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Hoi Simone,

Gefeliciteerd met je verjaardag!

Harrie

Mijn cadeau voor jou

Als je wilt, corrigeer ik tijdens je studie alle Nederlandstalige teksten die je voor 
je studie moet, mag of wilt schrijven, of voor/over andere zaken die je belangrijk 
vindt. 

Deze cadeaubon is geldig tot je bent afgestudeerd. (Of gepromoveerd, ook tof, 
natuurlijk! :-)

Mocht je de mastertrack Philosophy, Science and Society doen, dan is mijn 
cadeautje misschien niet veel meer dan symbolisch. Dan koop ik wel weer wat 
kwatta voor je. Maar ook als je die Engelstalige track doet, zou je nu en dan met 
Nederlands te maken kunnen krijgen. Guwwittoitnoitni!

Houdoe!

Harrie

PS 1
Ik kijk naar spelling, zinsbouw en stijl. Over andere relevante zaken die me opvallen, zet ik een 
opmerking in de kantlijn van je document. Zie verder mijn website voor mijn werkwijze en voor 
taaltips voor scriptieschrijverts.

PS 2
Ik ben een van de beste correctors en proeflezers in het  Nederlands taalgebied. 't Is maar dat je 
't weet.

PS 3
Ik weet dat je een pleurishekel aan me hebt (of iets anders... iets wat ik niet begrijp). Je hoeft 
mijn cadeautje niet meteen te accepteren. Het blijft immers geldig.
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PS 4 
Ik neem aan dat je mijn cadeautje niet opvat als een belediging. Dat zou 
het immers ook niet kúnnen zijn, want afgezien van een paar mails en je 
ingezonden verhaal (waar een blunder in staat!), ken ik je 
tekstkwaliteit helemaal niet. Waarschijnlijk zit die ver boven het 
gemiddelde van dat van mijn 'doorsnee' klant met scripties e.d. Mijn 
idee erbij was louter: beter een 8 dan een 7 voor een ingeleverde tekst. 

PS 5 
De *reden* is is gewoon (ja, *ik* vind dat *gewoon* - basta) dat ik een 
zwak voor je heb overgehouden aan '8 en 15 mei' (en zélfs aan het 
vervolg daarop - ik geef toe, dat is wat minder gewoon, haha . 
Verder dus *niks*. 

PS 6 
Aansluitend op PS 5: ik had het al een maand of 2 geleden besloten. Ik 
weet niet precies wanneer - geen tijd om op te zoeken, nu - maar het was 
tijdens mijn ongelooflijk grappig gezever over een 'achterlijk grote 
doos' die ik bij de e-Cow zou laten bezorgen of zoiets. Het gebeurt 
slechts zelden dat ik terugkom op een eenmaal genomen belangrijk besluit. 

PS 7 
'Het' staat los van 'de rest'. 
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