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Activiteit:  Lezing door Funs Patelski over  

 Limburgse Verwantschappen 
  

Wanneer: maandag 5 november om 19.30 uur 

Locatie: Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG  Roermond 

 

Roermond, 16 oktober 2018 

 

 

Geachte leden van de LGOG-kring Roermond en donateurs van de Stichting Rura,  

 

Het LGOG Kringbestuur organiseert in samenwerking met de Stichting Rura de achtste 

lezing in 2018. Funs Patelski zal spreken over Limburgse Verwantschappen. 

 

Na ongeveer twintig jaar genealogisch onderzoek werd op 2 maart 2012 op Château Sint-Gerlach 

te Valkenburg aan de Geul het boek “Limburgse Verwantschappen. Bijzondere familierelaties 

gebaseerd op de kwartierstaat Van der Cruijs-Gilissen” gepresenteerd. Het boek werd geschreven 

in opdracht van Marie-Anne van der Cruijs-Gilissen uit Eijsden. 

 

Aan de hand van dit onderzoek en de totstandkoming van het 

boek worden de aanwezigen meegevoerd in de wereld van het 

genealogische onderzoek. De basisbegrippen worden kort 

toegelicht. Hoe breder en dieper men duikt in iemands 

voorouderschap (kwartierstaat), hoe meer onderlinge 

verwantschappen men kan aantonen en bewijzen. 

 

Speciaal voor de presentatie in Roermond is ook gezocht naar 

verwantschappen tussen bekende persoonlijkheden met 

Roermondse voorouders of banden met Roermond, zoals Max 

Verstappen, Eva Crutzen, Louis Raemaekers, Jo Cals, de 

Roermondse bisschoppen onder wie mgr. Harry Smeets en 

anderen.  

Uiteraard wordt speciaal aandacht besteed aan verwantschappen van Pierre Cuypers. Had hij 

bijvoorbeeld adellijke voorouders?  
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Na de pauze komt genetische genealogie aan de orde. Er wordt stilgestaan bij de rol van 

genealogie in de Worm-studie, een academisch onderzoek van cardiologe dr. Rachel ter Bekke 

naar erfelijke factoren bij mensen met hartritmestoornissen en plotselinge hartstilstand. Het 

onderzoek staat onder leiding van prof. dr. Paul Volders, cardio-geneticus aan MUMC.   

 

Zie https://hartenvaatcentrum.mumc.nl/de-worm-studie. 

 

 

 

Funs Patelski werd geboren te Valkenburg (L.) op 19 september 1947. In Roermond kreeg hij een 

vierjarige beroepsopleiding handzetten (typografie). Na zijn diensttijd volgde een opleiding 

genealogie bij de Roermondse genealoog Edmond 

Delhougne. Hij woonde een tiental jaren in de 

Pierre Cuypersstraat en werkte een gelijke periode 

voor het Instituut voor Genealogie en 

Streekgeschiedenis.  

In de periode 1984-2014 was Funs Patelski als 

zelfstandig genealoog werkzaam en tevens 

genealogisch correspondent van het Rijksarchief, 

thans Regionaal Historisch Centrum in Limburg te 

Maastricht. Daarna werd hij hoofd- en 

eindredacteur van het Limburgs Tijdschrift voor 

Genealogie. Hij werd als genealoog lid van een team van onderzoekers dat wetenschappelijk 

onderzoek verricht naar de erfelijke factoren bij mensen met hartritmestoornissen en plotselinge 

hartstilstand.  
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Voor het voorjaar van 2019 staan nog niet alle lezingen vast. De eerste vindt plaats op: 

- 4 februari: Frans Verhagen over jhr. mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck 

https://hartenvaatcentrum.mumc.nl/de-worm-studie

