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Nog enkele weken, en dan is het weer zomervakantie. Je hoeft een
hele tijd niet naar school. Velen van jullie zullen in deze periode tijd
doorbrengen op een andere plek dan in de eigen woonplaats. Als
dat in het buitenland is, dan is het handig om je van tevoren een
beetje te verdiepen in de gewoontes die gelden in het land dat je
bezoekt.
Niet te uitbundig
Zelf vind je het waarschijnlijk gênant als er stiltes vallen in een gesprek, maar dit geldt niet voor onze bovenburen in Zweden. Daar is
het heel normaal als er stiltes vallen tijdens een gesprek. Zulke stiltes
opvullen wordt juist als storend ervaren.
Daarom is het over het algemeen aan te raden om in een gesprek
met iemand uit Zweden een relaxte, kalme houding aan te nemen.
Het wordt gewaardeerd als je op gedempte toon praat, sarcasme
vermijdt en je emoties in toom houdt. Doe je dit alles niet, dan kan
dat als onvriendelijk, arrogant of als een teken van irritatie worden
opgevat.
In Rusland worden mensen die om alles lachen of een spontane glimlach vertonen als onbetrouwbaar ervaren. Wat voor ons een vriendelijke glimlach is, wordt in Rusland geïnterpreteerd als een teken
van onzekerheid en een manier om je ware emoties te verdoezelen.
Mocht je toch willen lachen, dan moet het oprecht zijn en zeker niet
te uitbundig.
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Met mes en vork
Eetgewoontes kunnen per land nogal verschillen. Wij eten met mes
en vork, maar in Thailand zul je niet snel een mes zien, omdat het
eten vaak al in kleine stukjes gesneden is. Eten doen ze met de vork
in de linkerhand en een lepel in de rechterhand. Het eten wordt met
de vork op de lepel geschept en slechts in kleine hoeveelheden. Als
er verschillende schaaltjes op tafel staan, dan kun je van alle schaal-

© Diaplus / 1
Thema: Hoe hoort het
eigenlijk?

’s Lands wijs, ’s lands eer: etiquette tijdens de vakantie

35

tjes een beetje op de rijst op je bord scheppen.
In Brazilië is het te allen tijde ongepast om voedsel met de handen
te nuttigen. Zelfs een pizza en kippenpootjes dienen met mes en
vork gegeten te worden. Eventueel mag voedsel wel met een servet
opgepakt worden. Verder mag je in Brazilië nooit voedsel weigeren.
Lust je iets echt niet, dan kun je beter een smoes bedenken. Zeg
bijvoorbeeld dat je allergisch voor het betreffende voedsel bent.

40

45

50

55

Slurpen
Eten op straat of in het openbaar is in Japan een groot taboe.
Volgens Japanners is eten niet alleen het consumeren van voedsel,
maar ook het uiten van waardering voor het eten zelf en het respect
tonen voor degene die het eten gemaakt heeft. Vooral eten in de
trein of metro wordt niet gewaardeerd. Slurpen is in Japan wel toegestaan, terwijl dat bij ons juist als ongemanierd wordt beschouwd.
Ook in Spanje zijn er eetgewoontes die je in je eigen land maar
beter achterwege kunt laten. In Spaanse bars is gebruikelijk om je
verfrommelde servetjes, resten van schaal- en schelpdieren en tapasprikkertjes op de grond te gooien. De hoeveelheid rommel die op
de grond ligt is namelijk een graadmeter voor de populariteit van
de bar.
In Marokko is het gebruikelijk om gezamenlijk tegelijkertijd te
stoppen met eten. Mocht je klaar zijn vóór de anderen, dan is het
verstandig om toch rustig een klein beetje door te eten, omdat de
anderen zich anders verplicht voelen om ook te stoppen met eten.
Maar eet je bord niet helemaal leeg, want daarmee geef je aan dat
de gastvrouw of -heer te weinig gekookt heeft.
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Naar het toilet
In de Verenigde Staten gelden verschillende benamingen voor het
toilet. De reden voor de diverse benamingen is waarschijnlijk de
preutsheid van de Amerikanen. Op openbare plaatsen wordt naar
the restroom gevraagd en in restaurants naar the ladies room of the
men’s room. Bij mensen thuis kun je informeren naar the bathroom.
Hiermee wordt dan ook echt het toilet bedoeld en niet de bad
kamer. Deze benamingen gelden overigens ook voor de Canadezen,
maar weer niet voor Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland.
Daar gebruiken ze gewoon de term toilet.
Vast een fijne vakantie (zonder sociale blunders!) gewenst.
Naar: www.etiquette.nl
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