
 

257 
 

 
 

Lezing: Limburgse Verwantschappen 
 

Voordracht met diapresentatie door Funs Patelski 
  
Op dinsdag 29 januari 2013 om 20uur in 
Cafe oud Sumpelveld, Irmstraat 23 zal Funs 
Patelski een lezing verzorgen over genealogie 
(waar komen wij vandaan, wie zijn onze 
voorouders, hoe hebben zij geleefd) 
Ook zal hij aandacht besteden aan het door 
hem uitgebrachte boek Limburgse 
verwantschappen. 
De voordracht met diapresentatie gaat over het 
ontstaan van dit boek waaraan ruim 20 jaar 
gewerkt is. Gaande het onderzoek bleek al snel 
dat Gerard en Marie-Anne van der Cruijs 
voorouders gemeen hadden met prominente 
personen als b.v. de componist César Franck, 
Toon Hermans, Georges Simenon en Maxime 
Verhagen. Dit maakte ons nieuwsgierig naar de 
voorouders van andere bekende personen. 
Uiteindelijk was er voor dit boek onderzoek 
verricht naar de voorouders van meer dan 150 
prominenten, aanvankelijk met het doel 
gemeenschappelijke voorouders te kunnen 
aantonen met Gerard en Marie-Anne van der 
Cruijs, maar al gauw vooral ook naar de onderlinge bloedbanden tussen al die prominenten. 
 
De resultaten zijn verbazingwekkend. Er blijkt sprake te zijn van een grote onderlinge 
verwantschap tussen prominenten met Limburgse voorouders. Bovendien kwam naar voren dat 
ook niet-Limburgse prominenten over Limburgse voorouders blijken te beschikken, zoals b.v. de 
componistenfamilie Andriessen en Paul Witteman, Leontine Borsato-Ruiters, Elsemieke Havenga, 
Hans Wiegel, de Franse componist César Franck, Gerard Cox, Mart Smeets, en anderen. 
  
Verrassende verwantschappen werden ontdekt, bijvoorbeeld die tusen Geert Wilders en Gerd 
Leers, of tussen Jolande Sap en Geert Wilders; tussen Frans Maassen en Dries van Agt; tussen 
Chantal Janzen en Brigitte Heitzer; tussen Huub Stapel en Godfried Bomans; tussen René van der 
Linden, Thijs Brand, Bram Moszkowicz en Yvonne Timmerman-Buck om er maar een paar te 
noemen. Deze verwantschappen worden weergegeven in z.g. geneagrammen.  
 
Inmiddels heeft het onderzoek zich aanzienlijk uitgebreid. Ruim 23.000 voorouders van ruim 300 
bekende mensen zijn opgenomen in één databestand, dat zich nog steeds uitbreidt. Nieuwe 
bloedbanden zijn ontdekt. Speciaal voor deze avond zal aandacht worden besteed aan enkele 
bekende personen met voorouders in Bocholtz of Simpelveld, onder wie Léontine Borsato-Ruiters, 
Emily Bremers, Camille Oostwegel, Felix Meurders, Tom Brand, Jo Havenith en Step Vaessen.  
Maar zijn we nu echt allemaal aantoonbaar elkaars bloedverwanten? 
 


