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8.5.2  de kantl en europese academies bezorgd over mediscHe zorg 
voor vlucHtelingen (6 mei 2020) 

Als lid van ALLEA, het netwerk van Europese Academies, schaarde de KANTL 
zich achter de oproep aan de EU om meer aandacht te hebben voor medische 
zorgverlening aan vluchtelingen. 
ALLEA, het netwerk van All European Academies, klaagt in een officiële 
mededeling aan dat de medische zorgverlening aan vluchtelingen tijdens de 
coronacrisis over het hoofd wordt gezien. Door een gebrek aan basiszorg en de 
zorgwekkende omstandigheden in overbevolkte vluchtelingenkampen dreigt 
de situatie voor vluchtelingen en gedwongen migranten zeer gauw kritiek te 
worden.
ALLEA wijst in de mededeling op de kwetsbare positie van vluchtelingen, die 
massaal dreigen besmet te worden met virale en andere ziekten als COVID-19. 
Samen met de Federation of European Academies of Medicine pleit ALLEA 
voor een bredere en makkelijker bereikbare gezondheidszorg voor gedwongen 
migranten, die minstens toegang moeten krijgen tot elementaire basiszorg en 
noodzorg in crisissituaties.

8.6 leVensbeRichten en in memoRiams 

8.6.1 in memoriam sera de vriendt (25 Juni 1929 - 11 februari 2020)

Dit in memoriam voor Sera De Vriendt werd uitgesproken door Wim Vanden-
bussche op de vergadering van 17 februari 2020.

Sera De Vriendt – Seraphin heb ik nooit iemand horen zeggen – was een echt 
Brussels ketje. Eerste kreet in 1929 in Ukkel, studies Germaanse Filologie aan 
de Université Libre de Bruxelles, nadien een korte loopbaan als leerkracht in 
het middelbaar onderwijs in Schaarbeek. Bij vermaard filoloog en KANTL-lid 
Adolphe van Loey vatte hij een doctoraatsonderzoek aan over Sterke werk-
woorden en sterke werkwoordsvormen in de 16de eeuw, met bijbehorende 
promotie in 1964, en een publicatie van dat werk het volgende jaar bij het Bel-
gisch Interuniversitair Centrum voor de Neerlandistiek. De ULB had hem 
ondertussen ingelijfd als taalleerkracht, en na zijn doctoraat ging hij ook aan 
de slag op de tolkenschool in Mons. Bij zijn intrede in de Academie benadruk-
te Roland Willemyns hoe belangrijk dat lerarenaspect voor Sera was: ‘Als zoon 
van een onderwijzer had hij het lesgeven kennelijk in het bloed en het is een 
taak die hij altijd niet alleen graag maar ook voortreffelijk en stimulerend heeft 
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uitgevoerd. Hij maakte deel uit van een generatie voor wie de weg naar een 
universitaire loopbaan niet zo makkelijk verliep als voor velen uit de daarop-
volgende generaties.’

Sera werd uiteindelijk toch een van de founding fathers van de VUB. Toen de 
Vrije Universiteit Brussel definitief op eigen benen stond, werd hij er vanaf 1974 
gewoon hoogleraar Nederlandse taalkunde. Hij bleef ook verbonden aan de 
ULB waar hij eveneens in datzelfde domein colleges verstrekte. Hij ontsnapte 
niet aan de wurggreep van universitair beleid en administratie, en vervulde in 
de late jaren 70 en vroege jaren 80 zijn tour of duty als voorzitter van de sectie 
Germaanse talen, nadien ook als vicedecaan, decaan en zelfs als voorzitter van 
de onderwijsraad. Naar eigen zeggen stelde dat toen veel minder voor dan nu, 
maar tijdgenoten zijn unaniem over zijn bestuurlijke en diplomatische kwali-
teiten. Het is dan ook geen toeval dat hij net voor het emeritaat in 1994 gevraagd 
werd om te zetelen in een strategische beleidscommissie die toekomst scenario’s 
voor de VUB moest uittekenen, samen met legendarische VUB-coryfeeën 
zoals Roger van Geen en Bart de Schutter. Wie dat commissierapport vandaag 
leest, kan enkel besluiten dat Sera een beleidsblik had waarmee hij vijfentwin-
tig jaar vooruit kon kijken. 

Sera doceerde zoals gezegd van het begin af colleges over Nederlandse taalwe-
tenschap. De harde, theoretische kant van grammatica, klank- en woordleer 
met colleges als ‘Spraakkunstige begrippen’. Hij blonk uit in lessen over vaak 
genegeerde aspecten van de taalkunde, en moet honderden keren gezegd hebben 
dat ‘de kleine woordjes de echt belangrijke zijn, daar wordt de taalkunde echt 
interessant.’ Zijn college van 30 uur over het woordje ‘er’ was legendarisch 
onder studenten, niet het minst omdat het een van de meest boeiende linguïs-
tische cursussen was in het hele curriculum. Je zat erbij, keek en luisterde ernaar, 
en duizelde bij het scherpzinnige inzicht dat hij tentoonspreidde. Naast die puur 
formele taalkundige aanpak richtte hij opvallend vroeg en met veel overtuiging 
een didactisch georiënteerd college in over ‘Het onderwijs van het Nederlands 
aan anderstaligen’. Als balanced bilingual beweerde hij steevast niet te kunnen 
zeggen wat zijn moedertaal was, maar was hij zich ook in Brussel ten zeerste 
bewust van de uitdagingen die gepaard gingen met het aanleren van het Neder-
lands. Nodeloos te zeggen dat hij ook met overtuiging colleges schriftelijke 
taalbeheersing stimuleerde en begeleidde. Ook in het buitenland kon men dat 
overigens smaken, want gastprofessoraten aan de University of Pennsylvania 
en de Sorbonne waren zijn deel.
Kroonjuweel op zijn loopbaan was een college over Vlaamse Gebarentaal in 
de vroege jaren 90, toen dat thema nog helemaal niet sexy was en op geen en-
kele politieke agenda voorkwam. De sociale relevantie ervan was nochtans 
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aanzienlijk, de theoretische taalkundige vraagstukken die erin behandeld wer-
den waren van het hoogste niveau, en dat engagement trok hij door als mede-
oprichter van het Vlaams Gebarentaalcentrum. Met die erfenis sprong zijn alma 
mater helaas niet al te best om.

Sera’s onderzoeksdossier waaiert breed uit, en ver voorbij de grenzen van de 
formele neerlandistiek die de ruggengraat van zijn publicaties vormt. De me-
dioneerlandistiek van zijn doctoraat kleurt het begin van zijn loopbaan verder, 
onder andere met de uitgave in 1971 door onze Academie van de Reyse van 
Brusselse vut Brabant te Constantinopels in Thracyen en Reyse van Weenen in 
Hoosteryc te Constantinopels in Tracyen. Hoogst opmerkelijk is dat hij voor 
die editie gebruikmaakte van de prilste computerfaciliteiten om onder andere 
concordanties te maken. Taalverwerving en onderwijs van het Nederlands aan 
Franstaligen zijn recurrente thema’s in zijn artikelen, vanaf de vroege jaren 70, 
en dertig jaar vóór de terreur van dwangmatige onderwijsvernieuwing met 
technologische hulpmiddelen schreef hij al over multimodale audiovisuele 
taalcursussen. Daarnaast waren er ook bijdragen over dialectologie, diachro-
nische taalwetenschap, aspecten van twee-  en meertaligheid en gebarentaal in 
de ruim honderd publicaties die hij schreef. Vermeldenswaard daarbij is dat 
zijn werk getuigt van zijn pioniersrol bij het binnenbrengen van Chomsky’s 
theorieën in de neerlandistiek.
De schoolboeken waar hij aan meewerkte wil ik niet onvermeld laten, omdat 
ze getuigen van sociale en pedagogische bewogenheid. Voor de toenmalige 
BRT maakte hij bijvoorbeeld twee reeksen van dertien tv-taallessen Nederlands 
voor gastarbeiders.
Vanaf de prille jaren 80 publiceerde Sera ook over zijn eigen dialect, het Brus-
sels. Na zijn emeritaat zou dat zijn belangrijkste wetenschappelijke biotoop 
worden, waarin hij een officiële spelling voor het Brussels ontwierp, een gram-
matica van het Brussels schreef (uitgegeven door de KANTL), en ook een 
Brussels lexicon mee vormgaf. Hij was een van de drijvende krachten achter 
de Academie van het Brussels en fungeerde de facto als corpusplanner van dat 
Brussels. Als het Brussels vandaag een van de best bestudeerde en beschreven 
dialecten is, dan is dat grotendeels op conto van Sera te schrijven.

Sera was een gewaardeerd bestuurder in diverse cenakels van de neerlandistiek. 
De Nederlandse Taalunie en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie verlie-
zen vandaag een gewaardeerde en goede oude vriend, maar ook in de beruchte 
gedesavoueerde Spellingcommissie van de vroege jaren 90 speelde hij een 
centrale rol, net als bij de opmaak van de ANS, de Algemeen Nederlandse 
Spraakkunst.
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Sera werd de Academie pas binnengeloodst na zijn emeritaat, als opvolger van 
eminent medioneerlandicus Maurits Gysseling. ‘Wanneer een groot geleerde, 
een bijzonder hoogstaand mens, en een uitermate sympathieke collega zich bij 
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde vervoegt, 
dan is dat voor die instelling een hoogdag’, zo klonk het toen.
In de korte periode waarin bij werkend lid was, van 1998 tot 2004, bleef zijn 
engagement niet onopgemerkt. Ondervoorzitter in 2000, voorzitter in 2001, 
opnieuw ondervoorzitter in 2002, en dan nog een jaar lid van de bestuurscom-
missie in 2003. Tot op zijn vijfentachtigste bleef hij lezingen geven voor ons, 
de laatste in 2015 over telwoorden, als ik het goed heb. In Beauvoorde kwam 
hij nadien nog langs voor het zomerfeest, wat trager ter been op de kasseien, 
met een zonnebril die de schrandere blik verstopte. 

Sera zal voor mij altijd eerst en vooral een grote leermeester blijven. Ik heb het 
grote geluk gehad om net nog tot zijn allerlaatste cohorte studenten te behoren, 
en al zijn colleges te kunnen volgen op een ogenblik dat hij er met hart en ziel 
de volledige bagage van een rijke loopbaan nog één keer in kon doorgeven. Voor 
een jongen van zeventien uit de provincie waren zijn lessen uitdagingen in in-
tellectueel vernuft. Twee uur socratisch discussiëren over de eenvoudige vraag 
‘definieer een werkwoord’, en net als we met zijn allen dachten de oudeheer 
verschalkt te hebben met de perfecte omschrijving kwam er nog een ultieme 
tegenvraag – met het typerende neussnufje als tic – die ons opnieuw naar af 
stuurde, en dwong helemaal opnieuw te beginnen, in de beste wetenschappe-
lijke traditie. Man die onder dat intellectuele aureool extreem bezorgd was om 
het welzijn van zijn studenten, die ons in een laatste college tips gaf voor het 
succesvol doorkomen van een blokperiode, die een zieke student bij terugkeer 
met aandrang wilde helpen met het bijspijkeren van de geziene leerstof. Iconisch 
blijft het beeld van de openschuivende liftdeur, een hond die eruit stapte, gevolgd 
door een leiband waaraan helemaal op het eind Sera vastzat. Menig student 
heeft zoete herinneringen aan de stille, trouwe viervoeter onder het bureau 
tijdens mondelinge examens. Een heer die met staatsmanschap afscheid nam 
van zijn universitaire loopbaan, met een wijn- en jazz-overgoten feest, maar 
die nadien nooit de neiging voelde om zijn schaduw te werpen over zijn opvol-
gers. Hij bleef graag langskomen voor een gastcollege, je kon op hem rekenen 
voor reacties op artikelen en kladversies van een proefschrift, en hij was zelfs 
bereid om vijf jaar na zijn afzwaaien in mijn doctoraatsjury te zetelen. Ik denk 
dat ik van alle externe leden zijn goedkeuring stiekem het meeste wou. De 
meester die kijkt en zegt dat het goed is.

We bleven sporadisch in contact, eerst via de telefoon, kaartjes uit Nieuwpoort, 
nadien vaker via e-mail, ook toen de immer zorgvuldig geformuleerde en ge-
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tikte zinnen plots tikfoutjes begonnen te vertonen, de opmaak minder strak 
werd, en de gesproken woorden steeds trager kwamen. Ik zag toen een glimp 
van de warme, attente man over wie deze morgen zo minzaam gesproken werd 
door zijn kinderen: kunst- en muziekliefhebber, reisfanaat, gastronoom, basket- 
en tennisaficionado, loyale vriend en papa-gâteau.
Begin 2018 kwam er een bericht binnen: ‘We gaan verhuizen, in een flat in Ukkel, 
dichter bij onze dochters. Probleem: de boeken (en andere publicaties), over al-
gemene taalwetenschap en neerlandistiek verschenen tussen, zeg maar, 1950 en 
1990. Interesseert je dat? Of de bibliotheek van de VUB? Liefst in de maand 
maart. Begin april moet alles weg zijn.’ Met daarna: ‘Denk je aan een bezoek 
rond de middag: er is een goed restaurant op de hoek, we kunnen samen lunchen.’
Het werd een middag om in te lijsten: een frêle, fiere man die afscheid nam van 
zijn piekfijn bewaarde boekenverzameling met werkelijk alle neerlandica waar 
een prof van dromen kan. Tussendoor vruchteloos proberend om de onafschei-
delijke hond te kalmeren, en nadien koekjes etend met hem en zijn onafschei-
delijke vrouw, collega, steun en toeverlaat Marie-Jeanne, ‘rencontré dans le 
tram, comme on dit à Bruxelles’. Fiere verhalen over hun kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen, vurig sociaal en politiek engagement over de 
koffie heen, en twinkelende ogen vol schranderheid. Twee mooie, lieve, gene-
reuze mensen, die het geluk hadden elkaar te hebben en samen te kunnen zijn, 
ondanks alle kwaaltjes en ondanks de traagheid van het leven. ‘Zo wil ik oud 
worden met jou,’ zei ik mijn vrouw toen ik thuiskwam. 
Voor zijn boeken wordt warm gezorgd, zijn laatste nieuwjaarskaartje dat begin 
februari aankwam neem ik nog maar even niet weg, en ik mis hem, lieve, gro-
te, wijze meneer en leermeester, meer dan ik zeggen kan. 

Voor deze tekst heb ik uitgebreid geput en geparafraseerd uit de inleiding die 
Piet Van de Craen schreef onder de titel ‘Professor De Vriendt: didacticus, 
bestuurder en wetenschapsman’ in het huldeboek De Vriendt, Sera. 1995. Van 
geen kleintje vervaard. Een bundel Neerlandistische essays aangeboden aan 
Professor Sera De Vriendt ter gelegenheid van zijn emeritaat. Brussel: VUB 
Press, 7-16. In dat artikel worden Sera’s publicaties tot 1994 ook opgelijst. 

Een aantal anekdotes ontleen ik verder aan de woorden van zijn (klein)kinderen 
tijdens de rouwdienst, en aan de verwelkoming die Roland Willemyns in 1998 
in de KANTL uitsprak.




