
Internationaal  Congres  ‘Tempeliers’ 
Historische en archeologische aspecten  over Tempeliers en Hospitaalridders

met internationaal gerenommeerde sprekers zoals 
Prof. Denys Pringle, Prof. Malcolm Barber en Dr. Helen Nicholson en 

verscheidene andere historici en archeologen uit binnen- en buitenland.

Vrijdag 12 en Zaterdag 13 september 2008

IEPER

Meer info en programma op: www.tempeliers.be

VSTH vzw.



Op 12 en 13 september 2008 organiseert de Vereniging voor de 
Studie over de Tempeliers en Hospitaalridders vzw (VSTH) een 
internationaal congres over de Tempeliers en de Hospitaalridders, 
in samenwerking met de Stad Ieper en met de Erfgoedcel van Ieper. 
Dit tweedaags congres gaat door op verschillende locaties in het 
historische centrum van Ieper en lokt sprekers van internationaal 
niveau uit verschillende landen. Diverse aspecten over Tempeliers en 
Hospitaalridders worden door historici en archeologen voorgesteld 
aan alle belangstellenden. 

Programma en tarieven
Ticket 1: Vrijdag 12/09 (Eng-Fr) •  25 euro
•	 Bernard Schotte, Fighting the King of France: Templars and Hospitallers in the Flemish Rebellion of 1302; 

Kristof Papin, The Knights Hospitaller in Flanders and their domain at Elverdinge; Filip Hooghe, The Trial 
of the Templars in the County of Flanders and its aftermath; Maxime Goepp, La tour maîtresse en Orient; 
historische stadswandeling; receptie in het Kruitmagazijn.

Ticket 2: Zaterdag 13/09 (Eng-Fr-Ned) •  35 euro
•	 Jean Roefstra, De Tempeliers in Nederland, een archeologische en historische aanpak; Filip Hooghe, Het 

einde van de Tempeliers in het graafschap Vlaanderen en zijn nasleep; Thomas Delvaux, Frères croisés et 
croisés frères : l’implication lignagère dans le monde croisé; Prof. Denys Pringle, Castles and Churches 
of the Templars in Syria and the Holy Land; Thierry Leroy, Hugues de Payns et des débuts des Templiers 
dans la région de Troyes; Bernard Schotte, Tempeliers en Hospitaalridders in de Vlaamse Opstand in 
1302; Dr. Helen Nicholson, Women in the Military Orders; Prof. Malcolm Barber, From heroes to 
heretics: the sudden demise of the Templars in the early fourteenth century; receptie in de Lakenhallen.

• Optie: Op zaterdagmiddag kan u deelnemen aan het uitgebreid buffet, samengesteld door restaurant ‘De 
Waterpoort’ uit Ieper. Dit gaat door in de Foyer van de Lakenhallen. (25 EUR apart bij het ticket 2 of 3 te 
betalen).

Ticket 3: Combiticket voor vrijdag 12/09 en zaterdag 13/09 •  55 euro
•	 Alle	voordelen	van	ticket	1	en	ticket	2.

Aanbod op beide dagen
•	 Koffie	en	frisdrank.
•	 Deelname	aan	alle	lezingen.
•	 Informatiemap	met	stadsplan,	programma	van	de	dag,	samenvattingen	van	alle	lezingen,	voorstelling	van	

elke spreker met literatuurlijst, tijdslijn met de geschiedenis van de Tempeliers en balpen Stad Ieper.
•	 Deelname	aan	de	receptie.

Kortingen
Korting	voor	reguliere	leden	van	VSTH	vzw:	2	EUR	voor	ticket	1	of	ticket	2	•	5	EUR	voor	ticket	3.
Korting	voor	e-leden	van	VSTH	vzw:	1	EUR	voor	ticket	1	of	ticket	2	•	3	EUR	voor	ticket	3.

Inschrijvingen :
Wie aan het congres wil deelnemen en/of lid wil worden van VSTH vzw. kan zich inschrijven via e-mail aan  
jan.hosten@leicon.be. Gelieve de volgende zaken te vermelden: keuze voor ticket 1, 2 of 3, bent u lid van 
VSTH vzw, neemt u deel aan het buffet op zaterdagmiddag.
Overschrijven kan op rekening (KBC) 738-0250850-30 met vermelding van uw naam, adres en keuze voor 
ticket 1, 2 of 3.


