
Dit jier is it 400 jier lyn dat 
steedhâlder Willem Loadewyk 
te Ljouwert ferstoar. Troch 
syn steedhâlder skippen is syn 
namme ferbûn oan de skiednis 
fan Fryslân, Grinslân en Drinte. 
Wilens de Opstân tsjin it 
Spaansk-Habsburchske gesach 
ferankere er it noardeasten fan 
de Nederlannen yn de Republyk. 
Hy hie boppedat ynfloed yn 
de tsjerke en it ûnderwiis. 
Syn polityk late lykwols ek ta 
yntern ferset. It is dêrom tiid 
om op ’e nij syn betsjutting te 
hifkjen.  Dit sympoasium is ien 
fan de aktiviteiten yn dit Willem 
Loadewyk jier dêr’t soks yn bart.

Deifoarsitters en organisaasje:  
Hanno Brand en Joop Koopmans

Fiertaal: Nederlânsk

Utnûging
Datum: freed 4 desimber 2020
Tiid: 10.00 - 17.30 oere

Steedhâlder en strateech (1560-1620-2020)

Sympoasium Willem Loadewyk 

Programma
10.00 Ynrinnen mei kofje/tee

10.30 Iepenjen en wolkom troch Hanno Brand 

10.40 Hotso Spanninga – Willem Lodewijk, ‘ús heit’, als hoeder van de Friese 
eenheid 
Hidde Feenstra – Stadhouder Willem Lodewijk: grondlegger van 
Noord-Nederland?

11.40 Kofjeskoft

12.00 Anton van der Lem – Willem Lodewijk en de Republiek 

 Joop Koopmans – In de bijrol? De eigentijdse weergave van stadhouder 
Willem Lodewijk in prenten  

13.00 Middeisiten

14.00 Yme Kuiper – Oorlogshelden: eer, roem en geloof. Willem Lodewijk 
versus katholieke adellijke officieren en stadhouders, 1580-1600 
Lidewij Nissen – ‘De bron van alle goeds’. Willem Lodewijk als 
vaderfiguur in de zeventiende-eeuwse Nassaudynastie

15.00 Teeskoft

15.20 Hanno Brand – Met Willem Lodewijk in de krant. Beeldvorming en 
herinneringscultuur rond een Friese stadhouder (ca. 1843-1913)

15.50 Brêge fan it ferline nei hjoeddedei troch Joop Koopmans 
Paneldiskusje mei Goffe Jensma, Anton van der Lem en Josse 
Pietersma: Hoe tinke wy no oer Willem Loadewyk?

16.45 Oanbieding fan it earste eksimplaar fan de sympoasiumbondel oan 
de boargemaster fan Ljouwert, Sybrand van Haersma Buma

17:00 Ofsluting mei in drankje en in hapke

Plak: Oranjeseal Stedhûs Ljouwert (Hofplein 38, 8911 HJ Ljouwert)
Priis: € 17,50 / leden en stipers fan de FA: € 15,00 / studinten: € 12,50 
(mei kofje, tee, lunsj en resepsje) – beheind tal plakken beskikber!
Livestream: fergees (wachtwurd wurdt tastjoerd nei opjefte)

www.fryske-akademy.nl

Opjefte
Opjefte foar dit sympoasium kin op  

‘en lêsten op 25 novimber 2020 fia de 

website fan ’e Fryske Akademy:

www.fryske-akademy.nl/wl2020
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Dit jaar is het 400 jaar 
geleden dat stadhouder 
Willem Lodewijk overleed 
in Leeuwarden. Door zijn 
stadhouderschappen is zijn 
naam verbonden aan de 
geschiedenis van Fryslân, 
Groningen en Drenthe. Tijdens 
de Opstand tegen het Spaans-
Habsburgse gezag verankere 
hij het noordoosten van de 
Nederlanden in de Republiek. 
Bovendien had hij had invloed 
in de kerk en het onderwijs. 
Maar zijn politiek leidde ook 
tot intern verzet. Het is daarom 
tijd zijn betekenis opnieuw te 
duiden. Dit symposium is een 
van de activiteiten in dit Willem 
Lodewijk jaar waarin dat 
gebeurt.

Dagvoorzitters en organisatie: 
Hanno Brand en Joop Koopmans

Voertaal: Nederlands

Uitnodiging
Datum: vrijdag 4 december 2020
Tijd: 10.00 - 17.30 uur

Stadhouder en strateeg (1560-1620-2020)

Symposium Willem Lodewijk

Programma
10.00 Ontvangst met koffie/thee

10.30 Opening en welkom door Hanno Brand 
10.40 Hotso Spanninga – Willem Lodewijk, ‘ús heit’, als hoeder van de Friese 

eenheid 
Hidde Feenstra – Stadhouder Willem Lodewijk: grondlegger van 
Noord-Nederland?

11.40 Koffiepauze

12.00 Anton van der Lem – Willem Lodewijk en de Republiek 

 Joop Koopmans – In de bijrol? De eigentijdse weergave van stadhouder 
Willem Lodewijk in prenten  

13.00 Lunch

14.00 Yme Kuiper – Oorlogshelden: eer, roem en geloof. Willem Lodewijk 
versus katholieke adellijke officieren en stadhouders, 1580-1600 
Lidewij Nissen – ‘De bron van alle goeds’. Willem Lodewijk als 
vaderfiguur in de zeventiende-eeuwse Nassaudynastie

15.00 Theepauze

15.20 Hanno Brand – Met Willem Lodewijk in de krant. Beeldvorming en 
herinneringscultuur rond een Friese stadhouder (ca. 1843-1913)

15.50 Brug van het verleden naar het heden door Joop Koopmans 
Paneldiskusje met Goffe Jensma, Anton van der Lem en Josse 
Pietersma: Hoe denken wij nu over Willem Lodewijk?

16.45 Aanbieding van het eerste exemplaar van de symposiumbundel aan 
de burgemeester van Leeuwarden, Sybrand van Haersma Buma

17:00 Afsluiting met een drankje en een hapje

Plaats: Oranjezaal Stadhuis (Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden)
Prijs: € 17,50 / leden en stipers van de FA: € 15,00 / studenten: € 12,50 
(incl. koffie, thee, lunch en receptie) – beperkt aantal plaatsen beschikbaar!
Livestream: gratis (wachtwoord wordt toegestuurd na opgave)

www.fryske-akademy.nl

Opgave
Opgave voor dit symposium kan uiter-

lijk woensdag 25 november 2020 via 

de website van de Fryske Akademy: 

www.fryske-akademy.nl/wl2020
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