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Brecht en zijn humanisten 
 
Wie humanisme zegt, denkt aan Da Vinci, Galilei, Erasmus, Mercator, Dodoens, …. 
 
Maar er waren natuurlijk nog veel meer humanisten, van wie we de namen niet kennen - 
zelfs al komen ze uit eigen streek - en die ondanks hun verdienstelijk werk, de 
schoolboekjes niet hebben gehaald.  
 
Het Kempisch Museum te Brecht bewaart documentatie over vier humanisten, die in 
Brecht zijn geboren. Custos, Mudaeus, Lessius, jonker van der Noot, zij waren in hun 
tijd en binnen hun vakgebied toonaangevende figuren.  
 
De 450ste verjaardag van het overlijden van een van hen, de jurist Gabriel Mudaeus 
(+1560), zal in Brecht worden herdacht in april 2011, o.a. met een tentoonstelling in het 
Kempisch Museum. 
 
Deze tentoonstelling is voor de medewerkers van het Kempisch Museum de aanleiding 
om de Brechtse humanisten eens extra in de kijker te zetten. Aangezien het humanisme 
ook aan bod komt binnen de eindtermen van het secundair onderwijs, werden twee 
lespakketten rond de Brechtse humanisten samengesteld, speciaal voor deze leerlingen.  
Deze lespakketten zijn gebaseerd op de vaste collectie rond het humanisme van het 
museum. Daardoor kunnen deze lessen heel het jaar door gebruikt worden en naar wens 
aangevuld worden met of vervangen worden door een bezoek aan het Museum.  
 
Vanaf april, bij de opening van de tentoonstelling, zullen de bezoekers eveneens een 
inleiding krijgen via een hedendaagse mediapresentatie. Hieraan wordt nu nog volop 
gewerkt.  
 
De lesteksten zelf, met achtergrondinformatie voor de leerkracht, verschijnen 
binnenkort al op onze website. 
 
Groepsbezoeken worden steeds op voorhand aangevraagd,  liefst ongeveer een maand 
vooraf, via kempmus@hotmail.com 
 
Toegangsprijzen: 
Individuele bezoekers: 2 € (kinderen tot 12 jaar gratis)  
Groepsbezoeken: 30 € (tot 15 pers.); per persoon meer : + 2 € 
Schoolbezoeken basisschool: scholen van Brecht gratis; andere: 1 € per leerling  
Schoolbezoeken secundaire school: 2 € per leerling  


