Criteria voor (her)opname in Nederland's Patriciaat
In Nederland's Patriciaat worden genealogieën opgenomen van geslachten die gedurende tenminste
de laatste honderdvijftig jaar een vooraanstaande rol hebben gespeeld in de Nederlandse
samenleving.1
Voor opname (of heropname in een up-to-date gebrachte versie) komen families in aanmerking wier
maatschappelijke positie over de gehele breedte te omschrijven is in één of meer van de volgende
termen:
- de leden hebben door hun werkzaamheden in het openbaar bestuur invloed van betekenis gehad
op lokaal, gewestelijk en/of landelijk niveau.
- de leden hebben hoge functies bekleed in het bedrijfsleven, de rechtspraak, kerk, onderwijs of
krijgsmacht, of hebben een prominente rol vervuld in kunsten en/of wetenschappen.
- de leden hebben behoord tot het meest gegoede deel van de samenleving.
- de leden hebben deel uitgemaakt van invloedrijke netwerken.
Uitwerking
De publicatie kan een volledige genealogie betreffen: de stamvader met een complete uitwerking
van al zijn afstammelingen in mannelijke lijn. Een tweede mogelijkheid is de genealogie waarbij na
een aantal generaties stamreeks één of meer takken worden uitgewerkt.
De uitwerking is over tenminste de laatste honderdvijftig jaar volledig. Afstammelingen van personen
die zich in het buitenland hebben gevestigd, worden zo mogelijk opgenomen in de publicatie.
Bij de uitwerking van de genealogie worden in de eerste plaats de afstammelingen in mannelijke lijn
opgenomen. Ten aanzien van afstammelingen uit niet-huwelijkse relaties geldt als stelregel dat deze,
wanneer zij een familierechtelijke betrekking tot de behandelde familie hadden, in de genealogie
worden opgenomen, voor zover zij uit mannelijke lijn stammen. Nakomelingen van een dochter die
blijvend haar familienaam dragen, kunnen eveneens worden opgenomen.
Heropname
Heropname is mogelijk vanaf ongeveer vijfentwintig jaar na de laatste publicatie van een geslacht in
Nederland's Patriciaat. Heropname geschiedt niet automatisch. Voor geslachten die voor heropname
worden aangemeld, gelden dezelfde condities en criteria als voor niet eerder opgenomen geslachten.
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Deze criteria zijn een uitwerking van het 'maatschappelijk vermogen' van een geslacht, zoals de socioloog C.
Schmidt dit - in navolging van P. Bourdieu (La distinction, Parijs 1979) - heeft gedefinieerd in zijn proefschrift
Om de eer van de familie. Het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950, een sociologische benadering (z.pl.
1985) 10-12.

