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Huber-stamboom voor de vierde keer in het 
Blauwe Boekje? 
 
Tot nu toe is de stamboom van de familie Huber driemaal eerder opgeno-
men in Nederland’s Patriciaat (het ‘Blauwe Boekje’) namelijk in de derde 
Jaargang (1912), in de 47

ste
 Jaargang (1961) en in de 77

ste
 Jaargang (1994). 

De Huberstambomen in beide laatste jaargangen werden samengesteld 
door Mr. F.G.A. Huber (1916-1994). 
 

AXEL ROSENDAHL HUBER 

 
De mogelijkheid bestaat een genealo-
gie, na minstens 25 jaar, opnieuw voor 
opname in Nederland’s Patriciaat aan 
te melden. Een snelle rekensom leert 
dat de Huberstamboom in 2019 voor 
de vierde maal voor op-
name in Nederland’s 
Patriciaat mag worden 
aangeboden. Voor het 
samenstellen en redige-
ren van een ge-update 
versie van de Huber-
stamboom hebben wij 
dus nog vijf jaar de tijd. 
Dat lijkt veel, maar die 
tijd zullen we hard nodig 
hebben.  
In de eerste plaats is tijd 
nodig voor het verzame-
len van genealogische 
gegevens (data van ge-
boorte, huwelijk en over-
lijden van alle op te ne-
men personen, alsmede de door hen 
vervulde maatschappelijke functies). 
In de tweede plaats, maar zeker niet 
minder belangrijk, is er tijd nodig voor 
het verwerven van de benodigde fond-
sen Het publiceren van een stamboom 
in Nederland’s Patriciaat is niet goed-
koop.  

Op de website van de uitgever (Cen-
traal Bureau voor Genealogie) staat 
een rekenvoorbeeld van een denk-
beeldige stamboom van 25 pagina’s. 
De productiekosten voor deze 25 pagi-
na’s bedragen € 3.196,09 (prijspeil 
2013).  

Een ge-update versie van de Huber-
stamboom zal naar verwachting circa 
75 pagina’s beslaan. Dit betekent dat 
wij rekening moeten houden met pro-
ductiekosten van circa € 10.000,-.  
Daarnaast dient de opdrachtgever, de 
Familievereniging Huber, zich garant te 
stellen voor afname van anderhalf 
maal zoveel exemplaren van Neder-
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land’s Patriciaat als het aantal gedruk-
te pagina’s. In ons geval zou dat bete-
kenen: 1,5 x 75 = 112,5 dus afgerond 
113 exemplaren. De prijs van een 
exemplaar van Jaargang 2012 be-
droeg € 51,-. Het garantiebedrag voor 
75 pagina’s in 2012 bedroeg €5.763,-.  
Als we de productiekosten en de kos-
ten voor de garantieafname bij elkaar 
optellen: € 10.000,- (productiekosten) + 
€ 5.763,- (garantieafname) dan komen 
we op een bedrag van bijna € 16.000,- 
volgens het prijspeil van 2013.  
Uitgaande van een stamboom van 75 
pagina’s kunnen de kosten van opna-
me van een bijgewerkte versie van de 
Huber-stamboom in Nederland’s Patri-
ciaat omstreeks 2020 globaal worden 
geschat op een bedrag van € 20.000,- 
volgens het prijspeil van 2020. 
Als de Familievereniging Huber wil 
blijven streven naar opname van een 
vierde versie van de Huberstamboom 
in Nederland’s Patriciaat, dan moeten 
twee taken worden vervuld: 
1. Er moet een redactiecommissie 

worden gevormd  die de komende  
vijf jaar  aan  de slag  gaan met het 
verzamelen  en  redigeren  van   de 
nodigde genealogische gegevens.  

2. Er moeten fondsen worden gevon-
den ter bestrijding van de kosten 
van opname van de stamboom in 
Nederland’s Patriciaat. 

 
Enkele leden van het huidige bestuur 
van de Familievereniging hebben zich 
bereid verklaard plaats te nemen in de 
te vormen redactiecommissie en een 
begin te maken met het verzamelen 
van de benodigde gegevens. 
Het bestuur van de Familievereniging 
Huber nodigt alle leden van harte uit 
om aan te geven of, en zo ja, op welke 

wijze, zij een bijdrage willen leveren 
aan het vervullen van één of beide bo-
vengenoemde taken. Wilt u een bijdra-
ge leveren, neemt u dan contact op met 
één van de bestuursleden. 
Uiteraard zal het bestuur u voortdurend 
op de hoogte houden van de voort-
gang van dit project! 


