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Denkerom,niet ineenkeer jeglas
Sterre Lindhout
Bad Sachsa

Nietzomaarniezen.HetantwoordvanFa-
biënne (11)opdevraagwat ‘goedemanie-
ren’ zijn, is op zich verrassend.Maar eti-
quettecoach Gudrun Weichselgartner-
Nopperistevreden. ‘Heelgoed.Enwatdoe
jedan, inhetgeval je tóchmoetniezen in
gezelschap?
Fabiënne grijpt naar haar neus en

draait discreet weg, tot alleen nog haar
metzilverenpaillettenbedekterugzicht-
baar is. ‘Pardon’, zegt ze met de zelfbe-
wuste discretie van eendame in de dop.
‘En jullie?’Weichselgartner-Noppers ge-
zicht verraadt een strikvraag. ‘Gezond-
heid!’, roept de rest van de kinderen in
koor.
Weichselgartner-Nopper schudt uit-

bundighaarhoofd,degroteblauweedel-
steen omhaar nek schudtmee. ‘Nee, dat
zeggenweniet.Wij zeggenniets.’Weich-
selgartner-Nopperlegtuitdanniezenon-
aangenaam is voor degene die niest, en
dathetdusbeleefder isalshetgezelschap
hetnegeert.
‘Takt kent de waarheid, maar noemt

haar niet’, citeertWeichselgartner-Nop-
perdemanwiensnaaminDuitslandeen
synoniemisgewordenvoorgoedemanie-
ren:Knigge.

Omprecies te zijn, Adolph Franz Frie-
drichLudwigFreiherrKniggeuitHanno-
ver,die in 1788hetboekmetdenietonbe-

scheidentitelOverdeomgangmetmensen
schreef.
Kniggeis inDuitslandindemode.Busi-

nessknigge, knigge voor thuis, dating-
knigge, congresknigge, restaurant-
knigge,eenopfriscursuskniggevooraan
tafel en, natuurlijk, knigge voor sociale
media;onlinevindjeeenschiereindeloos
cursusaanbodinalleuithoekenvanDuits-
land.
Maar het zijn de cursussen Kinder-

knigge die het hardst groeien.Weichsel-
gartner-Nopper,diealzes jaarkniggetrai-
ner, heeftdecursussenendewebsitesuit
degrondzienschieten. Inmiddels leidtze
ookanderekniggetrainersop.
WaaromKinderkniggezoinopmarsis?

‘Heel eenvoudig’, zegtWeichselgartner-
Nopper. Ouders hebben steeds minder
tijd voor hun kinderen.’ Vroeger was de
gezamenlijke middagmaaltijd volgens
Weichselgartner-Nopperhétmomentdat
ouders hunkinderenopvoedden.Nu zit-
tenkinderendeheledagopschool.
‘Vaakmelden ze hun kinderen aanna

een desastreus verlopen restaurantbe-
zoek’,zegtookKnigge-trainsterGravinSo-
phieVonSeydlitz. ‘Niemandwilzichvoor
zijnkindhoevenschamen.’
Devijf cursisteninBadSachsagedragen

zichoverigensengelachtig,drieheleuren
lang. Zelfs de kleineMarlene (5), die het
eerste uur zachtjes angstige tranenmet
tuitenhuilt ophaar gouden trui, eet uit-
eindelijk zonder temorsen artisjok – en

REPORTAGE ETIQUETTECURSUS

Kinderen leren tijdens de cursus ‘Kinderknigge’ in Bad Sachsa hoe ze een glas wijn moeten inschenken.

oogst daarbij een aai over haar bol van
Nopper.

AlleenRobin gedraagt zich eenbeetje
zoals je verwacht van een jongen uit
groep8dieopzaterdagochtenddoorzijn
ouders naar een etiquettecursus is ge-
stuurd. Hij draait op zijn stoel en trom-
meltmet zijn vingers op demuur. Maar
vanaf hetmoment dat het dienbladmet
Kindersektbinnenwordtgedragen, isook
hij eenenal enthousiasme.

Jennifer (8) mag kelner spelen. ‘Van
rechtsmoet ik komenhè?’Weichselgart-
ner-Nopperknikt. ‘Geenellebogen,Robin,
wezijnhiernietopeenvolksfeest.Endenk
erom,niet ineenkeerjeglasleegdrinken.’

MaareencursusKinderkniggegaatom
meer dan tafelmanieren en oude tradi-
ties. ‘Julliehebbenhierzelf hetmeestebe-
lang bij’, zegt Weichselgartner-Nopper
terwijl ze een stralendeglimlachophaar
rood gestifte lippen tovert. De kinderen
knikken ijverig.

Meteen aan het begin van de cursus
heeftWeichselgartner-Nopperuitgelegd
dat je met goede manieren sneller aan-
voerdervanjevoetbalteamwordt,of klas-
senvertegenwoordiger. ‘Hetkanzelfsvan
voordeel zijn in de liefde’, zei ze, waarop
Jennifereenhardgrondig ‘iew!’uistootte.

Wetenhoehethoortomer inhet leven
jevoordeelmeetedoen.Zo,onverbloemd,
staathetookopdewebsitewaarWeichsel-
gartner-Nopper: ‘Wiederegelskent,wordt
alskindalmakkelijkergeaccepteerd.’

EnzopastKniggenaadloosindeDuitse
samenleving vannu. Enerzijds omdat in
die samenlevingnog steeds veelwaarde
wordtgehechtaanhetkennenenvolgen
van regels, anderzijds omdat het heden-
daagse ideedat persoonlijke optimalisa-
tie een garantie is voormaatschappelijk
succes, diep inDuitsland is doorgedron-
gen.

Je vraagt je af of de op portretten wat
amechtig ogende edelman Knigge ooit
heeft bevroeddat zijn boek tweeënhalve
eeuw later nog steeds de basis zou vor-
meninwatmeninDuitslandondergoed
gedragverstaat.

Enhoezouhijhebbengereageerdalsie-
mand hem verteld had dat Gudrun
Weichselgartner-Nopperlateropdezelfde
zaterdagnogeencursuszougevenaan18
voornamelijkChinesepubersvaneenna-
bijgelegenprivégymnasium?

Ze zijn door hun ouders naar Pedago-
giumBad Sachsa gestuurdomdat ze zijn
voorbestemd later de Europese tak van
het familiebedrijf over te nemen, of om
het strikte Chinese onderwijssysteem te
ontwijken.

GudrunWeichselgartner-Nopperheeft
zich omgekleed in een strak zwart
pak,‘wat cooler voor de leefijdsgroep,’
haargezichtopnieuwopgemaaktenzich
eenwat serieuzere toonaangemeten.

Smalltalk is het alfa en omega vanhet
programma.Eenvooreenmoetendecur-
sistenzichvoorstellen,wederommeteen

Het is een rage inDuitsland.Dekinderennaar
eenetiquettecursus sturenwaar ze ‘goede
manieren’ lerenvolgensdeklassiekegeboden
vanAdolphFreiherrKniggeuitde 18deeeuw.
‘Je zegt geengezondheidals iemandniest.’

Gudrun Weichsel-
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Weichselgartner-Nopper: ‘Jasje dicht als je staat, benen stukje uit elkaar.’

De docente leert Chinese studenten de correcte fleshouding.


