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De Friezen staan te boek als een krijgshaftig volk. In de Late Middeleeuwen groeide de reputatie van één Friese krijger 
zelfs uit tot legendarische proporties: Grutte Pier. Na hem lijkt het ineens gedaan met dit roemruchte krijgersvolk. Of lijkt 
dat maar zo? Schijn bedriegt, want de Friezen hadden een groot aandeel in de Nederlandse Opstand. 
Over de Friese regimenten binnen het Staatse leger is tot op heden weinig tot niets bekend. In de lezing gaan de 
sprekers nader in op het ontstaan, de organisatie en de officieren van de Friese regimenten. Talloze (Friese) families 
die als officier hebben gediend zullen de revue passeren.  
 
Jeroen Punt (1975) is historicus en werkzaam als conservator in het Nationaal Militair Museum. Hij verrichtte de 
afgelopen jaren onderzoek naar de opkomst van de Hollandse steden Dordrecht, Delft en Den Haag als harnas-
productiecentra binnen de noordelijke Nederlanden (1575-1675). Daarnaast is Jeroen geïnteresseerd in de rol van  
de Friese regimenten binnen het Staatse leger gedurende de 17e eeuw. Hij heeft talloze artikelen gepubliceerd en is 
co-auteur van het boek Willem van Oranje, De jonge prins van Oranje als edelman en militair (Walburg Pers, 2018). 
 
André Buwalda (1972) doet al zo’n 25 jaar genealogisch onderzoek naar diverse families. Verder heeft ook de 
geschiedenis van de dorpen Schettens en Longerhouw zijn grote interesse. Afgelopen jaren heeft André, samen met 
Jeroen Punt, historisch onderzoek verricht naar de Friese officier Schelte van Aysma. Dit resulteerde o.a. in de 
restauratie van de familiegrafkelder, een herbegrafenis door de Koninklijke Landmacht en de theaterproductie 
Skeltemania. Hij publiceert online over de relatie tussen de noordelijke adel en de Friese en Groninger regimenten.  
Zie http://buwalda.blogspot.com/ en http://www.andrebuwalda.nl/ 
 
N.B. Let op, de lezing is NIET in Tresoar maar in Multifunctioneel Centrum DE WJUKKEN in MANTGUM. Onze afdeling 
is daar al eens eerder geweest tijdens een Historische Dag. Het gebouw is ruim en wij kunnen er voor maximaal 25 
personen een lezing organiseren. Onder meer wegens dit maximum is het noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeldt. 
Doe dit tijdig om te voorkomen dat u buiten de boot valt. U kunt zich aanmelden bij onze secretaris Jeroen Hofstra bij 
voorkeur via e-mailadres secretaris-FRL@ngv.nl of telefonisch 06-19914146. Geef daarbij aan of u met 2 personen uit 
één gezin komt of alleen. Partners hoeven geen anderhalve meter aan te houden. 
Let op: !! ALLES ONDER VOORBEHOUD VAN DE ONTWIKKELINGEN OP CORONAGEBIED !! 
 

Leden van de NGV en belangstellenden zijn van harte welkom op onze bijeenkomsten! 
De locatie voor deze lezing is MFC DE WJUKKEN, Om ‘e Terp 21, 9022 BD MANTGUM. 

Twee keer per uur rijdt er een trein vanuit Leeuwarden of Sneek naar Mantgum. 
Aanvang 13.30 uur. Er is voldoende parkeerruimte bij het gebouw. 
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