MUSEUM HET URSULINENCONVENT
Eijsden

Nieuwsflits mei 2020
Museum in Coronatijd
Het museum ...
Het museum gesloten, lezingen en concerten afgelast.
Het valt allemaal zeker niet mee en er is veel verdriet.
Toch hebben we in het museum niet stilgezeten. Een
paar vrijwilligers zijn, met het in acht nemen van
de maatregelen rond de corona-uitbraak, toch doorgegaan in het verder ontwikkelen van het museum.
Zo is er vanaf februari gewerkt aan twee nieuwe
elementen in de Hal van Migratie: een douanehuisje
om de bijzondere collectie paspoorten van
Prof. Mr. Dr. G.R. (René) de Groot te huisvesten en
beter tot hun recht te laten komen, en een ‘Chinese
vooroudertempel’ om de indrukwekkende geschiedenis van familietradities en van respect voor voorgeslacht en familie zoals die zich in China ontwikkeld
hebben te vertellen.
In juni hoopt het museum weer voorzichtig open
te kunnen gaan en dan kunnen deze ‘exposities in een
nieuw jasje’ bezocht worden.
Intussen is een ander klein team bezig met het uitwerken
van een protocol voor museum- en museumwinkelbezoek
voor het komende half jaar, zodat zowel bezoekers,
leerlingen uit het basisonderwijs en vrijwilligers zich weer
gezamenlijk en veilig in het Ursulinenconvent kunnen
ophouden en van het museum genieten. Voordat wij
opengaan zullen we middels een nieuwsflits dit protocol
met u delen.
Een warme groet aan u allen in de hoop u weer
spoedig gezond en vrolijk in het museum te kunnen
verwelkomen!
Staf en vrijwilligers
Museum Het Ursulinenconvent,
Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis
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Onmisbare vrijwilliger Frans Heijnen werkt, zoals immer,
gestadig door in het museum.

AfgelopenweekoverleedmijngoedevriendVincentvanderBurg,dieookeen
goedevriendvanhetmuseumwas.HetLiber Amicorum datChristophten
HoutedeLangeenikvoorhemsamenstelden(Honderd Schiedamse Families,
gepubliceerdin2010)wasdedirecteinspiratiebronomeenmuseumvoor
familiegeschiedenisopterichten.VanafhetbeginafsteundeVincentditidee
enthousiastenhijaarzeldegeenogenbliktoenikhemvroegzittingtenemen
indeRaadvanAdvies.
Indelaatstedagenvanzijnlevenmochtikgelukkignogintensiefcontactmet
hemhebbeninverbandmethetafrondenvanzijnderdeenlaatstedeelinde
serieVan der Burg – Uit alle windstreken tezamen gekomen.Vrijdag17apriljl
vernamhij,notabeneopzijnverjaardag,totzijnschrikenmetnamedievan
zijndirecteomgeving,dathijnogmaareenpaardagentelevenhad.Diedagen
heefthijgoedbesteed,metkinderen,kleinkinderenenmetzijnlievetweede
echtgenoteMariannevandeNadort.
HoewelhetlevenvanVincentopheteerstegezichtnietzoavontuurlijklijkt
– hijwerdop17april1945geboreninhethuisKersbergenlaan17teZeisten
overleedop29aprilvanditjaarinditzelfdehuis,nugenummerd35– heeft
MrDrVincentvanderBurg
hijeenuitzonderlijkrijkenvollevengeleid,waarvandebetekenisindepaar
(1945-2020)
regelshieraanhemgewijdbijlangenanietgoedtotuitingkomt.Nazijn
gymnasiumopleidingaanhetSt.WillibrorduscollegeKatwijk‘DeBreul’teZeist
Voorstudievoorhetgeschilderdportret
volgdeeenrechtenstudieaandeKatholiekeUniversiteitteNijmegendiehij
aangebodendoorzijnechtgenoteter
in1971afronddemeteenpromotie.Tot1975bleefhijalswetenschappelijk
gelegenheidvanzijn65steverjaardaginde
medewerkeraandieuniversiteitverbondenterwijlhijtevensalsadvocaaten
OranjerievanHuisDoorn25juni2010.
procureurwerkzaamwasbijhetkantoorKramerenBijkerkteUtrecht.
NaenigejarenHaagseervaringopgedaantehebbenalsadministrateurdirectieWetgevingenandereJuridische
Aangelegenheden(WJA)bijhetMinisterievanEconomischeZakenvolgden19intensievejarenvanlidmaatschap
vandeTweedeKamerderStaten-Generaal(1979-1981,1982,1982-1998)(CDA-fraktie).Hetwasindieeerstejaren
vanzijnkamerlidmaatschaptoenikhemleerdekennen.Graagnodigdehijmijuitommethemteluncheninhet
restaurantvandeTweedeKamertoenikookeensoortprivékantoortjehadinDenHaag,inhetRijksarchief
(nuNationaalArchief).Gedisciplineerd,geordendenonvermoeibaaralshijwaskonhijzijnpolitiekeloopbaan
combinerenmeteenzeertoegewijdvaderschap(tweezonenentweedochters),vooralnaheternstigeongeval
vanzijneersteechtgenoteMarianneKokkeenhaarlatereoverlijden,toenhijerinfeiteaanvakelijkalleenvoorstond.
Endaarbleefhetnietbij.Eennietaﬂatendestroompublicatieskwamuitzijnpen,opjuridisch,staatkundig,maar
vooraloplokaal-historischengenealogischvlak.Hijbekleeddetalvanmaatschappelijkeenkerkelijkefunctiesen
ookdegenealogischewereldliethijproﬁterenvanzijnuitmuntendebestuurlijkekwaliteiten;o.a.alslidvan
hetHoofdbestuurvandeNederlandseGenealogischeVereniging(1986-1992),voorzittervanhetKoninklijk
NederlandschGenootschapvoorGeslacht-enWapenkunde(1998-2002),lidvandeRaadvanToezichtvanhet
CentraalBureauvoorGenealogie(1999-2004),voorzittervandeStichtingGenetischeGenealogieinNederland
(2011-2020)enlidvandeRaadvanAdviesvandeStichtingInternationaalMuseumvoorFamiliegeschiedenis
(2012-†).Zijntoewijdingenkundigheidblevennietonopgemerkt,zowerdhijo.a
benoemdtotRidderindeOrdevanOranje-Nassau,RidderindeOrdevande
NederlandseLeeuw,CommandeurindeOrdevandeH.PausSylvesteren
CommandeurindeOrdevanhetH.GrafvanJeruzalem.
Alsvriendenzekerookalsbelangstellendadviseurzullenwehemnodemissen.
WewensenMarianne,zijnkinderenenkleinkinderenveelsterkte.
Toenhijmijvorigjaarzijnmanuscriptvoorhetthansterpersegaandeboektoestuurde
hadhijbijdecolofongenoteerdFINIS CORONAT OPUS.
Hoebijzonderklinkendezewoordennu.
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