mes of vork
op neer te leggen; de vingers af te likken of al te veel ineens in de mond te stoppen; hij het kauwen, de mond te
openen en sommige spijzen met de vingers naar de mond
te brengen. Bij fatsoenlijke mensen verwekt dit alles afkeer en het geeft een flauwe dunk van onze graad van opvoeding ...
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2.

Enkele bijzondere gevalletjes

a) Etensrestjes tussen de tanden.
Het past niet deze etensrestjes, welke men tussen de
tanden heeft, aan tafel uit te halen, vooral niet bij vreemden. Dit wordt meestal na de maaltijd gedaan. Hindert dit
al te veel, dan kotert men dit voorzichtig met een tandenstokertje of met een net stokje er van tussen, terwijl men
de linkerhand voor de mond houdt. :\fen eet dit restje dan
op; men legt het nooit terug op het bord.
Reinig uw tanden zeker niet met de vingers of met een
vork of mes! Evenmin met een pennemesje of met een
scherp voorwerp om de tandvlees niet te kwetsen. Het
stoort ten zeerste de aanzittenden wanneer men de etensrestjes met een sissend geluid tracht van tussen de tanden
te zuigen ...

Een ongevalletfe.
Heeft men al eens een ongevalletje aan tafel, vooral bij
vreemden; b.v. een glas dat kantelt, saus die men morst
of vlees dat men op het tafellaken laat vallen; tracht dit
zo ongemerkt mogelijk te herstellen. Bevuilt of hindert
men daardoor iemand, verontschuldig u met aandrang en
doe uw best om zo goed mogelijk uw fout te herstellen.
Als uw tafelbuur een ongelukje heeft, doe alsof gij het
niet merkt, of help zo nodig, doch zeer heseheiden en
tactvol.
h)

Men vindt iPts in zijn bord dat er niet thuis hoort.
Yindt men iets in zijn bord z.a. een steentje, een vliegje
e. z. m., leg dit stil en schier ongezien op de rand van uw
hord of op een schaaltje.
Als er iets in 'het glas gevallen is, verwij·der het met de
punt van een gereinigd mes of met de steel van de vork;
nooit met de vingers!
c)

Het aanbieden van de schotel.
Het is een gelegenheid om te tonen dat men tegenover
zijn tafelburen voorkomend en behulpzaam kan zijn. Doch
d)
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wees nooit opdringerig. Geef steeds bij het aanbieden van
de schotel de voorrang aan de oudste of de waardigste personen, die naast u zitten.
Zorg er voor bij het overreiken van de schotel, dit zo
voorzichtig mogelijk te doen en de schotel met het gemakkelijkst hanteerbare gedeelte naar voren aan te geven.
Onthoud : de sauskom biedt men aan met het oortje, lepel
en vork met de steel, het mes met het lemmer. Neem het
dan zelf middendeels vast, nooit met dil deel dat met
spijzen in aanraking moet komen!
Y ergeet dan ook niet te zeggen : A. u. b., :\I. - en wie
het aanvaardt, dankt. Begeert gij echter niets meer van de
schotel, zeg eenvoudig : Dank u, ik neem niets meer.
X ooit :Ik 'ben voldaan, :\Ierci! Dit laatste klinkt beslist niet
voornaam!
e) 1V at anderen nog kan hinderen.
Tracht zo goed mogelijk, het hikken, niezen, hoesten
te vermijden. Kan dit niet, doe het dan zo kies en ongemerkt mogelijk. Wordt de hik of de hoestbui al te hevig,
dan past het dat men zich voor enkele ogenblikken van
tafel verwijdert tot ze voorbij is.
Om aan tafel en dit vooral hij vreemden, zijn neus te
snuiten, buigt men enkel het hoofd lichtjes voorover of
naar de zijde, waar niemand zit. Het is een verkeerde gewoonte bij sommigen zich helemaal aan tafel om te draaien
om de neus te snuiten.
Yergeet ook niet in al deze gevallen zo gauw mogelijk
uw hand of uw zakdoek voor de mond te brengen en u zo
nodig te verontschuldigen.

3.

Enkele voorschriften bij het op- en afdienen van de
tafel

Het kan weleens gebeuren dat grotere meisjes en ook
jongens thuis al eens de tafel moeten op- en afdienen.
Ook dit gebeurt volgens zekere regels en gewoonten. Het
komt er op aan zo weinig mogelijk de aanzittenden te hinderen.
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Schone borden worden links van de persoon met de
rechterhand op de tafel neergezet en rechts weggehaald.
Schotels worden links van de gast aangeboden en dranken
rechts ingeschonken.
\Vie op- en afdient hoeft niet telkens bij het aanbieden
of het wegnemen iets te zeggen, ook niet « a. u. b. » of
<<dank u».

4.

Het spreken aan tafel

Het gesprek aan tafel verhoogt doorgaans de gezelligheid, het wakkert de eetlust aan en bevordert de spijsvertering. Het mag er echter niet al te luidruchtig aan toe
gaan door luidkeels te praten of te lachen. Dit verstoort
de gezellige atmosfeer die aan tafel moet heersen. Om die
redenen moeten de kinderen in sommige huisgezinnen
zwijgend eten ...
LESVRAGEN
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
S.
9.

Waarom moeten wij ons dagelijks toeleggen op het onderhouden
van de nette manieren aan tafel?
Noem vijf fouten welke men kan begaan wanneer men zich aan
tafel bedient.
Hoe eten wij aardappelen, vlees, saus en groenten?
Noem tien fouten op die men kan begaan tegen de nette manieren bij het eten.
Zoek nu drie fouten op waaraan gij zelf u het meest bezondigt.
Een spreekoefening over enkele bijzondere gevalletjes. Telkens
komt een flinke leerling naar voren en bespreekt in enkele zinnetjes het geval.
Is het steeds aan te prijzen te spreken gedurende de maaltijden?
Bespreek hiervan het voor en het tegen.
Zeg hoe men borden en schotels op- en afdient.
Een taaloefening. Vul het juiste woord in uit deze les.
De schotel . . . - Kinderen eten soms . . . - De spotlust
Een oorzaak van ... -Zich met ... verontschuldigen. De etens-
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restjes van tussen de tanden ... voorschriften ... - Eten wat ... .

Zich dagelijks ... -

De

10.

Lees in de les deel 1, en verwijs zoveel mogelijk naar de deugd
welke men er kan beoefenen of zeg welke ondeugd men dan
involgt.
11. Een opstel : Mijn klein zusje aan tafel. Een mollig schatje van
ongeveer twee jaar oud, met roz·ige bolle wangetjes. En of het
smullen kan! Wat ziet het er soms besmeurd uit! Van nette
manieren en van « schoon eten >> trekt het zich geen zier aan ...
Pruilend kan het soms zijn bord opzij schuiven, maar nooit de
lekkernijen want het is een echte lekkerbek!

« A.ls de drank is in de man,
Is de wi}slzPid in de kan. »

17.

HOE WIJ DRINKEN MOETEN

Het gaat hier in de eerste plaats over het drinken aan
tafel waar wij eveneens enkele bepaalde heleefdheidsregels
dienen in acht te nemen, al zijn die ook wel toepasselijk
op het drinken in het algemeen. Overdaad in het drinken
van om het even welke drank, is stellig onwellevend. Laten
wij vooral op onze hoede zijn bij het drinken van alcoholische danken, ook aan tafel : ze benevelen onze geest,
waardoor wij gemakkelijk de controle over onze woorden
.en daden verliezen. Zodoende zijn sommige personen dan
vaak ongemanierd, ja onbeschoft. Nadien heklagen zij zich
11iet zelden hun onwelvoeglijk optreden en de gevolgen ...
1. Een stilleesoefening
Lees wat volgt stil bij uzelf; schrijf en nummer de
woorden of zinsdelen hieronder, die passen in de zinnen
·die volgeiL
één teug - neergeslagen - gulzig en haastig - te diep het servet - boordevol - omgestoten - vingers - vettige
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randen - fijnproever - soep - zuchten - duim en voorste vingers- smakken- dankt- omkeren- klinkenmorsen - kauwen - klokkend - achterover - slurp inschenken - blaas.
1o Schenk het glas niet ... maar slechts tot op een paar
centimeter van de rand om niet te ....
2o Vooraleer men drinkt en ook nadien, veegt men de
mond met ... af, om het glas niet te bevlekken met etensrcstjes of om er geen ... op na te laten. Steek daarom ook
nooit het glas te diep in de mond.
3o Neem bij het drinken het glas tussen ... vast; niet
met de linker- of de volle hand.
4o Biedt men u drank aan, steek zo nodig het glas wat
toe doch zet het daarna neer en ....
5" Hef het glas op, breng het kalmpjes naar de lippen,
hel het lichtjes over om de drank in de mond te laten
vloeien; zuig noch ... de drank uit het glas.
6" Drink niet voor of gedurende de ... ; ook niet terwijl
men aan het ... is en men de mond vol heeft om zo alles
door te spoelen.
7o Vermijd ... te drinken, zodat de drank langs de
mond afvloeit en diep in de keel een ... geluid maakt.
go Ga er niet prat op uw glas in ... te kunnen ledigen.
Dit zijn dronkemansmanieren en het is beslist onwellevend.
go Ondel"'breek het drinken niet om te ....
10° Drink ook niet terwijl gij voor u uitstaart, om als
een . . . de drank te bekeuren.
11o Hoest, noch ... in de drank.
12° Houd de ogen ... terwijl ge drinkt.
13° Wil niet telkens ... met uw tafelbuur alsof gij ieder
keer een heildronk uitbradht. Dit gebruik valt tromvens
stilaan uit de mode.
14o Als ge gedronken hebt, moogt ge niet hardop ...
als om adem te halen.
15° Men mag zijn glas niet . . . als men wil te kennen
geven dat men geen drank meer begeert; men dankt en
men houdt eventjes de vingers er boven als men er u wil
aanbicden en inschenken.
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16° Maak nooit misbruik van drank tijdens de maaltijden; ... in het glas kijken is steeds onwellevend.
17o Hel het hoofd niet te ver ... terwijl ge drinkt.
18° Is er iets in het glas gevallen, haal het er nooit
met de ... uit.
19° Zet, na gedronken te heblwn, uw glas weer voorzichtig voor uw bord om te vermijden dat het ... wordt.
20o \Vees voorzichtig bij het ... met fles of karaf en
bied eerst aan, voor anderen in te schenken, te lwginnen
met de waardigste persoon naast u.
2.

Het drinken van koffie of thee

~len mag zijn tas niet te vol gieten om te vermijden dat
men drank in het schaaltje morst en men hierdoor hij het
drinken zijn klederen kan bevlekken. Yoeg er zelf de
nodige melk aan toe en neem de suiker met een lepeltje of
een tangetje. Desnoods neemt men een klontje suiker met
de vingers. Men biedt ook aan anderen aan zich van melk
en suiker te bedienen en men vraagt dan beleefd : Mag ik
je bedienen, asjeblieft?
:\Ten mag de koffie of de thee voorzichtigjes met zijn lepeltje omroeren, niet met een stukje brood en mag er zeker
niet in blazen om ze af te koelen. :\Ien drinkt ook koffie of
thee, terwijl men het schoteltje met de linkerhand onder
de kin houdt. Dit past echter minder hij het ontbijt of bij
de 'boterhammen om vier uur.

OEFENINGEN EN LESVRAGEN
1.

2.
3.

4.

Voor de klas. Karaf met water en glas. Drinken, bespreken, toelichten na de invuloefening hierboven.
Lees nr 1 ,in de aanvoegende wijze waar het past.
Geef, waar die ontbreken, voor enkele voorschriften in nr
de
reden op waarom het zo hoort of waarom het onfatsoenlijk is.
Dit vindt ge wel zelf.
Spoor eens op welke fouten gij vooral begaat onder het drinken.
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5.

6.
7.

Verklaar de zinspreuk bovenaan de les. De verklaring vindt
men in het voorwoordje van deze les. Zoek nog eens zelf, als het
kan, een paar anti-alcoholische spreuken op, die enig verband
houden met de wellevendheid.
Hoe bedient men zich van koffie of thee? Spreekoefening.
Opstel : Pol de visventer is weer eens boven zijn theewater. ..

« Wi} danken U, Heer, voor

deze milde gaven ... »

18. HOE ETEN WIJ ... ?
Boterhammen, kaas, vis, fruit of gebak ... ? Hiervoor
steunen de voorschriften veelal op gewoonten, die vaak
van streek tot .!itreek verschillen en niet zo bindend zijn.
Zij zijn stee-ds ln'gegeven door de 'bekommernis niemand
te hinderen of aanstoot te geven. Daarom ook geldt als algemene regel : raak de spijzen, - het fruit soms uitgezonderd - nooit met de handen aan. Men mag ook hier,
vooral bij het eten van gebak of fijne nagerechten, de indruk niet verwekken gulzig te zijn!
1.

Boterhammen

Men snijdt of breekt de boterhammen bij het ontbijt of
het « vier-uurtje », in twee helften en men breekt er verder
de stukken van af, die men met de rechterhand naar de
mond ·brengt. Neem ze niet met de volle hand doch met de
duim en de twee vorenste vingers en prop uw mond niet
vol. Het past niet bij vreemden de boterham in de rechterhand te houden en deze in de mond te steken om er stukken van te happen. In familiekring is dit wel toegelaten
en mag men ook een deel van de boterham in de koffie
dopen. Broodjes of boterhammen met kaas of vlees er tussen, snijdt men eerst in stukjes door en men mag die ook
met de vork naar de mond brengen.
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2.

Kaas

Snijd telkens een stukje af en breng het met de vingers
op een stukje boterham, naar de mond. Xooit 1hag men
dit met het mes doen. Ook het afbijten van de kaas moet
men vermijden.
\Veke kaas eet men met een lepeltje of men smeert die
op het brood zoals boter.
3.

Eieren

Plaats het gekookte ei met de punt omlaag in het dopje
en snijd er het kopje met het me8 van af. Strooi er met uw
lepeltje of met een gereinigd mes wat zout in. }len omroert
de inhoud met het lepeltje. Eet eerst de inhoud van het afgehakte kopje uit, daarna het ei met uw lepeltje of met
een stukje brood.
Als men nog een tweede ei wil eten, verbrijzelt men
eerst de schaal van het eerste en plaatst het andere er
boven op.
Leg nooit de schaal op uw bordje of op het tafellaken.
Schud evenmin het ei uit op uw bord om het hij de spijzen
te mengeiL
4.

Vis

Vis raakt men niet met de handen aan. :\Ien maakt de
vis van de graten los met een stukje brood in de linkeren de vork in de rechterhand. Met de vork brengt men ze
naar de mond. Voor haring mag men een mes gebruiken,
maar dit mag dan verder tijdens dezelfde maaltijd niet
meer geLruikt worden. Aan een feestdis zijn er gewoonlijk
speciale vorken en messen om vis te eten ofwel worden
de gewone dan onmiddellijk weggenomen, om te vermijden dat men de smaak van de andere spijzen er door zou
bederven.
5. Mossels
:\laak ze met uw mes of vorkje los en breng ze met een
stukje brood naar de mond; niet met de handen!
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6.

Oosters

Met een mes of met een speciaal vorkje maakt men de
oester los; men brengt ze met het vorkje of met de schulp
naar de mond en men slurpt het vocht zachtjes uit.
7.

Appels en peren

Snijd ze in de lengte in twee stukken door; de ene helft
nogmaals in tweeën. Schil daarna een partje, snijd het
klokhuis uit en leg schillen en pitten op het bord. Breng
het stukje eetbare vrucht met de hand naar de mond. Doe
evenzo met de andere kwartiertjes.
Is de peer al te sappig, dan is het aan te raden ze te
schillen en te eten, terwijl men ze met het vorkje vasthoudt, maar ze met de vingers niet aanraakt.
8.

Sinaasappelen

a) l\Ien snijdt de sinaasappel, zoals een gewone appel
juist in vieren; men maakt de schil aan beide hoekpunten
met de vingers los en verder met de tanden. Men brengt de
vrucht zo verder met de hand of met het vorkje naar de
mond.
b) De schil wordt in de lengte in vieren doorgesneden
tot op het vruchtvlees en men verwijdert die daarna helemaal met de vingers. l\Ien verdeelt de sinaasappel in schijfjes en men brengt elk deeltje met de vingers of met een
vorkje naar de mond.
c) De sinaasappel wordt dwars doorgesneden en met
een lepeltje uitgegeten. Zo doet men eveneens als men
pompelmoes eet.
De pitten moeten niet opgegeten worden; deze laat men
achter de hand voorzichtjes op het bord vallen, terwijl
men even voorover buigt.

9.

Druiven

Gewassen druiven maakt men één na één van het trosje
los cn men brengt die met de hand naar de mond. De schil-
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len en de kernen worden niet opgegeten. Men handelt verder zoals met de sinaasappelen. Zijn ze niet gewassen, dan
doopt men ze eerst in een kommetje of schaaltje, half met
water gevuld.
10.

Bananen

Snijd de banaan in twee helften en verwijder daarna
van een deel de schil tot ze alleen nog onderaan vast zit.
Men bijt of snijdt er telkens een stukje van af dat men
met de hand of een vorkje naar de mond brengt.
11.

Kersen en kleine pruimen

Ongewassen dompelt men ze eerst in het water en met
het steeltje in de hand brengt men ze naar de mond toe;
men legt het steeltje op het bord en men laat achter de
hand de pit op het bord neervallen. Niet uitspuwen!
12. Perziken
Ze worden als appels doorgesneden en geschild; bij
rijpe vruchten wordt de huid door behulp van een mesje
er van afgetrokken en de perzik met vorkje of lepeltje
naar de mond gebracht.
13.

Aardbeien

Neem ze hij het steeltje vast en breng ze zo naar de
mond; ofwel, ontdoe ze eerst alle van het steeltje, voeg
aan de portie de nodige suiker toe en eet ze met het lepeltje of het vorkje op. Men mag ze niet eerst fijn tot moes
duwen om ze alzo op te eten!
14.

Nagerecht

Gebak of taarten worden met de taartschep op het
bord gelegd. Neem steeds wat vóór u ligt en hier vooral
mag men niet het grootste stukje willen uitpikken! IJs- of
slagroom of pudding wordt met de daartoe bestemde lepel
op uw bordje geschept en met de dessertlepel gegeten.
R. Plasman : \Vees Voornaam.
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Gebak of taart wordt met het dessertmesje in stukjes gesneden en met het vorkje naar de mond gebracht. Men
mag zich een tweede maal bedienen, nooit een derde maal.
OEFENINGEN EN LESVRAGEN
1.

Aansohouwelijk onderricht in het eten van de meestgebruikte
spijzen en van fruit en nagerecht. In meisjesscholen vooral na
de kookles.
2. Spreekoefening over het eten van vis, kaas, gekookte eieren e.z.m.
:3. Noem drie punten waarbij men onwellevend kan zijn bij het
eten van het nagerecht.
4. Zeg of het juist is en verbeter gebeurlijk de fout.
a) Men schilt een peer spiraalvormig.
b) Men bijt in de gehele appel.
c) Men snijdt en schilt een appel in twee helften en men bijt
er de stukjes van af.
d) Men brengt een sappig stuk peer met het mes naar de mond ..
e) Men legt de schillen netjes op tafel.
;,. Als het verkeerd is, zeg dan hoe het hoort.
a) Men doopt de boterham in de koffie.
b) Men roert het zout met een mes in het ei.
c) Men snijdt een sinaasappel door en men zuigt het sap uit.
d) Men neemt een stukje taart met de hand.
e) Men spuwt de pitten en de kernen van sommige vruchten op
zijn bord uit.
6. Spoor eens in de les op wat ge geregeld verkeerd deedt onder het
eten van sommige spijzen of vruchten.
7. Een opstel : Gestraft... « Geen nagerecht >> zei vader! En
hij trof Rik in zijn meest gevoelige kant. Hij had het die dag
weer wat al te bont gemaakt en aan tafel was hij tevens een
echte lastpost geweest! De knaap was echter een ongehoorde
lekkerbek, speciaal verzot op fijne brokjes en lekkere taartjes!
Het ergste was dan nog dat hij aan tafel moest blijven. Of hij
die zondagmiddag gewatertand heeft... Geniepige blikken en
spatlachjes van broers en zusters deden daarbij de waterlanders.
\'erschijnen. Het is maar eenmaal gebeurd ...
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«Ja, er komen nog blijde
dagen in het leven! ... »
19.

EEN FAMILIEFEEST

Een familiefeest, zoals een plechtige communie, een eerste plechtige H. Mis, een huwelijks- of jubelfeest e.a., gaat
gewoonlijk gepaard met een feestmaal, waartoe familieleden, vrienden en goede kennissen worden uitgenodigd. Het
haalt de familie- en vriendschapsbanden nauwer toe en legt
dikwijls de geschillen bij. - Dan vooral willen allen hun
-<<beste manieren» uithalen en tonen hoe netjes ze dit allemaal
kunnen! Hier passen enkele beleefde vormen, bizonder als
er vreemde personen aanwezig zijn. En «Jong geleerd, is
Dud gewend!» Het komt er op aan deze bepaalde voorschriften van de hoffelijkheid ook in de huiskring stipt na
te leven. Maar dan op een natuurlijk en ongedwongen
wijze. Zo bereiden we ons op het latere leven voor. Wellicht zullen we ook eens aanwezig zijn op een officiële
plechtigheid of ontvangst. Laten we ons dan ook deze
beleefdheidsvormen van meer deftige kringen of de z. g. n.
« etiquette » eigenmaken. Maar zonder overdrijving!
De uitnodiging
wordt door de ouders zelf gedaan, soms
uitnodiging
De
naaste familie vooral. Meestal schriftede
voor
mondeling,
omslag. Deze uitnodiging moet
gesloten
onder
dit
en
lijk
vóór het feest geschieden. Dit
dagen
veertien
laatste
ten
üm de genodigden toe te laten de nodige schikkingen te
treffen. Het antwoord gebeurt dan eveneens schriftelijk en
ünmiddellijk d.i. doorgaans binnen de 48 uren. Bedankt
men voor de uitnodiging, dan past het er de reden van op
te geven.
1.

2. De aankomst der genodigden
De genodigden mogen noch te vroeg noch te laat komen,
vooral als ze niet tot de naaste familie behoren. Wie te
vroeg komt, hindert meestal; wie te laat komt, handelt
onwellevend zowel tegenover de gastvrouw als de gasten.
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Zij verschijnen in passende kledij; kleur, vorm en snit
soms naar de omstandigheden, leeftijd en stand. Bij grote
plechtigheden is de kledij soms voorgeschreven en opgelegd.
De gastheer of de gastvrouw ontvangt de genodigden
hartelijk en onderhouden zich met hen tot het maal begint.

3. Het voorstellen
Onder familieleden gebeurt zulks zonder omhaal van
woorden, los en gul.
Als er vreemden onder de genodigden zijn, heeft eerst
de kennismaking plaats. Deze wordt door de gastheer of
de gastvrouw zelf gedaan of door een van de voornaamste
aanwezigen, die beide personen goed kent.
Onthoud : de minderen worden aan de meerderen voorgesteld, de jongeren aan de ouderen, de heren aan de
dames. Men noemt dus eerst de naam van de minderen~
de jongeren, de heren.
Is M. Dejonghe bv. de jongere en M. Levieux, de oudere.
dan zegt men : « M. Dejonghe. ·- M. Levieux », terwijl men
telkens met de hand de persoon aanwijst en eventjes naar
hen toebuigt. Beide personen staan recht, als ze neerzaten.
buigen lichtjes naar mekaar toe en drukken mekaar de
hand, terwijl M. Dejonghe zegt : Aangenaam of vereerd
(met u kennis te maken) en M. Devieux antwoordt : Aangenaa'm ... Zeer aangenaam ... Vereerd ...
Het gebeurt ook dat twee personen met mekaar kennis
maken, dit zonder tussenpersoon. Dan zegt men eerst zijn
naam : Dejonghe. - Levieux. Aangenaam, vereerd ... zoals
hierboven.
Wil men zich bij anderen kenbaar maken, dan zegt
men : Mag ik me even kenbaar maken? (voorstellen) Mijn
naam is Dejonghe.
::.\Ierk wel dat deze kennismaking, zeker voornaam, doch
nooit stijf of statig mag geschieden. Geen misselijk gedoe
van diepe buigingen, « pootjes-geven » en Franse complimenten! Eenvoud weze ook hier de boodschap.
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4.

Het aanbieden en aanvaarden van geschenken

Bij zulke familiefeestjes wordt doorgaans aan de gevierden door de genodigden een geschenk aangeboden.
Deze mogen noch te duur, noch onbenullig zijn, veeleer
nuttig en smaakvol. In sommige gevallen is het toegelaten
zich er vooraf over in te lichten wat best past. Het is onbetamelijk zijn geschenk te roemen of er de prijs van
mede te delen of die er op neergeschreven te laten.
\Vie een geschenk aanvaardt, zal steeds onmiddellijk
en hartelijk danken, zelfs als het minder aangenaam is.
Hij zal stellig nooit laten blijken dat het niet bevalt. Wacht
ook niet het te bekijken en er de gever uw voldoening
over uit te drukkeiL Dit in eenvoudige en hartelijke bewoordingen, zonder overdrijving nochtans. Bv. : U zijt heel
vriendelijk. - Het is zeer aangenaam. - Het is een zeer
mooi geschenk; dank u hoor, enz. - Vergeet ook niet zo
spoedig mogelijk een bedankingsbriefje te sturen naar
degenen, die u een geschenkje opstuurden of lieten overhandigen en op het feest niet konden aanwezig zijn.
5.

Aan tafel

Het is de gastvrouw, die de genodigden aan tafel leidt,
d.i. practisch de voornaamste genodigde, die op de ereplaats aanzit. De anderen volgen en zoeken bescheiden hun
eigen plaats, t. t. z. hun naam, die doorgaans op een kaartje
of op het menu geschreven staat. Zijt ge vrij uw plaats te
kiezen, wees dan de les uit het Evangelie indachtig!
Blijf achter uw stoel rechtstaan tot het gebed gezegd is
t'n tot de gastvrouw en de voornaamste gasten gaan zitten.
6.

Onder het maal

Hier vooral zorgc men er voor de voorschriften der
nette tafelmanieren in acht te nemen. Doch onthoud : wees
natuurlijk en ongedwongen. Het gevaar bestaat, dat
iemand, die voor deze gelegenheid nu eens « schoon wil
eten », zich integendeel bespottelijk voordoet! Hij heeft
verwaarloosd zich dagelijks te oefenen.
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Vooral aan een feestdis moet. men zich met zijn tafelburen, vóór en naast zich, vriendelijk onderhouden. Het is
onfatsoenUjk steeds met de personen te willen spreken,
die ver van u verwijderd zijn; dit hindert de genodigden
en het is zeker niet hoffelijk tegenover uw naaste buren.
Vermijd evenzeer alle luidruchtigheid of iemand voortdurend in het oor te fluisteren of te fezelen ... Anderen zouden er u wel eens kunnen van verdenken dat gij over hen
spreekt ...
\Vees gezellig en onderhoudend en vooral voorkomend,
aan een feestdis. Help en bedien uw tafelgenoot, waar het
past. Vraag dil beleefd en vriendelijk : Mag ik u even hedienen? - Wat zal u gebruiken, :\1. '! - Belieft U nog iets'?
- Lust U nog een stukje taart, :\I.'? - Zal ik U bedienen'?
- Beantwoord elke attentie van anderen met een hoofs en
vriendelijk woord : Dank u wel, l\1. - Zeer vriendelijk.
Dank u, ik belief, (ik neem) niets meer! - Ook als men
iets vraagt, hoort dit fatsoenlijk : ~lag ik om een stukje
brood vragen'? \Vil u me even het zout aangeven, asjeblieft? \Vil u nog een stukje taart nemen?- Xog een stukje gebak?- Ja, dit kleine stukje daar, dank u.
7.

Telegrammen, een tafelrede, een heildronk

Tijdens hel feestmaal worden soms ter ere van de gevierden, telegrammen afgelezen, een redevoering gehouden of een heildronk uitgebracht. Dit alles moet in de
grootste stilte aanboord worden. Daarom zou het onfatsoenlijk zijn verder door te eten, het gesprek voort te zetten, andere gasten spottend toe te wenken, met het tafelgerei te spelen of zich te verwijderen ... Dit zou zowel de
spreker als de gevierde terecht kunnen krenken.
Gedurende de heildronk of de toast staat men recht,
men heft het glas tot op de hoogte van het aangezicht en
naar de gevierde toe terwijl men zegt : Op de gezondheid
van... of gezondheid ... ! Het klinken valt stilaan uit de
mode.
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8.

Het einde van de maaltijd

Het teken tot opstaan wordt door de gastvrouw of door
de voornaamste gast gegeven. Het is soms om een dringende reden nochtans toegelaten zich vóór het einde van de
maaltijd terug te trekkeiL Dit gebeurt dan zo ongemerkt
mogelijk en niet zonder vooreerst de gastheer en gast\Touw en zijn buren over zijn vertrek te hebben ingelicht.
Bij het afscheid nemen groet men zo mogelijk al de
aanwezigen; aan de gastheer en vooral aan de gastvrouw
past het een bescheiden woord van lof uit te spreken over
het feest en « te danken voor het gul onthaal».
LESVRAGEN
1.

Welke goede invloed kunnen dergelijke feestjes soms uitoefenen?

2.

Wie nodigt uit? Wanneer? Hoe?

3.

Wat doet een wellevend persoon die voor een uitnodiging moet
bedanken of onverwachts verhinderd is te komen?

-!.

Oefeningen in het voorstellen met of zonder tussenpersonen.
Doe dit ernstig, los en zonder gemaaktheid. ~Iisschien is het de
eerste en de laatste keer dat gij dit leert en wellicht komt het
al eens vroeger van pas dan ge meent.

:J.

Waarom mag men niet op een feestmaal te vroeg of te laat
verschijnen?
Welke voorschriften van de wellevendheid dient men in acht
te nemen bij a) het aanbieden, b) het aanvaarden van geschenken?
Noem vier puntjes op welke men dient te onderhouden bij het
aan tafel gaan.
Zeg wat zeer onfatsoenlijk is als een tafelrede uitgesproken of
een heildronk uitgebracht wordt.
Wat betekent : aan tafel moet men vriendelijk en voorkomend
zijn tegenover zijn buren of tafelgenoten? Noem eens in verband daarmee enkele gangbare uitdrukkingen en schrijf ze in
uw netschrijEboek.
Waarop zult gij speciaal letten als gij aan een feesttafel aanzit?

6.

7.
S.
9.

10.
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11.

Enkele opsteltitels :
Zus deed haar Plechtige Communie.
Bij het Jubelfeest van mijn grootvader.
c) Bij mijn Plechtige Communie kreeg ik van mijn peter een
prachtige vulpen! Of ik tevreden en dankbaar was! Hoé
ze er uit zag? Enkele dagen nadien had ik ze al eens helemaal losgeschroefd ... Nu nog bewijst ze mij veel dienst ...
ook nog om mijn jaarlijks nieuwjaarsbriefje naar mijn
lieve peter te schrijven die te Brussel woont.

a)
b)

« lYees welkom!»
20.

ER IS BEZOEK

Af en toe komt iemand bij ons aanbellen en vraagt om
vader, moeder of onszelf te spreken. Familieleden, vrienden of kennissen werden wel eens bij ons ontvangen of we
hebben zelfs eens ... hoog bezoek! Het is een hele kunst al
deze mensen op een voorname en vriendelijke wijze te
ontvangen want ook hier horen enkele welbepaalde voorschriften van de wellevendheid en de gastvrijheid thuis.
Alles hangt natuurlijk af van de personen die ons op bezoek komen. In het eerste geval zijn wij beleefd en vriendelijk; in het hveede, zorgen wij er voor dat zij door ons
gul onthaal, onze hartelijke omgang en onderhoudende
conversaUe over dit bezoek tevreden zijn; ontvangen wij
een voornaam persoon, dan letten wij er angstvallig op dat
wij de voorschriften der wellevendheid stipt ondedwuden.
1.

Bij het aanbellen en binnenkomen

~len laat nooit iemand lang aan de deur wachten vooral
als de persoon door ons tegen een bepaald uur uitgenodigd
en verwacht werd.
Indien er geen meid is, gaan grotere personen (vader,
moeder ... ) zelf openen en nooit de kinderen, vooral niet
als het een voornaam bezoek geldt.
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Steeds groet men beleefd en men zegt : Komt U binnen,
l\1. - \Vil U maar binnenkomen, :\1.? en men doet zelf de
deur achter de bezoeker dicht.
Zijn het goed bekenden, dan gaat alles gul en los in
omgang en woorden doch men vergeet ook niet hen oprecht welkom te helen. \Yij moelen onthouden dat, als
wij iemand binnenlaten, wij deze personen niet in de
gang laten staan (of aan de deur!), terwijl wij vlug vader
of moeder gaan verwittigen!
De bezoekers, zeker indien ze werden uitgenodigd, worden verzocht zich eerst van overjas, mantel, hoed en altijd
van regenscherm te ontdoen. \Yij zijn hen daarin steeds
behulpzaam.
:\Icn verzoekt hen vriendelijk de ontvangst- of wachtkamer binnen te stappen, men opent zelf de deur en
laat hen eerst binnengaan en men verzoekt beleefd : Gaat
U binnen, i\1. \Vilt U maar binnenstappen, a. u. b.,
l\I.?- Ga zitten asjeblieft.- Gaat U zitten, l\I.- zegt men
beleefd terwijl men even een stoel aanwijst. - Is het een
vreemde, dan vraagt men : :Vlet wie heb ik de eer?- \Vie
mag ik aanmelden (aandienen) ?
Zijn het familieleden, vrienden, kennissen of zelfs meerderen (Mr. Pastoor bv.) die in de woonkamer ontvangen
worden, dan gaat men voor, opent voor hen de deur en
verzoekt hen binnen te stappen terwijl men hun de toegang verleent door even opzij te gaan.
De beleefdheid vcreist dat alle aanwezigen opstaan en
niet gaan zitten vooraleer de bezoeker dit doet, als het natuurlijk niet iemand betreft, die bij ons « thuis » is.
:VIen biedt aanstonds een stoel aan; is het een meerdere,
de voornaamste plaats, doch nooit een zitplaats waarop
men zelf of iemand van de aanwezigen zelf zat. Het spreekt
vanzelf dat men alles vermijdt wat het gesprek kan hinderen. Om die reden schakelt men aanstonds de radio uit
of laat ze zachtjes verder spelen als de bezoeker zegt dat
het niet hindert.
Is men juist aan het eten, dan houdt men daarmee even
op en men verontschuldigt zich en gaat daarmee pas ver-
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der, als men de bezoeker, die onverwachts opgedaagd is.
er toe verzocht heeft mede aan te zitten.
Hoge bezoekers of vreemden leidt men niet in de woonkamer, doch in het salon of in de wachtkamer binnen.
2.

Een gul onthaal

Men biedt de bezoekers, die men heeft uitgenodigd,
gewoonlijk iets aan. Een kopje koffie of thee met koekjes,
gebak of fruit. Het gebeurt ook dat men hun een glas bier,
een glaasje wijn of likeuren presenteert en aan de heren
een cigaret of een sigaar. Men mag aandringen als de bezoekers «beleefd weigeren»; maar bij hooggeplaatsten
niet.
Blijf steeds geduldig en beleefd hoe lang het bezoek
ook moge duren. Nooit mag men door zijn woorden of
handelwijze laten blijken dat het tijd is voor de bezoeker
om heen te gaan ... Komt een onverwachte bezoeker toch
ongelegen, dan veronschuldigt men zich met aandrang en
verzoekt men deze, terug te willen komen en men bespreekt
dag en uur, waarop dit kan geschieden, om te laten blijken
dat het werkelijk gemeend is.
3.

Een voornaam en beleefd gesprek

De voorschriften, die hier volgen, gelden niet enkel
voor een bezoek, doch tevens voor alle omstandigheden,
waar men in gezelschap is. Zulks een gesprek moet, wil het
passend en voornaam blijven, aan verscheidene voorwaarden voldoen. Nergens beter dan in een gesprek blijkt het
duidelijker, dat de leefregels van hoffelijkheid en wellevendheid steunen op de deugd van naastenliefde. Zo'n
gesprek moet kies en fijngevoelig zijn, bedachtzaam en
voorzichtig, bescheiden of betamelijk, nederig en liefderijk. Een goed en fatsoenlijk mens zal men hieraan herkennen, dat hij door zijn woorden niemand kwetsen zal...
want « de tong kan het beste, maar ook het slechtste ding
ter wereld zijn! »
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Het gesprek weze dus :
a) Kies : ~Ien zal er bijgevolg over waken niemand in zijn godsdienstige en politieke overtuiging
moedwillig te krenken. Dit wil echter niet zeggen dat men
daarom steeds iemand naar de mond moet praten! Integendeel, men zal meer achting en eerbied hebben voor
personen die voor hun overtuiging durven uitkomen. Op
voorwaarde nochtans dat men in zulke «twistgesprekken»
of discussies zijn fatsoen weet te houden en men de goede
vormen in acht neemt...
Deftige personen blijven steeds eerbaar in hun gesprekken, vooral in tegenwoordigheid van geestelijken, dames
en kinderen. Het strijdt niet tegen de regels der wellevendheid, in het tegenovergestelde geval, daarover zijn ontevredenheid te laten blijken.
Sommige personen hebben de zeer onhebbelijke gewoonte hun gesprekken te doorspekken met kleine en ...
grote vloekwoorden. Een beschaafd persoon doet dit niet!
Dit heeft aan de Vlamingen, jammer genoeg, een treurige
« vermaardheid » bezorgd! Het is eveneens hinderlijk een
gesprek te aanhoren dat doorweven is van onfatsoenlijke
en soms vervelende stopwoorden ... zoals : Hé! - Zulle! Allez gauw ... Ten anderen, deze woorden behoren meestal
niet tot de beschaafde omgangstaal... Een verteller kan
tevens erg hinderen door een overdadig gebruik, van de
woordjes : en, en ... 'k zeide en 'k zegde ... e. z. m.
Vermijd tevens onbetamelijke woorden in verband met
sommige lichaamsdelen of natuurlijke behoeften. Zo spreken deftige lui in meer beschaafde kringen niet over
« zweten » maar over « het warm hebben » of « transpireren » enz.

Bedachtzaam Pn taktvol :
\Vie in zijn gesprek er angstvallig over waakt steeds
voorzichtig te zijn om niemand leed aan te doen, is dit niet
enkel een teken van voornaamheid, maar ook van een
goed karakter en van een edel hart. Een welopgevoed persoon is steeds tactvol.
b)
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Spreek daarom nooit over zaken die voor de bezoekers
onaangenaam zijn of bij hen pijnlijke herinneringen kunnen opwekken... Hier vooral past de spreuk : «Spreek
nooit over een koord in het huis van een gehangene! »
Het is eveneens onwellevend onbescheiden vragen te
stellen om iemands zaken te willen uitvissen... l\Ien
praat nooit «uit den huize » en men verklapt evenmin geheimen die werden toevertrouwd. Dit is misbruik maken
van vertrouwen.
W ces ook voorzichtig in het spreken over afwezigen en
vreemden. Uw woorden worden zo gemakkelijk verkeerd
uitgelegd en voortverteld! En vertel vooral geen kwaad
over afwezigen of beknibbel ze niet, want «bergen ontmoeten mekaar niet; mensen wel... »
Doe ook nooit geheimzinnig en zeg niet : « Ik weet veel,
maar ik moet zwijgen ... ».Gij stelt u aldus bespottelijk aan!
c)

Bescheiden en nederig.

In gezelschap moet men steeds gezellig en onderhoudend zijn, maar men mag niet altijd het hoge woord willen
voeren, zich nimmer op het voorplan willen brengen door
gedurig over zichzelf en de zijnen te willen praten. Het
strookt niet met de regels der wellevendheid alles het best
te willen weten en aan anderen bijna nooit de gelegenheid
te laten aan het woord te komen. Gebruik in uw gesprek
niet voortdurend de woorden «ik» en «mijn» en bezing
niet aanhoudend ·uw eigen lof en die van de uwen. Pochhanzen en bluffers worden doorgaans door iedereen gezwicht... en niet gegeerd.
Men zegt ook nooit b.v. Ik en mijn vader ... of : Ik en
mijn tante ... e. z. m., maar : ~lijn vader en ik, enz. Let daar
speciaal op want de nederigheid is een hoofddeugd van
alle wellevende personen.
Vermijd het gebruik van vreemde en technische woorden in een gewoon gesprek, vooral in een gezelschap met
personen die niet tot hetzelfde beroep behoren of van verschillende ontwikkeling zijn. Men zou u terecht als verwaand en ijdel aanzien. Het gebruik van overdreven •voor-
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den waar het eigenlijk alleen om gewone dingen gaat, doet
erg ;bespottelijk aan. z. a. : Kolossaal! Prachtig! Reusachtig l Afschuwelijk l Magnifiek l
Onthoud : luîsteren is vaak een groter kunst dan spreken! Alleen wellevende mensen kunnen dit. .. Wij hebben
trouwens twee oren gekregen en slechts één tong, zegt het
wij'Ze spreekwoord. Zelfs als het gesprek toch verveelt,
dan laat een beleefd persoon dit nog niet blijken door b.v.
op het uurwerk te kijken, te geeuwen of iets te lezen ...
Opgelet ook nochtans voor valse bescheidenheid. Zekere
personen vernederen zich met opzet opdat anderen hen
_zouden tegenspreken en ... roemen!
d)

Liefderijk.

Hierdoor bizonder kan men de deugd van naastenliefde
beoefenen l
De kleinste attenties en oplettendheden, een aanmoedigend en prijzend woordje, zijn altijd aangenaam ... Leer
de bekwaamheid van anderen erkennen, hun verdiensten
-en successen te loven, doch doe dit met takt. Maar zwicht
u voor vleierij! Vleiers worden door verstandige lieden als
onfatsoenlijke mensen aanzien.
Het is ook ongepast iemand, die aan het spreken is, te
·onderbreken. Iemand voortdurend in de rede vallen is onbeschoft. \Vil men zich dan toch in het gesprek mengen of
iemand terechtwijzen, wacht daarmee tot iemand uitge:sproken is of zijn zin voleindigd heeft en men verontschuldigt zich : Pardon, mag ik even onderbreken? Neem mij
niet kwalijk, maar mag ik ... ? Een wellevend persoon zegt
nooit vlakaf : Ge liegt! of : Het is niet waar! Maar : Vergist u zich niet? Zijt u niet verkeerd ingelicht? of : Is dit
wel helemaal waar?
Lichte of fijne scherts kan het gesprek wel eens pittiger
en aangenaam maken. \V einigen kunnen echter de scherts
hanteren! Ze ontaardt vaak in bittere spot zodat men anderen kan ergeren of pijn aandoen. Het is niet liefderijk.
Spot vooral nooit met lichaamsgebreken, misvormingen;
huid, haar, kleur of de uilspraak of spraakgebreken van
iemand. Toespelingen maken op iemands naam of wat ook
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hij 'zijn evennaaste aprvalt en soms hindert, is meestal misplaatst en men laat het zich doorgaans niet welgevallen.
Kinderen en jongelui kunnen soms op dit gebied wreed
zijn tegenover mekaar en elkander geringschatten en vernederen!
Over afwezigen spreekt men geen kwaad noch met minachting, vooral niet over voornoemde gebreken. Een wellevend persoon zegt nooit van iemand dat hij zot is, maar
krankzinnig, neurastheniek of zenuwziek; ook niet dat hij
dom is, maar niet van de slimsten, niet zeer schrander,
minder begaafd is ... ; zeg niet dat hij doof is, maar hardhorig. Een welopgevoed persoon zal van niemand zeggen
dat hij liegt, maar de onwaarheid spreekt, verzint, opsnijdt, overdrijft; ook niet dat hij gestolen heeft, maar
lange vingers heeft, ontvreemd, verduisterd of gegapt
heeft...; niet dat hij een dronkaard is, maar een alcoholist;
noch dat iemand de tering heeft, maar de tuberculose of
de t. 'h. c ... enz. enz.
Over doden zegt men niets dan goed... of men zwijgt
er over.
4.

Jongens en meisjes gedurende een bezoek

Als er hoog bezoek is, worden de kinderen even voorgesteld en na korte tijd zullen zij zich bescheiden terugtrekken.
In andere gevallen als zij toch mogen aanwezig zijn,
houden zij zich op het achterplan en zij verstoren het gesprek niet door hun gebabbel of door hun heen en weer
geloop. Zij mogen zich ook niet in het gesprek mengen en
spreken slechts als zij daartoe verzocht worden. Het is heslist onwellevend te ondeflhreken of ouderen terechtwijzen.
Is het mooi weer dan gaan kleinere kinderen buitenspelen of in een aanpalende plaats. Blijft het bezoek
wat lang, dan gaan ze wat vroeger dan naar gewoonte naar
bed. Als groteren dan toch blijven, houden zij zich stil
bezig, zonder eigenlijk afluisteren van het gesprek of hoe
dit ook te verstrooien.
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5.

Bij het heengaan van het bezoek

Als meerderen aanstalten maken om te vertrekken,
·dringt men niet aan om te blijven. Bij anderen wel. Dit
wordt zelfs aanzien als een teken dat men er oprecht welkom was.
Sta recht als de bezoekers zulks doen. Haal hun klederen bij en help hen bij het aankleden. Grotere personen
(vader of moeder) vergezellen hen tot aan de deur, groeten en zeggen : «Tot genoegen! Tot weerziens! Steeds welkom!» ... waar het past.
Zij doen zelf de deur open en blijven even wachten tot
de bezoekers enkele passen verwijderd of in hun auto gestapt zijn en wegrijden en beantwoorden gebeurlijk nog
even hun wedergroet. Het is onwellevend en soms heel
·Onbeschoft de deur achter de bezoekers toe te klappen ....
lESVRAGEN
Waarop moet gij bizonder letten, a) bij het aanbellen en gebeurlijk opendoen van de deur? b) als de bezoekers in de kamer
komen, c) gedurende het gesprek en het bezoek? d) bij het
heengaan?
2. Onze nette manieren, als wij iemand ontvangen, hangen voornamelijk af van de personen die bij ons komen aanbellen. Zeg
voor drie gevallen hoe wij ons over het algemeen moeten gedragen .
.3. Een vreemde heer komt naar vader vragen. Vertel wat gij zult
zeggen en doen bij het binnenlaten; a) als vader thuis is en
hem wenst te spreken, b) als vader niet thuis is, c) als vader
niemand kan ontvangen?
4. Noem vijf puntjes op waardoor gij aan iemand kunt laten blijken dat hij welkom is .
.s. Verklaar : De tong is het beste en tevens het slechtste van wat
geschapen is! - Verklaar tevens de uitdrukkingen : een lange
tong, een scherpe tong, een gespleten tong, een vuile tong, een
losse tong, een fijne tong. En deze : zijn tong roeren, met verstijfde tong staan, op de tong rijden, op zijn tong bijten, rad
van tong zijn of zijn tong ingeslikt hebben.
<6. Sommige stopwoorden ontsieren onze spreektaal. Wij gebruiken
ze bijna altijd onbewust en al te veel en ze hinderen vaak de
1.
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toehoorders of luisteraars. Het zijn meestal de volgende : Hé,
tiens, natuurlijk, allez gauw, niewaar? juist zo, verstajeme?
zulle, jong, c'est ça, enfin, en, en, en, ... en 'k zei ... Vermijd ze
of tracht ze te vervangen door andere die heel wat voornamer
klinken, doch die men even minder dikwijls mag gebruiken :
Kijk, hoezo? Komaan, 0, ja. Maar ja? En of. Goed zo. Nee
maar! Kent gij uw eigen vervelend stopwoordje?
7. Een betweter of een p ... w ... neus is een persoon die ... ; wie
steeds het hoge woord willen voeren is ... ? een grote mond opzetten ... ? geheimen willen uitvissen ... ? zijn fatsoen houden ... ?
Verklaar.
8. ~lag men iemand onderbreken of tegenspreken? Hoe hoort dit
volgens de voorschriften der wellevendheid?
9. Noem telkens twee fouten op welke al eens in een gesprek begaan worden tegen; a) de kiesheid, b) de voorzichtigheid? c)
bescheidenheid? d) de liefde. En de uwe? Teken ze gerust ergens op en tracht u er van te beteren.
10. Leer enkele beleefdheidsformules uit deze les te gebruiken en
schrijf ze in uw netschrijfboek.
11 . V erklaar in verband met deze les de volgende spreuken :
a) Spreek nooit over een koord in het huis van een gehangene.
b) Wij hebben twee oren en slechts één tong gekregen.
c) Doe aan anderen niet, wat ge niet wilt dat aan u geschiedt.
d) Zeg niet altijd wat gij denkt, maar denk altijd wat ge zegt.
e) De lach is het overvloedigst in de mond der dwazen ...
Illustreer uw verklaring door voorbeelden als het kan.
12. Het gesprek weze liefderijk! Spreekoefening over : a) de spot,
b) het spreken over afwezigen, c) over doden.
13. Een drietal opstellen :
a) Oom en tante, neven en nichtjes waren op bezoek geweest.
Oef! zegde vader als ze die zondagavond de deur uit waren!
Vertel nu eens zelf over dit lawaaierig bezoek en misschien
over uw eigen ... nette manieren?
b) Of : Wat hebben wij ons die avond heerlijk vermaakt! Dit
zijn nu eens echt flinke en voorname jongens en meisjes,
die van broer Frans, zegde moeder toen ze weg waren!
c) Wij hadden eens « hoog bezoek >>!

De weneven dhet·d opent

IV. WEES VOORNAAM
OP REIS EN BIJ BEZOEK
« lV e reizen om te leren,

Maar we moeten ook ... leren reizen. »
21.

IN TREIN, TRAM OF AUTOBUS

Vele jongens en meisjes komen thans naar school per
trein, tram of autobus. Maar al te dikwijls wordt er terecht
over geklaagd dat zij er zich niet meer fatsoenlijk weten te
gedragen... V el en onder hen komen niet enkel tekort aan
de meest elementaire beleefdheidsregels maar ze stellen er
zich bovendien nog vaak ruw en onbeschoft aan. Zij verwekken alzo niet enkel de verontwaardiging bij alle fatsoenlijke medereizigers, dit zowel door hun onbetamelijke
woorden als door hun lichtzinnig gedrag ... Meestal gebeurt
dit omdat zij zich dan onbewaakt weten en omdat zij zich
van hun ongemanierdheid niet meer bewust zijn. Zij beseffen niet hoe zij aldus hun persoonlijke naam, die van
hun ouders en die van hun school in het gedrang brengen!
Hier volgen nu enkele belangrijke voorschriften, welke
eenieder, die als een welgemanierd persoon wil doorgaan,
op reis moet in acht nemen. Want nergens komt men met
meer mensen in aanraking dan op reis ... en nergens heeft
men ook meer de gelegenheid om aangenaam, vriendelijk,
voorkomend en behulpzaam te zijn... of om anderen te
hinderen.
1.

Bij de halte of in het spoorwegstation

Jongelui moeten leren geduldig en rustig wachten of
in de wachtzaal gaan zitten. Men kan trouwens zijn
medereizigers storen door zenuwachtig heen en weer te
lopen of door te spelen. Vermijd eveneens luid te praten
zodat allen uw gesprek kunnen horen en er in hun eigen
conversatie door gehinderd worden. Beter is het zich dan
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rustig tbezig te houden door zijn lessen te leren, een boek
te lezen of er gezellig te zitten keuvelen. Onthoud dat hier
alle luidruchtigheid en vrijpostigheid zeer hinderlijk en
onfatsoenlijk zijn.
:\laak er een goede gewoonte van tijdig aanwezig te
zijn. Zo zal men door overhaasting, bij het binnenstormen,
niemand aanlopen
\Y ces eveneens beleefd bij het vragen van inlichtingen
of van een spoorkaartje. Doe dit duidelijk, bondig en volledig, zodat de beambte niet verplicht zij telkens om nadere inlichtingen te vragen.
Hier volgen enkele beleefde vormen :
- :;\Ir., kan u mij zeggen of ik nog aansluiting heb voor ... ?
Een perronkaartje, a. u. b.?
-- Oostende, heen en terug, 3de klasse. (En gebeurlijk er
aan toevoegen) : 50 % voor grote gezinnen, a. u. b. En uw kaartjes ongevraagd tonen.
Wees er om bekommerd de beambten geen nutteloos
werk op te leggen; ze hebben het soms erg druk en het is
vaak 'n zenuwslopend werk. Stel daarom ook geen nodeloze vragen. De voornaamste inlichtingen kan men trouwens in elk staUon op de vele inlichtingsborden aflezen.
Zorg zoveel mogelijk voor pasmunt, vooral in tram en
autobus, en als het kan, bestel uw ticket vooraf. Berg uw
kaartje of a>bonnementskaart veilig weg, om het bij de
eerste navraag vlug te voorschijn kunnen halen. Zoeken
maakt ongeduldig ...
\Vil bij het nemen van een spoorkaartje andere personen niet verdringen en leer uw beurt afwachten. Laat desnoods een haastige reiziger voorgaan aan het loket, indien
gij nog over voldoende tijd beschikt.
2.

Op het perron en bij het instappen

Hoc onbetamelijk en weinig slichtend zijn vaak de toneeltjes die zich op het perron of aan de tramhalte bij het
opstappen afspelen. )!en verdringt en men stoot mekaar
soms weg om de beste plaatsjes te kunnen veroveren! Daarbij geeft de jeugd meestal het onverkwikkelijke voorbeeld!
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De wellevendheid vereist dat men oversten, geestelijken, ouderen, gebrekkigen en dames laat voorgaan. Ook
vader en moeder en familieleden, met wie men op reis
gaat. Help hen desnoods daarbij door o.m. hun reisgoed
te dragen of aan te reiken. Open voor hen het portier en
laat hen het eerst instappen. Wees daarbij bizonder voorkomend voor blinden en invaliden. In al deze gevallen bewijst gij niet enkel dat gij wellevend en welopgevoed zijt,
maar tevens beoefent gij de deugd van naastenliefde en
men zal er u om prijzeiL
3.

In tram, autobus en treincoupé

a) De plaatsen : Geef steeds de voorrang aan voornoemde personen. Bij gebrek aan plaats staan welopgevoede
jongens en meisjes steeds de hunne af. Blijven neerzitten
als b. v. een vrouw met een kindje op de arm ofwel als een
bejaarde persoon verplicht is recht te staan, is daarbij harteloos! Jongel ui, die als voornaam willen doorgaan, blijven dan nooit zitten!
Men zegt dan :
Gaat u zitten, a. u. b., M.
- Zonder dank, M. - Gaarne, M.
Overtreed nooit dit belangrijk voorschrift der wellevendheid : het is tevens een plicht van naastenliefde!
~eem rustig uw plaats in en als gij voor andere personen moet doorgaan, verontschuldig u en zeg
-- Pardon, M., mag ik even door?
Let er tevens op niemand aan te stoten.
Leg uw reisgoed voorzichtig en stevig in het rek en help
daarbij desnoods ouderen en gebrekkigen.

Uw gedrag tegenover uw medereizigers.
Bij het binnenstappen van de coupé groet men de aanwezigen door een lichte hoofdbuiging en het past dat jongens en mannen even het hoofd ontbloten. Verders vermijdt men alles wat hinderlijk is b. v. luchttocht te
veroorzaken door de vensters open te zetten. Men vraagt
aan de aanwezigen daartoe eerst de toelating en men duldt
b)
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{}at anderen u vragen deze weer te sluiten. Leun evenmin
door het raampje zodat gij niet een hele tijd het uitzicht
van anderen belemmert. Het is evenzeer onwellevend op
de vloer te spuwen, papier, ctensrcstjes, sigarenstompjes of
cigarettcnpeukjes of wat ook op de grond of onder de bank
te werpen. Heen en weer lopen en de voeten op de zitbanken plaatsen is eveneens hinderlijk en onwellevend ... Fatsoenlijke reizigers zorgen er voor dat de coupé zindelijk
blijve! :Vlen gaat niet naar de \Y. C. als de trein stilstaat en
men werpt nooit papier of wat ook door het raam, vooral
niet in het station.
Bij hoesten, niezen, snuiten, geeuwen e. z. m. moeten
hier de voorschriften der wellevenrheid bizonder worden
in acht genomen, want vaak zitten de reizigers dicht bij
mekaar.
Bemoei u evenmin met andermans zaken. Zo staat het
potsierlijk voorover of naar iemand toe te buigen om in
het dagblad van een medereiziger te lezen!
Op reis verzorge men steeds zijn kledij; ze blijve altijd
fatsoenlijk. Bij warm weer mag men zich niet van te veel
willen ontdoen. Hier is men immers bij vreemden en niet...
in eigen huiskamer!
c)

Het gesprek met medereizigers.

Het gesprek met hekenden moet ook hier aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Het is altijd hinderlijk als sommige
personen in het compartiment luid en veel praten. Yan
sommige minder opgevoede personen kan men vaak gedurende een betrekkelijk korte reis hun hele levensgeschiedenis, hun hele stamboom en al hun lief en leed vernemen ... « \Yie reizen wil, die zwijge stil... » En let op uw
woorden! De « muren » hebhen ook hier soms « oren »!
De schoolgaande jeugd weze hierbij uiterst voorzichtig
en lette op haar fatsoen en op haar woorden! Spreek over
niemand kwaad en beknibbel er uw oversten niet in het
openbaar. Alleen onbeschofteriken zitten in het geniep of
openlijk sommige medereizigers te bespotten, vertellen
Jichtzinnige praat of halen onwelvoeglijke grappen uit.
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Het getuigt evenmin van een goede opvoeding in de coupé
te zingen, te fluiten, te roepen of te neuriën. Bemoei u
evenmin met andel'mans zaken en grote-mensenpraat in
jonge mond doet belachelijk aan! Zit er integendeel stilletjes te praten, leer uw lessen of lees een boek.
Het is niet tegen de wellevendheid een gesprek aan te
knopen, vooral gedurende een lange reis. Niemand is echter verplicht daarop in te gaan. Men mag gerust door een
kort maar beleefd antwoord la ten blijken, dat men dit niet
wenst en dan verder lezen of vóór zich heenkijken.
d)

Eten en roken in de collpé.

Op reis vermijdt men te eten; loch is dit niet tegen de
nette manieren als die lang duurt. Let er dan echter op om
de voorschriften der nette tafelmanieren beter dan ooit na
te leven. Doe dit dan zo ongemerkt mogeUjk en neem geen
spijzen die een sterke of prikkelende geur verspreiden.
Daardoor kan men anderen hinderen. Hoe belachelijk doen
sommige personen, die reeds even na het instappen, hun
«knapzak aanspreken» en nagenoeg de hele reis door aan
het knabbelen zijn ... Zij openen dan met veel omhaal hun
reiszak en iedereen moet van hun overvloed getuige zijn.
Het is onwellevend iets aan te bieden van de gewone spijzen, doch fruit, gebak of suikergoed mag men gerust aan
de omzittenden presenteren. Snoepen is evenmin tegen de
beleefdheid, doch wij moeten ons leren beperken. Het
geeft maar een flauwe dunk over ons als wc de hele duur
van de reis aan het snoepen zitten!
Roken is aan de heren enkel toegelaten in de rookcoupé's. Schoolknapen stellen zich echter belachelijk aan als
zij de groteren willen naäpen. Als er heel veel volk is, kan
roken ook hinderlijk zijn en zelfs in rookcoupé's zullen
welopgevoede personen er zich dan maar van onthouden.
Liefst vermijde men alle spelen in een coupé waar andere personen nog aanwezig zijn. Doorgaans gaat dit met
al te hinderlijke luidruchtigheid gepaard ...
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4.

Bij het uitstappen

:\Icn mag zich niet al te vroeg klaar maken om uit te
stappen; ook niet te laat; in heide gevallen kan men daardoor de medereizigers hinderen. Yerontschuldig u weer
bij het doorstappen voor iemand. Dring ook niet om het
eerst buiten te zijn . .Jongelui stappen het eerst uit voor hun
ouders, voor gebrekkigen of bejaarde lui en bicden hun
een hdpende hand aan. Zij bieden cvem•cns aan om hun
pakje of reisgoed te dragen.
OEFENINGEN EN LESVRAGEN
1.

Om welke redenen moet de schooljeugd zich bizonder fatsoenlijk gedragen in trein, tram en autobus?

2.

Spreekoefening : leer een spoorkaartje en om inlichtingen
vragen.
Noem drie bizondere punten op welke ge dient in acht te nemen:
aj bij het wachten in het station,
b) bij het instappen.
Wanneer en aan wie biedt een wellevend persoon steeds zijn
plaats aan?
Aan welke regels van fatsoen en hoffelijkheid moet een gesprek
in trein, tram of autobus steeds voldoen?
Mag men op reis een gesprek aanknopen? Waarop dient
men dan speciaal te letten?
Hoe kan men nog behulpzaam zijn op reis?
Mag men eten en roken in de coupé? Verklaar nader.
Verklaar : Wie reizen wil, die zwijge stil.
Gij gaat met moeder op reis. Zeg hoe gij u zult gedragen; a) bij
het in- en uitstappen? b) in het compartiment?
Een kort (( gewetensonderzoek )) :
a) Staat gij altijd in voornoemde gevallen uw plaats af?
b) Helpt gij deze personen bij het in- en uitstappen?
c) Wacht gij steeds kalm uw beurt af in plaats van haastig
binnen te stormen?
d) Plaatst gij uw voeten op de zitbank?

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
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e)

12.

Hindert gij uw medereizigers niet door uw luidruchtig gebabbel en door uw onfatsoenlijk gedrag?
Altijd in orde = 2 punten; soms = 1 punt; 0 punten = nooit!
Bedrieg nochtans uzelf niet. Tel op! Behaalt gij minstens 8 op
10, dan zijt gij op reis wellevend; bekomt gij slechts 6 of 7, dan
hapert er iets aan uw gedrag op reis; hebt gij maar vijf of minder, ... ja, dan zijt ge stellig onfatsoenlijk tegenover uw medereizigers, en dan is het hoog tijd u daarvan te beteren.
Opsteltitels : maak er korte en leuke schetsjes van
a) Op het perron.
b) In de wachtzaal.
c) In de treincoupé.

« De eerste indruk is vaak

blijvend en beslissend.

>>-

22. WIJ LEGGEN BEZOEKEN AF
\\ïe een bezoek ontvangt, heeft bepaalde leefregels in
acht te nemen; wie een bezoek aflegt, evenzeer. Veel hangt
af van de personen bij wie men aan huis gaat en van de
reden waarom men een bezoek aflegt. Hier steunen deze
voorschriften evenzeer op de deugd van naastenliefde, op
de eel'bied en de achting welke wij de anderen moeten
toedragen. Door onze taal en onze fatsoenlijke manieren
streven wij er naar de personen bij wie wij op bezoek zijn
niet te mishagen en stellig nooit te hinderen of onaangenaam te zijn.

1. Enkele algemene wenken
\V elopgevoede personen verzorgen steeds hun kledij
bij om 't even welk bezoek. \Vie slordig aangekleed verschijnt, laat altijd een ongunstige indruk na en het kan in
bepaalde gevallen wijzen op een gemis aan eerbied.
Ook dag en uur moet men in acht nemen. Vermijd
daarom, onuitgenodigd, bij voorname personen vooral op
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Zon- of Feestdagen aan te hellen. Dit bezoek moet tevens
op een betamelijk uur geschieden; liefst niet vóór negen
uur 's morgens, nooit tijdens de middaguren noch 's avonds
na zes uur. Het hetaamt niet zich op een ongelegen uur
aan te melden.
Bel niet te hard of te lang aan. Opent men niet aanstonds, blijf dan een tijdje geduldig wachten en ga niet
onbescheiden door het raam loeren... Daarna mag men
nog een tweede en laatste maal hellen.
Bij een voornaam bezoek doet men de handschoenen
aan, en nooit rookt noch snoept men hij het binnentreden.
Y erder passe men alle voorschriften, vermeld in de 4"e
les, nauwgezet toe.

2.

Bij voorname personen

a) Indien het een gewichtig bezoek geldt, past het
vooraf een onderhoud aan te vragen. Zorg er dan voor op
het afgesproken uur aanwezig te zijn, niet al te vroeg doch
zeker nooit te laat. Het is immers onwellevend oversten op
uw komsl te laten wachten. Hun tijd is doorgaans gemeten
en het stemt hen nooit gunstig als gij hun h. v. om een
dienst komt vragen.

b)

Als de meid de deur opent, vraagt men beleefd
1\I., kan ik :\L X spreken, a. u. h.?
M., is :\I. X thuis, a. u. b. "!
1\I., kan M. X vandaag ontvangen, a. u. h.?

Bij het binnenstappen ontbloten mannen en jongens
aanstonds het hoofd en men vergeet niet de voeten af te
vegen. Eens de kamer binnen, maakt men zich zo nodig
hekend en men zegt :
- \Yil u .:\I. Y aanmelden?
Soms geeft men zijn naamkaartje af. In afwachting
gaat men zitten en men legt hoofddeksel en hoekentas b.v.
naast zich op een stoel of op de knieën, nooit op de vloer,
op de tafel of op het bureau. Raak nooit iets aan, behalve
tijdschriften en boeken, die daar blijkbaar voor de bezoe-
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kers neergelegd werden. Bij een bezoek aan een hooggeplaatst persoon late men liefst alles onaangeroerd.
Als :\1. X binnentreedt, staat men aanstonds recht, meu
groet en zegt : Eerwaarde; :\lijnheer; :\Ie vrouw; enz .... Ga
niet zitten vooraleer de andere dit doet of er u toe
uitnodigt. Zeg daarna zo goed mogelijk in beschaafde en
verzorgde taal, bondig en duiddijk en zonder omwegen
waarom gij komt. Begin niet over andere zaken te spreken
als men er u niet naar vraagt. :\laak uw bezoek zo kort
mogelijk. l\loct men zich nog li.enhaar maken, dan zegt
mt•n : :\lag ik me even voorstellen? :\lijn naam is Yan
Dijck. En daarna vangt het gesprek aan.
Zelfs als men de persoon, die men bezoekt, tamelijk
goed kent, betaamt het de nodige afstand te houden. Xoem
deze personen bij hun titel : Mr. de Advokaat. :\Ir. de Senator; :\Ir. Pastoor; :\Ir. de Principaal; Eerwaarde :\loeder
Overste, enz. Het past zeker niet hij zo'n bezoek familiair
te willen doen.
c) Komt een huisgenoot opendoen, dan \Taagt men
zoals aan de meid of l\lr. of l\Iw enz. te spreken is en niet
h. v. uw man, uw vrouw, uw vader of moeder. Dit geldt
vooral voor bezoeken aan meerderen.
d) Het gebeurt ook dat de persoon, die men wenst te
spreken, zelf voorkomt. Dan groet men en men vraagt :
- Kom ik niet ongelegen, :\1., ik zou U graag eens willen spreken?
X eem me niet kwalijk, :\I., heeft C geen belet?
-- Stoor ik U niet :\I., kan ik U even spreken? enz.
P) Is :\I. «niet thuis» of is er werkelijk belet, vraag
dan wanneer het best schikt eens terug te komen voor een
dringende zaak. :\Jen geeft de reden van het vcrlangde onderhoud op en men vergeet niet zich kenbaar te maken of
men geeft zijn naamkaartje af.

f) Is het onderhoud geëindigd, sta dan op als :\I. X
dit doet. Zijt gij zelf haastig, verontschuldig u dan en geef
de reden op van uw haast en sta dan zelf op. Yergeet niet
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bij het heengaan voor het onderhoud te danken en misschien voor de bekomen gunst of dienst. Kwaamt gij voor
een zeer dingende zaak toch onverwacht, verontschuldig
u dan voor de mogelijke stoornis of last, die gij mocht
berokkend hebben.
Misschien vroeger dan gij zelf meent, komt gij reeds in
de gelegenheid zo'n bezoek af te leggeiL \Yie weet is dit al
niet gebeurd en hebt ge al nid aangevodd hoe moeilijk
hel dan is de nette vormen in acht te nemen en voornaam
te zijn en tevens los, ongedwongen en natuurlijk in taal en
omgang te blijveiL Laten wij daarom bij elke gelegenheid
daarop letteiL Op onze leeflijd hoeft het stellig niet zo
plechtig en statig te gebeuren. Onthoud echter : alleen
oefening haart kunst! En van :.:ull> bezoek kan voor het
laterr lruen soms heel veel afhangen. }a, het kan soms
VOOr llW toekomst [)(~S[ÏsSPnd :.:i}nf

3.

Bij dokter, tandarts, enz.

Het past niet, indien zulks niet dringend noodzakelijk
is, zich huiten de consultatieuren aan te melden. Bij het
binnentreden in de wachtkamer groet men de aanwezigen
door een lichte hoofdhuiging. :\Immen en jongens hebhen
hun hoofddeksel reeds aan de kapstok gehangen of leggen
dit op de knieën; niet op tafel. Het niet ophouden a. u. h.!
Leer ook geduldig uw beurt afwachten. Hier mag men
gerust de tijdschriften of boeken, die op tafel liggen, doorbladeren of lezen. Het strookt niet helemaal met de voorschriften der wellevendlwid een gesprek met vreemden
aan te knopeiL \V el opgevoede personen vermijden dit. ..
\\T ordt dan toch een gesprek aangeknoopt, herinner u dan
wat daarover in vorige les gezegd werd. Hier meer dan elders is het onfatsoenlijk luid te praten : het kon voor andere zieken wel eens hinderlijk zijn gedurig te praten over
uw kwalen en pijnen.
Het is een blijk van naastenliefde en hoffelijkheid sommige bejaarde en andere personen, die blijkbaar meer ziek
zijn dan wij, te laten voorgaan.
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\Yees tegenover de dokter beleefd en eerbiedig; antwoord hem bondig en onbevangen en spreek steeds met
«twee woorden». - «Ja, dokter; sedert een paar dagen,
l\lijnheer ». Bij het verlaten van de wachtzaal groet men
zeer zwijgend de aanwezigen door een lichte hoofdbuiging.

4.

Nog andere bezoeken voor het latere leven

Bij droevige of 1hlij de gebeurtenissen zullen wij ons
eerst afvragen of dit bezoek wel door ons dient afgelegd.
Yinden wij het passend, dan verwaarlozen wij het niet;
men zou het ons terecht euvel kunnen duiden. \Y dopgevoede mensen leven met goedbekenden alle lief en
leed mee. Dit is meer dan een voorschrift der wellevendheid; het is een plicht van naastenliefde. Dit is echte wellevendheid : het is deugdbeoefening, die wij door onze
woorden en daden laten blijken.
Bij een afsterven gaan wij dan zo vlug mogelijk, als wij
er «goed thuis zijn» of wegens onze betrekkingen met de
familie, persoonlijk « onze christelijke deelneming» in de
rouw aanbieden. Ook hij andere droevige gebeurtenissen
gaan wij de familie bezoeken en haar troosten. Het zou
meestal hinderen er te lang te blijven, vooral hij een afsterven; het past dan evenmin zelf veel te willen spreken of
de personen uit te vragen. :\Ien kan dan doorgaans best
troosten door de beproefde familieleden zelf te laten uitspreken en meddijdend toe te luisteren ... Bij een begrafenis
als het past, gaan wij eerst het lijk en de familieleden grat'ten. Volgen wij de lijkdienst, dan leggen wij achteraan in de
kerk in een daartoe bestemd schaaltje of korfje, ons naamkaartje neer, waarvan wij een hoekje hebhen omgevouwen.
Als het enigszins kan, blijvt'n wij niet enkel tot na de Offerande, maar wij volgen de hele dienst. Het is een waar blijk
nm echt christelijke naastenliefde voor de afgestorvene
te bidden. Het is zeker niet eerbiedig noch fatsoenlijk zo
Ylug mogelijk de kerk te Yerlaten om daarna ... op de straat
te staan praten!
Ook bij blijde gebeurtenissen gaat men zo vlug mogelijk
zijn welgemeende gelukwensen of felicitaties en soms
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ook ... een geschenkje aanbieden. Toon door uw woorden
en handelwijze dat gij echt belangstelt in het succes van
anderen en dat gij met hen deze gelukkige gebeurtenis oprecht medeleeft.
OEFENINGEN EN LESVRAGEN
1.
2.

S.

4.

5.

6.

Een bezoek bij een overste uitbeelden.
Spreekoefening over dag, uur, kledij en duur van het af te leggen bezoek in het algemeen.
Men gaat bij een meerdere aanbellen. Wat zult gij zeggen en
waarop zult gij dan het meest letten bij het openen van de deur
en als ge de kamer binnestapt :
a) als de meid opendoet?
b) als het iemand van den huize is die opent?
c) als het de persoon is, die men wenst te spreken?
d) als er belet is?
En als men niet opendoet?
Zeg of het juist is of niet en als ge kunt ook waarom; maak zo
nodig onderscheid.
a) Gaan zitten als men u de kamer binnenleidt.
b) Het gesprek rekken en (( over koetjes en kalfjes >> spreken.
c) Zijn hoofddeksel op tafel leggen.
d) Het eerst opstaan en zelf een einde aan het bezoek maken.
e) In boeken kijken of naar schilderijen, die aan de muur
hangen.
Bij de tandarts! Een beschrijvend verhaal over wat gij hebt opgemerkt en gevoeld ... in de wachtkamer en in het onderzoekskabinet van de tandarts.
Een van onze klasgenoten is overleden. Vertel uw bezoek aan de
bedroefde ouders bij de begroeting van het stoffelijk overschot.
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«Een bezoek brengt steeds vreugde aan,
Is 't niet bij 't komen, dan bi} 't gaan ... »

23.

WIJ GAAN NOG OP BEZOEK

\Yillen wij de familie- en vriendschapsbanden bewaren
en nauwer toehalen, dan past het hun af en toe een bezoek
te brengen. Yooral hij zieken mogen wij dit zeker niet nalaten. \Yij gaan ook al eens op reis en zijn dan soms ergens
te gast of verblijven in een hotel. \Vij bezoeken dan soms
een muscum of een tentoonstelling e. z. m. Bij al deze
gelegenheden moeten wij wellevend zijn en ons telkens
afvragen hoc het eigenlijk hoort. Y ergeet dit nooit : er
zijn zekere helcefdheidsregcls te onderhouden hij om het
even wie wij op bezoek gaan, zowel bij de naaste familie
als hij de meest vreemde persoon. Stellig hier mag het er
heel wat meer ongedwongen en losser aan toegaan. \Vij
mogen zeker de soms hoofse manieren en beleefdheidsvormen waarvan in de vorige les sprake was, achterwege laten.
Toch zijn ook hier enkele voorschriften, die wij niet straffeloos zullen overtreden. \Vij zorgen er immers voor dat
ons bezoek een zo aangenaam mogelijke in druk na la te!
1.

Bij familieleden, vrienden en kennissen

Al is men bij deze mensen nog « zo goed thuis», toch
betaamt het dat mannen en jongens de hoed o{ de pet afnemen en heel de ti}d van het be::oek blootshoofds bliJven.
Ook hier kunnen wij wel eens op een ongelegen dag en
uur komen. \V dopgevoede personen zullen dit aanstonds
aanvoelen ... Is er blijkbaar belet, dan weigeren wij binnen
te komen of wij zullen er stellig niet lang blijven als men
niet bizonder aandringt.
Jongel ui en kinderen waken er over dat zij niet hinderen door hun voortdurende gebabbel of door ... hun stilzwijgen. \Vees geen praatkous noch een droogstoppel... In
beide gevallen is men onwellevend en men zal spoedig vcrvelen.
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Het is eveneens onwellevend hij deze bezoeken «te
doen alsof men thuis ware » door o.m. in de kamers in en
uit te gaan en overal doorheen te lopen. Alle vrijpostigheid~
vooral in andermans huis, is steeds af te keuren.
Dit alles laat stellig een ongunstige indruk na en hier
zal ons bezoek slechts aangenaam zijn ... bij het heengaan!
Ook als men al te lang blijft.
\Vorden u bij het heengaan « de groeten meegegeven
voor thuis», dank dan en zeg : « Dank u, met genoegen! »
2.

Op ziekenbezoek

Het past dat wij een zieke gaan bezoeken; zeker als die
tot de familie- of vriendenkring behoort. \Vij moeten ons
voor zekere personen in sommige erge gevallen ook wel
afvragen of dit bezoek wenselijk is. In dit geval handelt
men het best door e:ven te gaan infofirneren en men gaat
slechts binnen als men er ons uitdrukkelijk om verzoekt
en aandringt.
Op zulke bezoeken is men doorgaans welkom en men
voldoet daarmee niet enkel aan de voorschriften der wellevendheid, doch men beoefent hier stellig de deugd van
naastenliefde.
Klop zachtjes aan als ge tot de ziekenkamer wordt toegelaten; spreek zachtjes en niet te veel, vooral niet bij erge
gevallen. Blijf ook niet te lang. Toon belangstelling als· de
zieke over zijn geval spreekt en zeg zelf nooit iets dat de
zieke zou kunnen verontrusten. Roem ook niet uw eigen
gezondheid! Hier geldt meer dan ooit de spreuk : spreek
nooit over een koord ... Vergeet niet uw medevoelen te
laten blijken door een opbeurend woord en door uw warme handdruk, zowel bij het binnenkomen als bij het heengaan.
Bij een bezoek aan herstellenden mag dit wat langer
duren en men blijft er rustig praten. Het is onwellevend
op het bed te gaan zitten en er kledingsstukken of wat ook
op neer te leggen. Als men voor het eerst een zieke bezoeken gaat, past het dat men wat versnapering of wat fruit
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aanbiedt. Overstelp de zieke echter niet, het kan in sommige gevallen schadelijk zijn voor zijn gezondheid. Soms
brengt men al eens een boek ter lezing mee. Dit zijn zoveel
kleine attenties die bij een zieke vooral steeds welkom zijn.
3.

Voor enkele dagen te gast

a) De gastvrijheid stond vroeger hoog aangeschreven!
Een reiziger, al was het nog een vreemde, werd altijd gul
onthaald; hij mocht aan de gemeenschappelijke tafel aanzitten, men bood hem de beste slaapkamer aan. Hij werd
spoedig als iemand van den huize! Nu gaan reizigers in een
hotel logeren en zijn nog slechts familieleden, vrienden en
goede kennissen welkom. De zo geroemde gastvrijheid van
ons volk is nog niet teloorgegaan. Een gast is nog steeds
welkom. Doch ook hieraan zijn wetten verbonden. \Yant
men mag geen misbruik maken van deze gastvrijheid!
Ook in dit geval brengt weleens uw bezoek alleen hij 't
heengaan! vreugde aan!

b) l\Ien gaat nooit ongevraagd te logeren en het is
onbetamelijk iemand anders mee te brengeiL \Y ees er op
bedacht ook hier de gewone voorschriften bij een gewoon
bezoek en gesprek nauwgezet na te leven.
Het ware ongemanierd in aanwezigheid van gastheer of
gastvrouw iets af te keuren betreffende de slaapgelegenheid, het voedsel of de verzorging. :\Ien moet zich integendeel aan de gebruiken van het huis aanpassen en eten ·wat
er voorgezet wordt en nooit spreken over eigen lustjes
noch over wat thuis de voorkeur heeft... V er mijd alles
wat enige last kan berokkenen; en dames en meisjes kunnen al eens een handje toesteken. Het is eveneens onbeleefd op uw kamer de kasten te doorzoeken en er nieuwsgierig in te gaan kijken. Doe niet « zoals u thuis waart»
al zal men dit u stellig aanbieden.
Er is ook een tijd van... heengaan ..l\Ien is en blijft
doorgaans welkom als men niet al te lang blijft. Alleen als
men er ons dringend toe verzoekt. mogen wij nog een
dagje blijven ...
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Doorgaans geeft men bij de aankomst aan de kinderen
of aan de gastvrouw een geschenkje; dit mag ook bij het
heengaan gebeuren; stellig mag men niet vergeten gebeurHjk een fooi te schenken aan het dienstpersoneel of aan de
helpsters.
Men laat evenmin na te danken voor het «gul onthaal»
en de goede zorgen, die men er genoten heeft en men biedt
hun tevens aan een tegenbezoek te brengen. Het is een ereschuld voor de gast te zwijgen over alles wat hij daar als
«minder stichtends» mocht opgemerkt hebben. En schrijf
hij uw thuiskomst een hartelijk briefje om te bedanken. Dit is een voornaam puntje van de wellevendheid, dat
men niet mag vergeten, vooral als men er enkele dagen
heeft verbicveiL
c) \Vie een gast ontvangt, zorge er voor dat de kamer
in gereedheid gebracht zij. Als het uur van aankomst in
het station bekend is, past het dat wij er onze gasten gaan
opwachten, vooral als het voorname of oude personen
geldt. Na de begroeting toont men doorgaans eerst de
logeerkamer. De eerste avond geleide men hen naar de
slaapkamer en men zie toe of alles in orde is. V er der bejegene men hen vriendelijk om hun het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. l\Ien late zeker nooit blijken dat
ze hinderen en men boude zich zo veel mogelijk met hen
bezig door hen o.m. te vergezellen op uitstapjes en wandelingen.

4.

In het hotel

Ook daar moet men zich zo gedragen dat men niemand
hindert en er een slechte indruk nalaat. Men mag stellig
vrij en ongedwongen van deze betaalde gastvrijheid gebruik maken, doch men weze steeds beleefd, vriendelijk
en dienstvaardig tegenover de andere gasten en ook jegens
het dienstpersoneel.
:Wen mag stellig eisen waarop men recht heeft. Maar
zorg er steeds voor dit op tactvolle en beleefde wijze te
doen tegenover bedienden en rlienstboden. \V elopgevoede
R. Plasman : \Vees Voornaam.
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personen zijn nooit grof of hooghartig tegenover hen. Voor
klachten wende men zich altijd tot de directie of tot het
«bureau».
Aan tafel neme men op bizondere wijze de regels der
nette tafelmanieren in acht. De kamers boude men steeds
zindelijk en men beschadige er niets. Als men even uitgaat,
is het raadzaam de kamer te sluiten en in ernstige hotels
mag men gerust de sleutel aan het « bureau » afgeven.
's Avonds zet men zijn vuile schoenen vóór de deur.
Als men vertrekt, laat men de kamer achter zoals men
die betrokken heeft. Men lette er op niets te vergeten en
men neme er niets onbedacht uit mee. Vooraleer men betaalt, ziet men eerst de rekening nauwkeurig na en vereffent doorgaans aan het« bureau». Vergeet ook niet de gebruikelijke fooi (meestal 10 %) aan de bedienden te geven
en hen voor de bewezen diensten vriendelijk te bedanken.
5.

In musea, tentoonstellingen, kerken, enz.

Bij een ·bezoek aan een monument, fabriek, instituut,
museum, enz. volgt men stipt de voorschriften van de gids.
Men bekijkt de ·bezienswaardigheden maar men raakt ze
niet aan ... Het is onfatsoenlijk er druk of lawaaierig te
doen, dat mag zeker nooit in kerken. Hier is het niet geoorloofd gedurende de diensten rond te wandelen om er de
kunstschatten te gaan bewonderen. Het is onfatsoenlijk
ergens uw naam op te schrijJVen; dit is soms een manie
van vele onopgevoede ééndagsreizigers, die overal hun
naam willen« vereeuwigen». Het is wel toegelaten en soms
gewenst zijn handtekening te zetten in een speciaal daartoe bestemd boek of register.
Sommige musea zijn als« heiligdommen van de kunst».
Hier ook past een ernstige en «ingetogen» houding ... Heren
en jongens bezoeken die blootshoofds. Het is on'betamelijk
er hardop en 'Veel te praten en er te gekscheren. Luister
integendeel aandachtig naar de uitleg van de gids. Tracht
u evenmin te onttrekken aan de verschuldigde fooi.
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LESVRAGEN
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Over welke bezoeken gaat het hier in deze les?
Een spreuk : << Een bezoek brengt steeds vreugde aan, is 't niet
bij 't komen, dan bij 't gaan )) ; werd in deze les verscheidene
malen aangehaald. Zoek eens op waar en verklaar ze meteen.
Ook bij familieleden, vrienden en kennissen kan een bezoek weleens ongelegen komen en onaangenaam zijn. Zeg eens wanneer.
Een « gewetensonderzoek >> :
a) Doet gij uw pet af? (voor jongens)
b) Praat gij niet te veel of ... te weinig bij een bezoek?
c) Zijt gij bescheiden en doet gij niet te veel« alsof gij thuis>>
waart?
d) Blijft gij er doorgaans niet te lang?
e) Dankt gij als gij er een versnapering krijgt?
Spreekoefening over een ziekenbezoek. Is zo'n bezoek steeds
gewenst? Hoe u gedragen bij een ernstige zieke? Bij een herstellende?
Welke plichten heeft de gast tegenover zijn gastheer of -vrouw :
a) bij de aankomst? b) gedurende het verblijf? c) in de logeerkamer en andere vertrekken? d) aan tafel? e) bij het heengaan?
f) bij de thuiskomst?
Hoe moet men iemand, die men te logeren heeft gevraagd, ontvangen?
Spreekoefening over het gedrag tijdens het verblijf in een hotel?
Noem vijf fouten op welke sommige personen begaan bij het
bezoek aan een museum e.z.m.
Een paar opstellen :
a) Een heerlijke vacantie! Wij verbleven een veertiental dagen
bij oom en tante aan zee. Wij schrijven hun 'n dankbriefje
bij onze thuiskomst.
b) Een klasgenoot (genote) heeft een heelkundige bewerking
ondergaan. Vertel een bezoek in de kliniek.
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« Verba volant, scripta manent.

~'>

24. EEN BEZOEK PER BRIEF EN ... PER TELEFOON
Een ietwat ontwikkeld persoon moet in deze tijd een
fatsoenlijke brief kunnen schrijven, niet alleen taalkundig.
goed maar ook volgens de regels der wellevendheid.
De briefwisseling kan in zekere zin vergeleken worden
bij het afleggen van een bezoek : men spreekt eerst de geadresseerde beleefd aan, men begint met bondig de reden
van zijn « bezoek» uit een te zetten, men weidt verder uit~
men «praat er op papier» en ten slotte neemt men afscheid
met een woordje dank, achting en men groet. Evenzo is.
een telefoongesprek een soort bezoek, d.i. hier een samenspraak, zonder dat men de opgebelde persoon kan zien.
Wat hier volgt is geen les in het briefschrijven. Het
spreekt immers vanzelf dat wij hier speciaal de beleefdheidsregels in het oog hebben. En wij moeten ons dan nog
meestal beperken tot de gemeenzame en beleefdheids'brieven. Handels- en sollicitatiebrieven of verzoekschriften
horen meer thuis in een meer uitgebreide lessenreeks over
de briefwisseling, al willen wij daarmee in verband ook
enkele van de voornaamste voorschriften der wellevendheid opgeven.
1.

Enkele algemene wenken bij het briefschrijven

Het :briefschrijven is van buitengewoon belang omdat
men ons, vooral als wij onbekenden zijn, terecht beoordeelt naar de inhoud, de stijl en allerlei uiterlijke vormen
van ons schrijven.
In een brief kan men gemakkelijk de ontwikkelingsgraad, de opvoeding, ja, het karakter van de schrijver
leren kennen ... Een ibrief schrijven is dus in zekere zin nog
meer dan zijn portret zenden ...
Het is tevens een middel om de familie- en vriendschapsbanden te verstevigen. Daarom mag men niet lang
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wachten familie en vrienden, als zij ver van ons verwijderd zijn, af en toe een bezoek te brengen ... per brief.
Het is ook onbeleefd een brief niet te beantwoorden of
dit al te lang uit te stellen.
Inhoud, toon en vorm moeten aangepast zijn aan de
persoon aan wie men schrijft; beleefdheidsformules en
uiterlijke vormen moeten in overeenstemming gebracht
worden met de gewoonten en voorschriften die in ons land
in gebruik zijn. In gemeenzame brieven zal de toon hartelijk en steeds beleefd zijn; in handelsbrieven : duidelijk,
bondig en zakelijk-beleefd; in brieven aan meerderen :
eerbiedig en bescheiden.
2.

De brief zelf
a) De inhoud.
Vooraleer wij een brief schrijven en ook terwijl wij
aan het schrijven zijn, zullen wij steeds flink nadenken.
Aan wie en waarom schrijf ik"? Past dit wel? Is dit beleefd
als ik zelf schrijf? Zal men mij niet verkeerd begrijpen? Is
hetgeen ik schrijf wel kies, voorzichtig, heseheiden en liefderijk? Denk daarhij aan een gesprek bij een bezoek! Zal
:ik daarmee niemand kwetsen'? Is dit niet gewaagd of gevaarlijk wat ik mededeel? enz. \Yant :verba volant, scripta
nwnent! ... Gesproken woorden vervliegen, wat geschreven
is, blijft! \Y ees dus op uw hoede!
Schrijft men h. v. een brief om te troosten of te feliciteren, dan zal men daarmee beginnen. Het ware ongepast
dit slechts even terloops aan te raken. In zulke brieven is
het best niet over andere zaken te handelen, zeker niet
aan meerderen. Steeds schrijve men eerst over de zaken
van de geadresseerde, daarna over de zijne. \Vees ook hier
spaarzaam met de woorden «ik» en «mijn». Daarom is
het aan te raden zijn brieven niet te heginnen met het
woordje « ik ». Schrijf nooit in opwinding en toorn. Wacht
liever en laat er een «nachtje over heengaan». Slaap er
eens over, want de nacht brengt doorgaans reed en bezinning. Zulke hrieven hcrokkenen naderhand steeds veellast
en spijt.
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Naamloze brieven schrijven is niet enkel onwellevend,
rdoch het getuigt tevens van een laag en loens karakter.
Fatsoenlijke lui geven daar geen gevolg aan als derden in
zulke brieven beklad of verdacht gemaakt worden; ze
scheuren zulke brieven en gooien ze in de papiermand of
in de kachel.

De bouw van de brief.
Een >brief bestaat uit verschillende delen, die vooral in
een schrijven aan meerderen, niet mogen achterwege gelaten worden. Het 'zijn : de dagtekening, de aanspreking, de
inleiding, het midden, het slot en de handtekening.
In gemeenzame brieven mag men gerust « met de deur
in huis vallen »zoals aan ouders, familie en goede vrienden.
De wellevendheid vereist tevens dat men zonder veel
moeite de gedachten en gevoelens in onze brieven vatten
en lezen kan. Daartoe helpt vooral een duidelijke indeling van onze brief in klaar afgeronde alinea's. Daarom
volgt een verstandige schrijver tevens een plan, waarbij
hij in een natuurlijke volgorde zijn gedachten uit.
h)

Stijl, zinsbouw en woordkeus.
Het is verkeerd te denken dat een brief in hoogdravende, stroeve en « deftige » stijl moet gesteld worden om
voornaam te zijn. Eenvoud en natuurlijkheid zijn altijd
een teken van voornaamheid. « Schrijf, zoals ge spreekt»
weze de leuze, op voorwaarde nochtans dat gij een besdhaafde en eenvoudige omgangstaal spreekt.
Ook de zinsbouw is van belang, niet enkel voor de duidelijkheid van de brief, maar tevens voor de wellevendheid! Overladen en ronkende zinnen, waarin daarbij nog
de leestekens en vooral de komma's verwaarloosd of verkeerd geplaatst worden, duiden vaak op slordigheid, op
een gebrek aan opvoeding en ontwikkeling.
Verlillijd ruwe en platte woorden in uw lbrief. Het gebruik van stadhuis- en bastaardwoorden, maakt de schrijver bespottelijk. Kies eenvoudige en springlevende woorden boven gezochte boekentaal. - « Jijjouwen » mag men
c)
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wel aan naaste familie en goede vrienden. Over 't algemeen
gebruikt men hier het best « gij » of «ge» als aanspreking
en men houdt dit geheel de brief vol; voor oversten, de
beleefde vorm U. Ued. schijnt vervallen.
d)

Fouten tegPn spelling en spraakkunst.

Fouten tegen spelling en spraakkunst laten steeds een
ongunstige indruk na over de schrijver, al vermoedt men
nog dat zij niet door onkunde maar wel door onbedachtzaamheid werden begaan. Nalatigheid staat nooit voornaam! Daarom is het raadzaam een belangrijke brief eerst
in het «klad» te schrijven. :\Ieil mag er nooit voor terugschrikken een woordenboek te raadplegen. Zend daarom
nooit een brief weg zonder deze eerst aandachtig te hebben
nagelezen. Als uw schrijven buitengewoon gewichtig is en
er geen haast bij is, laat gij er zelfs een nachtje over heengaan ...
3.

Een bezoek per ... telefoon

a) Het is een moderne rnanier om in enkele ogenblikken tijd een ... bezoek te brengen zelfs aan de meest verwijderde personen. l\Ien maakt van de telefoon het meest
gebruik om dringende zaken te bespreken, om belangrijk
nieuws spoedig mede te delen, om hulp in te roepen, om
te informeren naar iemand die ernstig ziek is, enz. Men
maakt tegenwoordig veel misbruik van de telefoon ... Zo
kan het wel hinderlijk zijn als men u voor beuzelarijen ophelt; als men huren lastig valt, die over een telefoon heschikken; of het kan tevens ongelegen komen wanneer
anderen ons voor alles en nog wat komen vragen om hij
ons te mogen telefoneren. Sommigen vergelen zelfs in dergelijke gevallen te danken en ... te betalen.

b) Een telefoongesprek moet, evenals een gewoon gesprek en onderhoud, aan zekere regels der wellevendheid
voldoen. Dit zal dan vooral blijken uit onze woorden en
uit onze stern.
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"\Vordt men zelf aan het toestel geroepen, dan zegt men :
«Hier M. Dejonghe; met wie heb ik de eer? ». Als men zelf
opbelt, brengt men eerst de hoorn tegen het oor, om te
weten of er verbinding kan tot stand komen. Men draait
daarna het nummer aan en men houdt de hoorn tegen het
oor om er zich van te vergewissen of men aansluiting bekomen kan of die lijn niet bezet is. Men maakt zich daarna
dadelijk bekend : « Hier, De Coninck, Brugge. Met wie heb
ik de eer?» Is de andere ons voor, vergeet dan niet u kenbaar te maken. Na de eerste kennismaking en begroeting,
vangt dan het gesprek aan. \Vees er dan verder om bekommerd dat men u duidelijk versta. Daarom mag men in het
toestel nooit schreeuwen, doch men spreekt ook niet te
zacht. Zorg voor een verzorgde uitspraak, een goede articulatie en een gepaste pauzering. Spreek op beleefde.
vriendelijke, langzame en natuurlijke toon ... d.i. «met een
glimlach in uw stem ».
Uw woorden moeten juist gekozen zijn. Praat niet te
veel en vertel zeker geen zaken, die door derden niet mogen afgeluisterd worden, want ook de telefoondraden
« hebben soms oren! » Vermijd daarom al te vertrouwelijke
mededelingen en ontboezemingen en bovenal kwaadsprekerij. Wees voorzichtig want die telefoon kan weleens 'n
gevaarlijk ding worden. Stellig : verba volant, maar toch ...
Houd ook niemand te lang aan de praat... zoals hij een hezoek. Hier ook eindigt men het gesprek, zo nodig met een
dankwoord, en met beleefde en vriendelijke groeten.
c) Het gebeurt ook wel dat men een verkeerde aansluiting bekomt. Vergeet dan niet uw spijt daarover uit te
drukken en u voor de veroorzaakte last te verontschuldigen. Tegenover het personeel van de telefooncentrale, weze
men steeds beleefd, als men dit voor zekere inlichtingen
opbelt of om de «inter» vraagt. Denk er aan dat zij het
soms erg lastig kunnen hebben, en het heel dikwijls veel
van hun zenuwen vergt.
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OEFENINGEN EN LESVRAGEN
I.

2.
:3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Stel een brief of een briefkaartje op en besteed bizonder veel
aandacht aan inhoud, stijl, woordkeus, zinsbouw in verband
met de regels der wellevendheid.
a) Nodig oom, tante, neven en nichtjes uit tot het jaarlijkse
school- of sportfeest. Vergeet niet dat gij in naam van
uw ouders schrijft en dat gij voor uw persoonlijk schrijven
een aannemelijke reden dient op te geven.
b) Gij zijt bij hen een veertiental dagen op vacantie geweest.
Daags na uw t!huiskomst schrijft gij hun een hartelijk briefje
om hen te bedanken.
c) Vader is erg ziek geweest en moeder heeft het zeer druk.
Schrijf een briefje naar broer-soldaat.
Een telefoongesprek op school. Daarna bespreken.
Een brief schrijven kan men vergelijken bij een bezoek. Verklaar en doe het belang er van uitschijnen om als een beschaafd
en wellevend persoon door te gaan.
Verklaar de latijnse spreuk : (( Sripta manent n en leid er vijf
gevolgtrekkingen uit af in verband met de inhoud van een brief.
Noem de verschillende delen van een brief en zeg waarom en
hoe die steeds moeten afgelijnd zijn.
Is brieven schrijven steeds <<praten op papier n?
Spreekoefening in verband met de wellevendheid over stijl,
zinsbouw, woordkeus en fouten in een brief.
Vergelijk eveneens een telefoongesprek bij een bezoek.
Gebruik de volgende woorden in een passend zinnetje : telefoongesprek, opbellen, inter, apparaat, toestel, telefoonkabien, een
telefoontje, met een glimlach in uw stem.
Dictee : Een bezoek per telefoon : deel b).
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« Ecrire une lettre,
c' est envoyer son portrait. »

25. HOE SCHRIJVEN WIJ EEN BRIEF?
Inhoud, toon, plan, stijl, zinsbouw, woordkeus en de
fouten zijn zeker van groot belang voor de wellevendheid
bij het 'briefschrijven. Men moet echter niet minder aandacht besteden aan de uiterlijke vormen van een brief, zoals de schikking van de delen, en ook aan bepaalde vormen of beleefdheidsformules, waarvan de natuurlijkheid
en de eenvoud de hoofdvoorwaarden zullen blijven. Ook
op school moeten wij deze dingen aanleren en inoefenen.
«Die kan nog niet eens een fatsoenlijke brief schrijven», verwijt men vaak aan sommige leerlingen die de
school verlaten hebben, ja, soms van de hoogste klassen
van het middeJ!baar onderwijs. En daarmee bedoelen de
mensen dikwijls en met reden, vooral de uitwendige vormen van de brief. De mens beoordeelt men vaak naar de
uiterlijkheden en terecht, want ze zijn heel dikwijls de
spiegel van het inwendige. «Een vogel kent men aan zijn
veren! » en niet zelden vormt men zich een denkbeeld van
een persoon naar «het portret» dat deze van zichzelf opstuurt ... door zijn brief!
1.
a)

De delen en de schikking van de brief

De datum.

Men schrijft de datum voluit.
B. v. : Brugge, Augustus 195. Dit doet men om bij de
geadresseerde de indruk te verwekken dat men voor hem
alle tijd heeft. - Uitzonderlijk in brieven aan familieleden, vrienden en kennissen of in handelsbrieven wordt ook
toegelaten maar niet aangeraden, de datum af te korten
als volgt :
Brugge, 17.8.5. - Brugge, 17-VIII-5. of Brugge, 17/8/5.
2o Men plaatst de datum bovenaan rechts op de eerste
bladzijde. Er zijn brieven waar deze ook onderaan van de
laatst beschreven bladzijde mag voorkomen. Dit wordt
1o
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meestal gedaan in 'n belangrijke brief, in officiële stukken, nieuwjaarsbrieven e. z. m. Ook soms onder de handtekening.
h) De aanspreking.
1" De aanspreking beïnvloedt ten zeerste de toon van
de brief, omdat ze de verhouding van de schrijver tegenover de geadresseerde weergeeft. Elk land en elke taal
heeft zijn eigen beleefdheidsformules. Af en toe moet men
de titel of een gelijkwaardige, vooral in een lange brief,
eens herhalen en zeker in het slot. Het gaat niet op deze
hier allemaal op te geven. V oor bizondere gevallen raadplege men het encyclopedisch woordenboek en men zoeke
er de passende titulatuur.

Voor ouders en familieleden :Beminde Ouders,- Beste
Vader, - Liefste l\Ioeder, - Beste Broer, - Lieve Zus, Beste Peter, - Lieve :\Ieler, - Beste Oom, Tante, Neef,
Kicht, -Beste Neef Jan, -Beste Neef Frans, - enz.
Voor vrienden en kennissen :
Beste Vriend, - \Vaarde vriend, - Beste, - \Vaarde,
-Mijn \Vaarde,-- Vriend Johan,- Antoon,- :\1aria,Let op het woordje « \Va~1rde », dat soms verkeerdelijk
wordt aanzien als de aanspreking voor meerderen; het
heeft in tegendeel ongeveer de betekenis van het Franse
« cher », het doet even familiair aan en het mag dan ook
enkel voor goed hekenden en voor vrienden gebruikt
worden.
V oor vreemden :
Aan gewone onbekenden schrijft men al eens : Mijnheer, - Mevrouw, - Juffrouw, - Dit klinkt wel beleefd
doch zakelijk-koud. Beter is het te schrijven : Geachte
Heer, - Mevrouw, - Juffrouw, - .
V oor Oversten :
Zeer Geachte Heer, l\levrouw, Juffrouw, -. Eerwaarde
Heer, - Zeereerwaarde Heer, Eerwaarde Zuster, Eerwaarde Broeder, - Soms voegt men er weleens de
naam van hun beroep aan toe. Een mindere mag naar zijn
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overste echter nooit de naam er bij schrijven zo b. v. :
Geachte Heer Franssen,- Dit klinkt familiair en hier past
het dus niet.

Voor hooggeplaatste personen :
Hier voegt men doorgaans hun titel of waardigheid aan
toe. Zeereerwaarde Heer Kanunnik,- Zeereerwaarde Heer
Principaal, - Zeereerwaarde Zuster Overste, - Mevrouw
de Inspectrice,- Geachte Heer Inspecteur,- Mijnheer de
Burgemeester, -- Mijnheer de Gouverneur, - Mijnheer de
Minister, Monseigneur (voor bisschop) -Excellentie (voor
gouverneur en minister). Mevrouw, - (voor koningin)
Sire, - (voor de koning).
Voor andere : zie encycl. woordenboek.
Merk op dat men na elke aanspreking altijd een komma plaatst, en er alle soortnamen eveneens met een hoofdJetter schrijft.
De inleiding.
1" De inleiding bestaat doorgaans slechts uil een zin,
die niet te lang mag zijn. Ze kondigt over 't algemeen de
aard en de reden van de brief aan : een mededeling, een
antwoord, t;en verontschuldiging, een uitnodiging ...
Het is soms moeilijk een natuurlijk-klinkende inleiding
te vinden. Begin zeker nooit uw brief met een banale of
belachelijke inleiding, z. a. deze : Ik neem de pen in de
hand om u te laten weten ... of gebruik niet steeds de onveranderlijke formule : Ik heb de eer ...
Hier volgen nu enkele ganghare formules, die men echter gepast moet weten te ge'bruiken door voor elk de waarde er van aan te voelen naar gelang de persoon tot wie
men zich richt.
- Het was voor mij een aangename verrassing ...
- Met grote vreugde las ik in uw brief ...
- Hier ben ik met het beloofde nieuws.
- Met genoegen kan ik u mededelen ...
- Met grote droefheid vernam ik .. .
- Mag ik U eerbiedig verzoeken ... ?
c)
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-~

-

Sta mij toe U om een kleine dienst te verzoeken.
Ik kom je alweer lastig vallen ...
Mag ik U beleefd vragen mij te willen ...
In antwoord op uw schrijven van 17 Augustus l.l.
heb ik de eer ...
Ondergetekende ueemt hierhij eerbiedig de vrijheid ...
Ik heb de eer u te verzoeken ...
Het spijt mij u te moeten mededelen ...
Tot mijn spijt kan ik C niet naar wens antwoorden
op uw brief...
Ter bevestiging van ons telefoongesprek ...
Het is me een waar genoegen u de gevraagde dienst
te kunnen bewijzen ...
Enz.

2° Het eerste woord van de inleiding staat een vijftal
·centimeter onder de aanspreking. Hoe hogergeplaatst de
persoon is aan wie men echter schrijft, hoe breder de af-Stand zal worden tussen aanspreking en inleiding. Zelfs
kan die tot de helft der bladzijde gaan. De eerste letter
van de inleiding staat doorgaans op dezelfde vertikale lijn
van de eerste letter van de aanspreking en zeker een paar
.centimeter binnen de marge.

\V aarde Heer,

Met genoegen kan ik U mededelen dal ik uw
brief van 18 Augustus U. goed ontvangen heb.
of :
Geachte Heer,
:\iag ik U beleefd vragen mij te laten weten ......
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d)

Het midden.

1o Hier kan stellig geen spraak zijn van vaste vormen.
l\Ien moet het verstand en het gemoed laten spreken; het
moet iets van onszelf zijn. Daarom is het overnemen van
z. g. n. modelbrieven uit zekere boeken over briefschrijven
af te raden of men mag die zo maar niet klakkeloos overnemen!
Bedenk ook dat bij het briefschrijven veel ontbreekt
van wat bij een gesprek soms misverstand kan doen vermijden, n.l. de personen zelf, die mekaar aanstonds uitleg
kunnen vragen, hun stem, de intonatie van hun woorden,
de gebaren, de mimiek, kortom alles wat onze woorden
kan verduidelijken. Daarom moet men in een brief zeer
bedachtzaam zijn om alle misverstand te vermijden. \Vees
daarom beknopt en nooit langdradig. Verval ook nooit in
telegramstijl, wat bepaald onwellevend is.
2° Elk deel van de inhoud moet op dezelfde breedte
beginnen als de eerste letter der inleiding. De beleefdheid
vcreist dat men een witte rand van ongeveer drie à vijf
centimeter overlaat. Deze moet overal even breed zijn.
Het doet slordig aan wanneer men de regels niet alle even
voluit schrijft; men mag ze nochtans niet overladen en men
splitst zo nodig een woord op het einde van de regel. Tussen de laatste regel en de benedenrand laat men een ruimt('
van ongeveer twee centimeter over. Schrijft men op een
dubbel vel papier, dan is de schikking als volgt :
alle blz. schrijft men vol, dan : 1, 2, 3 en 4.
- slechts drie kanten vol, dan : 1, 3 en 4.
- twee kanten vol, dan : 1 en 3.
Scheur het onbeschreven velletje papier nooit af!
e)

Het slot.

1° Het slot bestaat doorgaans uit de slotzin en de slotformule. Het drukt nogmaals de dank, de spijt, de verwachting uit, en het eindigt ofwel met de gevoelens van
achting die men tegenover de geadresseerden koestert of
met de groeten voor hen en, bij goedbekenden voor de
huisgenoten.
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Een slotzin mag in deftige brieven niet achterwege gelaten worden. Hij zinspeelt doorgaans op de inhoud. Een
al te plots eindigend slotwoord, onsamenhangend en zon.der verbinding met het voorafgaande, is niet volgens de
goede vovmen. ~en zal nooit een brief, vooral bestemd voor
meerderen, op deze wijze eindigen.
In het slot van een brief vermijden wij tevens de werkwoorden in het tegenwoordig deelwoord te gebruiken. Bv.
Niet : Hopend ... U nogmaals dankend ... enz.
Ook de aanspreking wordt doorgaans nogmaals herhaald, na het woord U. Dus niet na : ik of wij.
Vb. : In afwachting bicden wij U, Zeereerwaarde Heer,
de betuiging aan van onze oprechte gevodens van hoogachting.
Brieven aan meerderen t•indigen meestal met de slotformule : hoogachtend. Deze wordt met of zonder hoofdletter geschreven :
- met hoofdletter : wanneer de slotzin eindigt op een
punt, een uitroep- of een vraagteken.
Vb. : Mogen wij van C een spoedig en gunstig antwoord
verwachten?
( ± 2 regels tussenruimte.)
Hoogachtend.
- met kleine letter : wanneer deze slotformule nog tot
.de slotzin behoort.
Vb. : Intussen danken wij U hij voorhaat en tekenen
( ± 2 regels tussenruimte.)
hoogachtend.
Hier gaan enkele voorheelden van slotzinnen.
Aan ow/ers : geen vaste vormen; men laat hier het hart
spreken.
A.an familie, vrienden en kennissen :
~Iet hartelijke groeten. ~Iet warmen handdruk, je
broer,. Dag beste Paul, -- je genegen vriend, Jan. - Ik
blijf steeds je genegen vriend, H. - Tot weerziens, Vriend
Jan, en een warme handdruk. -Tot weerziens, ·-je verkleefde nicht, Lena. - l\Iet bdedde groeten aan je ouders
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en een stevige handdruk voor de beste vriend van, - Rik.
- ~Iet genegen groeten van huis tot huis, enz., enz.
Ook hier laat men het gemoed meespreken en geeft men
de voorkeur aan een persoonlijke slotformule « met een
glimlach ... »

Aan vreemden : zakelijk beleefd.
Ik dank u bij voorbaat en teken, - met achting, - met
hoogachting.
Aanvaard, Mijnheer, de betuiging van mijn gevoelens
van hoogachting.
In afwachting van uw geëerd antwoord, teken ik beleefd ... hoogachtend.
Of kortweg. Hoogachtend. - Met hoogachting.
A.an oversten :
- Met bizondere hoogachting teken ik, ...
- Met eerbiedige groeten en ware hoogachting ...
- Aanvaard, Mijnheer de Burgemeester, met mijn dank
bij voorbaat, de betuiging van mijn gans bizondere
gevoelens van hoogachting.
- Gelieve, Mijnheer de Gouverneur, de uitdrukking
van mijn gans bizondere hoogachting te aanvaarden.
Uw dienstwillige.
- Aanvaard, Zeereerwaarde Moeder Overste, de uitdrukking van mijn gevoelens van eerbied, enz.
Onthoud : een vriendelijk en beleefd woord kost niets ..
:.Vlaak er in uw brieven een passend gebruik van!
2o De slotzin vormt een nieuwe alinea. De slotformule
b. v. uw dienstwillige ... , schrijft men onder de slotzin, een
tweetal regels er onder, naar rechts toe.
De handtekening.
lo Voor familieleden en vrienden tekent men sle~hts.
met de voornaam, anders voluit, zo mogelijk goed leesbaar.
Bij ingewikkelde handtekeningen is het passend de naam
er duidelijk in drukletters onder te schrijven. Liefst we'ze
de handtekening eenvoudig, zonder veel halen en krullen .. ~
f)
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2° Zet uw handtekening onder de slotformule. Het past
niet deze alleen op de volgende bladzijde te zetten, zonder
enige tekst of alleen met de slotformule.
g)

Het postcriptum.

lo Het postcriptum (P. S.) mag men in gemeenzame
brieven gebruiken, maar men vermijde dit steeds. Dit verwekt altijd de indruk van nalatigheid ...
Het is volstrekt tegen de wellevendheid in een postscriptum belangrijke zaken mede te delen, iemand geluk
te wensen of bij een droevige gebeurtenis te troosten. Dit
zou terecht als een blijk van geringschatting of slordigheid
aangezien worden.
In brieven aan meerderen mag men nooit een P. S. aan
toevoegen; heeft men iets belangrijk vergeten, dan betaamt het de brief opnieuw te schrijven.
2o Het P. S. wordt onderaan geschreven, op de lijn
volgend op de handtekening, tegen de kantlijn. Het weze
zeer kort.
OEFENINGEN EN
1.
2.

3.
4.

5.

LES~RAGEN

Schrijf een brief; a) op een duJbbel vel papier, b) op een 4° blad
of blocformaat.
Verbeter zo nodig de dagtekening van de brieven gestuurd aan
een overste.
Brugge, 12 Jan. 195. - Brugge, 12.1.5. Brugge 12. januari, 19 ...
Welke leestekens komen in de aanspreking en de slotformules
voor. Geef enkele voorbeelden op.
Wat .zult gij kiezen als titulatuur van een brief aan uw :
klasmakker, onderwijzeres, peter, schooldirecteur, bierhandelaar, vriend, oom, leraar, burgemeester; aan de gouverneur, de
minister, de koning.
Hoe hoort het eigenlijk?
a) Men schrijft de slotformule « Hoogachtend » met een hoofdletter.
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'6.

7.
8.

·9.

b) Men dankt in 'n postcriptum voor een ontvangen dienst.
c) Men begint de aanspreking in een brief tot de burgemeester
gericht, vijf centimeter van de bovenkant.
d) Men schrijft eerst op de l't• blz., daarna op de act• en men
eindigt op de 2de.
e) Men begint elke alinea tegen de margelijn.
Voleindig een vijftal beginformules en pas toe wat daarover in
deel 1 j c van deze les werd voorgehouden.
Waarop zult gij later letten wanneer gij u een handtekening zult
trachten eigen te maken?
Men beoordeelt een « vogel naar zijn veren )) en uw persoon naar
het portret dat men van u te zien krijgt. Kunt gij deze gedachten
passend in verband brengen met de voorschriften der wellevendheid bij het briefschrijven?
Schrijf een brief aan uw gewezen schooldirecteur om hem een
bewijs van studie te vragen.
Schrijf naar het college van burgemeester en schepenen of naar
de provinciegouverneur om inlichtingen en formulieren te verzoeken voor uw inschrijving tot het examen voor het Fonds der
Meestbegaafden.

«Ook bij een bezoek ... per brief moet
men het uiterliJke verzorgen. »

26.

OVER HET UITERLIJKE VAN BRIEVEN
EN KAARTJES

Een welopgevoed persoon moet eveneens de uiterlijke
vormen van een brief in acht nemen en wel verzorgen.
Deze zijn : het schrift, de keuze van het papier, de envelop
en het adres. Ook bij brief- en naamkaartJes. \Vij vergeleken reeds terecht het zenden van een brief met het afleggen van een bezoek. Ook hier zullen wij ons « voorkomen » verzorgen om een gunstige indruk te verwekken.
Daarbij zou een verwaarloosd schrift of een onbenullig
blad papier kunnen aangezien worden als een blijk van
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geringschatting tegenover de geadresseerde. Hoe het eigenlijk hoort, volgt in deze les.
1.

Het schrift

Evenals het verzorgen van de bladspiegel draagt een
net en duidelijk schrift er heel wat toe bij tot het prettig en
rustig lezen van de brief. Het lezen moet immers voor de
geadresseerde een genoegen zijn. Het is storend en onbehaaglijk een brief te moeten ontwarren, die slordig geschreven werd. Het is ook onfatsoenlijk er doorhalingen en
verbeteringen aan te brengen, de bladen te bevlekken of te
beduimelen. Zulke ·brieven zendt men nooit door, stellig
nooit aan oversten. Dit zou onze naam allerminst eer
aandoen en door de geadresseerde kunnen aanzien worden
als teken van minachting.
Tegenwoordig worden sommige brieven getypt, vooral
handels- en gelegenheidsbrieven. Deze halen het dikwijls
op een geschreven tekst voor wat de lees·baarheid betreft.
Brieven echter aan meerderen, die geen officiële stukken
zijn, moeten met de hand geschreven worden. Getikte brieven hebben doorgaans een zakelijk-koud uitzicht en passen
dan ook minder aan ouders, naaste familie of vrienden.
Men kieze steeds zwarte of blauw-·zwarte inkt van
goede kwaliteit. Kleurinkten, potloden of aniline bij het
briefschrijven gebruiken, is niet wellevend. Ook biro-inkt
wordt in sommige gevallen niet geduld en zeker nooit in
brieven aan meerderen. Potlood mag men slechts gebruiken in geval van overmacht, als men b. v. bedlegerig is~
doch dan nog verontschuldigt men zich voor het gebruik
er van. Op reis mag men naar goedbekenden wel een kaartje met potlood schrijven.
2.

Het papier

Het is verkeerd op briefpapier te willen besparen. Het
weze steeds van goede kwaliteit. Witglanzend papier staat
altijd voornaam en is verplichtend aan oversten. Fantasiepapier of gekleurd, gebruikt men alleen voor gemeenzame
brieven.
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Ook de vorm is van groot belang!
Voor gemeenzame brieven wordt doorgaans een dubbel
vel in 8° of in ·1° formaat gebruikt of blocpapier. Hier steekt
het zo nauw niet, al betaamt het niet op een gewoon far.deblad of op een onooglijk stukje papier te schrijven, al
was er nog zo'n haast bij.
Voor brieven naar oversten neme men o.a. een dubbel
vel wit papier of voor verzoekschriften e. a. het z. g. n.
«minister» of «pro-patria» papier.
Handelsbrieven worden geschreven op 4o formaat, 21 bij
27 centimeter. Hier schrijft men liefst op één bladzijde,
zeker als de brief getikt wordt.
Liefst schrijft men op ongelijnd papier; men behelpt
zich desnoods om recht te schrijven met een blad gelinieerd
« transparant», dat men onder het blad schuift.

Hoe men het blad vouwt.
Voor dubbele vellen, alleen Ü1 de breedte; voor « minister-papier», eerst in de lengte, daarna in de breedte. Voor
enkele bladen, eerst in de lengte en daarna in de breedte.
Hoe het blad in de briefomslag steken?
De brief wordt gevouwen en in de envelop gestoken
.zodanig dat de tekst zo mogelijk naar binnen zit. Draag er
tevens zorg voor dat de brief met de vouw naar beneden
in de omslag gestoken wordt, om te vermijden dat, bij het
openen van de envelop, de brief doorgesneden wordt.
3.

De briefomslag of de envelop

De envelop moet eveneens van goede kwaliteit zijn, en
kleur en formaat in overeenstemming met die van het
briefpapier. Het is tevens een vereiste dat de omslag stevig
en niet doorschijnend zij en de gegomde rand van
beste kwaliteit. Het betaamt niet een brief in een al te
kleine omslag te vouwen tot hij er kan ingestopt worden.
Men ga telkens, vooraleer de brief weg te sturen, zorgvul.dig na of hij helemaal gesloten is.
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4.

Het adres

a) In ons land gaan elk jaar ruim 50.000 poststukken
verloren of kunnen niet besteld worden door onvolledige,
verwaarloosde of onleesbare adressen. Het is daarenboven
nog onwellevend het adres niet te verzorgen, en het is vaak
voorgevallen dat een he langrijke brief door slordigheid
niet het eerst hij de geadresseerde terecht kwam.

b) Hoe het eigenlijk hoort.
Op de eerste regel, ongeveer op de helft der breedte,
liefst er onder, schrijft men de naam van de geadresseerde.
Tracht het zo te passen dat het laatste woord bijna één
~en timeter van de rechterzij de van de envelop eindigt.
De naam moet steeds voorafgegaan zijn door : De
Heer ... ; .Mevrouw ... , Mejuffrouw ... ; De Heer en ;vievrouw... ;
voor kinderen en aankomende jongens : De Jongeheer .. .
en er onder : p.a. (per adres) De Heer... (volgt dan de
naam van de persoon bij wie hij logeert) ~ Voor geestelijken : Zeereerwaarde Heer ... Eerwaarde Heer ... Weleerwaarde Heer ...
Aan hooggeplaatsten : De \V eledele Heer... Zeereerwaarde Heer Kanunnik Dr ....
Liefst kort men niet af zoals Dhr. voor De Heer ... of
Z. E. H. voor Zeereerwaarde Heer ...
Op de tweede regel : wordt soms het beroep vermeld,
al wordt dit dikwijls reeds in de eerste regel toegevoegd.
Bv. De Heer Advokaat. ..
Op de volgende : eerst de naam van de straat, laan,
e.z.m., daarna het huisnummer.
Op de laatste regel : schrijft men de woonplaats van
de geadresseerde; deze staat onderaan, doorgaans heel
naar rechts toe. Men onderlijnt ze gewoonlijk. :\Ien vergeet
evenmin de leestekens te plaatsen; ze zijn een blijk van
zorgzaamheid. :.\>Ien zet een komma achter elke regel,
ook na de naam van de straat; een punt na de naam van
de woonplaats.
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Het adres van de afzender.
Bovenaan op de keerzijde schrijft men het adres van
de afzender, zonder dat de naam voorafgegaan wordt
door : De Heer ... enz. Op vele brieven staat tegenwoordig
het adres van de afzender, als briefhoofd op de linkerbovenzijde gedrukt.
c)

''oorbeeld van een adres

De Heer en :\Ievrouw J. De Coninck,

Breydelstraat, 5,

Brugge.
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L. Vanderstede, Stationstraat, 41, Brugge.

5.

Het frankeren

De postzegel wordt op de rechterhovenhoek geplakt,
minstens één centimeter van de beide randen. Het is tegen
de goede vormen de postzegel helemaal tegen de rand,
scheef of omgekeerd te plakkeiL Het geldt tevens als onwellevend meer dan twee postzegels te gebruiken, en voor
brieven aan meerderen en vooral aan hooggeplaatste personen frankere men zijn brief met slechts één postzegel.
lVIen vergewisse er zich van of het bedrag wel voldoende is. Het zenden van een te laag gefrankeerde brief, waarvoor de geadresseerde daarbij nog strafport moet betalen,
verwekt steeds een slechte indruk.
Indien men in een schrijven aan oversten of vreemden
om een antwoord verzoekt, past het dat men er de vereiste
postzegel aan toevoege. Deze wordt lichtjes op de linkerbovenhoek van de eerste bladzijde vastgeplakt. Men mag
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dan aan het schrijven toevoegen : « Ik ben zo vrij een postzegel voor antwoord in te sluiten.»
Sommige meldingen, die noodzakelijk zijn voor de
frankering, schrijft men links boven aan de voorkant van
de briefomslag of adreszijde. Deze zijn : luchtpost, expres~
drukwerk of aangetekend.
6.

Het posten en meegeven van een brief

In de postbussen zijn doorgaans twee gleuven
één
voor de ·brieven en één voor het drukwerk. Men zal daarmee rekening houden om het werk van de postbedienden
te sparen. Een grote hoeveelheid drukwerk wordt altijd in
het postkantoor afgegeven.
Brieven worden weleens met een vertrouwd of welwillend persoon meegegeven. Het Letaamt dat wij zulke brieven bij het afgeven openlaten, doch de drager er van moet
dan op zijn beurt wellevendheidshalve deze in onze aanwezigheid dichtplakken. Als de drager er van in het schrijven betrokken is, past het zelfs dat deze eerst van de inhoud kennis neemt. Soms schrijft men dan ook op de
envelop : « Door de goede zorgen van ... » of « Door de
welwillende tussenkomst van ... »
7.

Het schrijven van brief-, prent- en visitekaartjes

Briefkaarten.
Briefkaarten dienen voor korte, zakelijke mededelingen
en voor bestellingen, dit aan goed bekenden of aan handelaars; nooit voor vertrouwelijke en intieme zaken. Iedereen vindt het vervelend, ja, onfatsoenlijk als men op een
open kaart soms zaken kenbaar maakt, waarvan ook anderen kunnen kennis nemen. Een welopgevoed persoon zal
ook nooit een briefkaart naar oversten en meerderen sturen.
Ze moeten uiterlijk even net verzorgd zijn als de brieven. Aangezien de tekst moet beknopt zijn, zullen hier
natuurlijk alle omslachtige beleefdheidsformules in inleiding en slot achterwege blijven. De beide adressen staan
op de voorzijde.
a)
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Voorbeeld van een brief kaart

Brugge, 25 Augustus 195.
l\Iijnheer,
\Yil zo goed zijn nota te nemen van de volgende
bestelling.
Ik zou graag zo spoedig mogelijk aan bijgaand
adres toegezonden krijgen :
« Het Handboekje voor Briefschrijven » door A. De
Boeck.
«Handelscorrespondentie» door P. Hoornaert.
«Hoe schrijven wij een brief?» door J. Tavernier.
Het bedrag van de rekening zal ik door overschrijving op uw p. c. vereffenen.
:\Iet dank bij voorhaat en met beleefde groeten.
(Handtekening.)

b) Prentkaart}es.
Zulke kaartjes worden doorgaans op reis of bij blijde
gebeurtenissen aan familie en vrienden gestuurd; soms
ook aan onmiddellijke oversten. Ze zijn doorgaans heel
welkom en worden als een blijk van sympathie aanzien.
Kinderen en jongelui, die op reis of ergens te gast zijn,
mogen niet nalaten er eentje naar huis te sturen en ze moeten er dan speciaal op letten dii zorgvuldig te doen ...

Naam- of visitekaartJes.
1u Zulke kaartjes worden geschreven om een bezoek
aan te kondigen en om te laten weten dat men een uitnodiging aanvaardt of er voor bedankt. Ook op nieuwjaar,
bij geboorten, huwelijken, eerste plechtige H. :\lissen of
jubelfeesten worden ze gestuurd om geluk te wensen. Bij
c)
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een overlijden en bij andere droevige famHiegeheurtenissen zenden wij een naamkaartje om ons rouwbeklag en
onze deelneming te betuigen.
Het is onwellevend niet te antwoorden op een kennisgeving van om het even welke familiegebeurtenis.
Het hetaamt ook een naamkaartje of een briefje te
schrijven om een dringende en onverwachte afwezigheid
te melden of om een toelating te vragen; ouders mogen dit
niet vcrwaarlozen tegenover de schooloverheden van hun
kinderen. Het is zeer onfatsoenlijk dit te doen op een onooglijk velletje papier.
Let ook hier op de frankering, die verschilt naar gelang
het getal woorden.

Enkele passende formules :
Boven de naam : - Hartelijk proficiat! - Yan harte
gefeliciteerd! - Zalig en gelukkig ~ieuwjaar! - :\Iet oprechte wensen voor uw geluk! -- Allerbeste gelukwensen!
-Met innigste wensen voor uw geluk! -Beste heilwensen
voor het nieuwe jaar. - Hartdijk dank en beste wederwensen. - :\Iet christelijke deelneming. - Innige deelneming in de droefheid! - ~Iet oprecht rouwbeklag. - Met
betuiging van hartelijke deelneming in de rouw en een
vurig g~bed, enz.
2"

Onder de naam : - l\1. Vanderstede ...
wenst U van harte geluk met Uw schitterend succes. biedt U zijn(haar) betuiging van christelijke deelneming
aan in het verlies dat U getroffen heeft. - verheugt zich
van harte' over Uw benoeming en wenst U van. harte geluk [
enz.
Merk op :Men gebruikt liefst geen afkortingen. - Hier
vooral laat men het gemoed spreken C'n is een persoonlijke
en levendige stijl te verkiezen boven geijkte formules. Op kaartjes naar oversten of meerderen, schrijft men bij
voorkeur een volledige zin onder de naam. Merk daarbij
op dat de naam van de afzender tot de zin behoort, dat
deze in de 3de persoon (hij, zij, hem, haar, hun, enz.) staat,
en het eerste woord met een kleine letter begint.

155

8. Telegrammen
Bij het zenden van telegrammen mogen gerust alle
overbodige beleefdheidsformules wegvallen. Een telegram
moet zo kort mogelijk zijn, doch tevens duidelijk blijven,
om alle misverstand te verwijden, om anderen niet te
krenken of wellicht dodelijk bang of ongerust te maken!
Opgepast dus voor uw woordkeuze en niet minder voor de
leestekens. Deze door u geschreven, worden niet overgeseind, uitgezonderd de punt, die in het woordje « stop »
wordt omgezet en door u eveneens moet geschreven en
betaald worden.
Luxe- of liefdadigheidstelegrammen worden gebruikt
voor blijde en droevige gebeurtenissen. Het strookt niet
met de welvoeglijkheid en vooral niet met de christelijke
zeden en wellevendheid, telegrammen te sturen, die de
eerbaarheid van fatsoenlijke lui kunnen kwetsen.
Telegrammen gestuurd om dringende en belangrijke
gebeurtenissen mede te delen, worden nadien ten spoedigst
door een brief bevestigd. Zo bv. als men ergens op reis
moest en verwacht werd en onverwachts weerhouden is te
gaan.
OEFENINGEN EN LESVRAGEN
1.

2.

3.

Een brief en adres schrijven, op passend papier en omslag; de
brief leren vouwen en in de envelop steken en frankeren.
Een verwaarloosd schrift in een brief zou als een blijk van ...
kunnen aanzien worden. Verklaar nu verder waarom het onwellevend is zulk een brief door te sturen.
Indien het verkeerd is, zeg waarom en hoe het hoort :
a) De fouten in een brief netjes verbeteren.
b) Een brief zo toevouwen totdat hij eindelijk in de omslag
kan gestopt worden.
c) De brief met de vouw naar boven in de omslag steken.
d) Een verzoekschrift tot de overheid richten op bloc-papier.
e) Het adres twee centimeter boven de helft van de omslag
schrijven.
j) De eerste regel van het adres aldus schrijven : Mijnheer
Vanderstele.
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Op de keerzijde van het adres uw eigen naam schrijven als
volgt : De Heer Vanickeghem.
i) Op een briefkaartje uw oversten om een schoolbewijs vragen.
j) Op een naamkaartje : M... biedt aan Mr. X mijn hartelijke
gelukwensen aan.
k) Op reis een prentkaartje, met potlood geschreven, sturen
aan uw overste.
l) Een brief meegeven met een vriend.
m) De schooloverheid van de afwezigheid van een leerling (e)
verwittigen en dit schrijven op een velletje papier en met
potlood.
4. Schrijf een briefkaartje om u te abonneren op een jeugdtijd·
schrift.
5. Schrijf een brief aan een firma en voeg er de vereiste Artiszegels
aan toe, om de gewenste documentatie te bekomen.
6. Schrijf een kaartje of een briefje aan de schooloverheid om
kleine zus te verontschuldigen voor haar afwezigheid. (Vader
was al weg en moeder heeft het te druk of is eveneens ziek.)
7. Stel de volgende telegrammen op :
a) Ik kan tot mijn grote spijt niet op bezoek komen: Ik heb
de griep en de ziekte verergert nog ... Ik was er nochtans
zo op gesteld! Zo vlug mogelijk schrijf ik u een brief.
Zo'n telegram zou vreselijk duur kosten! Besnoei deze tekst
en maak er toch een << volledig >> telegram van, uit 7 woorden slechts!
b) Vader is ziek en kan niet naar zijn bureau te Oostende.
Verwittig het bestuur.
c) Grootmoeder is overleden. Verwittig oom Jan, die te Namen
woont.
dj Gij zijt op trektocht ... en iemand uit het gezelschap werd
aangereden. Arm gebroken en enkele kneuzingen ... Verwittig de ouders per telegram. Let op dat men in telegrammen,
waarbij men ongevallen, ernstige ziekten of sterfgevaller,
mededeelt, de inhoud tracht te verzachten en zeer voorzichtig moet zijn bij het kiezen van zijn woorden. Men zou
terecht iemand erg doen schrikken en dit betaamt niet!
8. Ook bij het briefschrijven moeten wij << ons voorkomen >> of het
uiterlijke verzorgen. Waarbij hebben wij dit vergeleken. Verklaar.
g)

INHOUDSTAFEL
Voorwoord door Zeereerw. Hr Kan. DrA .Decoene
Ter verantwoording
1. Waarom wij moeten voornaam zijn

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

45
50
57

Wees voornaam in de huiskring

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

De huiskring is de leerschool der wellevendheid
Wees steeds net op uw lichaam
Wees zorgvuldig over uw kleding
Alles op zijn plaats
Nette tafelmanieren
Nog over voorname tafelmanieren
Hoe wij drinken moeten
Hoe eten wij ... ?
Een familiefeest
Er is bezoek .

21.
22.
23.
24.
25.
26.

In trein, tram of autobus
Wij leggen bezoeken af
Wij gaan nog op bezoek
Een bezoek ... per brief of per telefoon
Hoe schrijven wij een brief? .
Over het uiterlijke van brieven en kaartjes

IV.

15
22
26
32
36
40

Wees voornaam op straat

De school is uit
Hoe iemand groeten en aanspreken op straat?
Eerbied voor oude en gebrekkige personen; voor dieren
en eigendommen .

111.

9

Wees voornaam op school

In de klas
Nog over nette manieren in de klas .
Op de speelplaats .
In het bureau van de directeur ( trice)
In kerk of kapel
In de feestzaal

11.

5
7

63
68
73
76
80
85
91
94
99
104

Wees voornaam op reis en op bezoek
114
120
126
132
138
146

Voorzeker, een correct uiterlijk kan innerlijke
voosheid verbloemen, even goed als stijve tucht
menige ongebreidelde ziel verbergt. Er lopen nog
levende witgekalkte graven, van buiten mode-deParis, van binnen fatsoen van Gomorrha.
Maar van de andere kant : gemene taal en lompe
zeden zijn evenmin een waarborg tegen huichelarij en schijnheiligheid.

L. Moereels S.

J.

*

Over Frankrijk reisde Joannes (Berchmans) naar
Rome. En waar hij kwam zette zich vast de valse
overtuiging dat hij van adel was. Want hij was
hoofs en Vlaams voornaam.

P. Van Opdenbosch S.

J.

*

Fijngevoelige mensen bekoren ons door een zekere
tedere oplettendheid voor de geringste behoeften
van een ander, door het raden van zijn minste
wensen, door een voortdurende opoffering van
de hunne, door attenties, wier zijden vlechtwerk
zich. vaster en zachter om ons hart heen legt dan
het snijdende touw van een grote weldaad.

Jean Paul.

Er is een hoffelijkheid van het hart : zij is verwant met de naastenliefde. Uit haar ontspringt
de vlotste wellevendheid in de gedragingen.

Goethe.

*
Wellevendheid is de goedkoopste zaak ter wereld
en om wellevend te zijn is er slechts een korrel
inspanning en zelfopoffering nodig. Wie vindt het
niet aangenaam dat hij vriendelijk

bejegend

wordt?

Smiles.

*
De wellevendheid is even onmisbaar voor het
sociaal leven als de olie voor de machine.

A. Carrel.

*

Een grote daad toont het karakter van de mens
niet noodzakelijk aan. Het edele in de mens is
geen aardbeving, maar een rijke oogst, die van
het zaad of langzaam kiemt, bloeit, rijpt, waarin
elke kleine aar ons haar graantjes schenkt.

Lafontaine.
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Wees voornaam!

