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Activiteit:   Lezing door Funs Patelski over  
  “Limburgse verwantschappen” 
 

Wanneer:  26 september 2019 om 19.30 uur 
Locatie:   Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 te Sittard 

 

 

Let op! De ingang van de zaal ligt wat verstopt achterin het flatgebouw. Staande met het gezicht 
naar de markering Oda Park, 685-917, gaat U de direct rechts gelegen doorgang in. Na ca. 40 m. 
bevindt zicht rechts een glazen schuifdeur met daarop aangebracht de tekst “lezing LGOG”. 

 

Wij zijn allemaal familie van elkaar is een meer gehoorde relativerende opmerking wanneer iemand die 
zijn stamboom onderzoekt aan vrienden trots verteld over zijn verwantschap met een bekende persoon. 
Dat is zo, wij zijn allen elkaars verre neven en nichten. De vraag is echter of wij een specifieke 
verwantschap ook kunnen aantonen en bewijzen? Daarvoor  is uitvoerig genealogisch onderzoek nodig, en 
dan nog blijft het vinden van een aantoonbare verwantschap meermaals een illusie.  
 
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 door mij 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 Sittard-Geleen is ook gezocht naar verwantschappen tussen bekende 
persoonlijkheden met voorouders uit deze gemeente. Wie zijn er aantoonbaar familie van Toon Hermans, 
Emile Mastenbroek, Jean Nelissen alias ‘De Neel”, Pierre en Maxime Verhagen, Benny Lindelauf, Francine 
Houben, de heilige pater Karel Houben, en anderen. En wie is er zoals familie met b.v. Geert Wilders, André 
Rieu en Max Verstappen, om enkele bekende Limburgers te noemen? 



 
Momenteel wordt gewerkt aan Limburgse Verwantschappen deel 2 dat zal gaan over voorouders en 
familiebanden van onder meer bekende wetenschappers, hoogleraren en politici, allen met Limburgse 
roots. De eerste resultaten zijn veel belovend. 
Tenslotte zal aandacht besteed worden aan genetische en klinische genealogie. Genealogisch onderzoek in 
combinatie met DNA-onderzoek is een belangrijke methode om verwantschappen vast te stellen. Bij het 
ontrafelen van familierelaties van mensen met een ernstige erfelijke genetische afwijking, die schadelijk 
kan zijn voor hun gezondheid , neemt genealogisch onderzoek een steeds belangrijkere plaats in.  
 
Funs Patelski werd geboren te Valkenburg (L.) op 19 september 1947. Na zijn diensttijd volgde hij een 
opleiding genealogie bij de Roermondse genealoog Edmond Delhougne. Hij werkte een tiental jaren als 
genealogisch onderzoeker voor het door Delhougne opgerichte Instituut voor Genealogie en 
Streekgeschiedenis, tegenwoordig de Edmond Delhougne Stichting te Roermond.  
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. Hij is 
redacteur het van Limburgs Tijdschrift voor Genealogie waarvan in de periode 2012-2018 hoofd- en 
eindredacteur. In 2013 werd hij in Maastricht (+MUMC) als genealoog lid van een team van onderzoekers 
dat wetenschappelijk onderzoek verricht naar de erfelijke factoren bij mensen met hartritmestoornissen 
die onder meer kunnen leiden tot een plotselinge hartstilstand bij jonge mensen. Het onderzoek, genaamd 
Worm-Studie (naar het grensriviertje de Worm), staat onder leiding van de cardiologen prof. dr. Paul 
Volders en dr. Rachel ter Bekke.  
 
Voor zijn verdiensten voor de genealogie is Funs Patelski in 2016 onderscheiden met de Limburgse 
Genealogische Prijs, de Edmond Delhougne Penning , die binnenkort ook zal worden uitgereikt aan de 
genealoog en heraldicus Piet Severijns uit Belgisch Limburg. 
 
Rob Pernot, voorzitter     Helmi van Bergen, secretaris  
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