
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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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 10 maart 2012
Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis

KANTL, Koningstraat 18, Gent

10:00 – 10:15 Welkom en inleiding
10:15 – 10:45 Plenaire lezing
  Jan Papy (Katholieke Universiteit Leuven). Van humanisme tot archeologische verzameling.  
  Justus Lipsius en Pieter Paul Rubens en hun omgang met de oudheid.
10:45 – 11:00 Ko�epauze
11:00 – 12:30 Sectielezingen (parallel)

Taalkunde
Bram Vertommen (Universiteit Antwerpen). "Le jour qu'on est allé d'r was geen plaats niet 
meer". Het structureren van informatie door meertalige sprekers.
Inge Van Lancker (Universiteit Gent). "Oe moe 'k da zeggen?" Het talige repertoire van 
kinderen in de jeugdbeweging.
Elke Peters (Lessius Antwerpen & Katholieke Universiteit Leuven). Collocaties leren in een 
vreemde taal: een pleidooi voor een expliciete, woordenschatgerichte aanpak.

Letterkunde
Brecht de Groote (Hogeschool-Universiteit Brussel). "De mens is slechts een onkruid in die 
streken." �omas De Quincey en de romantische verbeelding van de staat in tijden van 
globalisering.
Mike Keirsbilck (Universiteit Gent), Vondels gevallen stadhouder: Lucifer (1654) en de 
ordening van de staat.
Alexia Lagast (Universiteit Antwerpen). (Op) weg met Joos van Ghistele: objectiviteit als 
criterium voor betrouwbaarheid in het laatmiddeleeuwse reisverhaal?

Geschiedenis
Nina Lamal (Katholieke Universiteit Leuven). Nieuws- en informatienetwerken: de Medici en 
de eerste jaren van de Nederlandse Opstand (1566-1568).
Birgitte Martens (Vrije Universiteit Brussel). De religieuze kenniscommunicatie en de 
problematiek van het beelddenken in de Zuidelijke Nederlanden (1585-ca. 1700).
Hannes Lowagie (Universiteit Gent). Communicatie en verschri�elijking in de 
laatmiddeleeuwse stedelijke samenleving in de Lage Landen.

Klassieke studies
Tim Denecker (Katholieke Universiteit Leuven). Taaltheorie ter verdediging van het Latijn. 
Joannes Lucas S.J., De monumentis publicis Latine inscribendis oratio (1676/7).
Steven Van Rentergem (Universiteit Gent). De wedergeboorte van een natie en van de roman. 
Nationalisme en intertekstualiteit in De Banneling (1831) van Alexandros Soutsos.


