
Benedictine Centre for Liturgical Studies at Radboud University, Nijmegen 

The Benedictine study of liturgy has a strong tradition in the Low Countries. The Faculty of 

Philosophy, Theology, and Religious Studies at Radboud University in Nijmegen and the St. 

Willibrord Abbey in Doetinchem have now founded the new Benedictine Centre for Liturgical 

Studies (BCL) to continue and develop this tradition through academic, ecclesial and cultural 

projects. 

“An interdisciplinary approach to worship as a ritual practice of the church is important for 

the BCL. The combination of Liturgical Theology, Ritual Studies and Monastic Spirituality is 

unique,” says Thomas Quartier, director of the Centre and himself a Benedictine monk. “We 

hope to serve the Dutch monastic family, the churches and the social institutions with 

research and education. Several projects have already started, and the BCL provides many 

lectures and courses.” 

The abbey and the university both offer excellent international networks within which the 

research and education of the BCL can be embedded. BCL is furthermore closely related to 

the Benedictine University Sant’ Anselmo in Rome, with which it will co-ordinate a yearly 

Summer Course. There also exists a close link with the Liturgical Institute of KU Leuven: the 

Flemish tradition and practice of Liturgical Studies is an important inspiration for the BCL’s 

work in the Netherlands. 

For further information, contact the director: T.Quartier@ftr.ru.nl 

 

Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen 

De benedictijnse studie van de liturgie heeft in de Lage Landen een sterke traditie. De 

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiestudies van de Radboud Universiteit in Nijmegen 

en de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem hebben nu het nieuwe Benedictijns Centrum voor 

Liturgische Studies (BCL) opgericht om deze traditie door middel van academische, kerkelijke 

en culturele projecten voort te zetten en verder te ontwikkelen. 

“De interdisciplinaire benadering van de liturgie als rituele praktijk van de kerk is binnen het 

BCL belangrijk. De combinatie van Liturgische Theologie, Rituele Studies en Monastieke 

Spiritualiteit is uniek,” zegt Thomas Quartier, directeur van het Centrum en benedictijner 

monnik. “Wij hopen om daardoor de Nederlandse monastieke familie, kerken en sociale 

instituties door onderzoek en onderwijs te kunnen ondersteunen. Een aantal 

onderzoeksprojecten is al begonnen en er worden veel lezingen en cursussen aangeboden.” 

Zowel de abdij als de universiteit ontsluiten een uitstekend internationaal netwerk voor het 

onderwijs en onderzoek van het BCL. Het centrum is nauw verbonden met de benedictijnse 

universiteit Sant’ Anselmo in Rome, waar een jaarlijkse zomercursus wordt aangeboden, die 

vanuit het Centrum mede gecoördineerd wordt. Daarnaast is er een directe link met het 

Liturgisch Instituut van de KU Leuven: de Vlaamse traditie binnen Liturgische Studies is een 

belangrijke inspiratie voor de werkwijze van het BCL in Nederland. 

Voor nadere informatie, neem contact op met de directeur: T.Quartier@ftr.ru.nl 


