
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 19 maart 2011
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

Koningstraat 18, Gent

10:00 – 10:15 Welkom en inleiding
10:15 – 10:45 Plenaire lezing
  Dirk De Geest, Autonoom en heteronoom: het literaire feit tussen tekst en context.
10:45 – 11:00 Ko�epauze
11:00 – 12:00 Sectielezingen (parallel)
 Taalkunde

Jan Zienkowski (UAntwerpen), De notie van integratie in het discours van intellectuelen en 
activisten met een Marokkaanse achtergrond in Vlaanderen.
Kim Germeys (VUBrussel), Taaletnogra�sch onderzoek naar processen van polarisering tussen 
Nederlandstaligen en Franstaligen in de Rand: case-study Sint-Genesius-Rode.
Roel Coesemans (UAntwerpen), Impliciete betekenissen en ideologie in (inter)nationale 
krantenberichten over Kenia's postelectorale crisis. Een linguïstisch-pragmatische analyse van 
het taalgebruik in De Morgen en De Standaard, �e Standard en �e Daily Nation.

Letterkunde
Renée Gabriels (RUNijmegen), Stabiliteit en variatie in de overlevering van de Dietsche 
doctrinale.
Sarah Pardon (UGent), Het nabije verleden op afstand: de Franse Revolutie in Nederlandse en 
Engelse literaire teksten uit het decennium na 1789. 
Kwinten Van de Walle (UGent), Spreken met het verleden: de onderhandelde traditie in James 
�omsons Winter (1726-44).

Geschiedenis
Nele Provoost (KULeuven), 'Levende met de Lierenaars, had ik het genoegen Lierenaar te 
worden'. Nieuwkomers, stedelijke identiteit en burgerschap in het zeventiende- en 
achttiende-eeuwse Lier.
Ilja Van Damme (UAntwerpen), Fatale nieuwigheid en betekenisvolle ouderdom. Over het 
ontstaan van een antiquarische consumptiecultuur in de 'lange' 19de eeuw.

Klassieke studies
Marijke Crab (KULeuven), Justus Lipsius en Livius. Klassieke Filologie in de 16de eeuw.
Yanick Maes (UGent), Stormy weather. Omtrent de eerste en enige Lucanusomzetting naar het 
Nederlands.



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 o�ciële 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, kan u zich wenden tot de
Algemeen Voorzitter:
Jacques Van Keymeulen
jacques.vankeymeulen@ugent.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 gedrukt.
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