
De uit Maastricht afkomstige Leuvenaar Pieter Willems (1840-1898) was meer dan 30 jaar 

een spilfiguur in de Vlaamse Beweging en aan de Leuvense universiteit.  Hij combineerde 

een reeks belangrijke bestuursfuncties met een indrukwekkende academische carrière als 

classicus en organiseerde bovendien in zijn eentje de eerste omvangrijke en wetenschappelijke 

dialectenquête van de zuidelijke Nederlanden. Desondanks raakte hij na zijn vroege dood in 

1898 vrij snel in de vergetelheid.

175 jaar na zijn geboorte, 150 jaar na zijn benoeming tot hoogleraar aan de KULeuven, 140 jaar 

de oprichting van ‘zijn’ Davidsfonds en 130 jaar na de start van zijn omvangrijke dialectenquête 

vonden alle organisaties en verenigingen voor wie Pieter Willems ooit van betekenis is geweest 

het tijd om zijn nagedachtenis opnieuw onder de aandacht te brengen. Daarom organiseren 

ze in een uniek partnerschap op 12 september 2015 samen een herdenkingsdag in Sint-Joris-

Weert en Leuven.

U bent van harte uitgenodigd om die memorabele dag zelf mee te beleven en Willems’ leven en 

werk te leren kennen via een academische viering, een herdenkingsboek en een tentoonstelling.

De  eerste Nederbelg herdacht
Pieter Willems (1840-1898)

- 

Herdenkingsviering 12 september 2015

PROGRAMMA

Deelname aan deze herdenkingsdag (voor- en/of namiddag) is gratis (m.u.v. de lunch), maar u 
moet zich wel vooraf aanmelden. Dat kan door een e-mail te sturen naar rob@pieterwillems.eu 
(vermeld naam, adres en aantal personen). Wilt u ’s middags mee lunchen, dan dient u vooraf  
€ 30 p.p. te betalen. Meer informatie: www.pieterwillems.eu

Tijdens de academische viering lichten 6 

sprekers de betekenis van Willems’ veelzijdige 

leven en werk toe:

Presentatie: Frieda Van Wijck 

SINT-JORIS-WEERT

10.30u I ontvangst met koffie

11.00u I welkom & toespraken

11.30u I onthulling van de gedenksteen aan 

het Biezenhof, Willems’ buitenverblijf

12.00u I lunch in zaal Cavarelle

LEUVEN

14.00u I onthulling van de gedenksteen aan 

Willems’ voormalige woonhuis (Brusselse-

straat 190)

15.00u I academische viering in de promotie-

zaal van de KU Leuven (Hallen)

17.00u I opening van de tentoonstelling in het 

stadsarchief (Tweebronnen) & receptie 

UITNODIGING

PRAKTISCH

Dit project is een samenwerking tussen: Stadsarchief Leuven, SALSA! vzw, Regionaal Historisch Centrum Limburg, Koninklijk 
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, KULeuven, rectoraat & dienst erfgoed en cultuur, Davidsfonds 
Cultuurnetwerk, Geschied- en Heemkundige Kring Oud-Heverlee, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 
Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal-, Letterkunde en Geschiedenis, Academie van ‘t Leuvens Dialect.  
Met de steun van: Stad Leuven, Gemeente Oud-Heverlee, Peeters Publishers en FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel 
Erfgoed. 

prof. dr. Katlijn Malfliet, vice-rector KU Leuven

Marianne Thyssen, Europees Commisaris voor  

Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en 

Arbeidsmobiliteit (o.v.)

Lita Wiggers, directeur Regionaal Historisch 

Centrum Limburg en voorzitter van het 

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 

Genootschap Maastricht

Katrien De Vreese, uitgever-directeur van het 

Davidsfonds

Marika Ceunen, stadsarchivaris van Leuven 

Denise Vandevoort, Leuvense schepen van 

cultuur


