
klein Vademecum van de Nederlandse adel

Rondom het thema ‘adellijk heden en verleden’ zijn vele informatiebronnen en organisaties te 
bekend. De belangrijkste sommen we op in dit klein Vademecum. 

Overheid Hoge Raad van Adel www.hogeraadvanadel.nl Adviescollege van de 
regering over 
adelszaken; 
filiatieregister

Ordes Johanniter Orde www.johanniter.nl/orde/ Ridderlijke orde op 
protestants-christelijke 
grondslag, die hulp 
verleent aan kwetsbare 
mensen

Maltezer Orde www.ordevanmalta.nl Ridderlijke orde op 
rooms-katholieke 
grondslag, die hulp 
verleent aan kwetsbare 
mensen

Ridderlijke Duitsche 
Orde

www.rdo.nl/over-de-
ridderlijke-duitsche-
orde/

Ridderlijke orde op 
protestants-christelijke 
grondslag, die een 
breed spectrum van 
goede werken steunt

Verenigingen Nederlandse 
Adelsvereniging

www.adelsvereniging.nl Belangenbehartiging, 
charitas en verenigings-
activiteiten

Vereniging Jongeren van 
Adel

www.vjan.nl Vereniging voor 
edellieden van 18-35 
jaar

Dames Vereniging Orde 
van Malta

www.ordevanmalta.nl/
over-ons/dvom/

Damesvereniging op 
rooms-katholieke 
grondslag

Internationale 
contacten 
(Europa en 
Euregio)

CILANE www.cilane.eu Platform dat Europese 
adel verbindt

Vereniging van Adel van 
het Koninkrijk België

www.anrb-vakb.be/nl/ Euregionale 
buurvereniging

Vereinigung des Adels 
im Rheinland und in 
Westfalen-Lippe

www.adel-in-nrw.de Euregionale 
buurvereniging

Persoonlijke 
ontwikkeling

Generation NeXt info@generation-next.eu  Leernetwerk voor 18-35 
jarigen

TEMA www.temadag.nl Jaarlijkse bezinningsdag 
rondom een actueel 
thema
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Ridderschappen Voor contactinformatie 
van de ridderschappen: 

secretariaat@adelsvereni
ging.nl

Het traditionele 
bestuurslichaam bestaat 
nog steeds, en 
combineert 
tegenwoordig goede 
werken met de 
ontmoeting

- Ridderschap van 
Fryslân 

- Ridderschap van 
Gelderland 

- Ridderschap van 
Groningen

- Ridderschap van 
Holland 
In deze ridderschap zijn 
ook dames als gastlid 
welkom  

- Ridderschap van 
Noord-Brabant

- Ridderschap van 
Overijssel 

- Ridderschap van 
Utrecht 

- Ridderschap van 
Zeeland

Commanderijen Voor contactinformatie 
van de Commanderijen:

willemine.beelaerts@pla
net.nl

Commanderijen geven 
extra aandacht aan 
mensen die dat nodig 
hebben, en ontmoeten 
de leden alle gezindten 
elkaar

- Commanderij Noord-
West Nederland 

- Commanderij Noord 
en Oost Nederland

- Commanderij Midden-
Nederland 

- Commanderij Zuid-
West Nederland

- Commanderij Zuid-
Nederland 

Naslag Stichting Uitgave 
Nederland’s Adelsboek

www.adelsboek.nl Nieuwe editie van het 
‘Rode Boekje’

Stichting Het Blauwe 
Boekje

www.blauweboekje.nl Nieuwe editie van het 
‘Blauwe Boekje’

Historisch 
onderzoek

Werkgroep 
Adelsgeschiedenis

www.adelsgeschiedenis.
nl

Wetenschappelijk 
onderzoek naar en 
kennis over de 
geschiedenis van de 
(Nederlandse) adel

Centraal Bureau 
Genealogie

www.cbg.nl (Online) bronnen voor 
onderzoek 
familiegeschiedenis

Koninklijke Nederlands 
Genootschap voor 
Geslacht- en 
Wapenkunde

www.knggw.nl Onderzoek naar 
genealogie, heraldiek 
en verwante gebieden

Koninklijke Bibliotheek www.kb.nl

Nationaal Archief www.nationaalarchief.nl
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Wilt u een vergissing en/of aanvulling melden? redactie@adelsvereniging.nl

Regionaal Historische 
Centra

- Brabants Historisch 
- Drents Archief 
- Informatie Centrum 

Archief Eemland 
- Het Flevolands Archief 
- Geldersch Archief 
- Groninger Archieven 
- RHC Limburg 
- Historisch Centrum 

Overijssel

- Noord-Hollands 
Archief 

- RHC Rijnstreek en 
Lopikerwaard 

- Tresoar (Friesland) 
- Het Utrechts 

Archief 
- Zeeuws Archief

Historische 
(buiten)plaatsen

Stichting Vrienden 
Particuliere Historische 
Buitenplaatsen

www.vriendenphb.nl Excursies naar 
particuliere 
buitenplaatsen

Nederlandse Kastelen 
Sichting

www.kastelen.nl Inclusief doorzoekbare 
gids met museale 
huizen, kastelen en 
buitens

Stichting Kastelen, 
Landgoederen en 
Buitenplaatsen

www.skbl.nl Instandhouding erfgoed

Actualiteit Stichting ‘Adel in 
Nederland’

www.adelinnederland.nl Nieuws en 
wetenswaardigheden 
over hedendaagse 
Nederlandse adel
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