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Uitreiking Edmond Delhougne Penning
Bij de Genealogiedag Limburg 2016 op 21 maart jl.
heeft voor de eerste keer de uitreiking van de
Limburgse genealogische onderscheiding, de ”Edmond
Delhougne Penning” plaatsgevonden.
De Edmond Delhougne Penning zal een keer in de
twee jaar à vijf jaar worden toegekend. Aan de
onderscheiding zijn een oorkonde en een geldbedrag
verbonden. De penning en het geldbedrag zijn ter
beschikking gesteld door de Stichting Instituut voor
Genealogie en Streekgeschiedenis te Roermond,
in 1957 opgericht door de genealoog
Edmond Delhougne (1932-2013). Het
instituut is sinds 1992 gevestigd aan de
Pierre Cuypersstraat 17-19 te Roer
mond. Afgelopen maart werd de
naam van de stichting gewijzigd en
vernoemd naar haar oprichter.
De Stichting Edmond Delhougne
heeft tot doel het bevorderen van
de Limburgse genealogie en streek
geschiedenis. Zij beschikt over een
omvangrijke bibliotheek, genealogische,
heraldische en historische documentatie en
archief- en werkruimten. Naast genealogische
verzamelingen beschikt de stichting over een omvang
rijke collectie bidprentjes (ca. een miljoen), manu
scripten, zegels en prentbriefkaarten. Medewerkers van
de Stichting Edmond Delhougne verrichten genea
logisch en historisch onderzoek. Daarnaast onder
steunen en stimuleren zij onderzoek en publicaties
door derden, onder meer middels het verzorgen van
cursussen.
De bronzen penning die bij de genealogische prijs
behoort, is ontworpen door beeldend kunstenares Tanja
Webbers uit Heythuysen en draagt op de voorzijde de
beeltenis van de naamdrager, Edmond Delhougne en
op de achterzijde de ingegraveerde naam van de
winnaar met het jaar van toekenning.

De commissie en jury
Tijdens de tien eerdere Genealogische contactdagen
van de Sectie Genealogie van het Koninklijk Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)
en de Limburgse afdelingen van de Nederlandse
Genealogische Vereniging (NGV) werd zes keer een
genealogische prijs toegekend, waarbij verschenen

genealogische publicaties en boeken door een jury
werden beoordeeld. De Edmond Delhougne Penning
kan gezien worden als een voortzetting van de
Limburgse Genealogische Prijs in een aangepaste
vorm. De doelstelling voor de ”Edmond Delhougne
Penning” is breder. De organiserende verenigingen
willen daarmee personen huldigen die een eminente
betekenis hebben voor de Limburgse genealogie in een
ruimere zin. Voor de toekenning van de Edmond
Delhougne Penning is een reglement opgesteld.
De organisatie van de Edmond Delhougne
Penning is in handen van een commissie,
bestaande uit een voorzitter en een
secretaris. Deze commissie verricht
de voorbereidende en de uitvoerende
werkzaamheden rond de toekenning
van de penning. De rol van de voor
zitter van de commissie is met name
gelegen in het leggen van verbin
dingen tussen alle geledingen, betrok
ken bij de toekenning van de penning
en de communicatie en coördinatie met
de organiserende commissie van de Genea
logiedag Limburg. De voorzitter en de secretaris
van de commissie nemen deel aan de vergaderingen
van de jury. Zij hebben echter geen stemrecht inzake
de nominatie en de toekenning van de penning. De
beoordeling van kandidaten voor nominatie en de
uiteindelijke toekenning van de Edmond Delhougne
Penning ligt in handen van een jury onder leiding van
een onafhankelijke juryvoorzitter. De jury heeft als
opdracht om de voordracht van de genomineerden te
entameren en te stimuleren en een prijswinnaar vast te
stellen. De jury draagt argumentatie aan die in een
juryrapport door de secretaris wordt verwoord.
De jury bestaat uit een voorzitter en minimaal vier
leden. De leden van de jury worden gevraagd op basis
van hun geschiktheid, kennis en ruime ervaring met
het verrichten van genealogische c.q. historische
activiteiten en onderzoek. Vanwege de bijzondere
betrokkenheid wordt minimaal een jurylid aangewezen
door de Stichting Edmond Delhougne voorheen
Stichting Instituut voor Genealogie en Streek
geschiedenis.
De Edmond Delhougne Penning is bestemd voor
een persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd
aan de ontwikkeling en promotie van de genealogie
binnen het gebied van de Nederlandse en Belgische
Provincie Limburg.

Commissie ”Edmond Delhougne Penning”:

Selectiecriteria en procedure

René Vroomen, voorzitter; Alphons Rikken, secretaris

Een aantal criteria worden door de jury als voor
waarden gehanteerd om voor de toekenning van de
Edmond Delhougne Penning in aanmerking te komen.
De genomineerde dient genealogisch-historisch onder
zoek of activiteiten te hebben verricht en zijn werk
zaamheden moeten voornamelijk gelokaliseerd zijn in
de Nederlandse en Belgische provincie Limburg. De
jury zal aan deze voorwaarden een ruime interpretatie

Jury ”Edmond Delhougne Penning”:
Guus Janssen, voorzitter; Ton van den Berg, Lisette van Corven,
Arno Griens, Mathieu Kunnen, René Lauwers, Jean Maenen,
Patrick Vanoppen, Ans van Wegberg-Veugen, leden.
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geven, maar een binding met de genealogie en de
provincies Limburg moet duidelijk te onderkennen
zijn. Er dient een stimulerende invloed uit te gaan op
de regionale ontwikkeling en promotie van de
genealogie.
Voorts moet er sprake zijn van activiteiten of
studies binnen een regionaal-historische context. Indien
de genomineerde onderzoek heeft verricht dan moeten
zijn of haar studies gebaseerd zijn op eigen onderzoek,
voorzien van een degelijk notenapparaat en bron
vermeldingen, moeten zij een redelijke omvang hebben
en moeten zij bij voorkeur gepubliceerd zijn in een
tijdschrift of in boekvorm. Binnen het vakgebied van
de genealogie dienen de activiteiten er uit te springen
(op te vallen). Verder dient er sprake te zijn van vol
doende onderscheidende professionele kwaliteit. De
studies moeten in de Nederlandse taal zijn geschreven.
De keuze van de genomineerden ligt in handen van
een deskundige jury, die zal bestaan uit genealogen,
historici en redacteuren. Van de juryleden wordt ook
verwacht dat zij actief kandidaten scouten.

Laureaat Funs Patelski ontvangt uit handen van
gedeputeerde Ger Koopmans de Edmond Delhougne
Penning met bijbehorende oorkonde.
De commissieleden René Vroomen en Alphons Rikken
kijken goedkeurend toe. Foto: Rudy Zijlstra.
De professionaliteit van genomineerden wordt o.a.
vastgesteld op basis van verricht onderzoek, publicaties
en andere relevante activiteiten binnen het werkveld.
Het aantal nominaties wordt door de jury bepaald. Uit
de genomineerden wordt de winnaar van de Limburgse
genealogische Edmond Delhougne Penning gekozen.

Toekenning ”Edmond Delhougne Penning”
2016 aan Funs Patelski
Voorafgaand aan de uitreiking van de penning voerde
namens de jury drs. A.M.P.P. (Guus) Janssen het
woord.
Hij blikt terug op de oudste literatuur uit onze
Europese traditie, de Ilias op naam van Homerus, dat
als heldenepos een aristocratische maatschappij toont,
waarin wie men is van minder belang is dan van wie
men is. De Griekse cultuur, waarin de juryvoorzitter de
jeugd van ons gewest beroepshalve pleegt in te wijden,
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liet vervolgens een ontwikkeling zien, waarin aan
eigen verdiensten een steeds grotere waarde werd
toegekend.
In het heden - een tijd waarin wie men kent belang
rijker lijkt dan wat men kent of kan - wijzen ons
genealogen weer op het belang van onze herkomst. Zij
worden daarin gesteund door de genetici.
Het woord genealogie gaat terug op het Griekse
woord ’logos’, beredenering en de woordstam ’gen’,
die duidt op ’wording’ en ’herkomst’ of ’soort’.
Genealogen onderzoeken derhalve de herkomst om
langs die weg mede een verklaring te kunnen geven
voor identiteit.
Een exponent van deze vorsersactiviteit is onge
twijfeld Funs Patelski, die als eerste de Edmond
Delhougne Penning in ontvangst mag nemen. De jury
is van mening dat de heer Patelski in alle opzichten in
zeer ruime mate voldoet aan de gestelde criteria voor
toekenning. Hij heeft een bijzondere bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling en de promotie van de genealogie
met de vele genealogisch-historische onderzoekingen
en activiteiten, voornamelijk binnen het grondgebied
dat thans gelegen is in de Nederlandse en Belgische
provincies Limburg. Door zijn drang naar nauwkeurig
heid en diepgang gaat een stimulerende invloed uit op
de regionale ontwikkeling en promotie van de genea
logie waarbij een gedegen inbedding in een regionaalhistorische context plaatsgevonden heeft.
Funs Patelski heeft veel origineel eigen onderzoek
uitgevoerd, altijd voorzien van een ruim notenapparaat
en bronvermeldingen waarbij veel werk gepubliceerd
is in tijdschriften of in boekvorm. De publicaties en
boeken getuigen van een wetenschappelijk onder
bouwde aanpak. Te noemen valt onder andere het
monumentale boekwerk ”Limburgse Verwant
schappen” en de publicatie in het Keizer Kareljaar
2014 van, tot dan toe, onbekende Limburgse
afstammelingen van Karel de Grote.
Met de toekenning van de eerste penning wordt een
norm gesteld voor de toekomst en de heer Patelski, die
bij Edmond Delhougne in de leer is geweest en altijd
een uitstekende relatie heeft gehad met het Instituut
voor Genealogie en Streekgeschiedenis, is hiervoor,
volgens de jury de persoon bij uitstek. Hij voldoet in
alle opzichten aan de criteria.
De wijze waarop Funs Patelski zorg draagt voor de
maatschappelijke aandacht voor en de promotie van de
genealogie in het algemeen en in het bijzonder voor
het onderzoek naar de relatie tussen genealogie en
genetisch onderzoek dient daarbij speciaal genoemd te
worden.
De heer Patelski heeft als hoofd- en eindredacteur
van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, samen
met de overige redacteuren, een ”niet uit te wissen
stempel gedrukt” op dit unieke genealogisch blad
waarbij kwaliteit van de publicaties en kwaliteit van
lay-out en drukwerk voorop staan. Met zijn wijze van
samenwerking met collega-onderzoekers en zijn
vermogen om mensen te interesseren voor en te
stimuleren tot genealogisch onderzoek werd veel
bereikt voor de Limburgse genealogie.
Op grond van deze bevindingen is de jury, onder
voorzitterschap van Guus Janssen, ervan overtuigd, dat
de heer Funs Patelski een waardige drager van de
eerste Edmond Delhougne Penning zal zijn.

