
- Marcel Janssens hield een lezing over " Christus tussen de regels in de

modzrne literatuui'.
De tekst zal verwerkt worden in een boekpublicatie over het thema, die door
de auteur wordt voorbereid.
Samenaaning.
Het zoekbeeld van dezr lezing wordt niet gwormd door navertellingen van

de evangeliwerhalen, maar door "stand-by''-Christussen die op symbolische

wijze gestalte geyen aan de boodschap van Christus. De stof wordt beperkt tot
de verhalende literatuur van deze eeuw. Eerst komt de Nederlandse literatuur
(vooral vanaf 1945) ter sprake: 'W'. Elsschot, C.C. Krijgelmans, H. Claus, H'
l,ampo, G.'Walschap en zovele anderen. Vooral onder vitalistische auteurs heeft

het Christus-archetype grote aantrekkingslracht uitgeoefend: de weldoener,

de genezer, het Lam dat zich offert voor de gemeenschap. Zeer rePresenta-

tieve voorbeelden in de Duitse literatuur van het Interbellum ziin:. Das Letzte

Gesicht van F. Griese en Hirtennouelb var, E. 'Wiechert. De Europese lite-
ratuur van na 1945 biedt voorbeelden genoeg, van F. Mauriac tot H. Bdll.
ook Amerikaanse romanciers speelden in op de grondkenmerken van de

Christus-icoon: John Steinbeck, \Tilliam Faulkner en Ernest Hemingway.
Overal worden de grondtrekken van Christus' leven en van zlin Persoon
(vooral het driedaagse passieverhaal) overgedragen op plaatsvervangende
Christusfiguren. Dat verschijnsel doet zich voor bij geloofsgetrouwe, maar
evenzeer bij atheistische schrijvers. Christus leeft tussen de regels verder, hoe
dan ook.

Instalktie adn een nieaw liA
Roland'Willemyns begroette Sera de Vriendt, die op zijn beurt hulde bracht
aan zijn voorganger in de Academie, wijlen Maurits Gysseling.

De vergadering besloot met een recePtie.

BtlracBN

BrcroBrINc vAN SERa DE VRIENDT DooR RoI-AND'WILLEMYNS

Het is voor mij een bijzondere eer en een nog groter genoegen mijn vriend
en collega Sera de Vriendt in onze academie te mogen introduceren. Voor
de linguisten onder ons is een uiwoerige voorstelling uiteraard overbodig:
De Vriendt heeft zelf zijn naam gemaakt in zo vele sectoren van de taal-
kunde, dat alle linguisten ookzonder mijn hulp weten wat ze aan hem hebben
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en dat zij zich erover kunnen verheugen dat onze kleine groep door een

,o .*irr.rrt nieuw lid niet alleen kwantitatief, maar vooral ook kwalitatief

versterkt wordt. Toch zou het mij. verbazen mocht ook niet menig linguist

hier een of ander van De vriendts veelzijdige facetten ontdekken, waar hij

niet zo direct mee vertrouwd was. Maar uiteraard is het vooral voor de

andere leden en voor onze gasten dat ik de vita van Prof. Dr. Sera de vriendt
wil belichten.

Een aanzienlijk deel van De vriendts carribre en de evolutie van zijn lin-
guistisch denken heb ik zelf vanheel dichtbij kunnen volgen. Tot voor zijn

f-.rit""t enkele jaren geleden was De Vriendt wat men noemt mijn col-

lega proximo., d.*.r. Jat wij onder ons beiden de verantwoordeliikheid
,o"o, d. Nederlandse Thalkunde in de vuB opdeelden. Hoe die opdeling

precies in ziin werk is Segaan had niet alleen met ons beider voorkeur en

geaardheid t. *"k r,, **"t ook met de opvolging Yan een man die in ons

i.',r..t .r, onze carribre een zo belangrijke rol heeft gespeeld' wijlen ons

medelid Prof. Dr. A. van Loey. \Vij ,ijn b.id.t, oud-studenten en leerlin-

gen van Van Loey, een hoogleraar en een wetenschapper die ons wezenlijk

f,eeft beinvloed en gevormd, door zijn onderricht, zijn manier van weten-

schapsbeoefening, ,ijn vrije denken en niet het minst door zijn warme'

m.ns.lijke b.l"rrirt.iling en sympathie. 'W'anneer ikzegdat De Vriendt uit

de school va. Vrn Lo.! ko*t, dan weten ingewijden natuurlijk dat hij
niet alleen een exceptionele opleiding heeft Senoten' maar-ook dat die'

althans in den beginne, heel sterk gericht was op historische lingur'stiek en

dialectologi.. voo, De vriendt is het daar niet bij gebleven, hoewel hij

metnamededialectologietotopvandaagintensiefenvoorbeeldigblijft
beoefenen. Toen ik in tg3l hrtLib* DiscipalorumVan Loey uitgaf is mij

meerdanooitbewustgewordenhoeveelleerlingenvanVanLoeyheel
andere r,egen ziin opge{aan, dan die, die hun leermeester vooraf had afge-

bakend. If, rd nu prob.r.r, De Vriendts "\Terdegang" in het kort voor u

te schetsen.

Het begon, zoals ik al zei, op het terrein van de historische linguistiek, met

..r, *"iirtr"le dissertatie oier Sterke werhwoordzn en sterke werhutoordsaor-

men in-d, rca, eeuw, diedoor het "Belgisch Interuniversitair centrum voor

Neerlandisti eV' in 1965 in een indrulorekkende band werd gepubliceerd' In
dat werk el ziet men de wetenschappelijke kwaliteiten die hem ook nadien

zijn bijgebteven en die hii verder heeft uitgediept: uiterste accuratesse met

..rr roo-rli.fde voor het detail, gepaard gaand met een bewonderenswaardig

overzichtwermogen, duidelijkheid en zin voor synthese. Hoewel hij in 1971
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nog de teksteditie Reltse uan Bruussele uut Brabant te Constantinopels in
Thracyen heeft gepubliceerd, overigens door onze Academie uitgegeven, heeft
De Vriendt zich daarna nauwelijks nog met historische linguistiek bezig-
gehouden en zich vooral op de synchronische studie van het Nederlands
geconcentreerd, met name op de fonologie, de grammatica en de pragma-
tiek. "Zijn voorkeur gaat daarbij vaak uit naar niet, weinig of onvoldoende
bestudeerde aspecten, zoals voorzetsels, partikels, interjecties en herhalings-
verschijnselen. Maar ook aan meer traditionele onderwerpen besteedde hij
ruimschoots aandacht, zoals aan de Nederlandse zin, de spelling, flexie,
factiviteit enz"l

Maar dat is voor zqn veelzijdtee belangstelling niet voldoende. Naast de al
genoemde dialectologie, zou hij zich ook met gezag bewegen op zo uiteen-
lopende terreinen als het vreemdetalenonderwijs, de didactiek, de meerta-
ligheidsresearch en de studie van de gebarentaal.

Naast al dat wetenschappelijke werh met al wat erbij hoort, is er een ander
aspect waarop ik hier de nadruk wil leggen, vooral omdat het voor De
Vriendt zo veel betekent, namelijk zijn werk als leraar. Als zoon van een
onderwijzer had hij het lesgwen kennelijk in het bloed en het is een taak die
hij altijd niet alleen graag maar ook voortreffelijk en stimulerend heeft uitge-
voerd. Hij maakt deel uit van een generatie voor wie de weg naar een univer-
sitaire loopbaan niet zo makkelijk en bijna moeiteloos verliep als voor velen
uit de daaropvolgende generatie en wel vooral omdat de personeelsbezetting
van de universiteiten in het algemeen en van de Brusselse universiteit in het
bijzonder bedroevend laag lag. Hij is dus een tijdlang leraar middelbaar
onderwijs geweest, taalleraar aan de ULB en tien jaar lang docent en hoogle-
raar aan de tolkenschool in Bergen.In 1974 werd hij tot gewoon hoogleraar
aan de WB benoemd. Misschien zrruhrl het niet anders hebben gewild, ook
ds de omstandigheden gunstiger waren Beweest. Hij is namelijk, zoals ik d
zei, een leraar in hart en nieren en daarvan hebben zowel zljn leerlingen als
zijn studenten altijd ruim kunnen profiteren. Uit de Inleiding tot Van geen
hleintje ueruaard, een bundel van De Vriendts artikelen hem aangeboden ter
gelegenheid van zijn emeritaat in 1995 citeer ik: "Met genoegen denken
velen terug aan zii1n colleges die altijd uitblonken door helderheid en peda-
gogisch yernuft. Prof. De Viendt beschikt namelijk over de gave die slechts
weinigen is toebedeeld: het opwindend voorstellen van een wetenschappelijke

I Geciteerd ait het Fesxchrifi-De vimdt: van geen kleintje vervaard (Brassel, vubpress 1995)
p. 8.
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discipline die zich zelden in een grote populariteit heeft mogen verheugen'

met name de Nederlandse grammatica" (p. 7). Een belangrijke verklaring

daarvoor is allicht dat hij er zich nooit mee heeft vergenoegd als lesgever te

teren op wat ik zijn natuurlijk onderwijstalent zou willen noemen' ook op

dat gebied is hij een *.t.rrr"h"pper en het was hem duidelijk dat aanleg

afleeln niet volstond en slechts kon openbloeien als het steunde oP en ont-

wikkeld werd door wetenschappelijk-pedagogische methodes en principes.

Die heeft hij niet enkel ten "tord.le van zlin studenten in de praktijk
gebracht, maar ze ook zelf mee onderzocht en ontwikkeld. De vriendts

fiedagogische research is ddn van de vele aspecten van ziin veelzijdige en

fto.i".rri. wetenschappelijke bedrijvigheid. Als linguist en als Brusselaar

heeft hij zich daarbij iq^rd.r toegelegd op de pedagogiek en de methodiek

,r. h.i vreemde- en mreedetalenonderwijs. Nederlands voor anderstaligen

(vooral, maar niet uitsluitend, Franstaligen) draagt zijn speciale belangstel-

lir,g *.g en een belangrijk deel van wat vaak pioniersarbeid-wa'; en van zijn

*.L.rr.irppelijke pJuctie is daaraan gewijd. Artikelen en boeken daarover

en meer U.p*ia ou., d. zgn. srructureel-globale en audio-visuele methode

zijn in ziyniibliografi. t. ird.r, vanaf het begin tot en met vandaag. Veel

dr"** heeft hij ,r-.r, geconcipieerd en geschrwen met zijn echtgenote en

collega, Prof. Dr. M.-1. De Man-De Vriendt, ook al iemand uit de stal van

Van Loey. voorwaar een schitterend voorbeeld van persoonlijke en weten-

schapp.lijke symbiose, die tot zulke voortreffelijke resultaten heeft geleid'

Dames en Heren,

Een deel van wat ik nog wil zeggen zou ik nu eigenlijk niet akoestisch ten

gehore mogen brengen, Lr"t rnot"n proberen met gebaren aan u duidelijk

L ^rk .r. H.1"", ontbreekt mij de dr"ttoe noodzakelijke vaardigheid en

moet ik u dus op de conventionele manier onderhouden over nog een ander

*O.o van De Vii.ndt veelzijdigheid, namelijk ziin w_erk over doven en geba-

,.rro.t. In zijn bibliografie2 verschiint de eerste publicatie daarover in 1984

en er zijn ,,og r.l. *i.r. gwolgd, ook dit jaar nog' Over dit theml' dat hem

bijzonder prrriorr..rr, hield en houdt hij ook talrijke lezingen in buiten- en

binrr..rl*d en hij is erin geslaagd een cursus Gebarentaal op het Programma
van de VUB te pi"".r.n. ii. *o.a, thans gedoceerd door iemand die bij hem

op dat thema is gepromoveerd. Misschien nog meer dan uit al het andere

biilkt hi"r.rit Oe Vri.rrdts nooit aflatende streven om wetenschappelijke

;SoOt rroa, wdt het deel tot 199j betrfi, inVan geen kleintje vervaard (Brursel' Vubpras

1995, 10-16).
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inzichten en de resultaten van research niet in een ivoren toren te laten, maar
ervoor te zorgen dat ook de gemeenschap er maximaal mee van kan profite-
ren. Maar daarvan getuigen natuurlijk ook zijn werk op het gebied van het
vreemdetalenonderwijs, zijn medewerking aan de Algemene Nederlandse
Spraahkunst (de ANS) en z\n betrokkenheid bij de spellingcommissie.

Dat laatste is, zoals u weet, een heikel thema. Toen in 1996 collega De
Schutter hier collega Theldeman introduceerde zri hij in dat verband "Dat
die voorstellen (bedoeld zijn die van de Spellingcommissie) op enige onbedui-
dende details na door het Ministercomiti van tafel zijn gweegd of verminkt,
en vooral dat daarvoor nooit zelfs maar een begin van motivering is gegwen,
is door Theldeman, zoals door de overige leden van de Commissie ervaren als
een kaakslag aan de wetenschap, en ruimer nog: aan het intellectuele leven in
de Nederlanden"3. Met de komst van De Vriendt als lid van de academie
beschikken we dus nog over een gekaalalaagde (of is her kaal<galaagde?) meer,
maar De Vriendt heeft daarbij het voordeel dat hij ook in een andere spel-
lingcommissie aan de slag kon, waar iljnwerk en zijn vreugde eraan niet door
laatdunkende ministers werd vergald, namelijk die van de Acadernie uan het
Brussels. De Brusselaar De Vriendt heeft zich namelijk in zijn dialectologisch
werk bijzonder voor het dialect (hijzelf 2il, zeggen: de dialecten) van zijn
geboortestad geinteresseerd. Z\nbaanbrekende artikelen over de fopologie en
de morfologie van het Brussels zijn echter niet zijn enige bijdragen op dat
gebied. Naast zijn medewerking aan het Iruterdisciplinair Instituut uoor het
ondtrzoeh uan de Brussebe taaboesand van de VUB heeft hij, op verzoek van
de genoemde Acad.emie uan het Brussels ook een spellingsysteem voor het
Brussels uitgewerkt en gepubliceerd. Zijn belangstelling voor de tweetalige
stad Brussel en maamchappelijke meertalige structuren in het algemeen heeft
zich ook geuit in meer sociolingur'stisch gerichte publicaties over dit thema.

Het zil u duidelijk geworden zijn, dames en heren, dar het met niet verho-
len enthousiasme is dat ik het lidmaatschap van Prof, De Vriendt in onze
academie begroet. 'W'anneer een groor geleerde, een bijzonder hoogstaand
mens en een uitermare symparhieke collega ilchbij de Koninhlijke Acadzmie
uoor Nederhnd.se Thal- en Letterkundt vervoegS, dan is dat voor die instelling
een hoogdag. In naam van alle leden heet ikje, beste Sera, van harte welkom
en wens ik je vruchtbare werkzaamheden toe in een genoorschap dat zich
opmaakt om van je vele kwaliteiten en je aanstekelijke werklust ten volle te
profiteren.

3 Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse ThaI- en Letterkunde I 996, t 6 I .
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