
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 22 maart 2014
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
  Jacqueline Klooster (Universiteit Gent)
  Het poëtische is politiek. Plutarchus over Solon, dichtkunst en staatsmanschap.
11:00 – 12:30 Sectielezingen (parallel)
 

Taalkunde
Lynn Prieels (Universiteit Gent). Lexicale variatie in interlinguale en intralinguale audiovisuele 
vertaling. Een corpusgebaseerd, multivariaat onderzoek van Belgisch-Nederlandse ondertitels.
Jocelyne Daems (KU Leuven). Verkenning van semasiologische variatie in verkeerstermen in 
het Nederlands.
Eline Zenner (KU Leuven). Individuele variatie en in situ identiteitsmarkering: tussentaal in 
Expeditie Robinson.

Letterkunde
Marta Bigus (Universiteit Gent). De Tien Geboden in de Nederlanden (1300-1420)?
Renske van Nie (Universiteit Antwerpen). Mystieke antropologie in het 16e-eeuwse traktaat 
'Vanden tempel onser sielen'.
Maxim Rigaux (Universiteit Gent). Assimilatie, identiteit en de Ander in de epische poëzie van 
Lepanto.

Geschiedenis
Jens van de Maele (Universiteit Gent). De strijd tegen "les taudis administratifs". Over de 
huisvesting van de Belgische ministeries tijdens de jaren 1930.
Annemieke Romein (Erasmus Universiteit Rotterdam). Gulik: dynastieke belangen, oorlog en 
welvaart. De retoriek van de getrouwe patriot 1642-1652.

Klassieke studies
Jorie Soltic en Delphine Nachtergaele (Universiteit Gent). Moderne linguïstische benaderingen 
in de studie van het Grieks.
Lydia Janssen (KU Leuven). Historiogra�e: tussen literatuur en 'wetenschap'. Een dubbele 
traditie in vroegmoderne nationale geschiedschrijving.


