Folksbewapening en tsjinstplicht
Troch de iuwen hinne wienen it yn NoardwestEuropa foaral gewoane manlju dy’t massaal
as tsjinstplichtigen oan belegeringen en

Programma
14.00

Ynrin, ûntfangst mei kofje/tee

14.30

Wolkom troch middeifoarsitter prof. dr. Hans
Cools

fjildslaggen meidien hawwe. Tongersdei

prof. dr. Hans Mol (Fryske Akademy/
Universiteit Leiden): De ontwikkeling van de
Friese volkslegers in de zestiende eeuw

23 novimber wijt de Fryske Akademy in
minisympoasium oan dit boeiende tema, dat

prof. dr. Ben Schoenmaker (Universiteit
Leiden/NIMH): Vechten voor het vaderland.
Dienstplicht in de negentiende eeuw

yn de militêre skiedskriuwing lykwols mar
amper it omtinken krige hat.

luitenant-kolonel Mostafa Hilali (Ministearje
fan Definsje): Gewapende burgerij anno nu.
Wat als een deel van het volk combattant
wordt?

Tagelyk is it de presintaasje fan it boekwurk
De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560

16.30

Boekpresintaasje De Friese volkslegers tussen
1480 en 1560 en oanbieding oan kolonel
drs. Harold de Jong

17.00

Neipetear mei in hapke en in drankje (oant
18.00 oere)

(Uitgeverij Verloren) fan Hans Mol en Peter
van der Meer. Dit boek giet oer in tiidrek
dat der yn de noardlike Nederlannen faak
en fûleindich fochten is. De wichtichste
boarne foar dizze stúdzje is in unike searje
nammelisten út 1552 dy’t foar 6 Fryske stêden
en 14 plattelânsdistrikten de manlju en harren
útrissing beskriuwt.

Opjefte

It bywenjen fan it minisympoasium is fergees, mar
opjaan yn it foar is wol needsaaklik. Jo kinne dat oant
uterlik freed 17 novimber 2017 dwaan fia ús website:
www.fryske-akademy.nl/folksbewapening. It kin ek
telefoanysk fia (058) 213 14 14.

De fiertaal fan it sympoasium is Nederlânsk.
In boeketafel fan Utjouwerij Verloren is
oanwêzich.

Utnûging

Tongersdei 23 novimber 2017,
14.00-18.00 oere
Kânselarij, Turfmerk 11, Ljouwert

www.fryske-akademy.nl

Volksbewapening en dienstplicht
Door de eeuwen heen waren het in
Noordwest-Europa vooral gewone mannen
die massaal als dienstplichtigen hebben

Programma
14.00

Inloop, ontvangst met koffie/thee

14.30

Welkom door dagvoorzitter prof. dr. Hans
Cools

meegedaan aan belegeringen en veldslagen.

prof. dr. Hans Mol (Fryske Akademy/
Universiteit Leiden): De ontwikkeling van de
Friese volkslegers in de zestiende eeuw

Op donderdag 23 november wijdt de
Fryske Akademy een minisympoasium

prof. dr. Ben Schoenmaker (Universiteit
Leiden/NIMH): Vechten voor het vaderland.
Dienstplicht in de negentiende eeuw

aan dit boeiende, maar in de militaire
geschiedschrijving onderbelichte thema.

luitenant-kolonel Mostafa Hilali (Ministerie
van Defensie): Gewapende burgerij anno nu.
Wat als een deel van het volk combattant
wordt?

Tegelijkertijd is dit de presentatie van het
boekwerk De Friese volkslegers tussen 1480

16.30

Boekpresentatie De Friese volkslegers tussen
1480 en 1560 en aanbieding aan
kolonel drs. Harold de Jong

17.00

Receptie met een hapje en een drankje (tot
18.00 uur)

en 1560 (Uitgeverij Verloren) van Hans Mol en
Peter van der Meer. Dit boek handelt over een
tijdvak waarin met tussenpozen vaak en fel
gevochten is in de Noordelijke Nederlanden.
Hoofdbron voor deze studie is een unieke
serie namenlijsten uit 1552 die voor 6 Friese
steden en 14 plattelandsdistricten alle
weerplichtige mannen en hun uitrusting

Opgave

Het bijwonen van het minisymposium is gratis, maar
vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. U kunt dat tot
uiterlijk 17 november 2017 doen via onze website:
www.fryske-akademy.nl/folksbewapening. Het kan ook
telefonisch via (058) 213 14 14.

beschrijft.
De voertaal van het symposium is Nederlands.
Een boekentafel van Uitgeverij Verloren is
aanwezig.

Uitnodiging

Donderdag 23 november 2017,
14.00-18.00 uur
Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden

www.fryske-akademy.nl

