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Netiquette. 

Na de tweede wereldoorlog maakten, naast vele nieuwe gebruiken en 
daarbij opvallende fenomenen,  zoals de etiquette haar entree. Er werd veel 
over gesproken en over de vorm van voornamelijk de omgang etiquette in 
boekvorm als geldende regels uit gegeven.                                                       
Voor de oorlog bestonden er al regels voor omgangsvormen maar zeer 
uitgebreid voor hofhoudingen en zeer gegoede burgers. 
Er bestonden ook ongeschreven regels die als door kabouters aan 
gekondigden rituelen op genomen werden. Het is grappig even een moment 
van ons druk bezig zijn te wijden aan het fenomeen: “De omgang etiquette”. 

A) Regels van oud her. (overlevering ) 
*Bij het eten stilte en in gebed, die geen gebed ceremonie wilde was wel 
betrokken  bij die stilte door stil te zijn.                                                             
*Vaders werden het eerst bediend of schepte voor zichzelf het eerst op.  
*Borden moesten uit gelikt worden.     
*Je bleef aan tafel tot een ieder klaar was.                
*Mannen die vies, smerig vies werk deden moeste voor de toiletgang de 
handen wassen. Het was geen regel dat niet vuile handen na da toiletgang 
gewassen werden. 
*bij het nuttigen van de broodmaaltijd werd allen een mes gebruikt, Bij de 
warme maaltijd werd alleen een vork gebruikt. 
* Oudere mensen dan jijzelf sprak je met U aan. Je liet oudere mensen bij 
gesprekken ook eerst helemaal uit praten.  
*De dominee, pastoor, de schoolmeester en de notaris hadden per definitie 
altijd gelijk. Je hield voor deze lieden en voor oudere mensen altijd de deur 
open. 
*Er waren regels bij het schrijven van brieven, die de dominee, pastoor, de 
schoolmeester en de notaris Jou gratis wilde aanreiken of voorschrijven. 
*De regels vastgelegd door de kerken en vaak geïnterpreteerd uit de bijbel 
gelden als een zwaarwegende soort van etiquette voor de belijdende 
kerkleden, maar gelden ook veel voor publieke regels, wetten middels de 
overheid. 
 
De regels waren gelouterd met het recht van de hiërarchie en verplichte 
eerbied voor alles wat ouder was. Anders dan bij de etiquette voor hofhouding 
en hoge ambtenaren en zichzelf vindende hogere burgers. Deze en nog vele 
andere regels werden vooral bij de arbeidersklasse uitgevoerd. Zij waren ook 
in vel gevallen als knellende korsetten gevoeld en stiekem ontweken. In de 
geest van doe maar gewoon. 



 
B) Regels van hofhouding, met publiekelijke regels hier uit 

voortgekomen. 
*De regels voor hofhouding en daaruit afgeleide functies liggen als gebeiteld 
vast in protocollen. Zo vast gebeiteld als de 10 geboden van Mozes op de 
stenen tafels gemaakt in de woestijn. Er zijn artikelen bij die gegrondvest 
zijn op de Oud Testamentiese Bijbel wetten. 
De afstand van alles wat hoger in aanzien was en de leiding had gekregen 
over het voor hen lagere volk was en is nog zeer groot. De leef gemeenschap 
grenzend aan de hoffelijke regels maten zichzelf een etiquette aan afgeleid 
van het hof. Semper Altius. ‘(Hoger zij Uw Vlucht)’ 
Het was een ongeschreven regel dat een directeur personeel aansprak met 
je, jij of jullie. Het was eveneens normaal dat het lagere personeel de 
directeur aansprak met U e n na een eventueel bezoek aan de directeur je 
bij vertrek achteruit lopend de kamer uit ging.  
Na de tweede wereldoorlog met de groei van alles wat maar groeien wilde, 
Zoals bedrijven, de technologie, de overheid, de welvaart, de kennis, de 
boeken over etiquette. Het werd alles groter en de afstanden van boven 
naar beneden , zeker qua communiceren, kleiner., Ook vaak beter. 
Vakbondsmensen werden ministers, arbeiders werden directeuren. 
Dominees en pastoors wer4den gezien als verkondigers van mythen en 
geen Heilige boodschap. Maar de boeken over etiquette werd wel meer in 
soorten uitgaven en aantallen, maar de boodschap bleef verouderd. 
 
Ouderen vinden dat de jongere generaties ten aanzien van de etiquette 
verloederd, de jongeren vinden dat de oude generatie niet met de tijd mee kan 
liften door achter blijven met een geestelijke luiheid voor de moderne 
technologie. De etiquette gaat bovenal over het hoe; Hoe ontmoeten en hoe 
communiceren wij met elkaar. Ontmoeten, elkaar willen zien. Schrijven, 
elkaar willen naderen. Feesten, elkaar sociabel willen ontmoeten. Omhelzen, 
elkaar dicht bijeen willen voelen. Kussen, van elkaar willen houden, Rouwen, 
elkaar willen steunen tot in diepe krochten. 
 

C) Netiquette, regel voor de moderne tijd 
*Maak gebruik van al het moderne op digitaal gebied dat er geboden wordt. 
Met een Smartphone op zak heb je jouw administratie, jouw adres bestand, 
jouw agenda, jouw foto albums,  Jouw post van privé tot zakelijk, jouw 
tientallen geheime apps, jouw encyclopedie, echt waar en nog veel meer.  
*Het is een goede zaak dat in dit snelle tijdperk, (Het Antropoceen tijdperk 
van heden,)de snelle jongeren de tijd en het geduld opbrengen de oudere 
generatie, niet aflatend aanmoedigen met de Smartphone om te gaan.(1 



*We gaan met een Sinterklaasfeestje zeker niet in rokkostuum en lang gala. 
We bepalen met elkaar hoe en in welke kleding we elkaar willen en zullen 
ontmoeten. 
 *Bij vriendschappelijk, of zakelijk, of rouw, of familie bezoek. Het ligt in de 
eerste plaats aan de nodigende personen hoe gekleed en te gedragen en in  
de tweede plaats aan de genodigden om het te accepteren. 
*Het telefoneren van de bezoekende en de te bezoeken personen zullen bij 
hun onderlinge gesprekken geen telefoon van derden aan nemen. In 
noodgevallen uiteraard wel. Met elkaar kan ook afspraak gemaakt worden 
de telefoons te sluiten. 
*Bijeenkomsten met meerdere personen is het zeer wel acceptabel een deel 
van de communicatie met elkaar foto’s te bekijken of wisselen. Of foto’s te 
maken van de mooi aangeklede dinertafel. Het verbetert zelfs de 
communicatie. Ook hier kan de ontvangende partij tegen al dat moderne 
geweld zijn of alleen onder bepaalde restricties. De ontvangende partij geeft 
aan en de genodigden volgen. 
*Het is algemeen bekend dat bij uitvaart gebeurtenissen na de plechtigheid 
na gepraat wordt door de genodigden. Dat gaat ook gepaard met herkennen 
van en afspraken met. Daar passen Smartphones prima bij. Een oude en 
goede gewoonte. 
*Geef vooral als nodigende partij duidelijk aan wat u wenst van de 
etiquette. kleding tijd, gebruik van de smartphone. 
 
De etiquette is niet moeilijk, let vooral op wat de ontvanger(s) verwachten en 
willen. Denk in NETIQUETTE     Net etiquette  digitaal netwerk. 
Benader elkaar zoals jezelf benadert wilt worden. 
Heb respect voor elkaar en luister elkaars verhaal af. 
Het mag vooral gaan om elkaar te ontmoeten; , elkaar willen zien. Schrijven, 
elkaar willen naderen. Feesten, elkaar sociabel willen ontmoeten. Omhelzen, 
elkaar dicht bijeen willen voelen. Kussen, van elkaar willen houden, Rouwen, 
elkaar willen steunen tot in diepe krochten. 
 
(1 Meer dan 10.000 jaar geleden begint het Holoceen. Een tijd waarin de mens de natuurlijke 
vegetatie van de aarde omvormt tot een cultuurlandschap. Het holoceen is eigenlijk het 

geologische tijdvak waarin we nog steeds leven. Maar er zijn wetenschappers die van mening zijn 
dat we een nieuwe periode binnengaan, of er al inzitten: Het Antropoceen. Een periode waarin het 
klimaat en de atmosfeer snelle veranderingen ondergaan door toedoen van menselijk handelen. 
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