
190

Op 1 november 1972 kwam Bernard Viaene in dienst
van de Stichting Ons Erfdeel als administratieve
kracht. Hij was 21 jaar en nam de administratie 
over van Annemarie Deleu-Deblaere.

De Stichting was in 1970 opgericht en had net
zijn intrek genomen in de nieuwe kantoren in 
Rekkem. Aan de zijde van de stichter Jozef Deleu
zou hij uiteindelijk verantwoordelijk worden voor 
de uitbouw van de administratie van een groeiende 
en complexer wordende instelling.

Bijna veertig jaar lang heeft hij zijn beste krachten
gegeven aan Ons Erfdeel vzw. Hij is meegegroeid 
met onze culturele instelling die hij steeds meer 
van binnen en van buiten ging kennen.

Hij was voorzichtig en doortastend. Je kon 
hem alles vragen. Niets was hem te veel. Hij was 

verantwoordelijk voor de cijfers: die waren niet
alleen correct, maar hij wist ook waarvoor ze ston-
den. De faam van correctheid van de administratie
van Ons Erfdeel vzw was vooral aan hem te danken.

Bernard was een man van weinig woorden. 
Maar je wist altijd wat hij dacht als het nodig was.
Loyaal en eerlijk gaf hij dan zijn mening. Hij bezat
een arbeidsethos dat bijna niet meer van deze tijd is.
Zijn hele werkende leven heeft hij op één plek in 
zijn dorp doorgebracht. 

Bernard heeft ook lang voetbal gespeeld in 
datzelfde dorp, tot zijn knieën het begaven. 
Ook hield hij van wandelen en fietsen. Maar het
werk bleef, naast zijn gezin, het centrum van 
zijn bestaan. Drie jaar geleden sloeg de ziekte toe.
Bernard bleef kalm bij alle voorgestelde therapieën
die hij vol goede moed doorstond. Hij bleef aan het
werk, waar vele anderen waarschijnlijk zouden zijn 
afgehaakt. Het wandelen en het fietsen moest hij
opgeven. Op 1 april 2010 ging hij halftijds werken,
om beter tegen de ziekte te kunnen vechten. 
Hij deed wat hij kon, en veel meer.

Op het einde van vorig jaar brak het moment aan 
dat zijn strijd tegen de ziekte uitzichtloos was
geworden. Toch bleef hij ook dit jaar nog betrokken
bij het werk. Hij kwam zelfs nog een laatste keer 
op kantoor. 
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Op woensdag 12 januari vroeg Bernard ons langs 
te komen aan zijn ziekbed. Hij wilde afscheid
nemen van zijn collega’s, en deed dat op lucide 
en moedige wijze. Het was een hard maar ook 
een mooi moment. Hij was helder, dankbaar en 
had voor elk van ons een apart woord. Hij stierf 
op vrijdag 14 januari 2011.

Kevin Vandenbussche, die sinds 15 februari 2010
aan zijn zijde stond, volgt hem op. Bernard had 
vertrouwen in zijn opvolger die hem te vroeg moet
vervangen. Hij heeft zijn zestigste verjaardag op 
6 september van dit jaar niet gehaald. Hij was 
van plan met pensioen te gaan op 1 oktober 2010.
Het heeft niet zo mogen zijn. Wij buigen diep het
hoofd voor hem en voor wat hij betekend heeft 
voor velen, niet het minst voor Ons Erfdeel vzw. 
Wij zullen zijn grote loyaliteit en engagement 
niet vergeten. Zijn vrouw en kinderen wensen 
we veel sterkte toe.

LUC DEVOLDERE

Hoofdredacteur

Afgevaardigd-bestuurder

[T ] “NEDERLANDS, WERELDTAAL”. 
DE TAALUNIE ANNO 22001111

Handel doet afstanden teniet en laat zich nergens
door tegenhouden. We verkopen onze producten
met evenveel liefde in Polen, Duitsland of Brazilië.
Architectuur, dans, muziek kunnen we delen met
Frankrijk, Italië, China zelfs. Voor de taal ligt dat
anders. Dat onderdeel van onze cultuur kunnen 
we met niemand beter delen dan met de landen
waarin diezelfde taal een wezenlijke rol vervult. 
Dat gegeven vormt al dertig jaar de basis van de 
unie van de Nederlandse taal. Aanvankelijk ging 
het vooral om de buren Nederland en Vlaanderen.
Inmiddels maken Suriname, Curaçao en 
Sint-Maarten actief deel uit van het geheel. 
Met respect voor ieders eigenheid. 

Natuurlijk zijn de doelstellingen van de 
Nederlandse Taalunie in de loop der tijd geëvolueerd.
Sprak het Taalunieverdrag in 1980 nog van integratie
binnen het taalgebied, vandaag de dag is overwegend
sprake van samenwerking. Ook de inzichten zijn 

veranderd. Was aanvankelijk meer sprake van een
enigszins defensieve houding – de taal moet als 
eenheid verdedigd worden – nu stellen we veel 
meer: binnen een eenheid is verscheidenheid ook
een waarde. In plaats van ons schrap te zetten tegen
het oprukkende Engels, hebben we het nu over de
plaatsbepaling van onze taal tussen andere talen. 
En waren we aanvankelijk sterk gericht op de taal
zelf, geleidelijk kwam er steeds meer aandacht 
voor de taalgebruiker; hoe kunnen we verschillende
doelgroepen van taalgebruikers ondersteunen 
en drempels wegnemen.

“Het is dat de Nederlandse taal zo besmet is.
Door vele vreemde on-Nederlandse woorden die 
erin opgenomen zijn en die men dagelijks nog 
veelvuldig ziet toenemen. Zodat onze moedertaal
bijna verpletterd is. Dit is iets betreurenswaardigs, 
dat iedereen wel moet verdrieten. Dat wij Nederlanders,
die alle andere talen kunnen leren onze eigen, 
met de geboorte meegekregen taal zo onbehoorlijk 
spreken (...) of meent men dat ons woorden ontbreken
om nauwkeurig in het Nederlands duidelijk te
maken wat we bedoelen? (...) Op die manier gaat 
het Nederlands geheel verloren.”

Dit citaat stamt uit de eerste gedrukte Nederlandse
grammatica, Twe-spraack van de Nederduitsche 

letterkunst uit 1584. Kennelijk maken we ons al 
eeuwenlang zorgen om vreemde invloeden in 
onze taal. Maar is daar een grond voor?

Vandaag de dag heten onze televisieprogramma’s
Popstars, Got Talent of So You Think You Can Dance.
Maar als het er op aankomt, zegt deelnemer Eldrick
direct na zijn optreden dat hij “het e¤e niet meer ziet
zitten”. En een ander laat ons weten: “Het was heel
emotioneel en ik heb zoooo’n gat in me hiel.” 
Dat is klinkklaar Nederlands. En dat kan Brabants,
straattaal of Surinaams-Nederlands zijn. Maar het 
is wel de taal waarin je het beste kunt uitdrukken 
wat je bezielt. 

De Nederlandse taal is springlevend. Met meer 
dan tweeëntwintig miljoen sprekers is het Nederlands
de achtste taal in de Europese Unie en zo ongeveer
de vijfendertigste wereldwijd. In veertig landen in 
de wereld, aan zo’n honderdtachtig afdelingen van
universiteiten, studeren ongeveer vijftienduizend 
jonge mensen Nederlands. Aan honderden 
instellingen op niet-universitair niveau geven 
nog eens ruim zesduizend leerkrachten Nederlands


