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Eugène Dubois
met het bestuur
van de Stichting
Eugène Dubois
voor het
Ursulinenconvent.

Op de website

museum.ursulinenconvent.com
vindt u informatie over
Museum Het Ursulinenconvent,
een samenwerking van de
Stichting Internationaal Museum
voor Familiegeschiedenis
(Familiemuseum), de Stichting
Afrika Anders en de Stichting

Zalen Eugène Dubois geopend

Eugène Dubois. Het museum is

Niemand minder dan Eugène Dubois opende op zaterdag 27 februari de naar hem
genoemde zalen in Museum Het Ursulinenconvent. Tijdens de openingsceremonie
brak hij in om luidkeels de kwalificaties die over hem de ronde doen te bekritiseren.
Samen met wethouder Gerry Jacobs van de gemeente Eijsden-Margraten onthulde hij
een beeltenis van de jongere Eugène Dubois en hield hij een praatje in de Javazaal,
waar de situatie rondom de opgravingen die hij daar deed, is nagebootst.
Bij gelegenheid van de officiële opening van de zalen, waar over leven en werken van
Eugène Dubois wordt verteld, sprak ook Prof. Dr. Mark Stoneking van het Max Planck
Instituut. Hij is in 2016 houder van de Eugène Dubois wisselleerstoel aan de
Universiteit Maastricht. Voorzitter van de Stichting Eugène Dubois, Joep Geraedts,
maakte in zijn toespraak tevens bekend dat op de campus bij Chemelot het biologisch
laboratorium naar deze beroemde Eijsdenaar zal worden vernoemd. De Stichting
Eugène Dubois is sinds dit jaar een partner in Museum Het Ursulinenconvent.

Ursulinenconvent. De website biedt

gevestigd in het monumentale
u ook informatie over activiteiten en
bijzondere evenementen.

Tweede Paasdag:
Afrikaanse Markt
Gebruiksvoorwerpen, stoffen, maskers,
manden, goede doelen, sieraden,
trommels, hapjes, informatie, slippers,
potten, beelden, muziek, dat zal er
allemaal zijn op de Afrikaanse Markt van
de Stichting Afrika Anders op het terrein
voor Museum Het Ursulinenconvent. Dat
hoort bij een markt als eieren bij Pasen.
Handen schudden, praatje maken, dat
maakt een markt gezellig. En gezellig zal
het worden, tweede paasdag 28 maart
van 12.00 - 17.00 uur. Er is geen entree,
maar een vrijwillige bijdrage zullen we niet
afwijzen. Welkom!
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Tijdelijke tentoonstelling: Dogon
De Dogon is een bevolkingsgroep die leeft in Mali. Ze zijn bekend om hun
kleurrijke gemaskerde dansen en ceremonies en ook om hun monumentale
architectuur. Zij houden er een complexe levenswijze op na.
Zij bouwden hun huizen aan de voet van de steile rotswand van de 150 kilometer
lange Bandiagaraklif, die als een muur van
zuidwest naar noordoost door het
landschap loopt, de grens van een groot
zandsteenplateau dat zich uitstrekt naar
het noordwesten. Deze kliffen hebben de
bevolking honderden jaren beschermd. De
Dogon arriveerden in de Bandiagaraklif
omstreeks de vijftiende eeuw. Ze troffen
daar de toenmalige bewoners, de Tellem,
die vermoedelijk zijn weggetrokken. Wel
hebben de Dogon verschillende elementen
van hun cultuur overgenomen, waaronder
het maken van beelden en maskers. Zij
kennen veel rituelen, in het bijzonder met
betrekking tot de dood. De tentoonstelling zal de bezoeker
meenemen in het boeiende culturele leven van de Dogon.
De tentoonstelling is geopend vanaf 10 april.
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PLACES IN UNIVERSE - UNIVERSAL PLACES: MY GALAXY
Een beeldverhaal in papier
Op 22 mei om 15.00 uur opent in Museum Het Ursulinenconvent de expositie van Petra Poolen. In het Karel
de Grote Paviljoen kunt u de geëxposeerde werken bewonderen. Petra Poolen (Heerlen, 1966) schept haar
eigen papier en bewerkt dit op onnavolgbare wijze.
De geëxposeerde werken van Petra
geven een beeld van haar zoektocht
naar het leven van haar voorouders.
Na bestudering van familieportretten
heeft zij hen vereeuwigd, hen geëerd
met haar werk. Daarbij stelde zij zich
vragen over hoe het was om te leven
in die tijd, welke keuzes zij konden
maken, welke keuzes zij maakten. Wat
was hun doel in het leven? Zelf zegt zij
in haar boek, dat bij gelegenheid van
deze expositie verschijnt: “Hun levens
intrigeren mij. Al deze mensen wonen
in mij. Ze zijn mijn DNA, al vijftig jaar
lang. Ik hen een opdracht en taak: ze
mogen zichtbaar worden”.
Voor haar werk gebruikt Petra de
Japanse techniek van papier maken. In deze manier van papier scheppen, papier gieten heeft zij verder
diverse technieken gebruikt om de levens van haar voorouders vorm te geven in haar universum. Speciaal
voor de vrijwilligers van het museum heeft Petra een afdruk gemaakt van hun eigen voorouder(s) op door
haar geschept papier. Ook deze kunstwerken zijn te zien tijdens de tentoonstelling. In de museumwinkel zijn
gedurende de expositieperiode boekwerken te koop over het werk van Petra.
Tegen betaling van een entreekaartje voor het museum (€7) kunt u de tentoonstelling tot en met september
bewonderen.
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Lezing:
Geschiedenis van Iran; een Perzisch paradigma
Op zaterdag 28 mei wordt een lezing met stille en bewegende beelden gehouden over de
geschiedenis en cultuur van Iran, waarin o.a. wordt verklaard welke denkbeelden over de
eigen geschiedenis worden gebruikt als een zich steeds vernieuwend model voor de koers
van het land.
Het eerste deel behandelt in het kort de geschiedenis van de vroegste periode tot het
heden. Na een pauze wordt in het tweede deel ingegaan op de relatie tussen ontwikkelingen
in de 19e, 20e en 21e eeuw, inclusief een korte film. Het verhaal van de ‘grote geschiedenis’
wordt afgewisseld met een daaraan parallel lopend en soms daarmee versmeltende
familiegeschiedenis.
Aanvang zaterdag 28 mei: 14.00 uur. Toegang tot de lezing is gratis.
Om 17.30 uur bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een op de Perzische keuken
geïnspireerd diner van vijf gangen. Prijs € 25 per persoon.
Zowel voor lezing als diner geldt: aanmelden via info@ursulinenconvent.com of telefonisch
via de balie van het museum: 043-7370202.
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Eugène Dubois Lentelezing:
Over vuur en de vroegste bewoning van Eurazië
Op zondag 13 maart hield prof. dr. Wil Roebroeks,
hoogleraar Archeologie aan de Universiteit
Leiden, de Eugène Dubois Lentelezing.
Charles Darwin noemde ons vermogen vuur te
maken een van de grootste ontdekkingen van de
mensheid en een noodzakelijke voorwaarde om
onze breedtegraden te koloniseren: “When he
migrates into colder climates, he uses clothes,
builds sheds and makes fires; and, by the aid of
fire, cooks food otherwise indigestible” (The
Descent of Man, 1871). Klopt deze conclusie van
Darwin nu nog, bijna 150 jaar later?
Wil Roebroeks is geboren in St.-Geertruid. Hij is Nederlands invloedrijkste archeoloog. Zijn werk strekt zich
uit van de evolutie van menselijke voorouders tot de migratie van Neanderthalers en van de moderne mens
over Europa en de rest van de wereld.

Reünie 2016
Na het grote succes van de reünie van september 2015, toen het Ursulinenconvent 160 oud-leerlingen van
de zusters Ursulinen ontving, kwam al snel de vraag: wanneer is de volgende reünie? De datum is nu
vastgesteld op zondag 11 september. Via de Nieuwsbrief en de website, plus ons adressenbestand van
potentieel geïnteresseerde oud-leerlingen houden we iedereen op de hoogte van het verloop van de
organisatie. Zodra de inschrijving is geopend, hoort u dat van ons. Wij willen die reünie opluisteren met een
expositie van drie of vier oud-leerlingen. Hebt u een hobby en wilt u uw kunsten laten bewonderen door
oud-klasgenoten, laat het ons dan weten via
info@ursulinenconvent.com. Wie weet, bent u wel degene
wier werk wij kunnen bewonderen!

Nieuw in het Ursulinenconvent
Butterfly glas-in-lood creaties
Twee nieuwe huurders hebben zich gemeld in het
Ursulinenconvent. Martin Custers, glas-in-lood kunstenaar
geeft workshops op maat voor beginners en gevorderden.
Martin maakt ontwerpen voor glas-in-lood, Tiffany en
glasmozaïek, hij ontwerpt en adviseert en hij restaureert glasin-lood.
De glas-in-lood creaties van Martin Custers zijn ook te koop in
de museumwinkel van Museum het Ursulinenconvent.
Meer informatie op www.martincusters.wix.com of op de
facebookpagina Butterfly glas in loodcreaties.
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Muziekpraktijk Edith Rutten
Sinds februari is ook de Muziekpraktijk van Edith
Rutten in het Ursulinenconvent gevestigd. Bij haar kan
je vooral terecht voor piano- en (akoestische)
gitaarlessen. Naast reguliere lessen verzorgt Edith ook
diverse workshops voor verenigingen, scholen en
particulieren. Op www.edithrutten.nl vindt u meer
informatie.

Middag van de vluchteling
Op 20 februari was de Wapenkamer goedgevuld. Vijftig mensen waren aanwezig.
Niet om de degens te kruisen, maar om op een serieuze manier stil te staan bij het probleem van
vluchtelingen en vooral bij wat er rond deze actualiteit binnen onze gemeente Eijsden-Margraten
gebeurt.
Als eerste sprak Matje Matheij van de Stichting Wereldwijd in Eckelrade. Zij vertelde over het
scholingsprogramma en over de kisten met gereedschappen die vluchtelingen mee kunnen krijgen
om in hun thuisland een bestaan op te bouwen. En zij had twee gasten meegenomen: een uit
Ghana en een uit Bangladesh. Die vertelden hoe zij in Nederland terecht waren gekomen en over
de lange weg die zij tot en met het scholingsprogramma van Wereldwijd hadden afgelegd.
Na de pauze spijkerde wethouder Bisscheroux het publiek eerst wat bij met cijfers over
vluchtelingen en spitste die toe op de taak voor de gemeente. Groot probleem is dat er in de
gemeente niet veel sociale huurwoningen zijn. Maar de wethouder sprak ook zijn persoonlijke
wens uit om de problemen op te lossen.
Tot slot was het woord aan Ben Dolmans van St.-Joseph, SJSJ-Het Keerpunt. Hij gaf een idee van de
opvang van en het onderwijs aan minderjarige vluchtelingen, die vaak met traumatische ervaringen
te kampen hebben.
De sprekers vulden elkaar goed aan en de aanwezigen hadden alle gelegenheid om vragen te
stellen. Door dit alles was het een goede bijeenkomst. De aanwezigen bleken zeer tevreden over
inhoud, sfeer en gelegenheid. En dat was de bedoeling!

Harry Fekkers gaf Eugène Dubois Zalen een gezicht
Wie zei ook weer dat bestuurders alleen maar kunnen vergaderen?
Natuurlijk heb je die ook heel hard nodig: de voorzitters, secretarissen en
penningmeesters. Museum het Ursulinenconvent herbergt intussen vier
stichtingen die allemaal een zeer kundig bestuur hebben. En die zeer
goed en nauwgezet erop letten dat de activiteiten van die stichtingen
naar tevredenheid worden uitgevoerd. Deze bestuurders zijn ook
vrijwilligers die veel tijd en energie steken in ‘hun’ stichting en, in ons
geval, ‘hun’ museum.
Maar er zijn ook bestuurders die naast hun bestuurlijke capaciteiten
graag met hun handen werken en ervoor zorgen dat met hun creativiteit,
handigheid en inzicht belangrijke stappen in de voltooiing van het
museum kunnen worden gezet. Zo’n vrijwilliger is Harry Fekkers.
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Creatief brein
Een Tukker biedt hier zijn diensten aan als bestuurder en als creatief brein achter de Eugène Dubois Zalen
van het museum. Harry is een bevlogen bestuurder van de Stichting Eugène Dubois. Na zijn loopbaan bij de
Universiteit Twente en laatst bij de Universiteit Maastricht vestigde Harry de aandacht van de Eijsdense
bevolking op het fenomeen Eugène Dubois. “Hij is hier notabene geboren, heeft hier zijn eerste
onderzoeken gedaan en niemand in Eijsden wist van zijn bestaan”.

Stichting
Het lukte hem om samen met andere bevlogen mensen de Stichting Eugène Dubois op te richten om op die
manier het leven en werken van Eugène Dubois in Eijsden op de kaart te krijgen. Het oorspronkelijke doel
van de stichting, om het geboortehuis van Dubois aan de Breusterstraat te kopen en in te richten als
museum, haalde het niet. In Museum Het Ursulinenconvent zag de stichting kans om leven en werken van
deze beroemde Eijsdenaar vorm te geven. “We begonnen met een verhoogde houten vloer om de
niveauverschillen tussen de twee gebouwen op te vangen; later kwam er een Javazaal waarin we de sfeer
weergeven van de tijden waarin Dubois zijn opgravingen heeft gedaan, en konden we een zaal inrichten
waarin over zijn jeugd, zijn ontdekkingen in de Henkeput in het Savelsbos wordt verhaald”.
Apothekerstuin
Een van de pronkstukken van deze ruimten is de Pithecanthropus erectus, een kopie van het door Dubois
zelf gemodelleerd beeld van de mensachtige zoals hij dacht dat deze eruit zou moet hebben gezien. Het geld
voor dit beeld is door crowd-funding verzameld. Een nieuw project waar Harry zich nu voor gaat inzetten is
de apothekerstuin. Volgens een klassiek Oosters ontwerp gaat er een tuin ontstaan met een fontein in het
centrum en daaromheen gegroepeerd oude geneeskrachtige planten die alleen hier in de omgeving kunnen
groeien en bloeien. In de Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij Museum Het Ursulinenconvent, neem dan contact met ons
op via info@ursulinenconvent.com of telefoon 043 737 0202.
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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. Ook ú kunt vriend worden van Museum Het Ursulinenconvent. Voor
slechts € 15 per jaar (of € 25 voor twee personen) krijgt u onbeperkte toegang tot het museum,
ontvangt u (persoonlijk) 10% korting op de museumhoreca, ontvangt u de Nieuwsbrief, wordt u
als een van de eersten op de hoogte gesteld van korte nieuwsberichten van het museum en
ontvangt u uitnodigingen voor openingen en symposia. Een aanmeldingsformulier vindt u op de
website www.museum.ursulinenconvent.com en bij de balie van de museumwinkel,
Breusterstraat 27 in Eijsden.

Afrika Anders op kunstmarkt Heerlen
Afrika Anders zal op 23 april deelnemen aan de kunstmarkt in Heerlen. De kunstmarkt vormt een onderdeel van de
jaarmarkt. Wij zullen er met een stand staan om het museum onder de aandacht van het grote publiek te brengen
en om er Afrikaanse kunst te verkopen.

Een tip van de sluier …….
Reserveer alvast in uw agenda: zaterdag 30 juli vindt in Museum Het Ursulinenconvent
een Museumnacht plaats met als titel: De Nacht van de Ursulinen. Wij nemen u dan graag mee in verhalen over de
nalatenschap van de zusters Ursulinen in Eijsden en verhalen over de diverse afdelingen in het museum.

Kunstkaarten voor het goede doel
Vanaf heden is de museumwinkel een kaartenmolen rijker. Hij is geleverd door Jeanine Kunze van Art Card for
Charity. Deze stichting doneert opbrengsten van de kaartverkoop aan een dertigtal goede doelen, waaronder
bijvoorbeeld het Toon Hermanshuis, de Hospice Trajectum, de Dierenbescherming, Wigwam Vallei Nederland en,
indien u de kaart in onze museumwinkel aanschaft, ook aan de Stichting Museum Het Ursulinenconvent.
De mooi uitgevoerde dubbele kaarten, waarvan vele geschikt zijn om te sturen als bijvoorbeeld wenskaart, zijn in
de museumwinkel te koop voor € 2,50.

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

Museum Het Ursulinenconvent
Breusterstraat 27
6245 EH Eijsden
Tel 043- 7370202
info@ursulinenconvent.com
www.museum.ursulinenconvent.com
www.facebook.com/hetursulinenconvent
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Evenementenoverzicht
27-03
28-03

Concert BELCANTO en LOGO , aanvang 13.00 uur; € 3 pp.; t/m 6 jaar gratis.
Paasbrunch € 18 pp, kinderen € 9 pp. Eieren zoeken met de paashaas om 15.00 uur, gratis
Afrikaanse Markt

10-04

Opening
nieuwe tentoonstelling Afrika Anders: De Dogon
A

30-04 / 01-05

Expositie Kunstkring Eijsden

15-05
22-05

Pinkstermarkt
jaar gratis
Opening expositie Petra Poolen

28-05

Lezing over Iran (gratis, wel aanmelden via info@ursulinenconvent.com)

04-06

Foto-expositie Afrika Anders

08-06 / 14-06

Argentijnse kunstenaars werken in Museum het Ursulinenconvent

11-06 / 12-06

Persian Art Market (PAM)

18-06

Kaomptloore filmvoorstelling

19-06

Eugène Dubois Zomerlezing: Prof. Dr. Philip van Peer (Leuven)

12-07 / 03-09

Workshops beeldhouwen Afrika Anders

17-07

Optreden Musique Complète

30-07

Museumnacht

11-09

Reünie leerlingen van de zusters Ursulinen

18-09

Eugène Dubois Herfstlezing: Prof. Dr. George Maat (Leiden)

24-09

Kaomptloore filmvoorstelling

25-09

Concert Stichting Chrisjteijn

01-10

Autorally Visé

23-10

Concert Stichting Chrisjteijn

29-10 / 13-11

Expositie Stichting Chrisjteijn

05-11

Congres Genetische Genealogie (Zonen van Adam II)

19-11

Kaomptloore filmvoorstelling

20-11

Juwelen- en accessoiresmarkt

20-11

Concert Stichting Chrisjteijn

27-11

Afrikaanse Mis

10-12 / 11-12

Kerstmarkt

14-12

Expositie Afrikaanse Kerststallen

18-12

Eugène Dubois Winterlezing

18-12

Kaomptloore filmvoorstelling
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