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De Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal-

en Letterkunde en Geschiedenis (KZM) is in 1870 gesticht 

als 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 wetenschappelijke publicatie in de 

jaarlijks verschijnende Handelingen wordt afgedrukt. De 

voertaal van de KZM is het Nederlands.

~

Alle lezingen zijn openbaar; men hoeft geen lid te zijn om 

ze bij te wonen. We vragen wel om vooraf te registreren. U 

kunt dat doen op deze website:

https://kzm.be/inschrijving-herfstvergadering-2021/

~

Indien u contact wil opnemen met de KZM kunt u zich 

wenden tot de Algemeen Secretaris: prof. dr. Jacques Van 

Keymeulen: jacques.vankeymeulen@ugent.be

~

WEBSITE: http://www.kzm.be

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en 

Letteren (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 

bètawetenschappen 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/

KANTL
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mailto:jacques.vankeymeulen@ugent.be
http://www.kantl.be/


PROGRAMMA LID WORDEN?

De jaarlijkse contributie bedraagt 25 €  

voor buitenlandse 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 organiseert 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 oktober 2021
Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis

KANTL, Koningstraat 18, Gent

9:45

10:00 – 10:15

Ontvangst met koffie

Plenaire ledenvergadering

10:15 – 11:00 Plenaire lezing (Afdeling Geschiedenis)

Els Witte (VUB)

Waarom België in zijn ontstaansfase geen republiek werd (1830-1850)

11:00 – 12:30 Sectielezingen

Taalkunde

⁎ Joren Somers (UGent), De alternerende [NOM]-[V]-[DAT]/[DAT]-[V]-[NOM]-constructie in het hedendaagse Duits: een 

corpusonderzoek

⁎ Anthe Sevenants & Dirk Speelman (KU Leuven), Een classificatie van simulatiegebaseerd onderzoek van taalverandering

⁎ Raphaël Boland (ULiège), Is reduplicatie een semantische of een figurale constructie? Reduplicatie beschouwd vanuit representationeel

tot perceptueel oogpunt

Letterkunde

⁎ Eva De Cooman (UGent), Lessen in druk. De invloed van de vroege boekdrukkunst (1477 – c. 1540) op de Middelnederlandse 

moralistisch-didactische literatuur

⁎ Helena Van Praet (UCLouvain), Voelen, vragen, denken, dansen: Over kennis in de poëzie van Rozalie Hirs en Anne Carson

⁎ Marie Viérin (ULiège), Een viooltje op de mantel: Uitingen van inter-lesbische cultuur in de Nederlandstalige literatuur van de twintigste 

eeuw (1920 1950)

Klassieke studies

⁎ Nina Van der Sype (UGent), Laat of te Laat? Ouderdom in de Laat-Latijnse Elegieën van Maximianus (6e eeuw n.Chr.)

⁎ Alek Keersmaekers (KU Leuven), Het GLAUx-corpus, of de "Greek Language Automated": mogelijkheden en limieten

⁎ Rondetafeldiscussie

Geschiedenis

⁎ Alexia Coussement (UAntwerpen), Een universiteit voor Antwerpen. Van aspiratie naar proeftuin voor Belgisch onderwijsbeleid (1954-

1971)

⁎ Charris De Smet (UAntwerpen), Oud zeer of nieuwe vijand? Revolutionaire luxedebatten in de Franse Staten-Generaal en de Nationale 

(Grondwetgevende) Vergadering van 1789

⁎ Tom De Waele (UGent), Heerlijke rekeningen als historische bron (ca. 1450 – ca. 1795)


