Handig - Tips .nl over ( sollicitatie- ) brieven schrijven

titulatuur of hoe schrijf je mensen aan
Titulatuur, maar eigenlijk heet het aanspreektitels. Alleen, wanneer je schrijft gaat het om
aanschrijftitels, lijkt oubollig maar is het niet. Hoe modern sommige mensen zich ook
voelen, het gaat om mensen en menselijke emoties. En dan blijkt dat ook in deze tijd
mensen gevoelig zijn voor etiquette en de wijze waarop je ze tegemoet treedt. Toepassen
kan dus in je voordeel werken, vandaar dit lijstje :
titulatuur
waar “heer” staat, leze men ook “vrouwe” , al klinkt het allemaal wat 'ouderwets'

Titulatuur
Koninklijk Huis
Koningin
Prins of prinses, lid van het Koninklijk Huis
Prins van Oranje-Nassau van Vollenhoven
Adel
Graaf of gravin
Baron, ridder, jonkheer
Barones, echtgenote van ridder, echtgenote van
jonkheer
Ongehuwde adellijke dame
Adellijke dame

mevrouw, hare majesteit
zijne (hare) koninklijke hoogheid
zijne hoogheid
hooggeboren heer of vrouwe
hoogwelgeboren heer
hoogwelgeboren vrouwe
jonkvrouwe
hoog(wel)geboren vrouwe , douairière
(waarachter naam en kwalificatie van haar
overleden echtgenoot)

Niet-adellijke aanzienlijke personen

weledelgeboren heer, mevrouw

Burgerij

de heer, mevrouw, mejuffrouw

Regeringsautoriteiten
Hoge commissaris, minister in functie, minister van
staat,
ambassadeur, buitengewoon gezant en gevolmachtigd zijne (hare)excellentie
minister, staatssecretaris,
grootofficier van het Koninklijk Huis
Commissaris der koningin, gouverneur, lid van de Raadhoogedelgestrenge heer
van State,
Staten-Generaal of Algemene Rekenkamer,

oud-minister, hoofdingenieur,
hoofdambtenaar van de rang van referendaris en
hoger,
consul-generaal, oud-staatssecretaris
Burgemeester van een grote stad
Burgemeester, wethouder, gemeenteraadslid
Lid der Provinciale Staten, griffier der Kamers en
Staten,
inspecteur
Hoofdcommies, commies of adjunctcommies der
departementen,
provinciale griffies of archieven, commissaris van
politie, consul en
vice-consul
Universiteit
Hoogleraar
Ieder die de academische graad van dr. bezit
Ieder die de titel van mr. of ir. voert
Arts, apotheker, leraar en doctorandus (drs.)

hoogedelachtbare heer
edelachtbare heer
weledelgestrenge heer

weledelgestrenge heer

hooggeleerde heer
weledelzeergeleerde heer
weledelgestrenge heer
weledelgeleerde heer

Militaire autoriteiten
Luitenant-admiraal, generaal, vice-admiraal,
excellentie
luitenant-generaal
Schout-bij-nacht, generaal-majoor,
commandeur, brigade-generaal, commodore, kapitein
ter zee, kolonel,
kapitein-luitenant ter zee, luitenant-kolonel, majoor der
hoogedelgestrenge heer
Koninklijke Landof Luchtmacht, lid Hoog Militair Gerechtshof, luitenant
ter zee 1ste klasse,
majoor der mariniers
Luitenant ter zee 2e klasse (oudste cat.), kapitein,
ritmeester,
luitenant ter zee 2e klasse (jongste cat.), 1ste luitenant, weledelgestrenge heer
luitenant ter zee 3e klasse,
2e luitenant
Rechterlijke macht en notariaat
Lid van de Hoge Raad
Lid van een gerechtshof
Lid van een arrondissementsrechtbank, kantonrechter,
griffier,
officier van justitie, substituut-officier van justitie
Notaris en kandidaat-notaris
Kerkelijke autoriteiten

edelhoogachtbare heer
edelgrootachtbare heer
edelachtbare heer
weledelgestrenge heer

Lid der synode
Predikant met doctorstitel
Predikant zonder doctorstitel
De paus
Kardinaal
Aartsbisschop, bisschop
Abt
Deken
Pastoor, rector
Kapelaan
Geestelijke met doctorstitel
Professor aan groot seminarie
Professor aan klein seminarie
Professor tevens kanunnik
Pater
Geestelijke zuster
Opperrabbijn
Rabbijn

hoogeerwaarde heer
weleerwaarde zeergeleerde heer
weleerwaarde heer
zijne heiligheid
zijne eminentie
zijne hoogw. excellentie,
monseigneur
zijne hoogwaardigheid
hoogeerwaarde heer
zeereerwaarde heer
weleerwaarde heer
weleerwaarde zeergeleerde heer
zeereerwaarde hooggeleerde heer
zeereerwaarde zeergeleerde heer
hoogeerwaarde hoog-(zeer)geleerde heer
weleerwaarde pater
eerwaarde zuster
weleerwaarde zeergeleerde heer
weleerwaarde heer

Tot slot : en ook al klinkt en lijkt het wat ...... vergeet niet dat de mens achter de titel een
mens blijft, en dus gesteld op , zelfs al zeggen ze van niet. Beter correct aangeproken cq
aangeschreven zodat men kan stellen " is niet nodig " , dan op het verkeerde moment de
indruk vestigen dat "je niet weet hoe het hoort" .

