
De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde (KANTL) werd in 1886 als Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
opgericht. De bedoeling was het culturele en literaire
leven in Vlaanderen te stimuleren. De Academie was de
eerste officiële instelling van het koninkrijk België waarin
aan wetenschapsbeoefening in het Nederlands gedaan
werd; daarbij werden ook de geneeskunde en de
bêtawetenschappen niet verwaarloosd. Toch werd vrij
spoedig het werkingsgebied beperkt tot Nederlandse
taal- en letterkunde; voor die twee gebieden kreeg de
Academie ook een adviesfunctie voor de regering. De
Vlaamse Academie speelde een vooraanstaande rol in de
Vlaamse ontvoogding, en wist die in cultureel en
intellectueel opzicht in sterke mate te sturen.

Adres: Koningstraat 18, GENT
Website: http://www.kantl.be/

INFO

Website: http://www.kzm.be

Indien u contact wil opnemen met de Zuid-
Nederlandse, kunt u zich wenden tot de
Algemeen Voorzitter:
prof. dr. Jan Papy
Jan.Papy@arts.kuleuven.be

De Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij
voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis is een
pluralistische, interuniversitaire wetenschappelijke
vereniging, met als bijzondere doelstelling aan jonge
afgestudeerden de gelegenheid te geven om een
lezing te houden, die – na review en aanvaarding
door de redactieraad – als volwaardige wetenschap-
pelijke publicatie in de jaarlijks verschijnende
Handelingen wordt afgedrukt.
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PROGRAMMA KZM

De jaarlijkse contributie bedraagt 25 € (voor buiten-
landse leden 30 €); als lid houden wij u op de hoogte van 
onze activiteiten  en krijgt u elk jaar de Handelingen, een 
verzorgde wetenschappelijke publicatie met de bijdragen 
van de sprekers op onze bijeenkomsten.
http://www.kzm.be/lidmaatschap.html

De Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij organi- 
seert jaarlijks twee bijeenkomsten, waarop vooral jonge
onderzoekers de kans krijgen hun onderzoek voor te 
stellen en in discussie te treden met het publiek.

Zaterdag 26 oktober 2013
Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis

KANTL, Koningstraat 18, Gent

10:00 – 10:15 Welkom en inleiding
10:15 – 11:45 Sectielezingen (parallel)

Taalkunde
Jill Puttaert (Vrije Universiteit Brussel). "Het is uijt groote nood dat ik myn kind hier 
brengen…". Over taalgebruik en taalkeuze in negentiende-eeuwse vondelingenbrie�es
Benny De Decker (Universiteit Antwerpen). De dynamiek van het jonge Nederlands: sporen 
van tussentaalhomogenisering in Vlaamse tienerchattaal?
Steven Delarue (Universiteit Gent). "Da tussentaaltje, ge weet nie hoe verfoeilijk dakik da vin!". 
Contrasterende taalideologieën bij Vlaamse leerkrachten

Letterkunde
Jeroen Dera (Radboud Universiteit Nijmegen). Een plaats in de bijkeuken? 
Literatuurbeschouwing bij de KRO, 1925-1940
Liselotte Vandenbussche (Universiteit Gent). Vlaamse schrijvers op de Zuid-Afrikaanse markt. 
Een onderzoek naar Nederlandstalige bemiddelaars in Zuid-Afrika (1875-1925)
Nicolas Vandeviver (Universiteit Gent). Hybride literatuur, hybride agency: de status van de 
literaire tekst in Edward Saids cultuuranalyse

Geschiedenis
Kristof Vermote (Universiteit  Gent). Libertus, collegiatus, pistor en coniunx. De meervoudige 
identiteit van Romeinse vrijgelatenen
Elisa Masschelein en Violet Soen (KU Leuven). Cultuur en paci�catie bij Don Juan van 
Oostenrijk in Leuven, Brussel en Mechelen (maart-juni 1577)
Christoph De Spiegeleer (Vrije Universiteit Brussel). Het vroegtijdig overlijden van Belgische 
troonopvolgers in de 19e eeuw: crisis en schandaal

Klassieke studies
Sylvie Geerts (Universiteit Gent). Monsters, mooie prinsesjes en mannenhaatsters. Vrouwen in 
herschrijvingen van de klassieke mythe in de hedendaagse Nederlandstalige jeugdliteratuur
Ulrike Kenens (KU Leuven). Als een driekoppige Cerberus: eenheid en verscheidenheid in 
Griekse mythogra�e

11:45 – 12:30 Plenaire lezing (sectie Geschiedenis)
  Peter Van Nu�elen (Universiteit Gent)
  Breuk of continuïteit? De laatantieke geschiedschrijving.

 


