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Museum Het Ursulinenconvent 

Dit is de officiële naam voor het 
museum aan de Breusterstraat 27 in 
Eijsden. In dit Museum zijn twee 
musea gehuisvest: het Internationaal 
Museum voor Familiegeschiedenis en 
Afrika Anders. Daarnaast vindt u in het 
Ursulinenconvent het museumcafé  
De Ursulinen, het VVV-servicepunt en 
de museumwinkel. 
Intussen is de Stichting Eugene Dubois 
ook officieel betrokken geraakt bij 
Museum Het Ursulinenconvent.  

In deze nieuwsbrief vindt u een korte 
opsomming van evenementen uit het 
eerste jaar van ons bestaan en een 
voorlopige activiteitenagenda voor 
2016. U zult zien, de agenda is al goed 
gevuld met publieke evenementen. 
Ongetwijfeld zal dit overzicht 
regelmatig worden aangevuld. Op 
onze website 
www.museum.ursulinenconvent.com 
vindt u steeds de meest actuele 
informatie. 

Museum het Ursulinenconvent  
Nieuwsbrief januari 2016 

 

Onze eerste nieuwsbrief 

 

Nieuwe website 

 

Museum het Ursulinenconvent 

heeft een nieuwe website. 

Daarmee is de oude website van 

het Familiemuseum vervangen. Via 

de nieuwe website 

museum.ursulinenconvent.com 

vindt u informatie over het 

Internationaal Museum voor 

Familiegeschiedenis 

(Familiemuseum) en de Stichting 

Afrika Anders. Beide musea 

werken nauw samen en etaleren 

zich in hetzelfde gebouw (Het 

Ursulinenconvent). De website 

biedt u ook informatie over 

activiteiten en bijzondere 

evenementen. 
 

 

Met deze eerste Nieuwsbrief van Museum Het Ursulinenconvent willen wij u alle 
goeds toewensen voor 2016. We hopen u in dit nieuwe jaar regelmatig te 
ontmoeten. Deze Nieuwsbrief is een uiting van onze  goede voornemens. Wij zijn 
in 2014 begonnen met de opbouw en inrichting van het museum, in 2015 
hebben wij hier hard aan doorgewerkt en in 2016  gaan wij er alles aan doen om 
het museum verder te vervolmaken. Wij gaan u hierover via de Nieuwsbrief zo’n 
drie tot vier keer per jaar informeren. Wij hebben hiervoor een adressenbestand 
opgebouwd uit onze bestaande relaties, zelf gezocht naar namen en adressen 
van mensen en organisaties die, zo denken wij, belangstelling kunnen hebben 
voor nieuws over het Museum. Mochten wij dit verkeerd hebben ingeschat, laat 
het ons weten. Dan verwijderen wij uw naam uit de verzendlijst.  

http://www.museum.ursulinenconvent.com/
http://www.museum.ursulinenconvent.com/
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Vrienden van Museum Het Ursulinenconvent 

 
Om het Museum te 
ondersteunen is een Stichting 

Vrienden van Museum Het Ursulinenconvent in 
het leven geroepen. Deze stichting wil fondsen 
vergaren om Het Ursulinenconvent te 
ondersteunen bij het uitbouwen van de collectie 
en het organiseren van evenementen. De heer 
Jo Ritzen (oud-minister en oud-voorzitter van 
het College van Bestuur van de Universiteit 
Maastricht) is voorzitter, de heer Willy Janssen 
(oud gemeenteambtenaar) is secretaris, 
mevrouw Marie-José Haemers (internationaal 
ondernemer) is penningmeester. Het bestuur 
bestaat verder uit de leden Gerry Jacobs 
(wethouder gemeente Eijsden-Margraten) en 
André Spauwen (oud-wethouder gemeente 
Eijsden) en de eerw. Zuster Josephine Clemens 

(oud-directrice van de Ursulinen 
Huishoudschool). De Stichting dient veel 
vrienden te gaan vinden, die samen willen 
bijdragen aan het in standhouden en 
ontwikkelen van Het Ursulinenconvent. 
Iedereen kan vriend worden. Voor slechts 15,- 
euro per jaar (of 25,- euro samen met een 
partner) krijgt u onbeperkte toegang tot het 
museum, ontvangt u de Nieuwsbrief,  wordt u 
als één van de eersten op de hoogte gesteld van 
korte nieuwsberichten van het museum en 
ontvangt u uitnodigingen voor openingen en 
symposia. Een aanmeldformulier vindt u op de 
website (www.museum.ursulinenconvent.com) 
en bij de balie van de museumwinkel, 
Breusterstraat 27 in Eijsden. 

Evenementen uit 2015 
Prijzen en subsidies
In januari werden wij tot onze grote blijdschap 
uitgeroepen tot meest innovatieve toeristische 
onderneming van 2014. Deze VVV-prijs werd ons 
toegekend op basis van een aantal criteria, zoals 
vernieuwende opzet, originaliteit en, heel 
belangrijk, de grote rol die onze vrijwilligers spelen 
bij de opbouw en het onderhoud van het museum. 
 
Van het Hulpfonds Preuvenement mochten wij een 
subsidie in ontvangst nemen die gebruikt wordt voor het realiseren van de expositie Koloniale Waren.
 
Afrika Anders 
In de zomer van 2015 opende Afrika Anders zijn deuren bij Museum Het Ursulinenconvent. 
De vrijwilligers en het bestuur van het voormalige Afrika Centrum uit Cadier en Keer vonden een mooie 
huisvesting op de tweede verdieping van het Ursulinenconvent. Afgelopen zomer vond de eerste 
Afrikaanse Markt plaats en konden amateurbeeldhouwers onder leiding van drie professionele 
beeldhouwers uit Zimbabwe in de tuin van het museum gedurende vier weken werken aan hun eigen  

beeld. Deelnemers en 
docenten waren erg 
enthousiast over de 
workshops. Zodanig dat er 
volgende zomer een 
nieuwe serie workshops is 
gepland.  Meer informatie 
hierover leest u via de 
website en de Nieuwsbrief. 

 

 

 

http://www.museum.ursulinenconvent.com/
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Reünie oud-leerlingen 
Op 6 september ontving het Museum zo’n 
160 dames die vroeger hun schooltijd 
hadden doorgebracht bij de zusters 
Ursulinen. Het was een dag vol 
herinneringen, foto’s en adressen 
uitwisselen.  
De foto’s die op deze dag zijn gemaakt zijn 
terug te vinden op: 
http://www.ursulinenconvent.com/nl/reunie 

 
Lezingen, bijeenkomsten en voorstellingen  
In 2015 bood Het Ursulinenconvent podium voor diverse activiteiten zoals voor de Stichting Eugène 
Dubois in samenwerking met het Studium Generale van de Universiteit Maastricht, Het Jubiliumconcert 
van Stichting Chrisjteijn, Get Culty en het Kunstcafé van de Gemeente Eijsden-Margraten, de huiskamer 
van Eijsden, concerten en uitvoeringen van LOGO, Cinema Kwartet, Musique Complète, Belcanto, 
Vocalgroup 2enjoy, congressen van The International Qajar Studies Association en van de Vakgroep 
Genetica en Celbiologie van de Universiteit Maastricht.  
Het afgelopen jaar heeft de Stichting Koamptloore uit Eijsden vier keer een filmvoorstelling 
georganiseerd in de kapel van het museum. De laatste voorstelling vond plaats op 20 december. Toen 
werd The Little Prince vertoond. 
 

Nieuwe aanwinsten in 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pithecanthropus erectus  
Dankzij crowdfunding is het de Stichting Eugène Dubois gelukt een 
replica te laten vervaardigen van de Pithecanthropus erectus (de 
Javamens): de 'missing link' die de Eijsdense wetenschapper Eugène 
Dubois  eind negentiende eeuw had gevonden op Java. Eugène 
Dubois had een eerste reconstructie al in 1900 gemaakt. De Pieth, 
zoals hij in de wandelgangen is gaan heten, heeft een mooie plaats 
gekregen in de Javazaal. De Stichting Eugène Dubois is bezig in deze 
ruimte de sfeer te creëren die doet denken aan de 
ontdekkingstochten van Dubois. 

 
Eugène Dubois   

Detectivespel 
Er is een dode man gevonden … Alles wijst op 
een misdrijf… En u kunt het oplossen! Het 
Detectivespel kunt u spelen met een groep van 
maximaal 25 mensen. In groepjes van 4-5 
personen krijgt u informatie over de zaak. U 
speurt door het hele museum naar 
aanknopingspunten. Alle facetten van het 
museum geven informatie. U zoekt via 
Heraldiek, Genealogie, DNA, Afrika naar de 
dader. Deelname aan het spel kost € 10 per 
persoon. Informatie: tel. 043 7370202 of 
info@ursulinenconvent.com  

Beeldschermen 
In de zaal van de Iconografie  is een opstelling 
van 12 beeldschermen gereed gekomen 
waarbij bezoekers zelf portretten kunnen 
selecteren en op die manier een eigen 
expositie maken. Inmiddels heeft het 
Familiemuseum de beschikking over meer dan 
140.000 foto’s, al dan niet gedigitaliseerd. 
Met onze vrijwilligers wordt nu hard gewerkt 
om alle foto’s zodanig in een systeem te 
zetten, dat zij via deze beeldschermen 
zichtbaar zijn, voorzien van informatie over 
die persoon. 

http://www.ursulinenconvent.com/nl/reunie
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Tijdelijke Exposities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verloskunde door de eeuwen heen 
Aanleiding voor deze tijdelijke expositie was de 
verlostas en de kasboeken van mevrouw Vaes. Zij was 
als verloskundige in Eijsden en omgeving werkzaam 
tussen 1927 en 1961. De kinderen van mevrouw Vaes 
gaven aan het museum enkele historische 
instrumenten en de kasboeken waarin mevrouw Vaes 
al die jaren bijhield welke kinderen door haar op de 
wereld zijn geholpen, in bruikleen. De verloskundigen 
die ná mevrouw Vaes werkzaam waren in Eijsden en 
omgeving hebben ook hun bijdrage geleverd aan deze 
expositie. Mevrouw Purnot, werkzaam tussen 1961 en 
1994 heeft haar verlostas met inhoud ter beschikking 
gesteld. Ook de Academie voor Verloskunde Maastricht 
van Zuyd Hogeschool heeft een aantal objecten ter 
beschikking gesteld. Verder was er aandacht voor 
diverse geboortegebruiken en rituelen rondom 
geboorte en doop. Inmiddels is de expositie afgelopen. 
Voorwerpen uit deze expositie gaan nu deel uitmaken 
van de vaste collectie van het museum, in de kamer 
Cultuur van het Leven.   

Een schitterend Isolement 
Schrijfster Olga Majeau presenteerde haar bij Quirido verschenen boek ´Een schitterend Isolement´ en 
gaf daarmee het startschot voor een tentoonstelling over de hoofdrolspelers uit het boek en de 
familiegeschiedenis die zij daarin beschrijft.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposities  
Ook hebben enkele bijzondere evenementen plaatsgevonden. Met de Kunstkring Eijsden organiseerden 
wij een grote expositie van de bij de kring aangesloten kunstenaars. Er is een Persian Art Market 
geweest, waar diverse in Europa wonende Iraanse kunstenaars exposeerden. Ook hebben een week 
lang Argentijnse kunstenaars in het museum gewerkt met het thema ‘familie’. Lex van Wijk maakte voor 
deze gelegenheid een kunstwerk dat een permanente plaats heeft gekregen in het museum. Andere 
tijdelijk exposities waren Perzische Fotografie door Kamran Najafzadeh, Ausflug ins Honigtal door Sabine 
Raatschen, Jubileumexpositie van de Stichting Eijsdens Verleden.   
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Verkoopexpositie
Gedurende de maand september vond in de 
kapel van het museum het Ursulinenconvent 
een vernissage plaats van schilderwerken van 
Jetty Janssen-de Kreij. Mevrouw Janssen 
overleed vorig jaar aan de gevolgen van MS. 

Haar echtgenoot, Willy Janssen is een trouwe 
vrijwilliger van het museum. De expositie, 
waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het 
Museum en het Ronald McDonaldhuis in 
Maastricht was een  postuum eerbetoon. 

Koloniale Waren 
In 2016 start een nieuwe tijdelijke expositie met 
als titel ‘Genot van over de Grens, Productie, 
handel en smokkel in koffie, thee, tabak, 
chocolade en andere koloniale waren’.  

Vanuit het perspectief van familiebedrijven door 
de jaren heen laten wij zien hoe dit zich heeft 
ontwikkeld en welke aspecten bij deze 
ontwikkeling van belang zijn geweest. 

 
Familiebanden en papierkunst 
In mei 2016 laat papierkunstenaar Petra Poolen zien 
hoe zij familie en familierelaties vastlegt in haar 
papierkunst.  
 

Vrijwilligers 
 
 
 
 
 
 
 
Petemoei Lydia 
Even voorstellen: Lydia Feijs. 59 jaar jong en 
sinds vele maanden een zeer gewaardeerde 
vrijwilliger. Lydia zocht iets om omhanden te 
hebben en kwam informeren of zij iets kon doen 
in de museumwinkel of zo. ‘Dat kon,’ lacht ze. 
‘Of ik de dag erna misschien mee kon gaan naar 
Valkenburg.  Daar stond in het museum Land 
van Valkenburg een oude apotheek die naar 
Eijsden ging verhuizen. Zo gezegd zo gedaan. 

Samen met Wilma, Fabian, Bjorn en Joep 
hebben we een hele ochtend potjes en flesjes, 
met en zonder inhoud ingepakt en naar Eijsden 

Het Museum het Ursulinenconvent draait op de grote 
inzet van veel vrijwilligers. Om u een beeld te geven 
van deze groep portretteren wij in iedere 
Nieuwsbrief enkelen ervan. Lydia Feijs, en de 
mannen van de Elektra bijten het spits af. 
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vervoerd. En toen de apotheekkasten er 
eenmaal waren heb ik meegeholpen om ze 
mooi te boenen en de potjes en flesjes een 
mooie plaats te geven. Het is zo mooi 
geworden! Prachtig. Ze noemen me hier de 
petemoei van de apotheek. Ik heb zelfs al mijn 
eerste rondleiding gegeven. Leo had wat 
gegevens over de apotheek voor mij op papier 
gezet en ik heb, met knikkende knieën, een 
groep mensen erover verteld. Er bleek ook een 
oud-apotheker in de groep te zitten. Hij heeft 
mij wel fijn geholpen met de dingen die ik  niet 
wist. Pff, dat was toch spannend.’ 
Inmiddels heeft Lydia ook haar waardevolle 
diensten laten zien bij het inrichten van de 
eerste kortdurende expositie van het museum: 

De Vroedvrouw; over geboorten en 
geboortegebruiken. 
‘Als oud-kraamverzorgende kon ik hier ook mijn 
ei wel kwijt. Wat was dat leuk, al die spullen 
waar ik vroeger mee gewerkt heb, die sfeer 
rondom geboorten, geweldig! Bij de opening 
van de tentoonstelling was ook TV Maas en 
Mergelland aanwezig. Toen heb ik ook voor de 
televisie verteld over mijn verleden als 
kraamverzorgster. Je maakt heel wat mee als 
vrijwilliger hier!’ 
Ook zien we Lydia vaak in de Museumwinkel. 
Op maandag is haar vaste dag. ‘Maar ik loop 
heel vaak binnen, hoor, zegt ze. ‘Er is altijd wel 
iets te doen in het museum.’ 

 
De mannen van de Elektra 
Wiely en Frans vormen een technisch tandem. 
Wiely Philippens uit Eijsden is een vrijwilliger 
van het eerste uur. ‘In mijn eentje ben ik 
begonnen met het nalopen van de elektriciteit. 
Zorgen dat overal in de expositieruimten de 
juiste verlichting kwam en dat vitrinekasten 
verlicht werden. En nog steeds is het niet af.’ 
Hulp kwam in de persoon van Frans Philippens 
uit Beek. Hij bezocht het museum uit interesse, 
was op zoek naar zijn eigen stamboom. En wat 
doe je dan als je hier meer over wilt weten? 
Juist, je bezoekt het pas geopende 
Internationaal Museum voor 
Familiegeschiedenis in Eijsden. ‘Dat was een 
heel interessant bezoek,’ blikt hij terug. Toen ik 
in de museumwinkel aan de praat raakte met de 

mensen daar, maakte ik de opmerking dat er 
nog heel wat werk aan de winkel was. Dat werd 
volmondig beaamd. Voor ik het wist was ik 
ingelijfd in het corps vrijwilligers.’ 
Frans en Wiely werden met elkaar in contact 
gebracht en wat bleek: hun beider grootvaders 
waren broers van elkaar. Dat maakt hen dus 
achterneven! Ook in de genen zijn 
overeenkomsten te vinden. Beiden volgden 
dezelfde soort opleiding, hadden vergelijkbare 
werkkringen en doen nu dus samen 
vrijwilligerswerk in het Museum het 
Ursulinenconvent. Zoek je roots, vind je familie! 
De komende tijd zijn de neven Philippens nog 
wel druk bezig in het museum. Voor technische 
mensen, voor handige mensen, voor mensen 

die hun handen willen 
gebruiken is er altijd plaats. 
Inmiddels hebben beide 
heren versterking gekregen 
van Haisam Chapo, die in het 
kader van zijn inburgering en 
oefening van de Nederlandse 
taal, zijn kennis en kunde, die 
hij heeft opgedaan aan een 
universiteit in Syrië, graag ter 
beschikking stelt van het 
museum. 
 
Geïnteresseerd in 
vrijwilligerswerk? Neem 
contact op met het Museum 
het Ursulinenconvent via: 
vrijwilliger.muc@gmail.com 

mailto:vrijwilliger.muc@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2keWd_5DKAhWGsxQKHX03CW4QjRwIBw&url=http://www.vuurwerkvermaak.nl/vuurwerk-info/fop-scherts-vuurwerk/sterretjes&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNGr7v9SR_uyHwCepp2N86orU7kwoQ&ust=1452025645187926


 

7 

 

      

 

Activiteitenoverzicht 2016 
 

Datum Activiteit 
 29-01 Kunstcafé 

20-02 Vluchtelingendag door Afrika Anders 
 

13-03 Eugène Dubois Lezing 
 

19-03 Bridge Drive 
 

28-03     2
e
 Paasdag Afrikaanse Markt 

 
10-04 Opening nieuwe tentoonstelling Afrika Anders 

 
30-04 / 01-05 Expositie Kunstkring Eijsden 

 
22-05 Opening expositie Petra Poolen 

 
04-06 Foto Expositie Afrika Anders 

 
08-06 / 14-06 Argentijnse kunstenaars werken in Museum het Ursulinenconvent 

 
11-06 /  12-06 Persian Art Market 

 
19-06 Eugène Dubois Lezing 

 
12-07 / 03-09 Workshops beeldhouwen Afrika Anders 

 
17-07 Optreden Musique Complète 

 
30-07 Museumnacht 

 
18-09 Eugène Duboislezing 

 
20-11 Juwelen- en accessoiresmarkt 

20-11 Chrisjteijn  

27-11 Afrikaanse Mis 
 

11-12 Kerstmarkt 
 

14-12 Expositie Afrikaanse Kerststallen 

18-12 Eugène Duboislezing 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

Museum Het Ursulinenconvent 
Breusterstraat 27 
6245 EH Eijsden 
Tel 043- 7370202 
 
info@ursulinenconvent.com 
www.museum.ursulinenconvent.com 
www.facebook.com/hetconvent/ 

Colofon 
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Museum Het Ursulinenconvent 
en zal vier maal per jaar verschijnen. 
Stelt u het niet langer op prijs om deze 
Nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u zich 
afmelden door een mail te sturen naar 
nieuwsbrief@ursulinenconvent.com 
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De Ursulinen 

Deze dagen in Museumcafé De Ursulinen een driegangenmenu voor €25,50 

Koolrabisalade met gegrilde paprika 

Varkenshaas met eendenlever, rode wijnsaus  en rosevalaardappels 

Moderne appelcrumble 

Voor reserveringen: 043 7370202 

De Ursulinen 


