
Stappenplan en timing voor het 5de internationaal colloquium van 

het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 

 

 

‘Vorming van monastieke landschappen? Domeinbeheer door 
religieuze instellingen in Noordwest Europa tussen de 12de en 

de 18de eeuw’ 
 

 

 

Voortraject 

 

Het volledige voortraject werd gefinancierd met middelen uit de dagelijkse werking van 

het Abdijmuseum Ten Duinen 1138. Dit omvat hoofdzakelijk, personeelskosten (uurloon, 

verplaatsingskosten), communicatie met sprekers (mail, telefoongesprekken en 

briefwisseling)… 

Overzicht: 

 

2009-2010 - zoeken naar partners voor de organisatie van het colloquium mbt 

domeinbeheer zoals aangegeven in de beleidsnota van het Abdijmuseum Ten Duinen 

1138 voor de periode van 2009-2014 ifv het realiseren van een grotere wisselwerking 
tussen het museum en de acadaemische wereld.  

Partners werden gevonden in de universitaire onderzoeksgroepen Conventus en Corn. 

Corn (comparative rural history of the North Sea Area) – www.corn.ugent.be – o.l.v. 
Prof. Dr. Erik Thoen (Universiteit Gent) 

Conventus – www.conventus.ugent.be 

 

2010 - Afstemmen van de inhoud van het colloquium mbt domeinbeheer van de 
Duinenabdij 

 

Dit proces werd binnen de werkgroep wetenschappelijke werking van het Abdijmuseum 

op gang getrokken. Daarna werd om advies en feedback gevraagd aan leden van de 

wetenschappelijke adviesraad die binnen landschapsgeschiedenis en –archeologie actief 

zijn. Dit resulteerde tot een meer verfijnde indeling en leverde meteen ook een aantal 
kandidaat-sprekers op. 

 

2010 – Opmaak begroting werkingsjaar 2011, waarbij extra aandacht gaat naar middelen 

voor de organisatie van het colloquium. 

 

2011 - Afstemmen van de inhoud van het colloquium mbt domeinbeheer van de 

Duinenabdij. Vervolgens werd contact opgenomen met potentiële sprekers voor het vijfde 

colloquium. Dit gebeurde in de maanden december 2010 en januari 2011. Blijkbaar een 

onderwerp dat verschillende onderzoekers bezig houdt. Mede dankzij de steun van onze 

wetenschappelijke partners Conventus en Corn, slaagden we er vrij vlug in om de 

sprekers vast te leggen. Begin februari hadden we het volledige programma en de titels 

van de bijdragen binnen. Enkele onderzoekers (Dr. James Bond en Prof. Grenville Astill) 
uit Engeland hebben zelfs hun agenda gewijzigd in functie van het colloquium. 

 



Overleg dagvoorzitters mbt  verloop van de twee congresdagen en het optimaliseren van 

de interactie tussen sprekers en deelnemers – hierbij werd het voorstel geopperd om te 

werken met ‘discussents’, mensen die de lezing aandachtig volgen of op voorhand 

doornemen, vervolgens vragen afvuren om de discussie op gang te trekken. (uit te 

werken in maart) 

 

Stappenplan en timing mbt uitwerking project 

 

Maart 2011 – juni: Inhoudelijke voorbereidingen aansluitend op het voortraject 

overleg binnen wetenschappelijk team van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138, leden van 

de wetenschappelijke adviesraad, leden van de partners (Conventus & Corn) – eindpunt: 
Colloquium in oktober 

 

Maart 2011 – oktober: overleg met de sprekers mbt bijdragen aan het colloquium. 

- Overleg sprekers en toelichting mbt doorgegeven richtlijnen voor het 

colloquium   

- Synopsis van de verschillende lezingen wordt aan het Abdijmuseum bezorgd 
tegen 15 april 2011 

- Sprekers die ingaan op het domein van de vroegere Duinenabdij komen 

geregeld samen in de maanden maart, april, mei en juni 

- Eind juni hebben de sprekers die dieper ingaan op het domein van de 

Duinenabdij een synthesetekst klaar waarin de opbouw van de verschillende 

lezingen verwerkt zit en eventuele vragen naar sprekers mbt hun onderzoek 
op andere domeinen.   

- Eind juni wordt tekst door het Abdijmuseum bezorgd aan alle sprekers van het 
colloquium 

 

Maart 2011 – oktober: praktische schikkingen mbt de organisatie van het colloquium  

- Dit omvat verschillende praktische acties, gaande van opstellen van drukwerk, 

voorbereiden mailing naar de verschillende doelgroepen, opvolgen 

inschrijvingen en betalingen, redactie van de colloquiummap, samenstellen 

van de colloquiummap, aanmaken deelnemerslijsten en pasjes, voorbereiding 

presentaties, voorbereidingen Abdijhoeve Ten Bogaerde, verzekeren van 
onthaal en omkadering tijdens het colloquium. 

- Praktische schikkingen voor de uitgenodigde sprekers, voorzien van 

accommodatie (overnachtingen, plaatselijk transport tussen hotel en de 

Abdijhoeve Ten Bogaerde… ), Promotie via universitiare onderzoeksgroepen 

Conventus en Corn als partners van het Abdijmuseum bij dit 5de internationaal 
colloquium 

- Voeren en opvolgen promotie via diverse kanalen 

 

12-14 oktober 2011: 5de internationaal colloquium mbt domeinbeheer door religieuze 

instellingen in Noordwest Europa tussen 12de en 18de eeuw 

- 12 oktober: keynote-lecture door Dr. James Bond (GB) om 19.00 u 

- 13 oktober: Abdij in het landschap o.l.v. dagvoorzitter Prof Dr. Steven 

Vanderputten (UGent/ universitaire onderzoeksgroep Conventus) 

- 14 oktober: Impact van de abdij op het landschap o.l.v. dagvoorzitter Prof. Dr. 
Erik Thoen (UGent / universitaire onderzoeksgroep Corn)  

 

Oktober  2011 – maart 2012: afhandeling van het 5de internationale colloquium 



- Tegen 7 november bezorgen de sprekers hun bijdragen voor de akten van het 

colloquium aan het wetenschappelijke team van het Abdijmuseum Ten Duinen 
1138 

- November – december 2011: eindredactie op de bijdragen door het 

wetenschappelijke team van het Abdijmusem Ten Duinen 1138 

- Eind december: geredigeerde bundel wordt aan de uitgever van het jaarboek 

van het Abdijmuseum bezorgd 

- Januari 2012 – begin maart: akten gaan in druk (omvat o.m. drukproeven, 

nalezen, drukken) 

- Maart 2012: Jaarboek wordt bezorgd aan alle sprekers, deelnemers en de 
abonnees 

 

November 2011 – juni 2012:  

- Verwerking van alle gegevens ifv opmaak verantwoordingsverslag voor 
eventuele subsidies 

- Uiterlijk drie maand na afloop van het project wordt het 

verantwoordingsverslag bezorgd aan de subsidiërende administratie.  

 

 


