Dienstbaarheid
in het DNA
Een bezoek aan The International Butler Academy
Een opleiding voor butlers zou je eerder
in de Engelse ‘countryside’ verwachten
dan in het glooiende zuidoostpuntje
van Zuid-Limburg. Maar daar, in
‘the historical village of Simpelveld’,
richtte Robert Wennekes zijn
International Butler Academy op.
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ie door het gemoedelijke Simpelveld bergop onder
een viaduct doorwandelt, ziet ineens het majestueuze
Huize Damiaan voor zich, een van die immense
en overweldigende bakstenen bolwerken die het
katholicisme heeft nagelaten. In dit monumentale gebouw met
135 kamers verbleven eens de van oorsprong uit België afkomstige
paters van de Heilige Harten, die hun onderkomen hebben
vernoemd naar de Belgische heilige pater Damiaan. Toen zij
wegtrokken viel het gebouw ten prooi aan de sluipende destructie
van een jeugdherberg en daarna stond het jarenlang leeg. Tot
Robert Wennekes en zijn vrouw het in grootse stijl lieten
renoveren, compleet met lambrisering, tapijten en stemmig
meubilair in empire- en Engelse countryhouse-stijl, luchters van
Swarovski-kristal en natuurlijk open haarden en lange, stijlvol
gedekte tafels. Hier zou een Engelse lord kunnen resideren, of een
nieuwe rijke die streeft naar de stijl en klasse van weleer. En dat is
nu precies de bedoeling, want de toekomstige butler moet vast
wennen aan zijn of haar toekomstige werkomgeving.
The International Butler Academy bestaat nu negentien jaar en
is daarmee de oudste ter wereld. En waarschijnlijk de meest
gerenommeerde. Zelf was de nu 61-jarige Wennekes jaren butler
in onder andere Amerika, waarna hij niets liever wilde dan anderen
te laten delen in zijn kennis van een aristocratische professie die je
met het egalitaire Nederland niet snel zou associëren.
Officemanager Esmé Maenen heet me welkom, daarna zie ik
vooral heren. Die staan in jacquet te eten in de keuken, zwijgend
alsof ze even moeten bijkomen van hun curriculum. Maar
misschien is die stilte ook een eerbetoon aan de verfijnde keuken
van de professionele chef die voorheen in vooraanstaande hotels
heeft gewerkt.
Paul Huizinga beaamt het direct: de opleiding duurt weliswaar
maar tien weken, maar hij is loodzwaar. Van ’s ochtends vroeg
tot ’s avonds laat moet de butler bereid zijn tot butling, het
organiseren van het veeleisende huishouden van de principal,
de man of vrouw die van zijn of haar diensten gebruikmaakt.
De 61-jarige Huizinga is senior trainer en recruitment director.
In die hoedanigheid zorgt hij er in samenwerking met het
International Guild of Professional Butlers voor dat de afgestudeerden een baan vinden en zo aan de mondiale vraag naar
butlers kan worden tegemoetgekomen.

Upstairs, downstairs
Zelf gaf hij pas laat gehoor aan zijn roeping. Nadat hij zijn werk
bij een bank was kwijtgeraakt, ontdekte hij dat hij zijn droom
om butler te worden kon waarmaken, en nog wel in Nederland.
Op de middelbare school was hij al gefascineerd door de tv-serie
‘Upstairs, Downstairs’ en vooral door Jeeves, de legendarische
butler in de komische boeken van P.G. Wodehouse.
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Zijn moeder zei weliswaar grimmig: “Als
butler ben je een slaaf ”, maar hijzelf kon
zich niets mooiers voorstellen dan zijn
eigen wensen terzijde te schuiven om die
van zijn werkgever te kunnen vervullen.
Goedkoop is het niet om butler te
worden: de opleiding kost 14.500 euro.
Maar dan heb je wel een certificaat of
diploma dat deuren opent naar de wereld
van koningshuizen, staatshoofden en
welgestelden. Of van vijfsterrenhotels en
superjachten. En, niet onbelangrijk, een
aankomende butler verdient al snel
60.000 euro per jaar of meer, en de best
verdienende butler ter wereld zelfs 1,5
miljoen dollar, met een luxe appartement
inbegrepen. Overigens staat in diens
contract wel de bepaling dat hij geen
privéleven mag hebben. Wie geluk heeft
krijgt van de eigenaar ook weleens een
paar Prada-schoenen cadeau. Daar
>

De best
verdienende butler
ter wereld verdient
1,5 miljoen dollar
per jaar maar hij
mag geen
privéleven hebben
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werkt een butler dan wel minimaal zestig
uur per week voor, en flexibiliteit is ook
onmisbaar, want als de principal besluit
dat hij om drie uur ’s nachts ergens heen
gereden moet worden, valt daar niet aan
te tornen.
Op het moment dat Huizinga uiteenzet
wat het zeer omvangrijke takenpakket
van een butler behelst, wordt er op de
deur van zijn kamer geklopt. Na een
‘come in’ van Huizinga betreedt een
butler in vol ornaat de kamer. Huishond
Barry ziet het allemaal gelaten aan. Met
een witte handschoen plaatst de butler
gracieus een blaadje met cappuccino, een
glaasje water, krakelingen en bonbons
met opdruk van de butleracademie op
het bureau van de heer Huizinga, terwijl
zijn andere, eveneens witgehandschoende
hand op de rug van zijn zwarte jacquet
ligt. Daarna beweegt hij zich achterwaarts weer naar buiten, met een
vriendelijk hoofdknikje tot besluit.
Iedereen spreekt hier Engels met elkaar,
want de cursisten komen uit alle landen
van de wereld. Sterker nog, van de
achttien cursisten die in dit semester naar
Simpelveld zijn gekomen, is er slechts één
Nederlands. Ze zijn van alle leeftijden,
van 18 tot 67. Volgens Huizinga vindt
iedere butler werk, want het beroep kent
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geen cao en een aankomend butler van 64 hoeft niet meer te
kosten dan een ervaren butler van 35.
Er is heel wat nodig om een goede butler te zijn, legt hij uit. Je
moet de etiquette kennen en kunnen converseren op niveau. En
altijd een goed humeur hebben, want een chagrijnige butler gaat
niet lang mee. Kennis van de weersverwachting is onmisbaar
om de kleding voor de dag te kunnen prepareren, en van de
aandelenkoersen ook, want die kunnen het humeur van mijnheer
ernstig beïnvloeden. Je moet een diplomaat zijn en cultureel
onderlegd. Maar ook een ingewikkeld huishouden kunnen
managen, personeel kunnen rekruteren en aansturen en de
agenda van de heer of dame des huizes organiseren. Het
‘ontzorgen’ van de vaak drukbezette werkgever staat altijd
voorop. Geen wonder dat een smartphone en een iPad Air het
belletje van vroeger hebben vervangen.

Loyaliteit en discretie
Daarnaast moet je doorkneed zijn in valeting oftewel de zorg voor
de kleding en het uitoefenen van het hele palet aan huishoudelijke
taken, van het bereiden van een eenvoudige, doch voedzame
maaltijd tot strijken, bedden opmaken, de tafel dekken en het
pakken van koffers van mijnheer of mevrouw, zodat de kledingstukken daar kreukvrij uitkomen. Daar krijgen de cursisten dan
ook zowel theorie- als praktijklessen in. Zonder oog voor detail
kom je er niet, anders zie je dat ene spinnenweb niet hangen. Maar
het belangrijkste is toch absolute loyaliteit en discretie. Ook als de
vrouw des huizes verkiest de hele dag in haar ondergoed door het
huis te lopen, moet de butler dat eerbiedigen en vooral niets
doorvertellen. Als meneer in afwezigheid van mevrouw vrouwelijke
gasten ontvangt, krijgen die desgewenst ook een ontbijt en
blijven de butlerlippen verzegeld, tenzij mevrouw vraagt of
>
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Na afloop van de
cursus zeggen veel
gediplomeerden:
ik ben anders
geworden

meneer bezoek heeft gehad. Wat de butler van Lady Diana heeft
gedaan, een boekje opendoen over zijn dienstverband, is een
absolute doodzonde. Een butler vertelt aan de buitenwereld ook
nooit voor wie hij of zij werkt. Dat wordt niet gewaardeerd door de
werkgever en bovendien mag de veiligheid van meneer of mevrouw
of hun kinderen niet in gevaar komen. Een goede butler brengt
een kind steeds via een andere route naar ballet en weet hoe een
kalasjnikov eruitziet. Zelf een wapen dragen is taboe, want, doceert
Huizinga, de man met een wapen wordt altijd het eerst gedood.
En altijd professioneel blijven. Een butler wordt nooit een vriend
of familie. Misschien noemt de werkgever je bij je voornaam, maar
zelf blijf je altijd ‘mijnheer’ of ‘mevrouw’ en u zeggen.
Je hebt het of je hebt het niet, concludeert Huizinga. Butling
moet in je DNA zitten. De rest is training. Na afloop van de
cursus zeggen veel gediplomeerden: ik ben anders geworden.
Dienstbaarder. Meer gericht op de ander. In Nederland heerst
nog vaak de ik-cultuur, maar als butler eindig je in de u-cultuur,
aldus mijn mentor.

Tennisballen gooien
De butleracademie is inmiddels overgegaan in Chinese handen,
professor Wennekes komt nog maar een paar dagen per cursus
langs om les te geven. CEO is nu Mr. Gordon Munro, een
47-jarige Zwitser die uit een familie komt die zelf personeel had.
Hij verblijft in de aanpalende boerderij, zodat hij dag en nacht
aanwezig kan zijn, en doceert vakken die in het verlengde liggen
van zijn passie voor het theater, zoals body language, expressie,
ritme, dictie en protocol. Natuurlijk heeft hij, net als Huizinga,
iedere dag een andere persoonlijke butler die gedurende de dag
voor hem zorgt en zo het vak in de praktijk leert.
Tijdens een rondgang door de weldadig naar Rituals-producten
geurende gangen en kamers krijgt de bezoeker nog meer feeling
voor het beroep. Zo is er een bloemenkamer, waar de kunst van
het bloemschikken kan worden beoefend, maar soms gaan de
aspirant-butlers ook de tuin in om orchideeën te plukken of
klimop voor een wildboeket. In de Decoratiekamer staat een
serie minibutlers op een plank van een van de vele kasten met
sierobjecten, in de China Room rijgt het peperdure servies zich
aaneen, want daar zal de butler later ook mee moeten kunnen
omgaan. Tijdens een drukke ontvangst moet hij of zij snel
kunnen manoeuvreren met volle dienbladen, dus er is ook een
lade met tennisballen die de docenten op ze af gooien om het
anticiperen op onverhoedse bewegingen van de gasten te
oefenen. Aangezien er ook veel ontvangsten met butlerservice op
Huize Damiaan worden georganiseerd, is er een lange tafel
gedekt en staat een piano klaar. In de Ballroom kan worden
gedanst onder kroonluchters, in de luisterrijke kapel worden
huwelijken ingezegend. We passeren de biljartkamer, de
rookkamer, de woonkamer van de studenten, de Chinese kamer
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waar theedemonstraties worden gegeven,
de kaarsenkamer en de gymnastiekzaal.
De studenten ondernemen daarnaast ook
vele field trips om vakkennis op te doen,
bijvoorbeeld naar een champagnehuis,
La Casa del Habano in Maastricht, Van
Berkel armoured cars of Reypenaer voor
een crash course kaas-pairing.
Boven bevinden zich de gastenkamers,
waaronder de zeer luxe suite waar het
echtpaar Wennekes woonde en die nu voor
een verblijf te huur is. Daarna is de
rondleiding voorbij en staat het bestelbusje
met logo al klaar, met de head butler aan
het stuur. De devotie van Huize Damiaan
kan ongestoord wederkeren. �
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