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President Barack Obama

heftvoor detweede maal ziin
glas na zijn protocollaire blunder
tijdens het staatsdiner met
koningin Elizabeth.
FOTO: AFP
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Koning Willem'Alexan'

der - let op hoe hiiziin
glas vasthoudt - toost met
de lsraélische president
Shimon Peres tiidens een
diner vorig jaar op paleis

Noordeinde.
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daar met gebogen schouders'. Hoe je overkomt, is
/o v otm en 10 /o inhoud. "
Hanson had ook een simpele tip voor Nederlanders in
hun omgang met Britten.
,,Denk na voordat je iets
zegt. Je bedoelt er misschien
niets kwaads mee, maar het
kan uitgelegd worden als

90

woordig ook zo is. ,,Enerzijds
omdat de pers er dan verslag
van kan doen en daarna de
zaal kan verlaten, anderzijds
omdat iedereen zenuwachtigis voor speeches, ook presidenten en staatshoof.d,en. 24
kunnen dan ontspannen
eten." Tussendoor opstaan is
er aan het Britse hof niet bij.

de tafel, dan word je niet
meer uitgenodtgd. Je moet
maar je blaas zien te controleren. Drink gervoon niet te

aan tafel met Hanson en

Hanson:,,In Buckingham

En als het staatshoofd is
uitgegeten, dan moet iedereen zijn bestek neerleggen.
,Niet meteen, maat we1 binnen enkele seconden", zei
Hanson. Hetzelfde geldt aan

onder anderen NIafike Mingelen, docent in non-verbale
communicatie en echtgenote
van politiek oud-verslaggever Ferry Mingelen. Een van
haar tips: ,,De manier \Maarop
je je gedraagt en je kleedt,
moet klop-pen met de rol die
je hebï.Iïètzijn vaak simpe1e dingen, maar niemand

ons hof. ,,Maar we zijn wel

durft tegen de

thuis,

ietsje flexibeler", zei Monod

Palace, maar ook bij mij
als je daar opstaat van

veel."

'doe je jasje

baas te zeggen:

dicht' of 'je staat

ï. Leuke ouders,
,n, leuke kinderen
och

proto-

te
I

uit

ner,
is de

Tv-pre'
sentatrice
Dieuwertje

Blak
Íussen
auteurs
Magda
Berman (1.)
en Marga
Akkerman.

áiri"-tti""ir Ët;tËti"i*àttótiit íaar itat de huiilige
jeugd brutaler is dàn ooit. Net alJhun ouders ... Etiquetteáes[undige Magda Berman en kinderpsycholoog M4rga
Akkermínwiltón dit probleem aan de wortel aanpakken
met hun pas verscherien boek: 'lÍat heb iij lsufts l{ilderen',
een hand-boek voor ouders van kinderen tot twaalf jaar.
tie Bloknam het eerste

exemplaar in ontvangst bij
de Heemsteedse boekhandel
Blokker, die is verkozen tot
boekhandelaar van het jaar.
Het boek (19,75 euro, FYeemusketeers) moet ouders een
steun in de rugbieden om
hun kinderen manieren bij
te brengen. ,,Het brengt mensen veel als ze zich sociaal

Ëï,Y/ I

weten te gedragen en prettige manieien helbben:je krijgt
ér sneller vrienden door en
het geeft zelfvertrouwen als

je weet hoe je je in situaties
hoort te gedragen. Kind blij
en ouders blij ", aldus Berman.
Per teeftij dseategorie, van
de babytijd tot eenjarigen,
tweejarigen enz., geeft het
boek praktij kvoorbeelden en

Protocol knikte instemmend: ,,En niet te dicht bij
Engelsen gaan staan. Vermijd ook controversiële onderwerpen." ïVelke dat zijn?
Hanson: ,,Seks, geld, politiek, gezondheid en religie."
Blijft over: het weer!

.

Dat de kinderen van tegenwoordig geen manieren hebben,
is een klacht van volwassenen door de eeuwen heen. Maar

TV-presentatrice Dieuwer-

onbeschoft ." Ftits Stevens
van het Haagse Institute of
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tips hoe ouders hun kinderen
manieren kunnen bijbrengen. Het gaatvan het eerste
'nee, dat mag

niet'tot snoep

pakken zonder te vragen en
ruzie tussen broertjes en
zusjes.

Hoogleraar pedagogiek

PauI Gouilena schreef het

voorwoord. ,,Wat de auteurs
terecht benadrukken is dat
ouders zich goed moeten

realiseren d,at zii zelf een
belangrijk rolmodel voor
hun kinderen zijn. Je kunt
als opvoeder niet een egocentrische instelling ten aanzien
van je medemensen hebben
en tegelijkertijd verrvachten
of eisen ilat je kind zich flexibel en attent opstelt wanneer
het omgaat mèt anderen.
In die zin is dit boek ook een
spiegel voor ouders."

