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WOORD VOORAF

Dit beknopt handboekje geeft, behalve enige algemene voorschriften over het briefschrijven, de meest gebruikelijke uitdrukkingen en wendingen om brieven te betitelen, te beginnen en te sluiten,
alsmede enkele gewone briefmodellen zoals deze in het dagelijkse
leven voorkomen.
Studenten, en ook anderen die hun studententijd door ûjn, zullen hiermede hun voordeel doen. Zij kunnen aldus gemakkelijk leren
aanwenden datgene, wat zij in verschillende omstandigheden nodig
hebben, en zullen blij zijn een boekje als dit te hunner beschikking
te hebben.
Uit de opgaven die in dit boekje voorkomen, zal blijken dat er
een eigen Nederlandse beleefdheid bestaat, ook in de briefwisseling,
en dat het verkeerd is, in Nederlandse brieven maar gewoonweg
de Franse beleefdheidsformules en slotvormen te vertalen en over
te nemen.

***
In deze zeventiende uitgave (1958) werden nogmaals enkele nuttig geachte verbeteringen aangebracht.
Briefschrijven -

2

-
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I. OVER HET OPSTELLEN VAN BRIEVEN

1. De gebruikelijke bepaling van een brief is bekend : een brief
is een schriftelijk onderhoud met afwezigen.
Uit deze bepaling volgt onmiddellijk de stelregel: zoals gij
spreken zoudt in het bijzijn van de persoon aan wie gij schrijft,
z6 moet gij hem ook schrijven. Laat in uw verbeelding de persoon
aan wie gij schrijft, plaats nemen tegenover u aan uw schrijftafel,
en zoals gij hem mondeling zoudt aanspreken, zult gij hem ook
schriftelijk het woord toerichten.
2. Derhalve wordt al wat in een gesprek behoort te worden in
acht genomen, eveneens vereist bij het briefschrijven.
Natuurlijk zal aan een schriftelijk onderhoud nog meer zorg worden besteed dan aan een eenvoudig gesprek.
Dit laatste immers geschiedt doorgaans onvoorbereid. Bij het
schrijven ech~er kan men beter overleggen en nadenken: men moet
dan ook nauwkeuriger, duidelijker, netter zijn bij het schrijven dan
wel bij het spreken.
Het bekende spreekwoord luidt trouwens verba volant,' scriPta
manent.
3. Een brief draagt de stempel van de persoon die hem sohreef.
Vooral onbekenden worden meermalen naar hun brieven beoordeeld :
door de taal die wij bezigen bij het briefschrijven, geven wij een
ander de maatstaf waarnaar hij onze opvoeding, onze ontwikkeling,
onze omgang kan beoordelen.
(( Ecrire une lettre, c'est envoyer son portrait», heeft de Fransman prettig-pittig gezegd.

-
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4. Een brief dient om gedachten, indrukken, gevoelens, zaken
aan afwezigen mede te delen.
Een goede brief moet dus duidelijk zijn, wel geordend en gemakkelijk te verstaan.
De ontwikkeling der gedachten, de uiteenzetting der feiten moet
natuurlijk ~ijn, ongedwongen en klaar. Geen nodeloze woorden noch
nutteloze herhalingen aan de éne kant, geen raadselachtige kortheid
aan de andere kant.
Daarbij moet men zijn gedachten aangenaam kunnen voorbrengen, en daartoe de nodige voornaamheid van vorm in acht nemen.
Taalkennis en oefening 'Zijn hier even noodzakelijk. Men moet
immers een zuivere taal kunnen schrijven en de juiste, gepaste uitdrukkingen weten te gebruiken.
5. Een goede brief moet steeds in de juiste, gepaste toon gesteld zijn. Daarom ~al men bij het schrijven nooit de verhouding uit
het oog verliezen, waarin men staat tot de persoon tot wie men zich
richt.
De grondtoon zal zijn:
in brieven aan oversten : eerbiedig;
in brieven aan onbekenden : beleefd;
in brieven aan vrienden en bekenden : vriendelijk.
6. Briefstijl is verheven noch laag.
In ernstige brieven, zoals in troost- en rouwbrieven, in brieven
aan oversten, weldoeners en meerderen, zal de stijl beleefder,
verhevener, voornamer zijn dan wel in brieven aan vrienden,
familieleden en kinderen : in deze zal meer eenvoud en losheid,
meer gemoedelijkheid en vertrouwelijkheid heersen.

-
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ll. OVER DE UITWENDIGE VORM VAN BRIEVEN
Het volstaat nog niet een keurige taal te schrijven, een brief
vraagt ook een verzorgde vorm. « Scripta manent » geldt niet alleen
voor de tekst, ook het papier waar die tekst op neergepend wordt,
« blijft ». Men zal daarom best doen zich te richten naar de bestaande gebruiken. Hier wordt derhalve aan enige algemene regels
herinnerd.

A.

PAPIER EN OMSLAG.

Een jongen gebruikt niet hetzelfde papier als een meisje. Deze,
wanneer zij gekleurd papier wil gebruiken, zorge er voor een passende omslag te nemen.
Een jongen of een heer nemen wit papier en dito omslagen.
Waar jonge dames zich ook nog van gekleurde inkt mogen bedienen, verkiezen heren zwarte inkt of blauwe, zgn. vulpeninkt.
Voor de handelsbrieven (zie brief n r 1 blz. 30) kent men het eenvellig « handelsformaat », doorgaans met naam en adres van de
firma.
Verzoekschriften en zgn. « officiële» brieven (zie brief n r 16 blz.
:34) worden op rekwestenpapier geschreven. Hierin vermijdt men dan
op de ommezijde te schrijven, zodanig dat blz. 2 en blz. 4 wit blijven.
Wie een brief schrijft naar een vriend of een kennis, en toch goed
weet dat hij meer dan 2 blz. zal gevuld krijgen, doet best de bladzijden te beschrijven in hun gewone volgorde (dus blz. 1, 2, 3, 4)
en blz. 2 niet over te springen om ze na blz. 3 vol te pennen. Deze
laatste orde (blz. 1, 3, 2, 4) hindert de lezer bij de lectuur van de
brief.

B.
1.

DE BRIEF.

Schema.

Op volgende bladzijde vindt U het schema van enkele gebruikelijke brieven. In de loop van dit hoofdstuk verwijzen de cijfers
naar die van het schema, dat tot doel heeft de uitleg over de bladschikking in meerdere brieven te illustreren.

10 -

1 I Dagtekening ......................... ..

4 Naam en adres van geadresseerde

2 Aanspreektitel ......................................................... .
3 Begin van de brief .................................................. .

II Aanspreektitel ....................................................... .
111 Begin van het rekwest ........................................... .

5 Slotformule
6 V Handtekening

IV Naam en adres van geadresseerde

I Dagtekening
N. B.

Romeinse cijfers gelden voor « ceremoniële» brieven;
Gewone cijfers voor handelsbrieven en vertrouwelijke brieven.

2.
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Dagtekening.

In vertrouwelijke brieven, in handels- en zakenbrieven, wordt
de dagtekening rechts boven aan de eerste bladzijde geplaatst (1).
In brieven aan oversten en voorname personen wordt de dagtekening dikwijls onder aan de brief, aan de linkerkant van de bladzijde
geschreven. ( 1 )
3.

Aanspreektitel.

Men zet de aanspreektitel van de brief op de hoogte van ongeveer het vierde of derde deel der bladzijde, van de bovenrand beschouwd (2). Enige regels lager schrijft men de eerste regel van de
hrief, die wat inspringen moet (3).
Hoe hoger de persoon, tot wie de brief gericht is, in rang boven
u staat, hoe groter de ruimte moet zijn. In « ceremoniële» brieven
valt de eerste regel van de brief na het midden of in de tweede helft
van de bladzijde (lIl).
In deze « ceremoniële» brieven wordt de titel onder aan de eerste bladzijde herhaald in dezer voege (IV) :
Aan Zijn ( e) Excellentie de Minister van Openbaar Onderwijs.
Aan Burgemeester en Raadsleden van de gemeente Heist-aanZee.
In handelsbrieven schrijft men het adres van de geadresseerde
(naam of firma) onder de dagtekening en boven de titel (4).
In het leger wordt voor dienstbrieven eveneens het adres bovenaan geplaatst. Voor verzoekschriften aan militaire overheden gericht,
kijke men echter de « ceremoniële)) brieven na in het lIlde hfs.,
bIz. 34, nr 16.
4.

Uiterlijke

VOnD.

Aan de linkerkant van de bladzijde laat men enige ruimte of een
witte rand. Deze zal breder zijn voor een schrijven op rekwestenpapier dan voor een vriendenbrief.
Tussen .de laatste regel en de benedenrand van het blad moet ook
enige ruimte blijven. Indien het slot en de handtekening op de eerste bladzijde bezwaarlijk plaats vinden, moeten zij op een volgende
staan. Echter niet alleen! lDan schrijft men de laatste regels vóór het
slot, wat in ieder geval een betere indruk zal laten dan het slot alieen op een blad.

-
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Voor gewone brieven wordt gewoonlijk nog een dubbel blad postpapier genomen. Voor handelsbrieven wordt een enkel blad firmapapier gebruikt.
Voor oversten en meerderen moeten papier en omslag wit zijn.
Aan hoge overheden of hooggeplaatste staatsambtenaren schrijve
men gewoonlijk op een dubbel vel rekwestenpapier.
Thans schrijft men ook algemeen op de ommezijde van het eer!;te blad, behalve in ambtsbrieven, waarin men alleen schrijft op
blz. 1 en 3.
Wordt een nieuw gedeelte van de brief of een ander punt aangevangen, dan zal men een nieuwe regel beginnen en wat inspringen.
5.

Slot.

Het slot van een brief begint op een nieuwe regel.
Tussen het slot en de ondertekening wordt ook wat ledige ruimte
gelaten. Bij het schrijven aan hogere overheden, wordt hier de
bovenaan geplaatste titel herhaald, in dezer voege
Met de meeste eerbied noem ik mij,
Weledelgeboren Heer,
Uw gehoorzame dienaar,
N. N.
Opmerkingen :

1. Militaire dienstbrieven krijgen nooit een slotformule.
2. Het naschrift of post-scriptum, aangeduid door een P. S. na het
slot van de brief, moet doorgaans vermeden worden. Als men aan
oversten of meerderen schrijft, zal men er in geen geval gebruik van
maken.
~-I. Sommigen schrijven wel eens, na een snel afgewerkte brief, de
wool'den : in haast. Dat kan alleen maar toegelaten worden in vertrouwelijke brieven en als de persoon aan wie men schrijft, weet dat
gewoonlijk de nodige zorg aan de briefwisseling wordt besteed.

-
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DE OMSLAG.

Schikking.
Ook de omslag 'heeft belang. De naam van de geadresseerde
schrijve men ongeveer in het midden van de hoogte van de omslag.
Dan volgt de straat, waarachter het nummer. Daaronder weer de
gemeente met, indien wenselijk, aanduidingen zoals provincie, grootstad.
Vb. Borchtlombeek (Brabant), Oude-God (Antwerpen), Heistaan-Zee, Brussel 7.
Op de ommezijde komt dan het adres van de afzender.
Bovenstaande schikkingen gelden voor alle omslagen.
Handelshuizen laten naam en adres van hun zaak bovenaan op
de omslag drukken. Particulieren laten wel eens op een rand van de
keerzijde hun adres drukken. Vb. :
1.

De Heer Karel lYIestdag

Kroonstraat, 27,

Zedelgem

lo.

t,
aa

str

e
leg
Briefschrijven -

3

3,

k
ee

-
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2. Spelling.
Op het adres werd in de vroegere spelling de datiefvorm (al of
niet omschreven) vereist :
!Den Heer J. de Maegd,
Den Here W. J. Kampen,
Aan den Heer. .. enz.
De nieuwe spelling laat nu ook toe te schrijven
De Heer ........ .
Aan de Weledele Heer ........ .
(Aan) Mevrouw de 'Weduwe J. Bosteels.
3.

Titulatuur.
De vorm «Mijnheer» dient alleen als aanspreektitel, dus boven
aan de brief; hij is verkeerd op het adres.
Voor nauwkeuriger titulatuur raadplege men blz. 17, A.
Soms wordt op een omslag de afkorting « Dhr» gelezen, voor
« De Heer ». Het spreekt vanzelf dat deze schrijfwijze minder voornaam is, en dus in bepaalde gevallen niet mag gebruikt worden.
4.

« Doorzenden ».
Indien de geadresseerde persoon mogelijk van de plaats der bestemming zou vertrokken zijn, kan men links in de hoek aan de
voorzijde schrijven :
1. (Indien vertrokken), nazenden a. u b.
2. Verzoek van nazending.
3. Zo nodig nazenden, doorzenden.

5.

« Spoedbestelling ».
Indien de brief aanstonds moet vertrekken en aan de geadresseerde persoon dadelijk moet besteld worden, schrijft men op de
voorzijde : Spoedbestelling (1).

6.

« Aangetekend».
Brieven en allerhande poststukken mogen aangetekend worden.
Indien men aangetekende stukken verzendt, dan schrijft men op
de omslag onderaan of bovenaan links, het woord : Aangetekend (1).

7.

Het gebruik van omslagen voor kaartjes.
Elk briefje en elk kaartje, ook dat wat men door iemand laat
afgeven, wordt in een omslag gestoken, behalve wanneer, bij een
bezoek aan huis, het kaartje dient om de bezoeker aan te melden.
(1), Voor spoedbestelling en aangetekende
extraport.

poststukken betaalt men

-
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111. OVER HET INRICHTEN VAN BRIEVEN
In een brief heeft men gewoonlijk :
1. een opschrift, betiteling, aanspraak of hoofd : dat is de titel,
die boven- of vooraan in de eigenlijke brief komt te staan; 2. een
korte inleiding; 3. het lichaam van de brief of de inhoud; 4. het slot;
5. de handtekening; 6. de dagtekening en het adres.
1.

Betiteling in brieven.

In het opschrift wordt onderscheid gemaakt tussen personen behorend tot verschillende stand (1).
In België wordt de volgende titulatuur vrij algemeen gebruikt :
Aan gewone heren schrijft men: Mijnheer, Geachte Heer.
Aan niet-adellijke personen van aanzien of verdienste : Weledele
of Weledelgeboren Heer.
Aan personen van adel: Hooggeboren Heer, Hooggeboren Vrouwe of Mevrouw.
Aan geestelijken : Zeereerwaarde Heer, Weleerwaarde of Eerwaarde Heer.
In brieven van militairen aan oversten wordt, op de plaats waar
in een handelsbrief het adres van de geadresseerde staat (zie 4 blz.
10) de betiteling als volgt geformuleerd :
Aan de Bevelhebber van het sde Artillerieregiment.
Aan de Heer Minister van Landsverdediging.
Daarna begint men dadelijk de brief, zonder verdere betiteling.
NOOT: Bij het woord Mijnheer als opschrift van de brief mag alleen
dan de familienaam gevoegd worden van de persoon aan wie men
schrijft, wanneer men met deze goed bekend is en vertrouwelijk
omgaat.
(1) Het is geweten dat de Nederlanders er een omslachtige titulatuur
op nahouden, welke alhier niet moet nagevolgd worden. Een handboekje
voor onze schooljeugd heeft o. i. heel die zwerm van weidse titels, waartegen
ook in Nederland stemmen opgaan, niet aan te geven. Wanneer in een
bepaald geval die titulatuur zou nodig blijken, kan men ze vinden o. a. in
VERSCHUERENS Modern Woordenboek.
Hoewel wij dus eenvoudiger zijn bij het gebruiken van titels, is nochtans niet alle titulatuur uit den boze. Hiermede wordt in dit boekje rekening
gehouden.

16 2.

Inleiding.

De inleiding moet zijn : kort, natuurlijk en gepast.
De aard der zaak waarover de brief handelt, of de betrekking
waarin men staat tot de persoon aan wie men schrijft, zal dikwijls
een gepaste inleiding aan de hand doen.
Meermalen kan een beleefde groet, een algemene stelling, een
spreekwoord of een kort woord van lof voldoende zijn als inleiding.
In nieuwsbrieven aan vrienden, familieleden, enz. mag de inleiding helemaal wegvallen.
Een inleiding aanvangende met ofschoon, dewijl, daar of een
dergelijk voegwoord is vaak gebrekkig van zinsbouw en doorgaans
weinig geschikt.
Een inleiding mag niet met een banale uitdrukking aanvangen, (1)
mag niet eeuwig en altijd hetzelfde begin hebben, mag er met de
haren niet bijgehaald worden.
3.

Inhoud.

Wanneer men schrijft aan hogergeplaatste personen, aan oversten, entl., mag men in zijn brief maar één onderwerp behandelen,
nl. datgene, waarvoor de brief wordt geschreven.
Wanneer in andere brieven meer dan één onderwerp wordt behandeld, lette men er op, altijd duidelijk, ordelijk en natuurlijk de
verschillende zaken uiteen te zetten, en van de ene naar de andere
over te gaan. (2)
4. Slot.
Het slot moet eenvoudig zijn en kort; het moet in dezelfde toon
staan als de inhoud en 'het overige van de brief. In de slotvormen
moet men min of meer voornaamheid en vormelijkheid leggen, naar
gelang van de verhouding, waarin men staat tot de persoon aan wie
men schrijft.
Velen hebben met deze slotvormen meer dan gewone moeite en
weten de gebruikelijke uitdrukkingen niet gepast aan te wenden.
Daarom geven de volgende bladzijden een vrij ruime keuze van slotformules aan.
NOOT: Dienstbrieven van militairen aan militairen, officiële bescheiden of verzoekschriften, bevatten nooit een slotformule, zelfs niet
voor de Minister van Landsverdediging.
(1) O. a. : Ik kom U vragen ... ik heb enige ogenblikken vrij ... ik
neem de pen in de hand ...
(2) Zie hierboven over het opstellen.

17
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Handtekening.

Een handtekening moet leesbaar zijn. Is ze dat niet, dan schrijve
men liefst in goed leesbaar hand- of machineschrift de naam er onder. Het kan nuttig zijn onder de handtekening zijn volledig adres
op te geven.
6.

Datum en adres.

1. De dagtekening en plaats van verzending worden in de rechterbovenhoek van de brief of de briefkaart geplaatst.
2.

Adres.

A. In brieven gericht tot personen van stand of betekenis
schrijft men het adres van de geadresseerde persoon boven aanspreking of titel, wat lager dan de datum en iets naar links; of beter nog,
aan de voet links van de eerste beschreven bladzijde; ofwel onder
aan het einde van de brief. (Zie 4 en IV, blz. 10.)
B. In rekwesten komt het gewoonlijk onder aan de voet van de
eerste beschreven bladzijde. (Zie IV, blz. 10.)
C. In vertrouwelijke brieven, in brieven aan familieleden, vrienden en ondergeschikten blijft het adres helemaal weg.
D. In handelsbrieven wordt dat adres altijd voluit geschreven
hoven de aanspreektitel. Dewijl deze brieven doorgaans worden gekopiëerd en de doorslag er van bewaard in een briefhouder of kopieënboek, levert het adres bovenaan een groot gemak bij het nazoeken van een of andere brief. (Zie 4, blz. 10.)

A.

BETITELING IN BRIEVEN.

Om duidelijk aan te tonen hoe men de persoon tot wie men zich
richt, moet noemen bij het beginnen, het schrijven en het eindigen
van brieven, laten wij hierna verscheidene voorbeelden volgen.
Deze zijn volgenderwijze ingericht :
Achter n r 1 staat de TITEL, die boven aan de brief moet komen,
d. i. de aanspreking;

-

18 -

achter nr 2, de BENAMING, die men voor de persoon gebruikt in
tie samenhang of in de loop van de brief, d. i. de aanspreking in
de tekst;
achter nr 3, het onderschrift of de SLOTVORM;
achter nr 4, het ADRES.
Aan Zijn Eminentie de Kardinaal.
1. Eminentie.
2. Uw Eminentie.
3. Ik heb de eer met diepe eerbied te zijn
van Uw Eminentie
de zeer ootmoedige (de ootmoedigste) dienaar,
N. N.
4. Aan Zijn Eminentie losephus Franciscus Kardinaal X ... ,
Aartsbisschop van Mechelen.
Aan een aartsbisschop, bisschop, apostolisch vicaris.
1. Monseigneur.
2. Monseigneur, Excellentie.
3. Met diepe eerbied ben ik
van Uw Hoogeerwaarde Excellentie
de zeer ootmoedige dienaar ,
N. N.
4. Aan zijn Hoogeerwaarde Excellentie de Bisschop van Luik.
Aan andere geestelijken.
1. a. Monseigneur, (of) Hoogeerwaarde Heer (aan Gemijterde Abten, Prelaten of Apostolische Prefecten) (1).
b. Zeereerwaarde Heer (Kanunnik, Deken, Superior, Pastoor, Directeur).
c. Weleerwaarde Heer, Eerwaarde Heer (Rector, Kapelaan,
Onderpastoor, Leraar).
d. Hoogwaardigste Heer (aan de Generaal ener Orde);
Hoogeerwaarde Heer (aan een Provinciaal); Zeereerwaarde Pater
(aan een Overste of Gardiaan); aan de overige Paters : Weleerwaarde Pater of Zeereerwaarde Pater.
(1) Voor het adres gebruikt men Zijn Hoogwaardigheid; bijv. Aan
Zijn Hoogwaardigheid Monseigneur X., Prelaat der Abdij van Averbode.
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2. a) Monseigneur. b) UHEerw. c) UZEerw. d) U; UEd;
UEerw.
3. Met gevoelens van eerbied ben ik ... ; met eerbiedige groeten
ben ik. ..
NOOT :

De aanspreektitel is niet altijd de titel van de brief.

Bij het spreken zegt men : Meneer de Deken. Meneer Pastoor.
Kapelaan, enz. Ook eenvoudig : Meneer. Of alleen Profes80r! Kapelaan! Pater!
Eerwaarde wordt ook als aanspreektitel gezegd, maar alleen door
leken die een geestelijke aanspreken. Eerwaarde is in het Frans
Monsieur I' Abbé, en wordt minder gezegd tot een geestelijke die men
goed kent.
Kent men de geestelijke bij naam of bij zijn functie, dan zal men
hem aanspreken als volgt: Meneer Peeters, Meneer Pastoor, enz.
~1eneer

Aan Koning of Koningin.

Sire, Mevrouw.
Uw Majesteit.
Met de diepste eerbied ben ik
van Uw Majesteit
de zeer gehoorzame (de gehoorzaamste) dienaar
en getrouwe onderdaan,
N. N.
4. Aan Zijn Majesteit de Koning (Hare Majesteit de Koningin)
der Belgen.
1.

2.
3.

Aan Prinsen en Prinsessen van de koninklijke familie.
1.

2.
3.

4.

Doorluchtige Prins, Monseigneur, Mevrouw.
Uw Koninklijke Hoogheid.
Met de diepste eerbied ben ik
van Uw Koninklijke Hoogheid
de gehoorzaamste en onderdanigste dienaar.
Aan Zijn Koninklijke Hoogheid de Graaf van Vlaanderen.

Aan ministers.
1.

2.

Excellentie.
Uw Excellentie.

-

3.

4.
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Onder aanbieding van gevoelens van hoogachting ben ik,
van Uw Excellentie
de zeer gehoorzame dienaar,
N. N.
Aan Zijn Excellentie de Minister van Landbouw te Brussel.

Aan gouverneurs en vreemde gezanten bij het hof.
1. Zeer geachte Heer Gouverneur, Gezant (of) Hoogedelgestrenge Heer.
2. UWEd.
3. Onder aanbieding van gevoelens van hoogachting ben ik van
U, Hoogedelgestrenge, (of) Mijnheer de Gouverneur, de Gezant,
de onderdanige dienaar,
N. N.
4. Aan de Heer Gouverneur van de Provincie Brabant, te
Brussel.

Aan personen van adel.
1. Hooggeboren Heer, Hooggeboren Vrouwe, Mevrouw, Mejuffrouw.
2. Uw Hooggeboren. UWEGeb.
3. ,Met bij'zondere hoogachting ben ik (heb ik de eer te zijn).
Hooggeboren Heer,
Uw onderdanige (gehoorzame, dienstwillige) dienaar,

N. N.

4.

De Hooggeboren Heer Van de Kerckhove, te Antwerpen.

Aan meerderen en hoger geplaatsten.
2.
3.

Weledelgeboren of Weledele Heer, Mevrouw.
UWEd.; UEd.; U.
Ik heb de eer hoogachtend te tekenen,
Uw dienstwillige dienaar.

4.

De Heer Dr. A. Jacobs. advokaat te Gent.

1.

N. N.

Gewone heren.
1.

2.

Geachte Heer; Mijnheer.
UEd.; UE.; U.

-

3.
4.
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Uw dienstwillige dienaar, of verkort : uw dw. dr (of dn.)
De Heer J. van Pelt, Handelaar te Kortrijk.

Aan vrienden.
1. Waarde Vriend. Beste. 'Dierbare. Lieve Vriend. Vriend Karel.
Vriendlief. Beste Jan. Beste. Waarde. Waarde Willem. Amice.
Amice Jozef. Carissime.
Geachte Vriend. Hooggeachte Vriend.
(Beide laatste worden meer gebruikt onder vrienden van hogere
rang. )
Opmerkingen.
1. Het Nederlands Waarde Heer wordt door Vlamingen vaak
verkeerd gebruikt in de plaats van Weledele Heer, Geachte Heer,
Mijnheer.
Waarde is in het Frans Cher en wordt dus alleen gebruikt voor
goede bekenden en vrienden. Waarde Vriend is Cher Ami.
2. In het spreken zegt men tot personen van adel: Mijnheer de
Baron, Mijnheer de Graaf, Mevro1tW de Barones (voor een adellijke
weduwe zegt men Mevrouw de Douairière), enz.
Als aanspreektitel gebruikt men gewoonlijk Mijnheer gevolgd door
de ambtstitel: Mijnheer de Burgemeester, Mijnheer de Voorzitter,
Mijnheer de Professor, Mijnheer de Dokter, ofwel noemt men kortweg de waardigheid of het ambt en zegt: Baron, Graaf, enz., Burgemeester, Dokter, Advokaat, enz. (1)
3. Geacht wordt in Nederland alleen gebruikt voor personen
waarmede men min of meer vertrouwelijk omgaat. Een hoger geplaatste zal aan zijn ambtenaar schrijven: Hooggeachte Heer, maar
vanwege de ondergeschikte zou het een grove onbeleefdheid wezen
aldus zijn oversten te betitelen. De ondergeschikte gebruike liefst :
Weledele Heer.

B.

BEGINVORMEN VAN BRIEVEN.

Hier volgen enige voorbeelden van gebruikelijke beginvormen
van brieven waarin o. a. om inlichtingen wordt gevraagd, om een
dienst wordt verzocht, enz.
( 1) Voor Burgemeesters en ook voor Rechters wordt weleens als aanspreektitel gebruikt : Edelachtbare.

-
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1.

Ik ben zo vrij mij tot U te wenden, mij tot U te richten om ...

2.

Ik ben zo vrij U te verzoeken de goedheid te hebben om mij
enige inlichtingen te willen verschaffen.

3. Mag ik U beleefd verzoeken mij even te willen melden ... ?
4.

Laat mij toe U om een dienst te verzoeken.

5. Vergun mij een dienst van U te vragen.
6.

Mag ik U vragen mij een dienst te willen bewijzen!

7.

Mag ik, zonder onbescheiden te zijn, U nog eens herinneren
aan het door U beloofde antwoord?

8.

Zou U zo goed willen zijn mij ... te zenden.

9.

Bij dezen heb ik de eer U te berichten dat ...

Als antwoord kan onder meer dienst doen :
1.

Ik aoht me gelukkig U deze dienst te kunnen bewijzen.

2.

Het is mij een voorreoht U van dienst te kunnen zijn.

3.

Het doet mij leed dat ik op Uw schrijven van gisteren niet
naar Uw wens kan antwoorden.

4.

Zoëven ontving ik Uw vriendelijk schrijven met uitnodiging
om naar B. te komen. Aangenaam is het me hierop toestemmend te kunnen antwoorden.

5.

Het is me een waar genoegen U een dienst te kunnen bewijzen.

6.

Het is me een waar genoegen dat ik U goed nieuws te berichten heb.

7.

Tot mijn spijt kan ik op Uw geëerd (vererend) schrijven niet
naar Uw genoegen antwoorden.

8.

Tot mijn leedwezen kan ik Uw geëerd (vererend) schrijven
niet naar mijn vermogen beantwoorden.

9.

Naar aanleiding van Uw brief. Ingevolge Uw schrijven.

NOOT : In eenvoudige briefjes onder vrienden zijn dergelijke wendingen wel overbodig.

-

C.
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SLOTVORMEN VAN BRIEVEN.

Aan een minister, gouverneur, enz.

1.

Onder aanbieding van gevoelens van hoogachting ben ik van
Uw Excellentie (of) Mijnheer de Gouverneur,
de (of Uw) ootmoedige dienaar,
2. Ik heb de eer met bijzondere hoogachting te zijn,
van Uw Excellentie (of) Mijnheer de Gouverneur,
de (of Uw) zeer gehoorzame dienaar,
N. N.

Aan hoge ambtenaren en personen uit de hoge stand. ( 1 )

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

s.
9.
10.
11.

12.

Ik heb de eer met bijzondere hoogachting te zijn,
Weledelgeboren Heer,
Uw dienstwillige dienaar,
Ik heb de eer hoogachtend te tekenen
Uw dienstwillige dienaar,
Ik heb de eer hoogachtend mij te noemen
Uw gehoorzame dienaar,
Met betuiging van verschuldigde eerbied ben ik
Uw dienstwillige dienaar,
Met ware gevoelens van hoogachting,
Uw dienstwillige dienaar,
Met bijzondere hoogachting ben ik
Uw dienstwillige,
Onder betuiging van mijn ware hoogachting,
Uw zeer dienstwillige dienaar,
Met verschuldigde hoogachting,
Met verzekering van mijn hoogachting,
Met eerbiedige groeten verblijf ik met ware hoogachting,
Uw zeer dienstwillige,
Ik hoop dat ik aan uw verwachting zal voldaan hebben en
heb de eer mij te noemen
Uw dw. dienaar,
Hopend een gunstig antwoord te mogen ontvangen teken ik
Met de meeste hoogachting,
Uw dw. dienaar.

(1) In de eerste formules ligt meer beleefdheid en vormelijkheid dan
in de laatste. Men mag ze dus niet onverschillig voor elkander gebruiken.

-
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In brieven gericht tot onbekenden van dezelfde rang.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

Met de meeste hoogachting,
Uw dw. dienaar,
Met eerbiedige groeten en ware hoogachting,
Met hoogachting,
Hoogachtend,
Uw dw. dienaar,
U bij voorbaat dankend, blijf ik gaarne,
Hoogachtend,
(Uw dw. dn.)
In het aangenaam vooruitzicht spoedig met U persoonlijk
kennis te maken, teken ik met beleefde groeten en de meeste
hoogadhting
(Uw dw.,)
Met beleefde aandrang beveel ik de afgestorvene nog eens
in Uw vroom aandenken aan en teken met hoogachting
(Uw dw.,)
Steeds bereid tot het mededelen van nadere inlichtingen,
Uw dw.,
Ik hoop dat ik U niet te veel last veroorzaak en geef U de
verzekering dat ik, waar het in mijn vermogen is, U gaarne
wederdienst zal bewijzen.
Na beleefde groeten en bij voorbaat dankzeggend,
Hoogachtend,
Steeds bereid tot dienstbetoon.
Tot wederkerige dienst gaarne bereid.
Gaarne tot het verstrekken van verdere inlichtingen bereid.
Hoogachtend,
(Uw dw.,)
In afwachting van Uw geëerd antwoord heb ik de eer te zijn
Uw dw.,
In afwachting van Uw bereidwillig antwoord ben ik, met
Uw dw. dn.,
hoogachting
Met de meeste achting ben ik intussen
Uw dw. dn.,
Op een spoedig antwoord hopend, teken ik, na herhaalde
dank, met de meeste hoogachting
N. N.
Ik zie Uw antwoord verlangend tegemoet en verblijf inmiddels
Hoogachtend,
Uw N. N.

-
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In brieven gericht tot bekenden van dezelfde rang, maar die niet
gemeenzaam met elkaar omgaan.
1.

2.
3.

Na beleefde groeten.
Met beleefde groeten.
Met vriendschappelijke groeten teken ik
Hoogachtend,

K.J.
4.

Aanvaard, Mijnheer V. B., met mijn beleefde groeten en
mijn beste wensen voor Uw gezondheid, de beste dank van
ons beiden.

H. S.
5.

Beste dank!
Hoogachtend,
H. S.

6.

Met alle eerbied vriendelijk groetend,

7.

Na herhaalde dank,

Uw dw.,
G. d. U. (1)
In afwachting van Uw vriendelijk antwoord blijf ik
G. d. U.
9. Met vriendelijke groeten en hoogachtend,
G. d. U.
10. Na vriendelijke groeten ben ik met ware hoogachting,
Uw dw. dn.,
I I. Wees zo goed mijn eerbiedige groeten over te brengen aan
de Heer X ... Uw vader, en laat me weldra een gunstig antwoord geworden.
G. d. U.,
12. Nogmaals mijn dank en beleefde groeten.
13. Met enig antwoord zult U me zeer verplichten, en het zal
wel onnodig zijn U te verzekeren dat ik tot wederdienst zeer
gaarne bereid ben.
14. Met vriendschappelijke groeten,
Hoogachtend,

8.

In brieven aan vrienden ondereen.
1.

Met hartelijke groeten blijf ik
Uw (U toegenegen) vriend,
A. L.

(1)

D. i. Geheel de Uwe.

-

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
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Ik blijf steeds
Uw zeer toegenegen vriend,
Met vriendelijke groeten ben en blijf ik steeds gaarne
Uw
A. van Pelt
Met vriendelijke groeten ben ik
Uw Frans.
Na hartelijke groet ook aan Moeder en Zuster, (1)
Steeds uw (U) toegenegen,
Ik neem afscheid van U en wens U het beste,
Met hartelijke groeten,
Mijn beleefde groeten aan je ouders.
Vaarwel! Schrijf spoedig een woordje terug aan
je vriend,
je opredhte (vriend),
Van harte! Hartelijk!
Beste groeten,
Na beste groeten,
Geheel de jouwe,
Tot wederziens.
Tot ziens.
Tot genoegen.
Uw U innig toegenegen in Christo.
Hartelijke warme handdruk.
G. d. U.
Tot genoegen U weer te zien.
Als altijd de Uwe.
Geheel de Uwe.
't Beste, hoor! t. t. (d. i. totus tuus).
Hou je goed! Hou je taai! Hou je kloek! Hou je gezond!
Van harte ben ik
Uw A. B.
Uw Herman.
Met mijn beste wensen,
Uw dw. vriend,
Intussen ben ik, als altijd,
Uw Karel.
Met oprechte toegenegenheid ben ik
je Lodewijk.
Groet je ouders en broeders voor mij.

( 1) Groeten van anderen, en groeten die men aan anderen verzoekt
over te brengen, mag men gewoonlijk maar doen in brieven aan zijns gelijken of aan vertrouwde vrienden, zelden in brieven aan onbekenden of over~ten. Nooit mag men een overste daarmede belasten voor zijn ondergeschikten, tenzij deze als één huisgezin met hem vormen.
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23. Ik verwacht antwoord per om(me)gaande.
UW J. P.
24. Ik zie uw antwoord met verlangen tegemoet.
UwA.L. (1)
In handelsbrieven.
1. In afwachting van Uw geëerde orders verblijf ik.
Hoogachtend,
Uw dw. dn.
N. N.
2. In afwachting,
Hoogachtend,
3. Inmiddels,
Hoogachtend,
4. Uw geëerde opdrachten verwachtend, vel'blijf ik gaarne,
Hoogachtend,
5. Gaarne hierover Uw antwoord.
In afwachting,
Met hoogachting,
6. Hopende hiermede Uw vraag naar genoegen te hebben beantwoord, tekenen wij,
Hoogachtend,
7. Gaarne antwoord per omgaande.
Hoogachtend,
8. In afwachting ben ik
Uw dw. dn.,

In brieven aan minderen in rang.
t. Geloof mij
Uw J. P.
2. Geloof mij van harte
Uw K. Janssens.
3. Geloof dat ik van harte ben
Uw U toegenegen vader,
4. Vaarwel, mijn jongen, ik ben van harte
K. P.
Uw U toegenegen voogd,
Uw oom.
5. Ik ben van harte
6. Met achting en toegenegenheid,
Uw J. s.
(1) In deze brieven zijn nog vele andere formules gebruikelijk: hand
en groet; dag Jan; enz.
Dergelijke uitdrukkingen passen echter niet in brieven aan hogergeplaatste personen. Studenten die aan leraars en professors schrijven. mogen
ze niet gebruiken.
J. Cats schreef te zijner tijd : Blijf intussen Gode bevolen. waarde man.
en van mij gegroet en bedankt.

-

D.
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MODELLEN VAN BRIEVEN.

Het is niet mogelijk hier een voorbeeld aan te geven van al de
brieven, die men in de verschillende omstandigheden van het leven
te schrijven kan hebben.
Inzonderheid de brieven waarin het gevoel tot uitdrukking komt
en het hart spreekt, waarin innigheid, tact, gemoedelijkheid moeten
heersen, laten zich niet straffeloos in een boekje verzamelen. Als
zij daarin worden opgenomen, lijken zij vaak gemaakt, onnatuurlijk
en kinderachtig; en in ieder geval laten zij zich zo maar niet aanpassen aan de gemoedsstemming van hem die zich te schrijven zet.
Zulke brieven zijn te persoonlijk, dan dat ze voor iedereen een kolfje
naar zijn hand zouden wezen.
Wij bepalen er ons dan ook bij, hier alleen enkele modellen op te
geven van brieven, die, doordat zij doorgaans dezelfde gelijke vorm
en dezelfde toon hebben, tamelijk onpersoonlijk zijn, zoals handelsbrieven, verzoekschriften, rekwesten, klachtbrieven en dergelijke.
Wanneer bij dergelijke brieven bovenaan, links of rechts, een
referentie staat aangegeven, d. w. z. een aanwijzing van de correspondentie, dan wordt die in het antwoord vermeld.
1.

HANDELSBRIEVEN.

In de handelscorrespondentie komt geen gevoel te pas. Deze
brieven hebben een zakelijke inhoud.
De kortste en duidelijkste handelsbrieven zijn ook de beste.
Men moet er voor zorgen een zuivere en beschaafde taal te schrijven, die niet zondigt tegen de regelen der beleefdheid of de gebruikelijke spraakkunst.
Klaarheid en juistheid van uitdrukking, orde en duidelijkheid in
het uiteenzetten der gedachten zijn hoofdvereisten voor een handelsbrief. Dus geen nodeloze uitweidingen, geen overbodige bijzonderheden: dat geeft aanleiding tot misverstand en verkeerde uitleggingen.

-
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INRICHTING. Voor handelsbrieven bedient men zich gewoonlijk van kwarto postpapier.
Nadat de datum is ingevuld, vermeldt men voluit de firma en
woonplaats van de persoon aan wie het schrijven is gericht.
Daarna vangt de eigenlijke brief aan.
Het slot van de brief kan kort en eenvoudig zijn.
Complimenten hoeft men niet te maken, maar men schrijft enige
beleefde woorden als groet boven de handtekening. Daartoe worden
gewoonlijk enige geijkte uitdrukkingen gebezigd, die men kan kiezen
naar gelang van de persoon naar wie men schrijft, en van de verhouding waarin men tot hem staat, zoals hierboven ook is gezegd.
Onder meer kan men schrijven :

Hoogachtend heb ik de eer te zIJn
Met alle achting verblijf ik
Met alle achting tekenen wij
IvJet de meeste hoogachting
M et bijzondere hoogachting
I k heb de eer te zijn

De bijvoeging Uw dw. dr of dn. (dienstwillige dienaar) wordt
thans veelal weggelaten.
BLADSCHIKKING. In het vorige hoofdstuk vindt U een schets
van meerdere bladschikkingen (blz. 10). Toch is het niet overbodig
hier nog even bij te blijven staan. Hier volgt een volledig uitgeschreven zakenbrief. De tekst in de linkerbovenhoek, is gewoonlijk ge.
drukt. Men spreekt dan van papier op firma. In handels- en zakenbrieven is het altijd aanbevelenswaardig, adres van geadresseerde en
afzender in elke brief terug te vinden, daar beiden hun brieven opbergen in brievenrangschikkers of brievenrnappen. Aldus hoeft men
niet nutteloos adresboeken aan te dikken. Ook kan een goed briefhoofd soms meer doen dan een advertentie in een blad.

-

K. O. L. A.

1
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Brussel, 20 maart 1958.

Textielwaren
Leemstraat 9,
BRUSSEL

Telegramadres
Tel. : 12.13.20

Kola-Brussel
H.R.B. 11.000

Ref. : Dir.fM. W.fB 3

De Heren F. CLAEYS en Co
Houtkaai 22,
OOSTENDE

Mijne Heren,

Wij hebben de eer U ter kennis te brengen dat wij van
heden af een bijhuis hebben geopend in Uw stad.
Wij hopen dat onze gevolmachtigde aldaar, de Heer

J.

SLICK, steeds naar uw wens 'zal handelen en aldus de

nauwe en hartelijke betrekkingen tussen ons zal voortzetten.
Met de meeste hoogachting,
(get.) C.

DE NAYER.

-
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MODELLEN. Wij laten hier enige voorbeelden volgen van korte hrieven die in het handelsverkeer voor bestellingen, rekeningen, enz.
gebezigd worden.

2

A., 4 mei 1958.
De Heren W. Meyer en Co,
Langestraat 17,
GENT
Mijne Heren,
In antwoord op Uw geëerd schrijven van (de) 4(de) dezer, waarin
U mij de prijzen van Uw waren opgeeft, verzoek ik U mij per spoor
te willen zenden ...
In afwachting,
Hoogachtend,

3

Heden verzonden wij aan Uw adres, franco per spoor, de door
U bestelde waren.
Wij nemen beleefd de vrijheid U hierbij ingesloten de rekening
te laten geworden en vertrouwen dat U hiermede akkoord gaat.
Intussen verblijven wij
Uw dw.,
W. :Meyer en Co

4

Bouwmaterialen DONKER,
Stevinstraat 16,
Antwerpen
Mijne Heren,
Wij hebben het genoegen U te melden dat Uw inzending
op de aanbestedingsprijsvraag door ons uitgeschreven, werd bekroond.
U komt dus in aanmerking voor de uitvoering van de bestrating,
zoals in onze aanbesteding voorgeschreven werd.
Hoogachtend,
J. V. Smaal,
Schepen Openbare Werken,

5

Bij dezen hebben wij de eer U te berichten dat onze reiziger,
de heer B., over enige dagen de vrijheid zal nemen bij U een bezoek
af te leggen.

-

32

-

Het zal ons verheugen door hem enige bestellingen van U te
mogen ontvangen, die door ons stipt en goed zullen uitgevoerd
worden.
6

In beleefd antwoord op Uw schrijven van 10 dezer delen wij U
mede dat de prijs van het boek 70 F beloopt.
Gratis-exemplaren kunnen wij niet zenden.

7

In antwoord op Uw kaart van 5 dezer ontvangt UE. drie paketten, volgens nadere opgave voorkomend op ingesloten rekening. Ik
hoop dat ze U in goede orde zullen toekomen.
Gelieve dan vorige rekening te vernietigen, daar de bijgaande
(de inliggende) in de plaats komt.
Hoogachtend en aanbevelend,
Uw dw. dienaar.
2.

8

9

BRIEVEN OVER REKENINGEN.

Wij nemen de vrijheid U hierbij ingesloten de rekening te doen
geworden van de heden aan U geleverde goederen, en twijfelen niet
of zij zal akkoord worden bevonden.
Intussen verblijven wij
Hoogachtend,
Gelieve hieronder de rekening te vinden over het afgelopen jaar
1957. Ik vertrouw dat U met deze akkoord gaat.

Mij opnieuw beleefd aanbevelend verblijf ik met de meeste hoogachting
10

Ingevolge Uw verlangen heb ik de eer U hierbij de rekening van
het op heden aan U geleverde toe te zenden.
Hopend weldra met nieuwe orders door U vereerd te worden
heb ik de eer, enz.

11

Bij het doorlopen van uw rekening zie ik, met verwondering,
dat daarin sommige posten niet overeenstemmen met Uw opgaven ...
U zou mij dan ook ten zeerste verplichten met mij een verbeterde rekening te zenden ten belope van F ... waarover U kunt beschikken.
In afwachting teken ik

-
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12

Wij nemen beleefd de vrijheid U inliggende rekening toe te zenden, ten bedrage van F ....
Voor zover wij kunnen nagaan is die rekening nog niet vereffend :
Daarom zouden wij U dank weten ons, na akkoordbevinding, gezegd bedrag naar Uw genoegen te willen overmaken.
In afwachting tekenen wij
Hoogachtend,

13

Naar aanleiding van Uw schrijven van gisteren, haast ik mij
U een postwissel groot 260 F te doen toekomen, ter voldoening van
Uw rekening.
Uw kwijting van dit bedrag tegemoetziende, blijf ik
Uw dw. dn.,

14

Bij dezen hebben wij de eer U de goede ontvangst te berichten
van Uw brief van eergisteren, inhoudende een wissel groot 520 F
ter voldoening van onze rekening. Voor deze spoedige vereffening
betuigen wij U onze dank.
Onder aanbeveling.
Hoogachtend,

15

In antwoord op Uw schrijven, deel ik U beleefd mede, dat voor
Uw rekening nog openstaat, volgens gezonden nota ...
Indien dit bedrag mij na een maand niet is voldaan, zal ik zo
vrij zijn er, met veIihoging van inningskosten, over te beschikken.
Vertrouwend dat U hiermede akkoord gaat en Uw storting tegemoetziende, heb ik de eer te zijn
Uw dw. dn.,
3.

VERZOEKSCHRIFTEN, AANVRAGEN.

Volledige aanwijzingen zijn hierover te vinden in hfs. Il. Ook
werd daar een schema voor meerdere brieven (waaronder verzoekschriften) in opgenomen.
Men bedenke, alvorens een verzoekschrift tot een plaatsaanvraag te beginnen dat dit beslissend kan zijn voor het verder
leven. Men verzorge dus alles nauwkeurig zoals de wellevendheid
het vereist.

-
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Ingelmunster, de 18,le januari 1958.

16

Aan Voorzitter en leden van de
Gemeenteraad te Ingelmunster.

Weledele Heren,

Ik ondergetekende neem bij dezen beleefd de vrijheid U te verzoeken enige verbetering te willen aanbrengen in de toestand van
de Schipstraat.
Vooral bij regenachtig weder is de straat, en in het bijzonder het
gedeelte vóór mijn woning, zeer slecht.
Door deze ongunstige toestand ondervond ik reeds veel last en
moeilijkheden bij het vervoer, nadeel in mijn bedrijf en tegenspoed
in mijn handel.
Daarom vertrouw ik dat Uw College hier spoedig verandering
zal in brengen.
Met de meeste hoogachting
Uw dienstwillige dienaar,

F.

VERNIMMEN.

-
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NOOT : Volgende brieven geven alleen nog modellen van opstellen.
Voor hetgeen dan de schikking betreft volge men best de hierboven
aangegeven wenken. (zie blz. 10)
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VERZOEKSCHRIFT OM EEN BETREKKING.
Deinze, 14 november 1957.
Aan Voorzitter en Leden van de
Gemeenteraad te Deinze.
Weledele Heren,
De ondergetekende, (1) N. N. neemt bij dezen de vrijheid zich
tot de Heren Voorzitter en Leden van de Gemeenteraad te riohten
met het eerbiedig verzoek voor de betrekking van gemeenteklerk
in aanmerking te komen.
Na al de klassen der lagere school alhier met vrucht te hebben
doorlopen, is ondergetekende gedurende 10 jaar als klerk werkzaam
geweest op het kantoor der Heren Muys, handelaars alhier, en heeft
die betrekking steeds tot grote tevredenheid van zijn patroons waargenomen, zoals blijkt uit het getuigschrift dat hij zo vrij is bij dezen
te sluiten.
naar hij van jongs af een goed en rustig inwoner dezer gemeente
is geweest, en alle geschiktheid meent te hebben om de betrekking
van klerk bij het gemeentebestuur tot voldoening van de gemeenteraad te vervullen, vertrouwt hij dat het hun moge behagen hem tot
die plaats te benoemen.
Intussen heeft hij de eer hoogachtend te verblijven
hun dienstwillige dienaar,
N. NELES.

18

VERZOEKSCHRIFT OM VERPLAATSING.
Aan Zijn Excellentie de Minister van
Openbaar Onderwijs te Brussel.
Ik ondergetekende, Clemens Veraart, leraar aan de Rijksmiddelbare School te Tienen, ben zo vrij mij eerbiedig tot UE. te wenden
met het verzoek dat het UE. moge behagen mij als zodanig te willen
overplaatsen naar de Middelbare School te Averbode.
(1) Als men in de 3de persoon schrijft en begint met De ondergetekende
zal men er op letten later niet ik. mij en mijn te gebruiken.

-
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(Volgen de verschillende redenen, klaar en welgeordend voorgebracht, waarom hij om verplaatsing verzoekt. - om te eindigen :)
In het aangenaam 'Vooruitzicht van een gunstig antwoord heb ik
de eer met bijzondere hoogachting te zijn (1)
Mijnheer de Minister,
Uw zeer gehoorzame dienaar,
(get.) CLEMENS VERAART.
Tienen, 17 september 1958.
19

ONTSLAGAANVRAAG.
Dagtekening.
Weledele Heren,
De ondergetekende, onderwij~er aan de Gemeenteschool alhier,
verzoekt U bij dezen hem met ingang van 1 september a. s. uit
zijn betrekking te willen ontslaan wegens zijn bevordering tot hoofdonderwijzer te Tessenderlo.
Met versdhuldigde hoogachting,
Uw dw. dienaar,
N. N.

Aan Voorzitter en leden van de Gemeenteraad
te Grimbergen.
20

VERZOEKSCHRIFT AAN DE KONINGIN OM ONDERSTEUNING.
Aan Hare Majesteit de Koningin.
Mevrouw,
De ondergetekende neemt met alle ootmoed de vrijheid zich eerbiedig tot Uw Majesteit te wenden met het verzoek haar enige geldelijke steun te willen verlenen in de grote nood waarin zij verkeert.
Ten gevolge van het overlijden van haar echtgenoot blijft zij sinds
twee maanden als weduwe over met een gezin van acht kinderen,
waarvan nog geen enkel tot ondersteuning wat kan bijdragen. Daardoor is de armoede in haar huisgezin ingetreden en zijn de vooruitzichten voor haar uiterst droevig.
(1) Nog een paar formuletjes : in de hoop een gunstig antwoord te
mogen ontvangen, verblijf ik met de meeste hoogachting ... In de hoop dat
het U zal gelieven op dit rekwest goedgunstig te antwoorden ...

37
Aangezien haar man steeds een eerlijk en oppassend werkman
is geweest en haar behoeftige toestand op het dorp is bekend, mocht
zij van het armbestuur en van liefdadige personen reeds enige onderstand genieten, echter niet voldoende om haar uit de nood te helpen.
Daarom waagt zij het zich tot Uw Majesteit te richten met het
nederig verzoek haar enige geldelijke hulp te willen schenken.
Met de diepste eerbied blijft zij intussen,
Van Uw Majesteit
de gehoorzaamste dienares en getrouwe onderdane,
Maria SLEECKX-BoSMAN.
Berchem, 14 augustus 1958.
21

VERZOEKSCHRIFT OM ONTSLAG UIT DE GEVANGENIS. (1)
Sire,
De ondergetekende, Lode Donkers, verblijvende in de gevangenis
te Leuven, krachtens een vonnis van de Correctionele Rechtbank te
Leuven, gedagtekend de 25 ste november 1957, waarbij hij wegens
diefstal onder vel'zwarende omstandigheden, veroordeeld werd tot
een gevangenisstraf van zes maanden, wendt zich in alle ootmoed tot
Uw Majesteit met het eerbiedig verzoek hem kwijtschelding van de
nog overblijvende straf te verlenen.
Gehuwd met een brave vrouwen vader van vijf kinderen, is hij
de enige steun van zijn huisgezin dat door zijn gevangenzitten in
grote nood verkeert ...
Met het oog op die ellendige toestand van zijn onschuldige familie, waagt hij het aan Uw Majesteit zijn ontslag uit de gevangenis
te vragen en durft zich noemen
Met de diepste eerbied,
Van Uw Majesteit
de gehoorzaamste dienaar en zeer trouwe onderdaan,
L. DONKERS.
Aan Zijn Majesteit Boudewijn, Koning der Belgen,
ninklijk Paleis te Brussel.
Leuven, de 15de februari 1958.

lil

het Ko-

(1) Daar de kwijtschelding van gevangenisstraf bij Koninklijk Besluit
wordt verleend. moeten dergelijke verzoekschriften tot de Koning gericht
worden.

-
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VERZOEKSCHRIFT OM VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING.

(1)

Excellentie, .
De ondergetekende, Kamiel Verleyen, neemt bij dezen beleefd
de vrijheid, zich met de meeste eerbied tot Uw Excellentie te wenden met het nederig verzoek om hem voorwaardelijke invrijheidstelling te willen verlenen.
(Hier worden de redenen opgegeven.)
Daarom vraagt hij ootmoedig Uw Excellentie, dat het U moge
behagen zijn smeekschrift in gunstige overweging te nemen, en intussen blijft hij
met eerbiedige gevoelens van hoogachting,
van Uw Excellentie,
de zeer gehoorzame dienaar,

K.

VERLEYEN.

Lembeek, 15 juli 1958.
Aan Zijn Excellentie de Minister van Justitie te Brussel.
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AANVRAAG OM VERGOEDING.

Aan Zijn Excellentie de Minister van Verkeer.
Excellentie,
De ondergetekende neemt bij dezen beleefd de vrijheid Uw Excellentie kennis te geven van het ongeval dat hem gisteren op de
trein is overkomen.
Toen hij te Aalst, trein nr 400 instapte, die aldaar te 14.20 uur
vertrekt met bestemming naar Baardegem, sloeg de conducteur zonder voldoende waarschuwing van zijnentwege, met onvool'Zichtige
voortvarendheid het portier toe, met het noodlottig gevolg dat de
vingers der linkerhand van ondergetekende er tussen zaten geklemd.
Hierdoor ondervindt hij, benevens licht te begrijpen lichamelijke
pijnen, aanmerkelijke schade, daar het hem onmogelijk is zijn bedrijf van banketbakker vooralsnog uit te oefenen, zoals blijkt uit het
hierbij ingesloten bewijs van de geneesheer.
(1) Daar de voorwaardelijke invrijheidstelling door een ministerieel
besluit wordt verleend. moeten soortgelijke aanvragen gericht worden tot
de Minister van Justitie.

-
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Derhalve verzoekt hij Uw Excellentie ten deze spoedig een onderzoek te laten instellen en hem de nodige schadevergoeding te willen
toekennen.
Inmiddels blijft hij met verschuldigde eerbied,
van Uw Excellentie
de gehoorzame dienaar,
N. N.
Aalst, 12 september 1958.
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VERZOEK OM AANBEVELING.

Mijnheer de Volksvertegenwoordiger,
Ik ben zo vrij mij tot U te wenden, om door Uw welwillende
voorspraak, van Zijn Excellentie de Minister van Openbaar Onderwijs de plaats te bekomen van leraar in de Nederlandse taal aan
het Atheneum te Leuven.
Door ontslagneming van leraar Verdoodt is de plaats sedert enkele dagen opengekomen, en zonder dralen heb ik haar bij Zijn Excellentie de Minister aangevraagd.
Totnogtoe was ik als tijdelijk leraar verbonden aan het Atheneum te Doornik, en thans koester ik het verlangen in een vaste
plaats te worden aangesteld.
Ik ben vóór een paar jaren aan de Universiteit te Leuven bevorderd tot doctor in de Wijsbegeerte en Letteren en heb aldaar al
mijn examens met ondersche~ding afgelegd; sindsdien heb ik mij
voortdurend op verdere studie in mijn vak toegelegd, zodat ik de
nodige bekwaamheid meen te hebben om die plaats waardig te bekleden.
Daar ik geboren en opgegroeid ben in het kanton dat door U in
de Kamer wordt vertegenwoordigd, durf ik UE. verzoeken mijn
kandidatuur bij Zijn Excellentie de Minister aan te bevelen.
Ik hoop, Mijnheer de Volksvertegenwoordiger, dat U dit verzoek
in gunstige overweging zult gelieven te nemen.
Hierdoor zult U grotelijks verplichten hem die zich met gevoelens
van hoogachting noemt
Uw dienstwillige dienaar,
N. SLEEBOOM.

25

40 -

VERZOEK OM VERHOGING VAN TOELAGEN.

Hooggeachte (of Edelachtbare) Heer Burgemeester,
Bij brief van 17 jan. 11. hebben wij bij het Bestuur der Gemeente een hulpgeld aangevraagd tot een gezamenlijk bedrag van
2000 F.
De 2de maart heeft de Secretaris ons officieel bericht dat het gemeentebestuur voor onze congressen beschikbaar stelt de kapitale
som van 100 F.
Het spreekt vanzelf dat geen enkel congres met een aalmoes van
100 F is in te richten noch te houden.
Wij zijn derhalve zo vrij tot U de vraag te richten of U het niet
billijk acht, op deze ongewenste toestand de ernstige aandacht van
het Gemeentebestuur te vestigen en het daarheen te leiden, dat door
de Raad met bekwame spoed maatregelen worden genomen, opdat
onze congressen zulke toelage zouden krijgen waarop zij aanspraak
kunnen maken wegens hun sociaal en economisch belang.
In de hoop een gunstig antwoord van U te ontvangen, verblijven
wij met de meeste hoogachting,
4.

KLACHTBRIEVEN.

Aan de Heer Chef van het Spoorwegstation te Mechelen.
26

Mijnheer de Stationschef,
Ik heb de eer U te berichten dat ik de 10de dezer per spoor verzonden heb aan het adres van de Heer Meert, te Haaltert, een sluitmand, inhoudende linnen en kleren en wegende 40 kilogram, die
eerst de 20ste dezer in beschadigde toestand is aangekomen.
De mand werd onderweg blijkbaar geopend; het linnen was gevlekt en verschillende stukken waren ontvreemd; ook werd de mand
wegens beschadiging door de heer Meert geweigerd.
Dringend verzoek ik U te dezen een onderzoek te laten instellen
en mij een vergoeding voor de geleden schade toe te kennen.
In afwachting van een spoedig en gunstig antwoord, teken ik,
Met de meeste hoogachting,
L. CLAESSENS.
Mechelen, 20 januari 1958.

5.
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KLEINE BRIEVEN, BRIEFKAARTEN.

Hierbij volgen briefjes of kaarten waarbij men zich aangeeft of
ontslag neemt als lid ener vereniging, briefjes om een boek te bestellen, op een blad in te tekenen, een tijdsdhrift op te zeggen, e. a.
27

Brussel, 3 aug. 1957.
Mijne Heren,
Bij dezen deel ik U tot mijn spijt mede, dat ik wegens vertrek
llit deze stad verplicht ben als lid van uw vereniging mijn ontslag
in te dienen.
Met hartelijke groeten aan de leden en beste wensen voor de
bloei der vereniging.
Hoogachtend,
Uw dw.,

28

Brussel, 3 aug. 1958.
Aan het Bestuur van de Toneelvereniging « De Zonnebloem)).
Mijne Heren,
Bij dezen deel ik U mede dat ik wens lid te worden van de
toneelvereniging « De Zonnebloem )).
Gaarne ontving ik van U de nodige stukken of mededelingen om
met de voorwaarden van het lidmaatschap kennis te maken.
Met dank voor de te nemen moeite,
Hoogachtend,
V. KROMIJZER.

29

ANTWOORD.

Namens het Bestuur heb ik de eer U te berichten dat wij Uw
aanvraag voor het lidmaatschap onzer vereniging hebben ontvangen
en dat U als lid is aangenomen.
Tevens nodig ik U hiermede uit om de eerstvolgende vergadering,
welke gehouden wordt de 17de dezer, te 8 uur 's avonds, in het
verenigingslokaal bij te wonen en alsdan Uw bijdrage te betalen ten
einde Uw bewijs van lidmaatschap lil ontvangst te kunnen nemen.
Met dank en hoogachting.
Namens het Bestuur,
N. N.

-
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L. S.
Hiermede ontvangt U nr 3 der Sociale Uitgaven.
Vriendelijk verzoeken wij U ons het bedrag, groot 20 F, te
zenden.
Hoogachtend,

31

Geachte Heer,
Beleefd verzoek ik U mij te willen melden, wanneer Uw blad
versohijnt en wanneer de daarin te plaatsen berichten uiterlijk kunnen worden toegezonden.

32

Waarde Vriend,
Wil je aan brenger dezes de tekeningen medegeven die ik gisteravond bij jou heb laten liggen?
Hartelijk,
t. t.
N. N.

33

BOEKBESTELLING.

Geachte Heer,
Graag zou ik door bemiddeling van Uw boekhandel (1) volgende
werken willen ontvangen . . ..
Inmiddels,
Hoogachtend,
34

Dagtekening.
De Heer N., Uitgever van « De Courant », te Brussel.
Geachte Heer,
Bij dezen deel ik U mede, dat ik mij voor het aanstaande jaar
niet meer wens te abonneren op Uw geëerd dagblad.
Hoogachtend,

35

Wil me, a. u b., met ingang van 1 januari 1958 een abonnement bezorgen op uw geëerd weekblad.
Hoogachtend,
(1) Ofwel: Uit de catalogus van uw fondswerken verlang ik te ontvangen:

-
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Gaarne wenste ik mij te abonneren op uw geïllustreerd weekblad (( Ons Volk », alsook de reeds versohenen nummers van de
lopende jaargang te ontvangen.
De kwijtbrief mag per post, aan mijn adres worden aangeboden.
Hoogachtend en dankend,

37

Mag ik, zonder onbescheiden te zijn, UE. nog eens herinneren
aan het beloofde antwoord ...

38

Ik hoop dat ik U niet te veel last veroorzaak en geef U de verzekering dat ik, waar 'het in mijn vermogen is, U gaarne wederdienst
zal bewijzen.
Na beleefde groeten, en bij voorbaat dankzeggend,
Hoogachtend,

39

Gaarne zeggen wij U dank voor het ons dezer dagen toegezonden
stuk, dat wij terstond hebben geplaatst.
Ons blad in uw gewaardeerde belangstelling aanbevelend, verblijven wij,
Hoogachtend,
Uw dw.,
Redactie ...

40

Zojuist ontving ik twee aprilafleveringen van Uw tijdschrift,
terwijl U hoogstwaarschijnlijk wel bedoeld zult hebben mij zowel
van het maartnummer als van het aprilnummer één exemplaar te
zenden.
Zou U zo vriendelijk willen zijn, deze kleine vergissing even te
verhelpen en mij alsnog het maartnummer te sturen. Desgewenst
zend ik U het overtollig ex. terug.
Met oprechte hoogachting,

41

BELEEFD VERZOEK AAN DE HiH. ABONNE'S. Dezer dagen zulien de kwitanties over de afgelopen jaargang worden aangeboden.
Ten einde nodeloze moeite en kosten te voorkomen, wordt men beleefd verzooht zodanige maatregelen te willen nemen dat zij bij aanbieding betaald worden.

-
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NAAMKAARTJE.

ANTOON GEVERS
verlangt een abonnement te nemen op Uw geëerd tijdschrift « Nieuw Leven », te beginnen met januari 1958.

Grote Markt 16, Hasselt.

43

ADRESWIJZIGING.

JOZEF VERGAUWEN
Kerkstraat 29, Turnhout
is verhuisd naar
Jan Breydelstraat 16, Brussel.

DOKTER FRANS LEENAERTS
Vroeger:

Dwarsstraat 29, Brussel.
Van 5 december af :

Handelslei 3, Antwerpen.

6.
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BRIEVEN AAN OVERSTEN.

1. Brieven aan oversten mogen alleen de zaak behandelen waarvoor zij geschreven zijn.
Men mag dus daarin geen overbodige of nodeloze punten aanraken, noch er een tweede zaak bijhalen die met de eerste geen betrekking heeft. Doorgaans zullen zulke brieven niet lang zijn.
2. De uiteenzetting der voordracht moet klaar en ordelijk geschieden.
Men mag in zijn schrijven een zekere verdeling volgen.
Men moet letten op de gebeurlijke betiteling en de gepaste slotvormen.
3. De stijl moet ernstig zijn, eerbiedig, voornaam, min of meer
verheven. Met zorg zal worden vermeden al wat oneerbiedig, onbeleefd, onsmakelijk of minder aangenaam zou klinken.
4. Men 'zal sluiten met gevoelens van hoogachting, eerbied of
dankbaarheid; met eerbiedige, beleefde groeten; met betuiging van
de verschuldigde eerbied, enz. (Zie hierboven : Slotvormen. )

7.

TROOST- EN ROUWBRIEVEN.

1. Een ontvangen doodbericht of doodbrief vraagt altijd een
a.ntwoord, waardoor men van zijn deelneming blijk geeft.
Naar gelang de betrekking waarin men tot de in rouw zijnde
familie staat, kan men antwoorden óf door aanwezig te zijn op de
lijkdienst, óf door een brief van deelneming en rouwbeklag te zenden, óf een kaartje van deelneming en rouwbeklag, óf een eenvoudig
naamkaartje met of zonder de initiaalletters M. R. (d: i. met rouwbeklag) te 'zenden of af te (laten) geven.
2. Een brief van deelneming, troost en rouwbeklag moet altijd
met gevoel geschreven worden. Vooral wanneer men met de familie,
aan wie men schrijft, in nauwe betrekking staat zal men het hart
laten spreken.
Door 'zulk een schrijven ga immer een toon van ernst en oprechtheid, van broederlijke liefde en christelijk medelijden. Dat Uw betuigingen van deelneming geen stijve uitingen der mode wezen, waarbij de oprechtheid dikwijls ver te zoeken is.

-
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3. In brieven van rouwbeklag is het goed een gepast woord
van lof te hebben voor de overleden persoon, en daarna, met een
woord van opbeuring voor het gedrukt gemoed, te herinneren aan
de grote, enig ware troostgronden van het Geloof.
Vooral in deze brieven mogen christelijke gevoelens niet onderdrukt worden.
Het slot zij in dezelfde toon gesteld als de brief zelf.
4. In de meeste geva1lenzal men kunnen antwoorden per naamkaartje.
Op een naamkaartje van deelneming en rouwbeklag schrijft men
gewoonlijk een paar 'Woorden om zijn gevoelens te laten blijken.

Zo kan men er o. a. op schrijven

a.

Innige deelneming.

b.

Oprechte deelneming.

c.

Christelijke deelneming.

d.

Met christelijk rouwbeklag.

e.

Met betuiging van hartelijke deelneming.

f.

Met innige deelneming in Uw droefheid ben ik
Uw

g. Van harte neem ik deel in Uw droefheid. Geve de goede God
U troost en christelijke gelatenheid in deze beproeving en spoedig
blijder dagen.
h. Ontvang bij Uw verlies de betuiging van onze oprechte deelneming.

i. Innige deelneming! Ondergetekende zal voor de zielerust van
de afgestorvene een H. Mis laten lezen en hem in zijn gebeden gedenken. God de Heer trooste U in Uw leed.

-
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j.
KAREL DE SAEGHER
neemt van harte deel in de grote smart die U treft en
bidt de Heer voor de zielelafenis van de overledene.

k.
JOZEF VERNOEGEN
biedt de Heer en Mevrouw M. Deerink de betuiging
aan van zijn innige deelneming in het zware verlies
dat hen heeft getroffen.

5. Het is wellicht niet overbodig hier een paar modellen te geven
van doodberichten, waarvan de namen der familieleden onder aan
de brief staan, zoals dit nu veelal in gebruik is.

a. PAX. Heden overleed tot onze diepe droefheid in de leeftijd van 75 jaar, na een kortstondige 'Zie~te (of na een langdurig
met geduld gedragen lijden), versterkt door de H.H. Sacramenten
der stervenden en g~heel overgegeven aan Gods H. Wil, onze innig
geliefde en zorgzame Moeder, B~huwd- en Grootmoeder (of onze
teergeliefde Eohtgenote, Moeder, Doohter en Zuster),
Maria VERB'EECK
echtgenote van Jozef Hermans,
geboren te Vlieringen op 15 april 1876.

-
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Overtuigd van Uw deelneming in dit voor ons zo smartelijk verlies, bevelen wij de ziel van de dierbare Overledene in Uw godvruchtige gebeden aan.
(Volgen de namen der familieleden, bijv. in dezer voege) :
De Heer en Mevrouw Jan Hermans-Nagels en hun kinderen
Anna, Frans, Karel, Clara en
Genoveva.

Tramstraat 15,
Antwerpen.

De Heer en Mevrouw August
Hermans~De Bont en hun kinderen Jozef, Jan en Betty.

De Bardtlaan 3,
Kontich.

Juffrouw Martha Verbeeck.
Juffrouw Lena Verbeeck.

Sint-Lucasstraat 22,
Gent.

De lijkdienst, gevolgd door de begrafenis op het stedelijk kerkhof, zal plaats hebben op maandag 5 september 1957, te 10 uur,
in de parochiekerk van de H. Benedictus te Antwerpen.
Men vergadert in het sterfhuis, Tramstraat 15, Antwerpen, te
9.30 uur.
1 september 1958.

b.

t

Op 22 september 1958 is de eeuwige vrede ingegaan
(of heeft het de Heer behaagd tot zich te roepen) de
ziel van onze teergeliefde en dierbare Vader, Behuwd- en Grootvader, Broeder en Oom,
De Heer JAN FRANS MARTENS
geboren te Mechelen, de 14de april 1872.
Hij ontsliep er zeer zacht, gesterkt door de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

-
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Een troost ,zal het wezen voor zijn bedroefde naastbestaanden,
indien het UEd. believen mag Uw gebeden, tot lafenis zijner ziel,
met de hunne te verenigen op de plechtige lijkdienst, die zal gehouden worden in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw op woensdag 25 november, te 10 uur.
(Volgen de namen der familieleden.)
Hem bestrale het eeuwige licht.
Kransen noch bloemen. - Gaarne H.H. Missen.
Datum.
Adres.
Aan het doodbericht in de kranten wordt doorgaans toegevoegd
Enige en algemene kennisgeving.
8. DANKBETUIGING VOOR BLIJKEN VAN DEELNEMING
EN ROUWBEKLAG.

1. Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij het
overlijden van onze dierbare moeder, betuigen wij onze oprechte
dank.
2. Voor de door U betoonde deelneming ondervonden bij het
overlijden van onze geliefde vader, betuigen wij onze beste dank.
3. Bij dezen danken wij U welgemeend voor de hartelijke blijken van deelneming betoond bij het overlijden van ...
De Familie VAN STRAETEN.
9.

1.

BRIEVEN VAN GELUKWENSEN.

De deelneming in het geluk van de persoon aan wie men
moet opreoht wezen en uit het hart komen. Deze brieven
moeten derhalve ook met gevoel worden geschreven.
'2. De rang van de persoon aan wie men schrijft en de betrekking waarin men tot hem staat, zullen de toon en het karakter van
de brief aangeven.
3. Het gebruik en de goede manieren vorderen dat, wanneer
een gebeurtenis als een huwelijk, een bevordering tot een hoger
ambt, de geboorte van een kind, e. d. door de familie bij brief
wordt medegedeeld, men als antwoord door middel van brief of
kaartje van zijn belangstelling en deelnem~ng blijk geeft.
~chrijft,

-
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Op een kaartje om geluk te wensen kan men o. a. schrijven:

Beste gelukwensen.
Hartelijke gelukwensen.
Van harte gefeliciteerd.
Van harte proficiat.
Van ganser harte geluk.
Mijn oprechte wensen voor Uw geluk.
M. G. (d. i. met gelukwensen).
Mijn beste (oprechtste, hartelijkste, innigste) wensen voor Uw
(beider) geluk.
Met innige deelneming in Uw huiselijk geluk.
Van harte verheug ik mij met U (over uw benoeming tot ... ,
over de puike bevordering; over de goede uitslag van het examen;
over de blijde familiegebeurtenis; enz.).
U beiden en de kleine Hilda alle geluk!

10. VISITE- OF NAAMKAARTJES.

Onder bekenden van dezelfde rang worden vele uitnodigingen,
kleine berichten, en antwoorden op allerlei nieuws, geschreven op
visite- of naamkaartjes. Wij gaven hier boven reeds kaartjes van
deelneming en gelukwensen. Daar zij nog bijgevoegd dat een vrouw
op haar naamkaartjes geen melding van haar weduwschap maakt,
al behoort dat op !het adres vermeld te worden van de aan haar
gerichte brieven, en wel in dezer voege :
MEVROUW DE WEDUWE LODE BLANCKAERT.

-
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Hierna volgen nog enkele voorbeelden van briefwisseling op
naamkaartjes.
Daar het uitnodigingen geldt, worden zij in de derde persoon
opgesteld; ze dragen opschrift noch handtekening. Deze uitnodigingen worden op dezelfde wijze beantwoord.

DE ZUSTERS APOSTOLINNEN

groeten eerbiedig de Weleerwaarde Heer Kapelaan
Dierckx en verzoeken hem beleefd hun prijsuitdeling,
die zal plaats hebben dinsdag 31 juli, te 9 uur, door
zijn aanwezigheid te willen vereren.

DE HEER EN MEVROUW

J.

BEYLENS-VERACHTERT

verzoeken beleefd de Heer Verwilgen hun de eer en het
genoegen te willen doen dinsdag a.. s. te 1 uur bij hen
te komen middagmalen.

HENDRIK VERBORCHT

wenst de Heer en Mevrouw Cleemput hartelijk geluk
bij de blijde geboorte van hun zoontje Karel; bij de
plechtige inzegening van hun huwelijk; bij de bevordering tot dokter van hun zoon Karel; bij de bevordering tot dokter van de Heer Karel, hun zoon, enz.;
biedt de Heer en Mevrouw Cleemput zijn beleefde
groeten aan en betuigt hun zijn eerbiedige dank voor
de vererende uitnodiging, welke hij gaarne zal aannemen.

-
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Eenvoudiger en hartelijker schrijft men aan personen, tegenover
wie minder vormelijkheid wordt vereist.

KAREL VAN nAEL

a) zegt de Heer en Mevrouw Schotens hartelijk dank
voor hun vriendelijke uitnodiging, welke hij met
genoegen zal beantwoorden.
b) bedankt hartelijk de Heer en Mevrouw Van Doren
voor hun vriendelijke uitnodiging, welke hij, in
rouw zijnde, tot zijn leedwezen niet kan aanvaarden.

E.

VERKORTINGEN.

die voornamelijk in de handelscorrespondentie en vertrouwelijke
brieven gebruikt worden, zijn o. m. :
a/h, aid, aan het, aan de.
a. u b. als 't u belieft.
a.s. as. aanstaande.
br. fr. bf\ieven franco.
dgl. dergelijke.
d. i. dit is, dat is.
D. V. neo volente (als 't God belieft).
De HH. ne Heren.
Dhr. De Heer.
dn., dr. dienaar.
Dr. j. Doctor juris (doctor in de rechten).
Dr. med. Doctor Medicinre (doctor in de geneeskunde).
Dr. phil. noctor Philosophire (doctor in de Wijsbegeerte).
Dr. ih. Doctor Theologire (doctor in de Godgeleerdheid).
dw. dienstwilLige; dv. dienstvaardige.
d. w. z. dit, dat wil zeggen.

-

53

-

e. a. en andere(n).
e. d. cn dergelijke.
E. H. Eerwaarde Heer.
EE. HH. Eerwaarde Heren.
e. k. eerstkomendc.
ex. cxemplaar.
exx. cxcmplarcn.
G. d. U. Geheel de Uwe.
get. gelekcml.
ll. laatstlcdcn.
L. S. Lectori Salutem (hcil aan dc lczer).
111. a. w. met andcrc woonlel1.
Mr. Meester in de rechtcll.
111. i. mijns inziens.
11/. d. met deelncming of dank.
11t. g. met geluklwenscn.
11t. gr. met groeten.
m. r. met rouwlJeklag.
111. namelijk.
o. 11/. ondcr meer.
o. i. onzes inziens.
P. S. Post-scriptum.
ij. u. (p./a.) per adres. (1)
S. s. t. t.; ss. lt. Salvis suis titulis (met voorlJehoUll van titels).
t. a. ten afscheid, ten andcre.
t. a. p. ter aangehaalde plaatsc.
t. t.; lt. totus tuus (geheel lle uwe).
t. w. tc welen.
vgl. vergelijk.
w. g. was getekend.
w /1. waarnemend (vb. wn. burgcmeester).
(1)

Op de omslag b. v.

De Heer A. Verbeeck,
p. a. Mevrouw De Smedt,
Stationstraat, Turnhout.

-
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Wat cr gezegd werd over het

HANDBOEKJE VOOR HET BRIEFSCHRIJVEN

L. B. in Averbades Weekblad (H-:3-1~) : « Een kostelijk boekje!
Degelijk ernstig en echt Vlaamseh! Hier vindt men, kort en klaar, in
een 40 bladzijden al 't voornaamste, wat men over 't hriefschrijven
dient te weten. Het is den Vlaamse hen jongen even onmisbaar als
Nederlandsch Taaleigen. »
Dr J. G. in Gazet van Hasselt (10-:3-1:3) : « Zij die een zuivere
taal willen schrijven in hun brieven en gepaste vormen willen gebruiken, zullen niet nalaten dit handboekje te koopen.
Het is het beste, goedkoopste en gerieflijkste, dat tot nu toe
verschenen is. »
Dr V. Naveau in Boekengids (mei 192R) : « Uit eigen ondervinding weet ik en mag ik dan ook onomwonden getuigen dat dit
Handboekje» zeer, zéér degelijk is in alle opzichten. Zesde druk ...
zegt dit t. a. niet meer dan genoeg? Nutteloos is 't dit werkje te
willen aanbevelen; het beveelt zich zelf aan bij alle Vlamingen
- en niet alleen bij onderwijzers en leeraars, hoor! - die willen
weten welke regelen zij dienen in acht te nemen bij het stellen van
de eene of de andere brief voor dit of dat of geen onderwerp; 't is
haast volmaakt in zijn aard. »
(t

M. V. T. in De Vrouwelijke Bediende (januari 19~5) : « Bricfschrijven is een kunst waar men wel aanleg voor hebben kan, maar
die in ieder geval aangeleerd moet worden. Het (( Handboekje voor
het brie/schrijven» van A. E. DE BOECK zal ons hierin veel dienst
bewijzen; het is een practische cursus van briefwisseling waarover
vrouwelijke bedienden zich echt mogen verheugen. In korte en klare
begrippen zegt het haast alles wat wij over het briefschrijven weten
moeten. Wij bevelen het dan ook zeer gaarne aan. »
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NEDERLANDS TAALEIGEN
is eveneens in de Nieuwe Spelling verschenén.

IJe zevende uitgave van dit werk werd door de Regering opgenomen onder de boeken, waarvan het gebruik is toegelaten, in de inrichtingen van de lagere en hogere graad, door de wetten tot regeling
van hel Middelbaar Onderwijs beheerd.

Wij, Vlamingen, moeten ontzaglijk veelleeren in zake taalzuivering. En
daar boeken als die van I Je Vreese en van Meert er slechts bij enkele zet'r
vlijtigen in willen, komt dit werkje uitstekend te stade aan alleman. 't Is
daarbij veel paedagogischer ingericht dan zijn grote voorbeelden ... Deze
bescheiden proeve leert verkeerdheden verhelpen, die dagelijks voorkomen,
geeft de college-jongens, voor wie 't speciaal is bestemd, voortreffelijke vingerwijzingen en maakt vooral in ons, Vlamingen, een taalgeweten wakker,
dat we vooreerst niet vermoedt'n en dat luide roept : naar de IlPsten in
Holland om les en om leer.

J. P(ERSljN) in Oietsche TVarande ,'n lid/ort, 1907, n r 10.
Dit werkje is ernstig, streng wetenschappelijk, handig en daarbij goedkoop. Er is voor Vlamillgen 111'1'1, ::eer ved in te leeren ... Ook werd het met
den meesten lof begroet heel het Vlaamsche land door.
J. (;o()ssenaerts, in Hoogstudent, Sept. U110.

Voor studenten en oIlderwijzers is dit vulgarisatiewerkje onmisbaar, ook
bij oud-studenten, ambtenaars, handelaars, enz., die er van houden beschaafd Nederlandsch te spreken en te schrijven, hoort het thuis; indien dit:
boekje, beduimeld en met ezelsooren op hun schrijftafel ligt, dan verkreeg
het heusell de eereplaats.
J. VERRELS'!", in Nieuwe WI'gl'n, Juli 1910.

Als de Ilaam « Gulden Boekje» ergens toepasselijk is, dan is het wel op
Nederlandsch Taaleigen.

Gazelle van Brugge, 10 Maart 1911.

