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V
olgens de verhalen leefde 
Robin Hood in de 12e 
eeuw en stond hij in 

die tijd bekend als een vrijbuiter. 
Immers, hij stal van de rijken en gaf 
het aan de armen. De redactie 
van Pecunia Non Olet heeft 
mij gevraagd om een 
beeld te geven hoe 
toen de etiquette en 
omgangsvormen waren 
en de parallellen met 
anno 2012.
 
Veel omgangsvormen, 
gebruiken en tradities 
vinden hun oorsprong 
terug uit de tijd van 
Robin Hood die in de 12e 
eeuw leefde, de tijd waarin 
de adel, landgoedeigenaren, 
ridders en roofridders 
met hun scepter en vooral 
zwaarden zwaaiden.
 
Het zwaard en het 
rechtslopen
Vraagt u zich wel eens af 
waarom heden ten dage 
de vrouw of eregast altijd 
rechts van zijn begeleider loopt en 
waarom de eregast aan tafel altijd 
rechts van zijn gastheer/gastvrouw 
zit. Dit dateert uit de tijd dat ridders 
er op bedacht waren onverwacht 
aangevallen te kunnen worden. 
Indien de vijand naderde dan trok de 
ridder zijn zwaard uit zijn schede om 
in eerste instantie zichzelf te kunnen 
verdedigen en vervolgens zijn vrouw 
of belangrijke persoon die rechts van 
hem loopt. Als het goed is zien wij 
dat dagelijks terug in onze huidige 
omgangsvormen, een heer en een dame 
die over straat lopen of gezamenlijk een 
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restaurant betreden. Hierbij gaat 
de heer als eerste en de dame 
volgt. Ook dit heeft weer te 
maken met veiligheid, de man 

gaat als eerste om te kijken of het 
veilig is. Bij het binnengaan van 

een gebouw die is uitgerust 
met een draaideur gaat ook 
de man als eerste omdat 
de man meestal sterker 
is dan een vrouw gaat hij 

voor om de deur 
vooruit te 

duwen.
Bij trappen 
lopen gaat 

de heer 
voorop en da 

dame volgt, dit heeft 
niets te maken met de 
veiligheid maar meer 
dat de heer niet onder 
de rok kan kijken, 
daarom gaat de dame 
als eerste de trap af. 
Met uitzondering 
trappen in zuid 
europa die stijl zijn, 
daar gaat de man als 
eerste naar beneden 
om de vrouw te 
kunnen opvangen 
als zij valt.
 
Het klinken der 
glazen
Veel landeigenaren 
en ridders waren 
constant met elkaar 
in gevecht, jaren 
en ook decennia 

achtereen, 
natuurlijk 
waren er 

wapenstilstanden en gedurende deze 
pauzes werd er goed gedineerd onder de 
strijdlustige.
Het klinken der glazen is ook een gebruik 
uit die periode. Het klinker der glazen is 
tegenwoordig slechts voorbehouden aan 
verliefden of tijdens een intiem diner met 
familie of goede vrienden. In zakelijke 
gezelschappen klinkt men nimmer de glazen.
Waar komt dit ritueel vandaan? Wijn of 
bier dronk men uit grote kelken waar men 
ook gif in deed. Om het vertrouwen op te 
voeren werden de stenen, metalen en houten 
kelken tijdens een toast geklonken zodat het 
eventuele gif van de ene in de andere kelk 
terecht kwam. Dat schept vertrouwen.
 
Tafelmanieren
In de middeleeuwen at men hoofdzakelijk 
met een groot mes, meestal een persoonlijk 
mes op de man. Brood en spijzen werden 
hiermee gesneden en met de mespunt werd 
het naar de mond toegebracht. Tijdens eet
pauzes werden de messen altijd op de tafel of 
op he bord met de snijkant naar de gebruiker 
gelegd, dit om te voorkomen dat men tijdens 
een meningsverschil of zelfs ruzie met het 
mes kon uithalen. Ook tegenwoordig pauzeert 
men met mes en vork in de positie van een 
omgekeerde V op het bord met de snijkant 
naar binnen en de vork met de punten op het 
bord. Ook deze laatste handeling heeft weer 
te maken met veiligheid en gedachte van 
vijandigheid weg te nemen. Sluiten wij het 
couvert dan ligt het mes aan de bovenzijde en 
de vork parallel er onder op klokstand 16:20 
uur.
 
Parfum en reukwater
Omdat er nog geen douches waren en 
schoon water bijzonder schaars was ging men 
hooguit 1x per week in bad. Lichaam en de 
kleding ging ruiken dus heeft men parfum 
en reukwater uitgevonden om dit zoveel mo
gelijk te maskeren. Tegenwoordig gebruiken 
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wij de meest kostbare druppels om ons met 
heerlijk van een luchtje te voorzien.
 
Links rijdend verkeer
In Het Verenigd Koninkrijk rijdt het verkeer 
nog steeds links. Waarom rijdt men links?
Postkoetsen werden overvallen door struik
rovers en ander gajes, verschanst in struiken 
en plots sprongen en overmeesterden zij 
de koetsier die rechts voorop de bok van de 
koets zat.
Dat werd al te gortig en daardoor besloot 
men de koetsier zoveel mogelijk links te 
laten zitten zodat de struikrovers deze moei
lijker konden bespringen vanwege de groter 
afstand vanaf de kant van de weg.
 
Zegelring
Zegelringen voorzien van een familiewapen
gravure komen eveneens uit die periode. Een 
wapenring is voorzien van een wapenschild 
met kwartierstaten, daaromheen het wapen
kleed en daarboven een helm met helmteken. 
Indien de helm met gesloten vizier naar rechts 
kijkt dan nam de ridder deel aan toernooien. 
In het geval dat de helm in het voorgezicht is 
afgebeeld dan nam men geen deel. Zegelringen 
waren vroegen veel groter dan nu. Ook in die 
tijd droeg men de ring, meestal groter dan nu, 
met het familiewapen van zich af. Bij ken
nismaking kon men zien van welke familie u 
bent. Tevens vergemakkelijkte het zegelen met 
deze ring en daarbij werd warme was gebruikt. 
Documenten en waarde papieren werden met 
zegels afgelakt. Tegenwoordig alleen nog in 
het notariaat waar aktes passeren die worden 
bezegeld.
 
Het militair salueren
Militairen begroeten elkaar door de hand aan 
de pet c.q. hoofddeksel te brengen. Ridders 
droegen een harnas en een helm voorzien van 
een vizier ter bescherming van de ogen. Om 
elkaar te kunnen begroeten moest het vizier 
worden opgelicht, alleen dan kon men elkaar 
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in de ogen zien. Het salueren met de open 
hand zoals de Engelsen dat nu nog doen is 
de enige wijze om aan te tonen dat men geen 
wapen in de hand verborgen houdt.
 
Begroeting
Het omhelzen en daarbij op elkaars rug klop
pen door mannen tijdens een begroetingsce
remonie komt ook uit die periode. Op deze 
wijze kon men bij elkaar voelen of men geen 
wapens had verborgen zoals een mes of een 
boksbeugel.
Robin Hood droeg inderdaad een felgroene 
hoed met een knalrode veer. Als hij iemand 
begroette dan nam hij zijn hoed af voor deze 
persoon af met de linkerhand zodat hij de 
persoon kon aankijken en met de rechter
hand gereed om een zwaard te kunnen trek
ken. ook dit ritueel geldt heden ten dage nog 
steeds als stijlvol en correct. 

Jan Jaap van Weering is etiquettespecialist en 
heeft sinds 2008 zijn eigen bedrijf genaamd 
Distinguished. Hij verzorgt cursussen aan 
voornamelijk mensen in het bedrijfsleven 
over de etiquette en de moderne 
omgangsvormen. Hij was aanwezig bij ons 
Lustrumdiner om dit diner te laten verlopen 
volgens de regels van de etiquette. Na dit 
diner heeft hij zich bereid gevonden om een 
bijdrage te leveren aan de almanak.
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De Leidse Rechtswinkel
 
Wil je graag wat praktijkervaring opdoen en jezelf nuttig maken in deze 
maatschappij? Heb je de propedeuse in de binnenzak en wil je graag 
meer kleur geven aan de studie? Dan ben je bij ons aan het juiste 
adres! Stichting De Leidse Rechtswinkel is een adviesbureau met als 
doelstelling het verstrekken van juridisch advies in eerste aanleg aan 
de sociaal zwakkeren van de samenleving. Sinds jaar en dag heerst 
er een leemte in de rechtshulp. Voor onze doelgroep is hulp van een 
professionele jurist al gauw te duur in verhouding tot de importantie van 
de zaak. Daarentegen is de zaak te gewichtig om te negeren. Alhier 
maakt een rechtswinkel zijn intrede met zijn laagdrempelige werkwijze. 
Ons land kent er meer dan tachtig en in de afgelopen decennia is het 
fenomeen rechtswinkel verworden tot een waar begrip.

Onze organisatie beoefent een aantal rechtsgebieden die zijn 
ondergebracht in zeven afdelingen. Voor studenten Fiscaal Recht is de 
afdeling Belastingrecht bij uitstek interessant: je gaat namelijk sparren 
met de inkomstenbelasting door aangiftes in te vullen, bezwaarschriften 
te schrijven en nog veel meer. Studenten leren bij ons zelfstandig om te 
gaan met cliënten en op eigen houtje zaken te regelen. De meerwaarde 
zit hem in het cliëntencontact, doch ook het prikkelen en verbeteren van 
de spreek- en schrijfvaardigheid. Werkgevers beseffen zich terdege het 
profijt van deze werkzaamheden dus jouw marktwaarde zal stijgen.

De eisen zijn niet onuitstaanbaar hoog. Studenten dienen in bezit te zijn 
van het propedeutisch diploma. Verder vragen we drie uur per week 
en een beschikbaarheid van minimaal anderhalf jaar. Niet in de laatste 
plaats is een verantwoordelijkheidsgevoel onontbeerlijk.

Het studeren van Fiscaal Recht vormt uiteraard geen obstakel om te 
solliciteren bij een andere afdeling. Kijk op www.leidserechtswinkel.nl 
en ontdek onze zeven afdelingen. Allen veel succes toegewenst in het 
nieuwe academisch jaar en wellicht tot ziens!


