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Waar komen wij vandaan?Waar komen wij vandaan?
URSULINENCOMPLEX Plannen voor Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis ontmoeten veel steun

door Vikkie Bartholomeus

H

Een museum voor familie-
geschiedenis. Het is een van
de opties voor de toekomst
van het Eijsdense Ursulinen-
complex. Waar ooit de zus-
ters resideerden, kun je dan
stambomen bestuderen.

H et is bijna too good to be
true. Op een steenworp
afstand van het Ursuli-
nencomplex in Eijsden

ligt het geboortehuis van Eugène
Dubois, de man die in 1891 het
schedelkapje vond van de Pithe-
canthropus erectus of javamens (de
rechtop lopende aapmens), die te-
genwoordig tot de Homo erectus
wordt gerekend. Daarmee was hij
eigenlijk de grondlegger van de ge-
nealogie. Een museumdirecteur
kan er alleen maar van dromen.
„Waar komen wij vandaan? Dat is
de vraag die iedereen zich stelt”,
zegt Leo Barjesteh van Waalwijk
van Doorn. Niet voor niets werkt
hij nauw samen met de Stichting
Eugène Dubois aan plannen om in
het Ursulinenklooster een Interna-
tionaal Museum voor Familiege-
schiedenis te vestigen. Een plek
waar familiebanden, stambomen
en genetica centraal staan. Van de
oermens via de Germanen, Kelten
en Romeinen tot je achternichtje.
Barjesteh: „We willen de afkomst
van de mens tonen vanaf het begin
van de mensheid, in familiaal ver-
band. Want in principe zijn we alle-
maal familie van elkaar.”
Het moet een kruising worden tus-
sen een traditioneel museum en
een modern kenniscentrum. Er
komt bijvoorbeeld een beeldbank
met een miljoen portretten en een
CSI-achtig laboratorium voor
DNA-onderzoek. Onderwijs en
onderzoek op het gebied van de
genealogie en genetica krijgen een
plek in het complex. Het museum
wordt ingedeeld in 24 modules,
later nog eventueel uit te breiden.

Van heraldiek tot evolutie, van
stamboom tot mythologie. Want
zelfs de Griekse goden hebben
voorouders en afstammelingen.
Barjesteh heeft een indrukwek-
kende lijst van mensen uit zijn net-
werk die achter zijn plannen staan.
Zoals rector magnificus van de Uni-
versiteit Maastricht Gerard Mols en
Joep Geraedts, hoogleraar en hoofd
van de afdeling klinische genetica
van het AZM.
Maar ook Charles Dumas, hoofd-
conservator Oude kunst en Icono-
grafie van het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie is
lid van de raad van advies, net als
onderzoeker Carla van Beers die
ooit voorstelde om van Paleis Soest-

dijk een museum voor familie-
geschiedenis te maken.
Uiteraard is het hem al meerdere
malen gevraagd: hoe kun je in deze
tijd van culturele verschraling een
museum beginnen? Simpel. Door
niet afhankelijk te zijn van subsi-
dies. Er wordt eigen geld geïnves-
teerd en er komt een dikke hypo-
theek. Een commerciële tak is daar-
om noodzakelijk. Vandaar dat de
BV Eysden Convent wordt opge-
richt, die op de bovenste verdiepin-
gen congressen gaat organiseren. Er
komen ongeveer vijftien kamers
waar congresgangers kunnen over-
nachten. Het museum bestrijkt de
hele begane grond, inclusief een
museumcafé. De receptie kan tege-

lijkertijd dienst doen als ‘gemeente-
contactpunt’, waar inwoners pas-
poorten kunnen halen of geboor-
tes en overlijdens kunnen laten re-
gistreren. Burgerzaken die naadloos
aansluiten op het genealogische
thema. Verder wordt nog bekeken
of ook de VVV een plek op de bega-
ne grond kan innemen. Andere be-
staande gebruikers, zoals Stichting
Eijsdens Verleden, mogen blijven.
Sterker: Barjesteh hoopt op een
vruchtbare wisselwerking en ver-
wacht ook een behoorlijke econo-
mische spin-off voor ondernemers
in de omgeving. Het Internationaal
Museum voor Familiegeschiedenis
ziet zichzelf niet als de plek bij uit-
stek voor genealogisch onderzoek.

„We zullen zorgen voor goede on-
line verbindingen, zodat wat digi-
taal beschikbaar is te doorzoeken
is. Maar als je echt goed wilt onder-
zoeken, moet je de archieven in.”
De openingsexpositie – gepland in
januari 2014 – staat al vast: Karel de
Grote. In dat jaar is het 1200 jaar ge-
leden dat Karel de Grote overleed.
Die moet op zijn vele reizen tussen
Aken, Tongeren, Luik en Nijmegen
vele malen door Eijsden zijn geko-
men. En het Verdrag van Meerssen,
dat nazaten van Karel de Grote te-
kenden en dat feitelijk het ontstaan
van Duitsland en Frankrijk beteken-
de, is niet in Meerssen getekend
maar in het plaatsje Aspide aan de
Maas, oftewel: Eijsden.
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