KZM
De Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taalen 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.
~
Indien u contact wil opnemen met de ‘Zuid-Nederlandse’,
kunt u zich wenden tot de Algemeen Secretaris:
prof. dr. Jacques Van Keymeulen
jacques.vankeymeulen@ugent.be
~
WEBSITE: www.kzm.be

DIGITALE VERGADERING
Wegens de geldende coronamaatregelen vindt de
Lentevergadering 2021 uitzonderlijk online plaats. We
houden deze digitale editie zo laagdrempelig als mogelijk.
~
De vergadering zal plaatsvinden via het digitale platform
Zoom, een softwarepakket dat gebruikt kan worden voor
online conferenties en vergaderingen. Om deel te nemen aan
een Zoomsessie heeft u geen Zoom-account nodig. U heeft
ook geen speciale software nodig; deelnemen kan via elke
internetbrowser.
~
Als u de Lentevergadering wil bijwonen, is het nodig dat u
zich online inschrijft, ten laatste op 21 april 2021. U kunt
dat doen op deze website:

24 april 2021
Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij
voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis

digitale vergadering

Lentevergadering 2021
www.kzm.be/inschrijving-lentevergadering-2021
Als u zich ingeschreven heeft, ontvangt u enkele dagen voor
de vergadering van het bestuur een e-mail met daarin de
Zoom-link die u kunt gebruiken om de vergadering bij te
wonen.

KONINKLIJKE
ZUID-NEDERLANDSE
MAATSCHAPPIJ

PROGRAMMA

LID WORDEN?

Zaterdag 24 april 2021
Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
9:45

Algemene vergadering (enkel voor leden)

10:00 – 10:15

Welkom

10:15 – 11:00

Plenaire lezing (Afdeling Letterkunde)
Stef Craps (UGent), Klimaatfictie tussen hoop en vrees

Vanaf 11:00

Sectielezingen
Elke sectielezing duurt twintig min., gevolgd door 5 min. voor vragen en 5 min. om van Zoom-lokaal te wisselen.

Taalkunde
11:00 Christina Piot (Université de Liège), Onderzoek naar de multimodale codering van motion events in het Frans en het Nederlands als T1 en T2
11:30 Margot Van den Heede (UGent), Het interesseert me geen ene je-weet-wel: Minimizing strategieën in het hedendaags Nederlands Nederlands
12:00 Marlieke Shaw (KU Leuven), Leenwoorden inpassen in het Middelengels en Nederlands: Verschillende sterktes van voorprogrammaties uitgelegd
12:30 pauze
12:45 Sven Van Hulle (UGent), 25 manieren om te beginnen in het Spaans: De productiviteit van de inchoatieve constructie
13:15 Valentijn Prové (KU Leuven), Non-verbale Foreigner Talk in kennismakingsgesprekken met anderstaligen
Letterkunde
11:00 Amélie Jaques (KU Leuven), De weg naar vrouwelijk auteurschap: Meertaligheid als strategie in het Europa van de Verlichting
11:30 Merel Waeyaert (UGent), “Lukretia Geschonden Zach Geen Wraak, Ik Al”: Mythologische motieven en Juliane in Geeraardt Brandts De Veinzende
Torquatus (1645)
12:00 Vanessa Van Puyvelde & Charlotte Van Hooijdonk (KU Leuven), Eenheid in verscheidenheid: Cultuurtransfers in Zuid-Nederlandse tijdschriften
voor 1830
12:30 Anthony Manu (VUB), Humor en dichterlijke subjectiviteit: de casussen van De Génestet en HaverSchmidt
Geschiedenis
11:00 Sander Berghmans (UGent), Tegengestelde belangen: controle en beheer van pachters en arbeiders door Abt de Loose in de 17de eeuw
11:30 Margo Buelens-Terryn (UAntwerpen), Kennis als wapen in de ‘struggle for life’. Het gebruik van de projectielantaarn door de Antwerpse
Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding (c.1900-c.1920)
12:00 Alessandra De Mulder (UAntwerpen), Eenmaal, andermaal, verkocht! Consumptiewaarden in achttiende-eeuwse Londense veilingadvertenties
Klassieke studies
11:00 Wouter Mercelis (KU Leuven), Oude talen, nieuwe technologieën: toepassing van AI-technieken op het Latijn en het Oudgrieks
11:30 Adriaan Demuynck (KU Leuven), Evenus van Paros : een omvattend portret van een fragmentair figuur
12:00 Eline Daveloose (UGent), Door het oog van de naald: het Cappadocisch Grieks

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
bijdragen van de sprekers op onze
bijeenkomsten.
www.kzm.be/lidmaatschap
~

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.

