
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.

KZM

Herfstvergadering 2011

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

KANTL, Koningstraat 18, Gent

15 oktober 2011



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 15 oktober 2011
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
  Luc Duerloo (Universiteit Antwerpen). Elk naar verhouding: Aartshertog Albrecht, 
  de Nederlanden, de Spaanse Monarchie en het Huis Habsburg in het begin van de 17de eeuw.
10:45 – 11:00 Ko�epauze
11:00 – 12:30 Sectielezingen (parallel)

Taalkunde
Astrid De Wit (Universiteit Antwerpen). Et maintenant. De tegenwoordige tijd in het Engels, 
Nederlands en Frans.
Chloé Lybaert (Universiteit Gent). Taalvariatie in Vlaanderen: percepties van de gewone 
taalgebruiker.
Els Belsack (Vrije Universiteit Brussel). Over Groene en Witte Boekjes, CEO's, slimme 
mobieltjes en popie jopie-taal: hoe gaan kranten om met de taal als levend fenomeen?

Letterkunde
Pieter Verstraeten (Katholieke Universiteit Leuven). Modernistiese dichters? De genese van het 
literaire expressionisme in Vlaanderen.
Arnout De Cleene (Katholieke Universiteit Leuven). Het meest complete ma�e. Een 
diachronische verkenning van Jean-Marie Berckmans' literaire biotoop.
Mathijs Duyck (Universiteit Gent). Verhalenbundels als macrotekstuele narratieve structuren: 
theorievorming en toekomstperspectieven.

Geschiedenis
Bram de Ridder (Katholieke Universiteit Leuven). De Akte van Afstand als paci�catiestrategie 
tijdens de Nederlandse Opstand (1598).
Laura Mesotten (Katholieke Universiteit Leuven). Informatie en Diplomatie. De Habsburgse 
gezanten bij de Vrede van Vervins (1598).
Lieven Boes (Universiteit Gent). God, volk en koning in het Zuidnederlandse politieke discours 
van de vroege 17e eeuw: Nicolaus Vernulaeus’ Institutionum politicarum libri quatuor (1623).

Klassieke studies
Berenice Verhelst (Universiteit Gent). Over de Dionysiaca van Nonnus van Panopolis.
Katrien Levrie (Katholieke Universiteit Leuven). En toen was er chaos. Het genre van de capita 
in Byzantium.


