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Casual is het nieuwe netjes en brutaliteit de nieuwe deugd. In een tijd 
waarin lompheid en nonchalance hoogtij vieren zou een vleugje ouderwetse 
hoffelijkheid en stijl af en toe niet gek zijn, vinden wij van JFK. We doken 
in de wereld van maatpakken, zijden pyjama’s en onvervalste klasse en 
vroegen ons af: is Nederland toe aan een comeback van de gentleman?

TeksT Floor Bakhuys roozeBoom

aar een man vroeger nog in-
druk kon maken met een pak, 
een hoed en een setje goede 
manieren, heeft hij tegen-
woordig meer aan hippe 
jeans, een smartphone en 
een grote bek. Dresscodes 
zijn beperkend en etiquette is 
passé. Brutaal noemen we 
eerlijk, grofgebekt heet te-
genwoodig ad rem en slonzig 

heeft het eervolle predikaat ‘casual’ gekregen. Maar waar 
is toch de verfijnde man gebleven, die met zelfvertrouwen 
en finesse, met stijl en ongekende klasse, goedgekleed en 
welbespraakt, de wereld tegemoet treedt? Waar o waar is 
toch de gentleman gebleven? 

A true gentleman
Wanneer we ons een weg banen door het straatbeeld vol 
vale spijkerboeken en afgetrapte gympies, blijkt de eerste 
brandende vraag: de traditionele gentleman, bestáát die ei-
genlijk nog wel? Het antwoord is gelukkig bevestigend. De 
ouderwetse gentlemen, mag tegenwoordig dan een zeld-
zaamheid zijn, helemaal uitgestorven is hij nog niet. Am-
sterdammer Mark Davids (33) leeft al 
ruim tien jaar als een gentleman uit de 
negentiende eeuw. “Ik heb altijd het ge-
voel gehad dat ik in de verkeerde tijd ge-
boren ben,” licht Davids zijn bijzondere 
levensstijl toe. Van uitgaanskostuum tot 
zijden pyjama en van vrijetijdstenue tot 
badkleding, zijn gehele garderobe is in 
de stijl van de ouderwetse gentleman: “Ik 
heb niet eens andere kleren.” 

Maar niet alleen zijn kleding stamt uit 
die tijd, ook zijn bescheiden woning in 
Buitenveldert is volledig ingericht in de 
sfeer van weleer. Zijn nostalgische le-
vensstijl, zoals hij het zelf noemt, neemt 
hem 24 uur per dag in beslag. “Ik heb een 

groepje van andere ladies en gentleman die deze levensstijl 
aanhangen. Samen maken we uitstapjes of we organiseren 
feesten, waarbij we dansen op muziek van toen.” De enige 
concessie die Davids doet is zijn computer. “Ik noem het 
mijn tijdmachine. Via internet vind ik mooie antieke spul-
len en kom ik in contact met andere gentlemen. Voor mij is 
het zijn van een gentleman geen hobby, het is echt een ma-
nier van leven.” 

Oog voor detail 
Goed, zo’n eerbetoon aan de ouderwetse gentleman is na-
tuurlijk prachtig, maar we leven wel in 2012. Dat moet toch 
ook moderner kunnen? Hoog tijd om te kijken hoe het met 
de hedendaagse gentleman gesteld is. Niet al te best, als 
we Yvo van Regteren Altena mogen geloven. Als lifestyle 
journalist, ‘huissnob’ van BNR en kompaan van Jort Kelder 
pleit hij al jaren voor wat meer stijl en uiterlijke extrava-
gantie voor de Nederlandse man. Net terug uit Milaan, met 
op zak een verse collectie Napolitaans lederen horloge-
bandjes, schetst Altena een somber beeld van de gentle-
man anno nu. Op de vraag of hij een bekende Nederlandse 
gentleman kan noemen, blijft het lang stil. “Oh, wat erg. Ik 
kan gewoon niemand bedenken. Alleen de oude garde, zo-
als wijlen oud-politicus Hans van Mierlo, wijlen journalist 

Boebie Brugsma of schrijver Adriaan van 
Dis, hebben iets van die tijdloze klasse. 
Mannen als Matthijs van Nieuwkerk, Je-
roen Pauw en Beau van Erven Dorens 
hebben wel stijl, maar ook teveel machis-
mo en geldingsdrang om een echte gent-
leman te zijn. En Bram Moskowicz is in al 
zijn ijdelheid weer meer een dandy dan 
een gentleman. Nee, ik vrees dat met het 
verdwijnen van de bolhoed, de wandel-
stok en het mannenvest ook het archety-
pe gentleman uit beeld verdwenen is.” 

Wat is dat dan eigenlijk: het archetype 
gentleman? Volgens Altena is de gentle-
man een man met een goed ontwikkelde 
smaak en een fascinatie voor esthetiek. 

‘Op de 
werkvloer is 

seksisme 
onacceptabel, 

maar bij 
verleiden is het 
onontbeerlijk’
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“Dat zit vooral in een scherp oog voor details. 
“Het strijken van je hemd, het poetsen van je 
schoenen, het strikken van je das. Een gentle-
man verheft zijn leven tot kunstvorm en schept 
er genoegen in om te zoeken naar de juiste ve-
ters en het perfecte horlogebandje.” Uit het 
boek Man & Pak, de styleguide voor de stijlvolle 
man die Altena samen met Jort Kelder schreef, 
blijkt wel dat het bestaan van een gentleman 
geen goedkope aangelegenheid is. Toch is geld 
volgens Altena geen strikte vereiste: “Natuur-
lijk is het mooi als je je dat Italiaanse maatpak 
of die instappers van haaienleer kunt permit-
teren, maar voor een echte gentleman zit de 
crux in meer dan uiterlijkheden alleen. Een 
gentleman moet ook een zekere allure hebben, 
een combinatie van karakter, charme en even-
wichtigheid, waarmee hij zich presenteert. Van 
oudsher is een gentleman toch een man van 
eer. Als je geen klasse hebt, dan ben je nooit 
een gentleman. Dan ben je hooguit een vent in 
een mooi pak.” 

Stelletje hufters
Je kunt je dus nog zo mooi uitdossen, maar een 
echte gentleman ben je van binnenuit. Daar 
heb je niet alleen een verzorgd voorkomen, 
maar ook een opfriscursus etiquette voor no-
dig. Laten we wel wezen, dat het regime van 
strakke gedragsregels voorgoed voorbij is, is 
op zichzelf geen slechte zaak. Sinds de suffe 
jaren vijftig heeft Nederland het strakke juk 
van degelijkheid en fatsoen van zich afgeschud. 
Vrijheid blijheid, werd het devies. Wees jezelf, 
doe wat je wilt en trek je van niemand iets aan. 
Hoezee! Leve de vrijheid! Maar zijn we nu echt 
zoveel beter af in een wereld zonder heldere 
dresscodes, regels en etiquette? Zijn we met de 
jaren niet een klein beetje doorgeslagen met 
die totale vrijheid in omgangvormen? 

Beleefd groeten op straat of opstaan in de 
tram of bus wordt al bijna aanstellerig gevon-
den. Zelfs de minister president met ‘u’ aan-
spreken vinden we maar een overdreven 
formaliteit. Verhuftering, verharding en 
verloedering zijn de drie V’s die steeds 
vaker terugkomen in de krantenkoppen. 
Als je bedenkt dat in deze tijden van eco-
nomische crisis ‘normen en waarden’ on-
der de bevolking zorg nummer 1 zijn, dan 
dringt de prangende vraag zich op: zijn 
we dan echt een stelletje hufters gewor-
den met zijn allen? 

“Ja,” zegt socioloog en filosoof Bas 
van Stokkom, die in zijn boek Wat een 
hufter! de verruwing van de samenleving 
onderzocht. “Sinds de jaren zestig is vrij-
heid heilig verklaard in Nederland. We 
dulden geen bemoeizucht of betutteling, 

waardoor gezag steeds moeilijker te handha-
ven is. De bevelcultuur heeft plaats gemaakt 
voor een onderhandelingscultuur, waarin niet 
regels, maar argumenten het gelijk bepalen. 
We vinden dat we zelf heel goed in staat zijn om 
onze regels te bepalen. Dus iedereen is koning 
op z’n eigen vierkante meter.” Als een andere 
oorzaak van toenemend asociaal gedrag noemt 
Van Stokkom narcisme. “Kinderen krijgen veel 
aandacht van hun ouders, ze worden bewon-
derd, verwend en oogsten voortdurend lof en 
complimenten. Deze kinderen ontwikkelen zich 
tot narcistische volwassenen met een opgebla-
zen zelfbeeld die slecht om kunnen gaan met 
tegenslag of kritiek.” Wie bij het woord hufters 
meteen de Flodders of de Tokkies voor zich 
ziet, heeft het dan ook mis. Van Stokkom: “Huf-
terigheid komt juist het meeste voor in de hoog-
opgeleide middenklasse. Dat zijn de mensen 
die een hoge pet van zichzelf ophebben, over-
assertief zijn en vinden dat ze ‘gewoon recht 
hebben’ op veel dingen.” Ach ja, wie kent ze 
niet? De beruchte ‘korte lontjes’. 

Private bubble
Zijn we dan echt te hufterig geworden om nog 
een beetje hoffelijk tegen elkaar te zijn? Of dúr-
ven we het misschien gewoon niet meer? Mark 
Davids kan zich wel in die gedachte vinden: “Ik 
houd me altijd aan de etiquette, maar vaak 
word ik raar aangekeken als ik de deur voor een 
dame openhoud. Mensen zijn geen hoffelijk-
heid meer gewend.” Ook Bas van Stokkom is 
het daarmee eens. “Veel onbeschoftheid komt 
voort uit onzekerheid. We leven tegenwoordig 
allemaal in onze eigen private bubble. Op straat 
lopen we met oordopjes in, zonnebril op en een 
telefoonscherm voor onze neus. Als individuele 
eilandjes schuiven we langs elkaar heen in de 
openbare ruimte. Door internet zijn we voor 
dagelijkse dingen nauwelijks nog afhankelijk 
van andere mensen. We oefenen niet meer in 
formele contacten. Zo ontwikkelen we een 

soort sociale pleinvrees, waarbij we situ-
aties waarin we ons onzeker voelen maar 
liever uit de weg gaan.” 

Tja, wie kent niet die situatie dat je op 
een borrel niet weet hoe je moet groeten 
en daarom uiteindelijk maar niemand 
gedag zegt. “Juist in dat soort situaties 
bieden heldere afspraken uitkomst,” zegt 
van Stokkom. “Etiquette wordt tegen-
woordig als een beperkend keurslijf ge-
zien, maar het biedt juist houvast in so-
ciale situaties, waardoor we ons 
uiteindelijk vrijer en zelfverzekerder 
kunnen bewegen.” Klinkt logisch, want 
als je weet hoe het hoort, kun je ook nooit 
onbedoeld onbeleefd zijn. Zoals Oscar 

Wilde al zei: ‘A gentleman is 
one who is never unintentio-
nally rude’. 

Stijlvoller, socialer en zelf-
verzekerder voor de dag ko-
men. Vooralsnog lijkt de 
comeback van de gentleman 
zo’n slecht idee nog niet. Maar 
één cruciale vraag blijft tot nu 
toe onbeantwoord: heb je als 
gentleman ook succes bij de 

vrouwen? Je kunt je afvragen of de moderne vrouw nog wel 
zit te wachten op een man die haar stoel aanschuift in een 
restaurant. Is de gentleman naar hedendaagse maatstaven 
niet gewoon een mietje? “Juist niet,” stelt Tom Gorny, flirt-
coach en co-auteur van het boek Masterflirt. “Een mietje is 
een man die zo onzeker is dat hij zichzelf moet over-
schreeuwen om zich te bewijzen.” Ook moeten we de gent-
leman volgens Gorny niet verwarren met de zogenaamde 
‘nice guy’. Een nice guy gaat slijmen bij een vrouw om maar 
bij haar in de gunst te komen. Niet alleen onaantrekkelijk 
voor vrouwen, maar ook nog eens dodelijk vermoeiend 
voor de man zelf. Wat maakt de gentleman dan zo succes-
vol bij de vrouwen? Gorny: “Een gentleman is een man die 
zelfverzekerd genoeg is om de wereld ontspannen en hof-
felijk tegemoet te treden. Maar bovenal durft een gentle-
man het verschil tussen mannen en vrouwen te omarmen 

en te benadrukken.” Is dat niet wat we tegenwoordig sek-
sistisch noemen? “Jawel,” zegt Gorny, “maar vrouwen 
en mannen zijn nu eenmaal tegenpolen die elkaar aan-
trekken. Juist die verschillen creëren de spanning. Op 
de werkvloer is seksisme misschien onacceptabel, in 
het spel der verleiding is het onontbeerlijk. Daarom 
presenteert een gentleman zich altijd zowel zelfver-
zekerd als galant.” 

Gentleman 2.0
Oké, wij zijn overtuigd: Nederland is toe aan de Gentleman 
2.0. In ons degelijke doe-maar-gewoon-landje heb je mis-
schien een flinke dosis lef nodig om te breken met de 
heersende teneur van casual en shabby chic. Ook zal je 
omgeving in het begin misschien vreemd opkijken wan-

neer je voorbijgangers groet, de deur openhoudt voor 
een vrouwelijke collega en je eigen lady galant in 
haar jas helpt. Maar who cares? Een gentleman is 
per slot van rekening niet zomaar een man. Hij is 
een man die het lef heeft om zich met stijl en smaak 
te kleden. Zelfverzekerd en op een vanzelfspre-
kende manier charmant. Ad rem, zonder brutaal 
te zijn. Duidelijk, zonder grof te zijn. Hij is geen 
man die luid telefonerend een bar binnenkomt, 
zonder contact te maken een biertje bestelt en 
sms’end op zijn gezelschap wacht, doodsbang 
zich even geen houding te kunnen geven. Nee, 
hij is een man die met een zelfverzekerde doch 
kalme tred een bar binnenkomt, de ruimte vult 

met zijn aanwezigheid, de barkruk van een mooie 
vrouw aanschuift en met één soepele wenk een drankje be-
steld. Shaken. Not stirred. Wij tekenen ervoor. 

KlassieK horloge
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‘Met het 
verdwijnen van 

de bolhoed en de 
wandelstok is 

ook de 
gentleman uit 

beeld verdwenen’ 

JohN f. KeNNeDY

waNDelsToK

aDriaaN vaN Dis

BaraCK oBaMa

george ClooNeY
seaN CoNNerY

wiNsToN ChurChill

Gentlemen
need:


