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VAN DE REDACTIE
De formele, maar tevens feestelijke oprichting van de Werkgroep Adelsgeschiedenis vond plaats op
24 mei 1993 tijdens een bijeenkomst op huis Amerongen. De werkgroep is ontstaan uit een
gezelschap van aspirant-promovendi en studenten aan de Rijksuniversiteit Utrecht onder leiding
van J. Aalbers. Verschillende onderwerpen kwamen ter sprake, meestal cirkelend rondom het
thema 'adel'. Na verloop van tijd voelde men voor een institutionalisering van deze bijeenkomsten,
die ook toegankelijk zouden zijn voor personen buiten het tot dan gangbare circuit. Sedertdien
werd alleen nog gesproken over 'adel' in al zijn facetten. De Werkgroep Adelsgeschiedenis was
geboren.
De belangstelling in Nederland voor de geschiedenis van de adel lijkt toe te nemen. Toch moet
worden geconstateerd dat het Nederlandse adelsonderzoek een aanzienlijke achterstand heeft ten
opzichte van het buitenland. Dit geldt met name voor de interdisciplinaire benadering, waarvoor
vooralsnog slechts enkele aanzetten zijn gegeven. De werkgroep wil het kader bieden, waarbinnen
zowel professionele als niet-professionele onderzoekers op de hoogte worden gebracht van elkaars
onderzoek naar de Europese adel, in het bijzonder die van Nederland. Juist de grote diversiteit aan
onderzoeksgebieden en benaderingswijzen, vraagt om een platform waar onderzoekers en andere
geïnteresseerden van elkaars bevindingen en die van anderen op de hoogte worden gehouden.
Voor u ligt nu dan het eerste nummer van VIRTUS, het bulletin van de werkgroep, waarin
artikelen zullen verschijnen, die de adel van verschillende kanten belichten. Daarnaast is er ruimte
voor boekbesprekingen en literatuursignalementen. In dit nummer signaleert de redactie de in 1992
verschenen publicaties betreffende de geschiedenis van de Nederlandse adel. In het volgende
nummer zal recente literatuur over niet-Nederlandse adel onder uw aandacht worden gebracht.
Tenslotte hoopt de redactie onder de 'Berichten' mededeling te doen van allerlei activiteiten met
betrekking tot adelsgeschiedenis. Daarvoor heeft de redactie ook uw medewerking nodig. Mocht u
op de hoogte zijn van congressen, symposia e.d. - zowel in binnen- als buitenland - dan wordt u
verzocht de redactie daarvan mededeling te doen.
Wij hopen dat VIRTUS daadwerkelijk hét intermediair voor allen die belang stellen in
adelsgeschiedenis zal zijn en een blad voor én door de leden zal worden.

