
KLEDINGHet groeten vindt hoofdzakelijk plaats bij bezoek 

van leden van het Koninklijk Huis of een buitenlands 

staatshoofd en bij bepaalde ceremoniële gelegenheden. 

De groet dient gebracht te worden:

•	 aan	Zijne	Majesteit	de	Koning,	Hare	Majesteit	de	

Koningin en de leden van het Koninklijk Huis;

•	 aan	buitenlandse	staatshoofden	en	leden	van	

buitenlandse vorstenhuizen;

•	 aan	een	door	of	vanwege	Zijne	Majesteit	de	Koning	

uitgereikt	of	met	toestemming	gevoerd	vaandel,	c.q.	

standaard,	indien	dit	ontplooid	is;

•	 bij	het	voorbijgaan	van	een	stoffelijk	overschot	en	bij	

het in het graf neerdalen van een stoffelijk overschot;

•	 aan	ambassadeurs	van	vreemde	mogendheden,	bij	

officiële gelegenheden;

•	 tijdens	het	spelen	van	volksliederen	bij	officiële	

gelegenheden;

•	 tijdens	de	vlaggenparade.

De groet wordt ook gebracht in een verkorte vorm aan 

bekenden en of meerderen.

TENUE DE VILLE
‘Tenue de ville’ staat officieel voor wandelkostuum. In dit 

geval	voldoet	het	uitgaanstenue,	compleet	met	tuniek,	

of,	als	u	in	burger	gaat,	een	gekleed	donker	kostuum	

voor de heren en een mantelpakje of jurk in gedekte 

kleuren voor de dames.

BLACK TIE
Met	‘black	tie’	bedoelt	men	dat	voor	de	heren	een	

smoking gewenst is en voor de dames een cocktailjurk.

WHITE TIE
De vermelding ‘white tie’ of ‘cravate blanche’ wil 

zeggen dat de heren in rokkostuum en de dames in het 

lang verwacht worden. Bij deze gelegenheid is het de 

gewoonte de gastvrouw en de gastheer bij aankomst en 

vertrek de hand te schudden.

UITNODIGING
In een schriftelijke uitnodiging voor een officiële 

gelegenheid	betekent	‘r.s.v.p.’:	répondez	s’il	vous	plaît,	

oftewel: laat alstublieft weten of u komt.

Zie	voor	verdere	informatie	 

www.hetblauweboekje.nl
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GROET
HOUDINGDe Brandweer Nederland brengt de groet als volgt. GROET MET HOOFDDEKSEL

Men	brengt	de	groet	door	de	rechter,	gebalde	hand	via	

de	kortste	weg	naar	de	rand	van	de	klep	van	de	pet	c.q.	

de rand van de hoed te brengen en daarna de hand te 

strekken. De bovenarm is horizontaal en de onderarm 

en de hand zijn gestrekt in een rechte lijn. De vingers en 

de duim zijn daarbij gesloten. Tijdens de groet wordt de 

linker arm met gebalde vuist en de duim gestrekt wordt 

op	de	naad	van	de	broek	c.q.	de	rok	gehouden.

Wanneer	de	groet	wordt	opgeheven,	herhaalt	men	de	

bewegingen in omgekeerde volgorde.

GROET ZONDER HOOFDDEKSEL
Wanneer	men	geen	hoofddeksel	draagt,	brengt	men	de	

groet	door	‘de	houding	aan	te	nemen’.	Men	neemt	de	

houding aan door beide armen langs het lichaam naar 

beneden te houden.

De handen zijn daarbij tot vuist gebald en de duimen 

liggen	langs	de	naad	van	de	pantalon/	rok.	Men	kijkt	

daarbij diegene die wordt gegroet aan. Tijdens het 

aannemen van de houding zijn de benen gesloten en 

maken de voeten onder een hoek van circa dertig graden 

een draai naar buiten.

DE JUISTE HOUDING DE JUISTE GROET
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HOUDING
De groet wordt gebracht vanuit de basis

houding.	Het	lichaam	is	gestrekt,	de	hakken	

van	de	schoenen	staan	tegen	elkaar,	de	voeten	

iets	uit	elkaar,	en	de	armen	zijn	gestrekt,	

waarbij de duimen van de gebalde vuist zijn 

geplaatst	op	de	naad	van	de	broek	c.q.	rok.

Ook wanneer ter herdenking een minuut stilte 

wordt	gehouden,	is	dit	de	juiste	houding.


