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Nieuw tijdschrift  
 

De Kovel / Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland is een nieuwe periodiek die 
vanaf januari 2008 – in vijf afleveringen per jaar – verschijnt. Het blad is het orgaan van het 
samenwerkingsverband tussen Vlaamse en Nederlandse abdijen en priorijen van benedic-
tijner- of cisterciënzersignatuur. Als publieks- en bewaartijdschrift hoopt het een vaste plek te 
verwerven in het hart van de spirituele beleving van zowel bewuste christenen als ernstige 
zinzoekers. De term ‘kovel’ – die verwijst naar het kleed dat de monniken in de bidplaats 
boven hun habijt dragen – attendeert immers op de mantelzorg die de benedictijnse familie 
verschuldigd is aan al wie op zoek gaat naar betrouwbare spirituele paden.  
 

Elk nummer van De Kovel bevat een stevig dossier waar meerdere auteurs in artikels en 
diepte-interviews een thema uitdiepen en toelichten. Dit beschouwende deel vindt zijn om-
kadering in columns en cursiefjes die op subtiele wijze de monastieke traditie aan de actu-
aliteit koppelen. Luchtig zijn ook het steeds terugkerende beeldverhaal over een woestijn-
spreuk en de reportage die uitnodigt om een denkbeeldige reis te ondernemen langs abdijen 
uit de Lage Landen. Rubrieken voor berichten en actuele onderwerpen ontbreken evenmin.  
 

De redactie van De Kovel wordt geleid door Dirk Hanssens osb (hoofdredacteur) en Guerric 
Aerden ocso (adjunct-hoofdredacteur). Andere redacteuren zijn Rafaël Roelofs ocso, Marc 
Loriaux osb, Renaat Steel ocso, Aad Lindeman osb, Bert Claerhout, Maria van Mierlo en 
illustratrice Davide Meindersma. Het redactieadres (waar ook boeken ter recensie verwacht 
worden) is: Mechelsestraat 202, BE-3000 Leuven (e-mail: redactie@dekovel.org).  
 

Een abonnement op De Kovel kost € 28 (studenten: € 20; steun: € 40) en kan aangevraagd 
worden op het administratieadres bij zr. Rafaël Roelofs ocso, Raadhuisstraat 26, NL-5056 HD 
Berkel-Enschot (e-mail: administratie@dekovel.org). Meer informatie op www.dekovel.org, 
waar tevens een e-formulier beschikbaar is voor wie zich wenst te abonneren. 
 

 
 


