
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:
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 afgedrukt.

KZM

Lentevergadering 2013

Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij 
voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis

KANTL, Koningstraat 18, Gent

16 maart 2013



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 16 maart 2013
Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis

KANTL, Koningstraat 18, Gent

10:00 – 10:15 Welkom en inleiding
10:15 – 11:00 Plenaire lezing
  Mieke Musschoot & Arie Gelderblom
  Spiegelkamers van de herinnering. Literatuurgeschiedenis schrijven in theorie en praktijk
11:00 – 12:30 Sectielezingen (parallel)
 

Taalkunde
Hannelore Simoens (Vrije Universiteit Brussel). Taalgevoeligheid in de Vlaamse Rand
Orhan Agirdag (Universiteit Gent). Meertaligheid in het Vlaamse onderwijs: mythen, realiteit 
en uitdagingen
Laurent Nicaise (Université Libre de Bruxelles). Een multifactoriële studie over metaforiek in de 
�nancieel-economische pers

Letterkunde
Britt Grootes (Universiteit Gent). Spreken over het zelf: subjectiviteit in de zeventiende-eeuwse 
lyriek
Oeds Van Middelkoop (Universiteit van Amsterdam). P.C. Hoo� en het raison d' Etat-denken: 
een andere leeswijze van de biogra�e Hendrik de Gróte
Lisanne Vroomen (Universiteit Antwerpen). Reynaert de vos in een nationalistisch jasje

Geschiedenis
Joris Vandendriessche (Katholieke Universiteit Leuven). Een richtingenstrijd binnen de 
geneeskunde. Wetenschapsbeoefening, nationalisme en stedelijke concurrentie in het medische 
verenigingsleven in België, 1830-1850
Vincent Van Roy (Universiteit Antwerpen). De introductie van kruiden in de geneeskunde en 
de therapeutische praktijk (1600-1800). Rivaal of bondgenoot van de klassieke galenische 
denkbeelden (of beide)?
Hans Schouwenburg (Maastricht University / Universiteit Utrecht). 'Corpsballen' en 'knorren' 
in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Studentengra�ti als bron voor de 
universiteitsgeschiedenis

Klassieke studies
Bram Demulder (Katholieke Universiteit Leuven). Vrienden, vleiers en vrijmoedigheid. Een 
vergeten motief uit Plato's Gorgias van Plutarchus tot Damascius
Matthias Velle (Universiteit Gent). De Icarusmythe in het oeuvre van Peter Verhelst


