
De Maastrichtenaar Pieter Willems (1840-1898) kwam naar Leuven, werd Belg en 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

Aanmelden kan tot uiterlijk 4 september via info@pieterwillems.eu of telefonisch bij het 
stadsarchief Leuven: 016/300 869. Voor deelname aan het feestdiner maakt u vooraf € 30 p.p. 
over op IBAN: BE93 0682 4207 7267 van SALSA! vzw te Leuven. Na aanmelding krijgt u een 
bevestiging.

Tijdens de academische viering lichten 5 

sprekers de betekenis van Willems’ veelzijdige 

leven en werk toe:

Presentatie: Frieda Van Wijck 

Meer info over deze dag en het volledige 

project vindt u op www.pieterwillems.eu

SINT-JORIS-WEERT

10.30u I ontvangst met koffie

11.00u I welkom & toespraken

11.30u I onthulling van de gedenksteen aan 

het Biesenhof, Willems’ buitenverblijf

12.00u I feestelijk diner in zaal Cavarelle

LEUVEN

14.00u I onthulling van de gedenksteen aan 

Willems’ stadswoning (Brusselsestraat 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, Veldeke Krink Mestreech, KULeuven - rectoraat & dienst erfgoed en 
cultuur, Davidsfonds Cultuurnetwerk en afdelingen Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee, 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, 
gemeente Maastricht, Peeters Publishers en FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed. 
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