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Inleiding

In 1910 begon D.G. van Epen, directeur van de n.v. Centraal Bureau voor 
Genealogie en Heraldiek, met de uitgave van Nederland’s Patriciaat. Na zijn 
overlijden in 1930 werd de uitgave van Nederland’s Patriciaat voortgezet door 
de daartoe gevormde Stichting Nederland’s Patriciaat. Stichting Centraal 
Bureau voor Genealogie verzorgde de uitgave van 1945 tot 2015.1 Inmiddels 
zijn de genealogieën van bijna 1.800 geslachten in de reeks gepubliceerd. 
De Stichting Het Blauwe Boekje, uitgever van Nederland’s Patriciaat heeft 
van het cbg alle publicatierechten gekregen. In opdracht van de Stichting 
Het Blauwe Boekje worden met ingang van 2016 de nieuwe jaargangen ver-
zorgd door Historisch Bureau De Clercq en Uitgeverij Verloren.

Aanbieding van een genealogie voor (her)opname
Wie belangstelling heeft voor (her)opname van een genealogie in Nederland’s Patriciaat 
wordt verzocht in een vroeg stadium contact op te nemen met Stichting Het Blauwe 
Boekje, uitgever van Nederland’s Patriciaat. Aanspreekpunt hiervan is drs. Daan de Clercq, 
directeur van Historisch Bureau De Clercq en redacteur van Nederland’s Patriciaat. In de 
eerste bespreking met de geïnteresseerde komen onder meer de wijze van uitwerking, 
toetsing aan de opnamecriteria, termijn waarop gepubliceerd zou kunnen worden, taak-
verdeling tussen de opdrachtgever en Historisch Bureau De Clercq bij de verdere voorbe-
reidingen en kostenaspecten aan de orde. Wanneer overeen stemming is bereikt, wordt 
e.e.a. vastgelegd in een contract.

Noten
1  Zie onder meer: C.A.M. Gietman, ‘Nederland’s Patriciaat. Een geschiedenis’, Nederland’s Patriciaat 95 

(2016/2017) ix-xvii; O. Schutte, ‘Nederland’s Patriciaat 1910-1971, een genealogische analyse van 57 jaargan-
gen’, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 27 (1973) 255-271; C.J.M. Bruin en C. Schmidt, ‘Het boekstaven 
van “aanzienlijkheid” in het Koninkrijk der Nederlanden’, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 34 (1980) 
203-220; Discussie over Nederland’s Patriciaat, De Nederlandsche Leeuw 122 (2005) 155-166, 357-372 en 123 (2006) 
91-93; Jochem Kroes, ‘Nederland’s Patriciaat is honderd jaar: 1910-2010’, Genealogie 16 (2010) 56-59; Jochem 
Kroes, Nederland’s Patriciaat 1972-2009. Tweeëndertig jaargangen uitgelicht (2015).

2  Zie hiervoor de ‘Toelichting bij de opzet van de genealogieën’ in de laatst verschenen jaargang van Neder-
land’s Patriciaat.
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Wijzigingen voorbehouden



Opname en heropname van een genealogie
In Nederland’s Patriciaat worden genealogieën opgenomen van families die de afgelopen 
150 jaar (of langer) een vooraanstaande rol hebben gespeeld in de Nederlandse samenle-
ving, en waarvan leden nog steeds op de voorgrond treden in de werelden van wetenschap 
en cultuur, rechtspraak, openbaar bestuur of het bedrijfsleven.

De publicatie kan een volledige genealogie betreffen: de stamvader met een complete 
uitwerking van al zijn afstammelingen in mannelijke lijn. Een tweede mogelijkheid is 
een genealogie waarbij na een aantal generaties één of meer takken worden uitgewerkt. 
In ieder geval dienen die takken gedurende de laatste 150 jaar volledig uitgewerkt te zijn.

De mogelijkheid bestaat een genealogie, na ongeveer 25 jaar, opnieuw voor opname 
in Nederland’s Patriciaat aan te melden. Of een genealogie al dan niet voor heropname in 
aanmerking komt hangt af van de vraag of deze aan de nu geldende criteria voldoet.

Toelating en werkwijze na acceptatie
Een verzoek om (her)opname van een genealogie in de reeks wordt ingediend bij Stich-
ting Het Blauwe Boekje en in behandeling genomen door Historisch Bureau De Clercq. 
Samen met het stichtingsbestuur beoordeelt De Clercq of de genealogie voor publicatie 
in aanmerking komt, bij welke generatie de volledige uitwerking begint en welke takken 
eventueel worden weggelaten. Toelating geschiedt onder het voorbehoud dat de aange-
boden gegevens juist en volledig blijken te zijn.

Aan de juistheid van de in Nederland’s Patriciaat vermelde gegevens mag geen twijfel be-
staan. Historisch Bureau De Clercq controleert daarom, na acceptatie voor (her)opname, 
de aangeboden gegevens steekproefsgewijs door middel van archiefonderzoek en, waar 
het de nog levende generatie (état-présent) betreft, door navraag bij betrokkenen. Als 
hieruit blijkt dat dit nodig is, wordt in overleg met de opdrachtgever tegen betaling aan-
vullend onderzoek gedaan.

De aldus geverifieerde en aangevulde gegevens worden verwerkt tot een artikel in de 
voor Nederland’s Patriciaat gebruikelijke vorm.2 Het artikel wordt in concept aan de op-
drachtgever toegezonden. De definitieve tekst wordt aan de hand van het concept en de 
daarop geleverde commentaren vastgesteld door Historisch Bureau De Clercq.

Kosten
Aan plaatsing van een genealogie in Nederland’s Patriciaat zijn voor de opdrachtgever 
verschillende kosten verbonden. Zij vallen uiteen in basiskosten en aanvullende kos-
ten. Daarnaast stelt de opdrachtgever zich garant voor de afname van een bepaald aantal 
exemplaren.

De basiskosten (inclusief 9% btw) zijn: 
–  vaste redactiekosten (steekproefsgewijze controle, enig aanvullend onderzoek en 

drukklaar maken) à € 81,75 per gedrukte pagina;
–  het tekenen van een familiewapen, in kleur, à € 125,35.
 

De opdrachtgever zorgt zelf voor afbeeldingen, zo mogelijk in kleur: tenminste één per 
tien pagina’s en maximaal één per vier pagina’s tekst. De opdrachtgever levert hiervoor 
goede opname modellen of digitale bestanden van voldoende grootte en resolutie. 

Indien aanvullend redactioneel werk nodig is, of méér genealogisch onderzoek (bij-
voorbeeld ter toetsing c.q. aanvulling van de oudste generaties) wordt hiervoor een post 
opgenomen in de begroting die de opdrachtgever na beoordeling van de basistekst krijgt 
voorgelegd.

–  De opdrachtgever stelt zich garant voor afname van anderhalf maal zoveel exempla-
ren van de jaargang van Nederland’s Patriciaat waarin de genealogie wordt opgeno-
men als de genealogie gedrukte bladzijden telt (tekst en illustraties). Deze afname 
gebeurt tegen een gereduceerde prijs, voor deel 97 (2020/2021) vastgesteld op € 50 per 
exemplaar (de gewone prijs is € 60,–).

Rekenvoorbeeld hoofdstuk van 24 pagina’s
–  basiskosten (inclusief 9% btw)
 24 pagina’s à € 81,75 € 1.962,00
 1 wapentekening à € 125,35 125,35
- garantieafname (inclusief 9% btw)
 (24 x 1½ = ) 36 deeltjes à € 50 1.800,00
–  eventuele aanvullende kosten (inclusief 21% btw)
 meer redactioneel werk pro memorie
 aanvullend genealogisch onderzoek pro memorie
    —————————
–  totaal incl. btw € 3.887,35

Gemiddeld zijn de kosten incl. btw dus ongeveer € 162 per pagina. Of extra redactie en/
of onderzoek nodig, dan wel gewenst is, verschilt per familie. Wanneer aan de orde, zal 
hierover worden overlegd.

Na akkoord over de begroting zal de opdrachtgever een voorschotnota ontvangen voor de 
helft van het begrote bedrag. De definitieve berekening van de kosten en van de daaruit 
volgende restante vordering volgt na verschijning van het deeltje, op basis van het uit-
eindelijke aantal pagina’s.


