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Geachte Heer, Mevrouw, 

 

Wij nodigen u vriendelijk uit voor onze volgende activiteit op donderdag 15 juni om 

15.00 uur in het “ Vlaams Ontmoetingscentrum” De Gulden Spoor “. 

 

          ALS DE MUREN VAN DE BEGIJNHOVEN KONDEN SPREKEN 

 

                                    HISTORICUS MICHEL NUYTTENS 

 
Michel Nuyttens ( Izegem 1948 ) is archivaris en historicus . In “ Kwezeltjes dansen niet “ vertelt 

hij over de tot nu toe weinig bekende aspecten van de rijke religieuze geschiedenis van Vlaanderen. 

Nuyttens werd dokter ( 1978) in de geschiedenis aan de KU Leuven. Sinds1973 is hij verbonden 

aan het Rijksarchief, thans als waarnemend hoofd van het departement Vlaanderen, met zetel in 

Kortrijk. 

 

Andere functies zijn : redacteur van het jaarboek van de Franse Nederlanden.Docent aan de West –

Vlaamse school voor bestuursrecht ( 1994-2008). Docent in het kader van “ Universiteit Vrije tijd 

(2006 tot heden). Docent vzw Amarant( centrum voor Artistieke Confrontatie. 

Bestuurslid van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. 

 

Michel Nuyttens duikt met u de religieuze geschiedenis van Vlaanderen in. 

Vooral in de 17
de

 en 18
de

 eeuw waren er veel kwezels.Wat onderscheidt hen van Begijnen? 

Hadden ze ook een maatschappelijke functie? Wie waren hun voorbeelden en hoe kwamen ze aan 

hun wereldvreemde reputatie ? 

 

Een fascinerende cursus over godsdienstbeleving in de 17
de

 en 18
de

 eeuw. 

 

Al in het prille begin van het christendom, kozen vrouwen en mannen er bewust voor om ongehuwd 

te blijven en hun leven in dienst te stellen van God , zonder daarvoor in een klooster te treden. 

Ook vandaag leven er nog zo’n dertig kwezels in ons land, die een intens geestelijk leven leiden 

buiten de kloostermuren. 

 

Een niet te missen voordracht ! 

 

DONDERDAG 21 SEPTEMBER : 

 

                                “ BIG BROTHER” IN HET MIDDELEEUWSE BRUGGE 

 

                                                     JEAN –LUC MEULEMEESTER 

 
                                                                   Informativa vzw 

                                  Maatschappelijke zetel: Kapelaanstraat 5 – 8310 Brugge 


