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VAN DE REDACTIE

A

l weer geruime tijd geleden vond de eerste landdag van de Werkgroep plaats. Het was op vrij
dag 6 mei 1994 dat zich in de Senaatszaal van het Academiegebouw van de Universiteit
Utrecht aan het Domplein ruim zeventig leden verzameld hadden rondom het thema 'Adels
cultuur in Nederland'.
Reeds om kwart voor tien arriveerden de eerste deelnemers. Om stipt kwart over tien kon de
voorzitter de landdag openen en een ieder welkom heten. Voor de lunchpauze spraken Redmer
Alma en Ben Olde Meierink (zie voor de samenvattingen van de lezingen 'Virtus' 1 (1993/1994),
40-41).
Om twaalf uur vond een lopende lunch plaats in de bekende zaal met de schouw van het Aca
demiegebouw. Een goede gelegenheid voor de verschillende leden van de Werkgroep met elkaar
kennis te maken.
De bijeenkomst werd om een uur voortgezet met referaten van Conrad Gietman en Bert
Ouwerkerk, na de thee gevolgd door een bijdrage van Yme Kuiper.
Op plezierige en pittige wijze werd op de voordrachten gereageerd door een viertal referenten.
Eveneens kwamen in de discussies na de verschillende lezingen ook de deelnemers aan bod.
Het geheel werd afgesloten om kwart over vier met een gezamenlijke borrel, waarin op een
geslaagde landdag terug kon worden gezien. Het was ruim zes uur toen de laatsten vergenoegd
het Academiegebouw verlieten. De volgende landdag zal eveneens in Utrecht plaats vinden, en
wel op vrijdag 26 mei 1995.
Het gaat goed met de Werkgroep Adelsgeschiedenis. Er zijn tot nu toe ruim 180 personen en
instellingen, die zich aangemeld hebben als lid. Het verheugt de redactie dat in zo korte tijd sedert
de oprichting zich zovelen tot de doelstellingen van de Werkgroep aangetrokken voelden. Toch is
dit geen reden om rustig in de stoel te blijven zitten. De redactie blijft zich inspannen om nog meer
personen te betrekken bij de Werkgroep.
Mag de Werkgroep zich dus verheugen in een groeiende aanwas van leden, daarnaast heeft de
redactie ook de droevige plicht u mede te delen dat in het afgelopen half jaar dr. M. van der Bijl
te 'Alkmaar en mr. A. Buschmann te Brussel zijn overleden.
Tenslotte gaat deze aflevering van '.Virtus' vergezeld van het verzoek om uw bijdrage (minimaal)
f 25,- te voldoen op giro 65 60 463 t.n.v. de secretaris/thesaurier, Praubstraat 25, 8011 PN
Zwolle. Studenten, AIO's en OIO's betalen f 17,50 .

