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Gezin en Maatschappij
– de bevrijding van Limburg 1944-1974 –

Op 12 september 1944 begon de bevrijding van Nederland in
Limburg met het binnentrekken door geallieerde troepen van
Mesch en vervolgens Eijsden, Mheer en Noorbeek. Op 13 en 14
september volgde de bevrijding van Maastricht. In de weken en
maanden hierna werd Nederland bezuiden de grote rivieren 
bevrijd. Vanwege de verloren Slag om Arnhem zou het tot de over-
gave van de Duitse troepen in Nederland duren voordat het
gehele land bevrijd was. Enkele vooraanstaande politici en den-
kers hadden net zoals een aantal verzetsmensen gedurende de
Duitse bezetting plannen gesmeed om Nederland na de oorlog
ook te bevrijden van de gelaagdheid en verzuiling en daarmee
veronderstelde politieke stroperigheid die de jaren voorafgaande
aan de oorlog gekenmerkt hadden. Ondanks die plannen en hoop
zou deze bevrijding pas daadwerkelijk plaatsvinden na jaren van
zogenaamde 'wederopbouw'.
Bij de expositie ‘Zoeker op Limburg’ (Limburgs Museum,
1994-1995) met fotowerk uit de jaren vijftig van de fotograaf Cas
Oorhuys (1908-1975) schreef Ton van Reen: “In onze grijze wereld
gebeurde nooit iets. Het was of het leven altijd al zo geweest was
en de verwachting was dat het ook altijd wel zo zou blijven. We
leefden in een tijdperk van herstel van wat er in de oorlog verloren



was gegaan. IJverig bouwden we de wereld van voor de Tweede Wereld-
oorlog opnieuw op, net zo rooms en net zo benepen. (. . .)”.
“Maar”, zo vervolgde Van Reen, “iets van de aanstormende jaren zestig
wordt al zichtbaar: twee meisjes zitten in de vensterbank van een
café, vrolijk lachend roken ze een sigaretje; twee meisjes en een
jongen zwemmen gezellig samen in het Meijels kanaal, zich niet storend
aan de oekaze dat de heren rechts van de brug behoren te zwemmen,
en de dames en kinderen links.” “Volgens onze moderator, kapelaan
Geurts, ligt dat aan het moreel verval van de mensen in Zuid-Limburg”,
schreef Van Reen in zijn begeleidende tekst. “Het fatsoen heeft er veel te
lijden door alle vreemdelingen die in de mijnen zijn komen werken.”
[Bron: Han van Gestel, Volkskrant, 14 januari 1995].

Expositie ‘Gezin en Maatschappij;
de bevrijding van Limburg 1944-1974’.
Locatie: Gang eerste verdieping, Museum Het Ursulinenconvent.
Datum: tot de zomer van 2020.

Entree: Met museumtoegang.

Fototentoonstelling ‘De schijn van onschuld’,

Unieke foto’s uit de Tweede Wereldoorlog

Hoe ontspanden Duitse soldaten zich tijdens de Tweede Wereldoorlog?
Waarvan maakten zij foto’s? En kloppen de gemaakte beelden wel met
de werkelijkheid? Op zaterdag 26 oktober om 16.00 uur opende in de
kapel van het museum de fototentoonstelling ‘De Schijn van Onschuld’,
waarin nog nooit eerder vertoonde foto’s uit privécollecties van Duitse 
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soldaten belicht worden. Ter gelegenheid van de opening sprak 
historicus Dr Paul Bronzwaer over de in Duitsland lang 
gekoesterde vermeende onschuld (wat betreft oorlogsmisdaden)
van de Wehrmacht, en sprak de curator van deze expositie, de
kunsthistoricus Shayan Barjesteh van Waalwijk van Doorn BA over
fotografie in het Duitsland van de jaren ’30 en ’40. 

Datum: tot 31 december 2019.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: Met museumtoegang.

Allerzielenviering

Het St. Christinakoor houdt dit jaar een Allerzielen herdenking om
dierbaren te gedenken met het laten branden van een kaarsje. 
De Vroenhofzangers, Edith Rutten en Bart Nio, hopen met deze 
viering alle aanwezige mensen een sfeervolle avond te geven. 
Met zang onder leiding van Edward Berden en Danny Gorissen.
Tevens worden er sfeervolle gedichten voorgelezen.

Datum: 2 november.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: vrij.

Festival Vocallis: Ontmoetingen en Uitdagingen:

Paul van Loo en Yvo Rosbeek

VROUW: Een eindeloos thema…Hoe veel melodieën, gedichten,
liedjes zijn gecomponeerd en geschreven om de fascinatie voor de
vrouw vast te leggen? Hoe veel liedteksten bevatten alleen al in de
titel de voornaam van een vrouw? 
Voor Ivo Rosbeek en Paul van Loo was het in ieder geval geen
moeilijke opgave om een aantal prachtliedjes uit hun eigen 
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repertoire of uit andermans composities te vinden om het fenomeen
VROUW in al haar facetten te bezingen.
Met drie jonge musiciennes gaan ze samen spelen, in een bijzondere setting en
combinatie. Om gezamenlijk iets te spelen, om eventueel solo iets te spelen, om in
allerlei combinaties iets te spelen.
Deze drie talenten zijn:
• Eline Hensels (cello)
• Carmen Huppertz (saxofoon, lid van de Koninklijke Oude Harmonie uit Eijsden,

‘de Blôw’)
• Liesbeth Rompelberg (fagot, lid van de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile uit

Eijsden, ‘de Roej’)
Samen gaan ze op zoek naar nieuwe muzikale wegen. Een creatief proces met

een nog onduidelijke, maar zeker spannend muzikale uitkomst.

Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: € 19,-

Excellent concerten Peter Caelen: Xin Wang en Florian Koltun

Het pianistenpaar Xin Wang en Florian Koltun treedt zowel samen als individueel op
in heel Europa en Azië. Beide pianisten gaven concerten op prestigieuze podia als
de Alte Oper Frankfurt, de Berlijnse Philharmonie, Schloss Elmau en Ningbo 
Concert Hall. Xin Wang soleert daarnaast met talloze orkesten, waaronder de 
Berliner Camerata, de Kammerphilharmonie St. Petersburg en Symphonieorchester 
Aachen. Xin Wang en Florian Koltun zijn tevens veelgevraagde juryleden bij 
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internationale concoursen. Ze geven eveneens veel masterclassen, zowel in 
Europa als in China.
Deze avond staan werken van Mozart, Brahms, Debussy, Rossini en Schubert 
op het programma.

Aanvang: 20,00 uur
Locatie: Kapel Sterre der Zee
Entree: € 22; tot 27 jaar € 12.

Concert Chrisjteijn: Ludovique

Hij is geen rockzanger, popzanger of singer-songwriter.
Hij is niet klassiek, funk of jazz en ook geen dance.
Hij is geen van allen en aan de andere kant alles tegelijk.
Ludovique (Luc Devens) is een vocale duizendpoot, een zanger met een 
ongelofelijke inhoud en dynamiek, met een bereik van meer dan vier octaven.
In het theaterconcert ‘The Naked Singer, genoemd naar zijn gelijknamige 
debuutalbum, draait alles om deze bijzondere stem.
Ludovique experimenteert, graaft en improviseert. De ene keer met hemelse, 
sensuele en soms breekbare klanken, de andere keer rauw en krachtig. 
Dit alles doorspekt met humor en zelfspot.
Samen met topgitarist Jan Formannoy speelt en bewerkt hij eigen werk maar 
interpreteert op zijn bekende onnavolgbare wijze ook nummers van anderen 
zoals Sting, Jeff Buckley, Paolo Nutini en Queen.
Laat u betoveren door ‘The Naked Singer’. Een pure, intense muziekervaring!

Aanvang: 16.00 uur
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Entree: € 15.

Opus 16 concerten: Michelle Powell

Pianiste Michelle Powell verzorgt dit concert zelf.
Zij speelt werken van Chopin, Ravel en Mendelssohn.

Locatie: Kapel Sterre der Zee,
Museum Het Ursulinenconvent.
Aanvang: 19.30 uur.
Entree: € 17; kinderen: €7,- en familie: € 40,-.

€2 korting waneer je kaarten reserveert via:
opus16concerten@gmail.com 
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Nieuws voor de vrienden

Graag willen wij u informeren over een belangrijke wijziging in de organisatie-
structuur van Museum Het Ursulinenconvent – Internationaal Museum voor 
Familiegeschiedenis per 1 januari 2020.

Besloten is om bestuur en activiteiten van de Stichting Vrienden van Museum 
Het Ursulinenconvent (de vriendenstichting) over te zetten naar de Stichting 
Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis.
Aan dit besluit liggen de volgende punten ten grondslag:

1. De vriendenstichting was ooit separaat opgezet omdat de samenwerkende
partij Afrika Anders een eigen vriendenstichting had. De noodzaak tot een 
separate stichting is met het eindigen van de samenwerking met die stichting
destijds eigenlijk niet meer aanwezig.

2. De vriendenstichting kon zelf geen (Culturele) ANBI-status krijgen omdat de
door de vriendenstichting te ontvangen gelden bedoeld zijn voor de Stichting
Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis, die zelf al een (Culturele)
ANBI-status heeft.

Gezien de twee vorige punten werd de bestuurlijke last van een derde stichting
als overbodig gezien.

Wat verandert er niet voor Vrienden?

U weet:
Als Vriend van Museum Het Ursulinenconvent betaalt u per kalenderjaar € 15 
(€ 25 voor een paar) en heeft u gedurende dat jaar
• onbeperkt gratis toegang tot het museum
• ontvangt u de digitale Nieuwsbrief van Museum Het Ursulinenconvent
• wordt u als een van de eersten geïnformeerd over nieuwe wetenswaardig-

heden
• en ontvangt u uitnodigingen voor diverse activiteiten die georganiseerd worden

in het museum.

Wat verandert er wel voor Vrienden?

Met het opheffen van de Stichting Vrienden van Museum Het Ursulinenconvent is
ook de automatische incasso van uw bijdrage vervallen. Wij vragen u dan ook uw
vriendschap met Museum Het Ursulinenconvent te continueren en uw bijdrage
over te maken op rekeningnummer NL42INGB0006468000 van de Stichting 
Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis. 

De Stichting Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis is een Culturele
ANBI (RSINnummer: 852424334), waardoor donaties aftrekbaar zijn voor de 
belasting!

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben ingelicht. Mocht u toch meer 
informatie willen, dan bent u altijd welkom om contact met ons op te nemen. 
Dat kan telefonisch op 043 3730202 of via het nieuwe e-mailadres:
vrienden@ursulinenconvent.com.


