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GEACHTE LIEVELING...
STAP 1
De volgende brief kwam op de klachtendienst van de NMBS terecht.

Beste NMBS
Ons Jeanne heeft gelijk: ik ben een echte sloddervos. Ze mag het nog honderd keer
zeggen, want het is waar. Vorige week was ‘t alweer zover. We gingen met de trein
naar de dierentuin. En toen we uitstapten, liet ik mijne paraplu achter. Ons Jeanne
razend, hé. Want die paraplu had ik van haar gekregen voor mijne verjaardag. Gelukkig heeft het die dag niet geregend, want anders had ik ‘t nogal moeten horen!
Wilt ge nu eens vragen aan die kaartjesknipper (‘t was ne grote met een snor) of hij
mijne paraplu gevonden heeft? Ons Jeanne zou content zijn als ik hem kon terugkrijgen. Ge kunt mij opbellen bij ons thuis: (068)12 34 56 (liefst niet tussen de soep en
de patatten).
Groetjes
Jos Peeters
Dorp 11
8999 Fiedelgem
P.S. Als ge hem niet vindt, zal ik wel ne nieuwe moeten kopen.
1. De verantwoordelijke van de NMBS kon zijn lach niet inhouden toen hij de brief las.
Wat denk jij ervan?
2. Wat zou je aan de brief veranderen? Waarom?
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STAP 2
In een erfeniskwestie stuurt een advocaat deze brief.
Geachte mevrouw
Ingevolge telefonisch onderhoud van heden met uw moeder heb ik uw dossier nog eens
grondig doorgenomen met betrekking tot het gevolg op uw achternaam indien bij vonnis zou vastgesteld worden dat de heer Peeters niet uw werkelijke vader is.
Indien de deskundige na het onderzoek tot het besluit zou komen dat de heer Peeters
niet uw wettige vader is en dit overeenkomstig in de registers van de burgerlijke stand
vermeld zal worden, verliest u uw burgerlijke afstamming ten opzichte van uw vader,
en behoudt u enkel de afstamming ten opzichte van uw moeder.
Bij toepassing van artikel 335 2 B.W. zult u onvermijdelijk de naam van uw moeder
dragen.
Dit kan niet verhinderd worden (ook niet door akkoord van alle partijen) daar dit een
wettelijk gevolg is van het niet-vaderschap van de heer Peeters.
Indien u er werkelijk op staat de naam Peeters te blijven dragen, kunt u wel een naamprocedure opstarten, die gevoerd moet worden voor de minister van Justitie en die ongeveer een jaar in beslag neemt.
U zult uiteraard zelf de overweging moeten doen of u het waard vindt deze procedure
te voeren.
Met de meeste hoogachting
Ingrid Michielsen
1. Wat valt je op aan het taalgebruik van deze advocaat? Geef enkele kenmerken en
schrijf ze onder elkaar in de linkerkolom van een tabel.
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STAP 3
De volgende brief kwam aan op de redactie van een jongerentijdschrift.
Hallo,
Ik ben een meisje van bijna vijftien en ik ben nogal knap. Dat zeggen mijn vriendinnen
toch. Ik meet 1,60 m. Mijn gewicht verklap ik liever niet, ik ben niet te dik en niet te
mager (alweer volgens die vriendinnen). Meestal draag ik sportieve dingen: een jeans, een T-shirt en een jeansvest.
Via dit briefje zoek ik een toffe vriend om mee te gaan schaatsen.
Sofie Jansen
Parklaan 10
1212 Winksele
1. Wat valt je op aan het taalgebruik van deze schrijfster? Geef enkele kenmerken en
schrijf ze onder elkaar in de rechterkolom van je tabel.
2. Aan welke kenmerken beantwoordt de oorspronkelijke brief van stap 1?
3. En de herwerkte brief?
4. Geef het soort brieven met kenmerken van de eerste kolom een naam. Doe hetzelfde voor de brieven met kenmerken van de tweede kolom.

Samengevat

Oefening
1. Je moet voor een school een werkje maken over een zelf te kiezen land. Je schrijft
naar de toeristische dienst van dat land (met kantoor in Brussel) om informatie.
2. Bij het wisselen van de lessen zal je je vriend(in) in de gang tegenkomen. Je hebt nog
vijf minuutjes om een kort briefje te schrijven dat je hem/haar in de hand wil stoppen.
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