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Dit startdocument is de eerste uitwerking van de intentieverklaring die op 5 oktober 2017 
plechtig werd ondertekend namens de toenmalige Gemeente Franekeradeel, de Campus 
Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, de Protestantse Gemeente Franeker en de 
Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker. Het is een werkdocument dat steeds 
wordt bijgewerkt op basis van de meest recente ontwikkelingen en dat uiteindelijk zal 
uitmonden in een meerjarig beleidsplan.


De statutaire doelstelling van de Stichting Academie van Franeker luidt:


Het geven van een eigentijdse doorstart aan het academisch verleden van de stad 
Franeker door het ontwikkelen en instandhouden van een instituut: 
a) voor het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Franeker en 
Noordwest-Fryslân in samenwerking met de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit 
Groningen; 
b) voor de vorming van een educatief centrum dat in samenwerking met de 
onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties in de regio 
ruimte biedt aan educatie in de breedste zin van het woord, passend bij de behoeften en 
de schaal van Fryslân als geheel en Noordwest-Fryslân in het bijzonder. 

Daarmee is de Academie van Franeker een wetenschappelijk instituut met een brede 
maatschappelijke educatieve opgave. Jong en oud zijn hier welkom om kennis en 
ervaring te delen en inspiratie op te doen voor school, werk en leven. 


Statutair is ook vastgelegd op welke manier de Academie van Franeker invulling geeft aan 
zijn doelstelling:


De stichting ziet er op toe dat de activiteiten die onder haar verantwoordelijkheid worden 
ontplooid binnen de categorie van de betrokken activiteiten worden gekenmerkt door:  
a) hoge kwaliteit; 
b) verbinding tussen oude academische tradities en eigentijds onderwijs en onderzoek; 
c) inbedding in de stad Franeker en de regio Noordwest-Fryslân. 



1. De Academie van Franeker 1585-1811 / 2018-....


Wie in Franeker anno 2018 naar bordjes zoekt die de weg kunnen wijzen naar de 
gebouwen van de voormalige academie, die zoekt tevergeefs. Verstopt achter de 
gesloten wanden van Voorstraat, Vijverstraat en Academiestraat, is de prachtige plek 
alleen te vinden voor de enkeling die de bijzondere impuls voelt om de weinig 
uitnodigende Hortusstraat in te lopen. Wie zou kunnen vermoeden dat achter het rolluik 
tegenover studentencafé De Bogt fen Guné de oorsprong schuilgaat van wat in 2016 tot 
identiteit van Franeker is verklaard? In 1811 is de universiteit overleden. En wie niet verder 
kijkt dan de ontbrekende bewegwijzering en de veronachtzaamde toegankelijkheid kan 
niet anders dan concluderen dat de stad zich met dat overlijden heeft verzoend. De 
universiteit is een reeds lang afgesloten hoofdstuk in de rijke geschiedenis van Franeker. 
Einde verhaal...


...tot exact 200 jaar later, in 2011, Rijksuniversiteit Groningen / Campus Fryslân wordt 
opgestart. Vanaf dat moment is er, in de eerste plaats dankzij de RU Groningen en het 
provinciaal bestuur van Fryslân, weer sprake van academisch onderwijs en universitair 
onderzoek in Fryslân. Een ontwikkeling waarvan het belang moeilijk kan worden 
overschat. Universiteiten zijn broedplaatsen van talent en staan aan de wieg van 
innovaties op alle mogelijke terreinen van techniek, economie en samenleving. Waar 
academische activiteit is, zijn ook extra impulsen tot ontwikkeling, vernieuwing en 
binding. De komst van de Campus is een prachtige kans voor Leeuwarden als regionaal 
centrum, maar ook voor Fryslân als geheel en de oude academiestad Franeker in het 
bijzonder. Na twee eeuwen doet zich de kans voor om aan het verhaal van de Academie 
van Franeker een nieuw hoofdstuk toe te voegen. 


De kersverse Campus Fryslân zoekt aansluiting bij academische historie en tradities. Die 
historie ligt deels in Groningen. Zonder de RUG geen Campus Fryslân. Maar de 
oorspronkelijke Friese academische traditie ligt natuurlijk in Franeker. Waar anders? We 
zien dat heden te dage bijvoorbeeld nog terug in de traditie dat promovendi van Friese 
oorsprong hun proefschrift mogen verdedigen in de Martinikerk in Franeker. We zien dat 
ook terug in de al meer dan 80 jaar bestaande traditie dat studenten van Friese 
studieverenigingen in Groningen en Wageningen op de eerste werkdag na Kerst hun 
Krystkongres houden in Franeker, waarbij het oudste studentencafé van Nederland, De 
Bogt fen Guné, de plaats van samenkomst is. 


RUG / Campus Fryslân zoekt geschiedenis en tradities als fundament onder al het nieuws 
dat nu in Leeuwarden aan het ontstaan is. Daarvoor kijkt de Campus, terecht, naar 
Franeker. Franeker heeft, omgekeerd, de ambitie om op welke wijze dan ook een 
toekomst te bieden aan zijn oude academie. Een toekomst die in de eerste plaats past bij 
de stad zelf en bij Noordwest-Fryslân, maar ook een toekomst die mede ten dienste staat 
van Fryslân en Noord-Nederland. Dat is goed voor het onderwijs, voor onderzoek en 
innovatieve ontwikkelingen, voor de regionale culturele ontwikkeling, voor de economie 
en het toeristisch verkeer, voor het zelfbewustzijn van de inwoners en voor nog veel meer 
zaken.


De Academie van Franeker kent een diepe inbedding in de geschiedenis en het 
zelfbewustzijn van de inwoners van de stad. In 2017 leidde de voorname internationale rol 
van de voormalige academie in de ontwikkeling van het protestantisme in Europa nog tot 
het internationale predicaat ‘Europese stad van de Reformatie’. Maar liefst een derde deel 
van de studentenpopulatie van de oude Academie van Franeker kwam uit het buitenland. 
Dat feit alleen al geeft aan wat voor een vooraanstaande rol de academie had op 



Europese schaal en dan vooral in de protestanse landen. Maar we hebben het hier niet 
alleen maar over geschiedenis. Een zorgvuldig traject met honderden deelnemers moest 
in 2016 leiden tot het vaststellen van ‘de identiteit van Franeker’. De uitkomst had van 
alles kunnen zijn in een stad met een rijke middeleeuwse geschiedenis en vijf 
stadsstinzen, met een beroemd planetarium en met de onbetwiste status van hoofdstad 
van het kaatsen. Maar het werd: de academie, vertaald in de kernbegrippen toewijding en 
kwaliteit. In de harten en hoofden van de Franekers is de Academie al niet langer meer 
een overleden stuk historie. Integendeel, ze ontlenen er hun identiteit als Franekers aan. 


Al die mensen die samen zo recent de identiteit van Franeker hebben willen doen 
wortelen in de oude academie hebben dat goed gezien. Ze hebben begrepen dat het die 
academische traditie is die Franeker wel heel bijzonder maakt; dat ook de lange 
aanwezigheid van de psychiatrie in de stad er direct mee is verbonden, dat het Eise 
Eisinga Planetarium er zonder de universiteitsbibliotheek waarschijnlijk niet was geweest 
en dat toewijding en gaan voor een hoge kwaliteit eigenschappen zijn die naar de 
toekomst toe te ‘vermarkten’ zijn in toerisme, economie, cultuur en onderwijs.


Wat is er fysiek nog terug te vinden van de voormalige academie? Allereerst zijn er 
natuurlijk de gebouwen: het voormalig klooster/academiegebouw aan de Academiestraat, 
de hortus aan de Hortusstraat en de voormalige Orangerie. Dit onroerend goed is in 
eigendom van een zorginstelling, een woningbouwcorporatie, een vereniging van 
eigenaren en diverse particulieren. Dan is er de omvangrijke inhoud van de voormalige 
universiteitsbibliotheek. Deze vormt het hart van de collectie van Tresoar in Leeuwarden 
en naar verluidt is ook een deel in de UB van Delft terecht gekomen. Overigens zijn ook in 
het oosten van Hongarije in een bibliotheek boeken te vinden uit de de voormalige UB 
van Franeker. In het Museum Martena in Franeker zelf bevinden zich portretten van de 
voormalige hoogleraren, een unieke 'xylotheek', de oude pedelstaf van de academie en 
vele andere interessante objecten. In de stad zijn de monumentale woningen van de 
voormalige hoogleraren goed terug te vinden, evenals de herinnering aan de 1200 
Hongaren die hier hebben gestudeerd. Het topstuk van Franeker en de publiekstrekker bij 
uitstek, het Eise Eisinga Planetarium, zou er zonder de academie niet zijn geweest.

Beroemde personen die in de loop der eeuwen op enigerlei wijze verbonden zijn geweest 
met de academie van Franeker zijn er volop. Wat te denken van een van de grondleggers 
van de moderne filosofie, René Descartes? Of van Peter Stuyvesant, in de geschiedenis 
van de Verenigde Staten een buitengewoon invloedrijke figuur? Anna Maria van 
Schurmann, Eise Eisinga, Dominee Balthasar Bekker - allemaal hebben zij een 
geschiedenis met Franeker en zijn academie.  


Tresoar en het Museum Martena hebben samen het plan opgevat om in 2018 de 
expositiezolder van het museum in te richten als de voormalige academiebibliotheek. 
Speciaal meubilair in de vorm van zogenaamde lektrijnen is al ontworpen. Topstukken uit 
de collectie zullen worden tentoongesteld. Dit alles gebeurt dan in het kader van Culturele 
Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018. Na de expositie gaan de topstukken terug naar 
Tresoar, maar is het overige materiaal in principe beschikbaar voor permanent gebruik in 
Franeker. Dat mogen we gerust labelen als ‘legacy’ van 2018.


Campus Fryslân, identiteit, levende sporen van het verleden, CH2018, behoefte aan 
impuls en innovatie voor de stad en Noordwest-Fryslân: zie hier hoe de gedachte is 
geboren dat terugkeer van academische activiteiten naar Franeker wel eens een serieuze 
mogelijkheid zou zijn. Als vliegwiel voor veel bredere ontwikkelingen.




2. De Botniastins en de intentieverklaring


Vanuit de idee om academische activiteiten in Franeker te herstarten is nagedacht over 
een geschikte locatie, een academiegebouw. Het oorspronkelijke academiegebouw, een 
voormalig klooster uit 1430, is in gebruik en eigendom bij een zorginstelling en niet 
zonder meer beschikbaar voor onderwijsactiviteiten. Het management is absoluut 
welwillend, maar een zorginstelling heeft nu eenmaal andere prioriteiten dan het faciliteren 
van onderwijs en onderzoek. 


Een probleem is dat echter niet, want verbindingen tussen oude gebouwen en de 
voormalige academie zijn bijna overal in de stad te vinden. Zo ook in de Botniastins, rond 
1500 gebouwd, die in zijn lange geschiedenis bijvoorbeeld ook woonhuis van hoogleraren 
is geweest. De ligging van de stins aan het centrale plein van Franeker maakt het gebouw 
zeer aantrekkelijk voor eventuele academische en educatieve activiteiten. Meer beweging 
aan die zijde van de Breedeplaats voegt veel waarde toe aan het plein als stadscentrum.


Eigenaar van de Botniastins is de Hervormde Stichting Beheer Diaconale Goederen 
Franeker. De exploitatie is in handen van het College van Kerkrentmeesters van de PKN 
Franeker. Beide besturen staan zeer positief tegenover gebruik van de stins als 
academiegebouw. Er liggen al tekeningen van architect Sylvester Adema voor een interne 
verbouwing van een deel van de stins waardoor enkele ruimtes zeer geschikt en 
aantrekkelijk gemaakt kunnen worden voor onderwijs- en onderzoeksactiviteiten.


Het College van B&W van Franekeradeel, de Decaan van de RUG/Campus Fryslân en de 
kerkelijke bestuurders hebben elkaar gevonden in de gezamenlijke ambitie om tot 
heropening van de Franeker Academie te komen en op 5 oktober 2017 met het nodige 
ceremonieel een intentieverklaring getekend met de volgende inhoud:


“Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Franekeradeel, 
de Rijksuniversiteit Groningen / Campus Fryslân en het College van Kerkrentmeesters van 
de Protestantse Gemeente Franeker resp. de Hervormde Stichting Beheer Diaconale 
Goederen Franeker spreken de intentie uit om te komen tot de vorming van een educatief 
centrum in de Botniastins aan de Breedeplaats in Franeker. 

Het initiatief van gemeente, universiteit en kerk (als eigenaar en beheerder van 
de Botniastins) komt voort uit de gezamenlijke wens om aan het academisch verleden 
van de stad Franeker een eigentijdse doorstart te geven, aansluitend bij de recente 
stichting van Campus Fryslân van de RUG. Het te vormen educatief centrum zal daarom 
onder de naam Franeker Academie (RUG-Campus Fryslân) plaats bieden aan universitaire 
activiteiten. Tevens zal het in de Botniastins te vormen educatief centrum onder de naam 
Franeker Academie ruimte bieden aan educatie in de breedste zin van het woord, passend 
bij de behoeften en de schaal van Fryslân als geheel en Noordwest-Fryslân in het 
bijzonder. 

Als initiatiefnemers vormen wij een samenwerkingsverband. In de komende maanden 
zullen wij een plan schrijven waarin aan de bovengenoemde intentie een concrete invulling 
wordt gegeven op zodanige wijze dat uiterlijk in het najaar van 2018 de eerste zichtbare 
activiteiten plaatsvinden.” 

Het document is ambachtelijk gedrukt en gebonden en opgemaakt in het Nederlands en 
natuurlijk in het Fries. Als verwijzing naar het verleden is een Latijnse versie gemaakt en 
om de aansluiting weer te geven bij de moderne wetenschappelijke wereld is de 



verklaring ook opgesteld in het Engels. Er waren zo’n 60 genodigden uit vooral de 
sectoren onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en politiek aanwezig, die allen enthousiast als 
‘getuigen’ de verklaring hebben mee ondertekend.


De juiste intenties zijn er dus. Een gebouw is er ook. 


De Botniastins is toe aan onderhoud. De eigenaar had dit onderhoud al gepland en 
vermoedelijk zal dit plaatsvinden voor de zomer van 2018. Daarnaast zal de Academie het 
gebouw moeten gaan inrichten. Denk bijvoorbeeld aan een collegezaal, modern sanitair, 
ventilatie, audiovisuele apparatuur enz. Het is duidelijk dat een kansrijke herstart van de 
academische activiteiten in Franeker vergt dat de kosten hiervan zoveel als mogelijk uit 
subsidies en externe fondsen worden gedekt, zodat ze niet op de jaarlijkse exploitatie 
gaan drukken. 


3. Het merk Academie van Franeker


De Academie staat voor:

1.Kwaliteit in alles wat er gebeurt.

2.Inbedding in de stad Franeker en de regio Noordwest-Fryslân.

3.Verbinding van oude universitaire tradities met moderne wetenschap.


Dit alles is uitsluitend te realiseren door de verbinding te maken tussen mensen, 
instellingen en bedrijven om kennis en ervaring te delen. De verbinding met de Campus 
Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen vormt de basis voor de activiteiten van de 
Academie, maar wat aan de Academie gaat gebeuren is zeker niet alleen toegankelijk 
voor studenten in het wetenschappelijk onderwijs. We mikken op een smalle puur 
wetenschappelijke top en een brede waaier aan kwalitatief hoogwaardige actviteiten die 
wetenschap voor de inwoners, bedrijven en instellingen van de regio toegankelijk maken. 
Voor een deel willen we ook op verzoek of in opdracht van bedrijven, instellingen of 
groepen inwoners kennis bijeenbrengen, onderzoek doen, kennis delen. Dat kan 
zelfstandig, maar ook als intermediair tussen andere kennisinstellingen en de regio. 
Verbinden zit vanaf dag 1 in het DNA van de nieuwe Academie van Franeker. 

Voor de hand liggende onderwijspartners zijn Hogeschool NHL-Stenden, Hogeschool Van 
Hall Larenstein, de Waddenacademie, de Fryske Akademy, de Anna Maria van 
Schurmanschool (AMS), andere VO-scholen in de regio, de MBO-instellingen van Fryslân, 
de basisscholen van Noordwest-Fryslân enz enz. De Weekendschool Franeker is reeds 
gevestigd in hetzelfde gebouw als de Academie.


2. Benadrukt moet worden dat de Academie van Franeker geen gebouw is, maar een 
label, een zegel, een merk; een merk dat gevuld kan worden met een veelheid aan 
onderwijs- , onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die weliswaar de Botniastins als 
uitvalsbasis hebben, maar ook op andere plekken in Franeker of Noordwest-Fryslân 
kunnen plaatsvinden. Of op het internet. Wat de activiteiten van de Academie met elkaar 
gemeen hebben is dat ze de identiteit van Franeker als academiestad moeten versterken 
en dùs moeten aansluiten bij de uitkomsten van het ‘identiteitstraject’ van 2016: 
toewijding en kwaliteit. Als het van de Academie van Franeker is, dan is het top, dan moet 
je erbij zijn. Daar wìl je bij zijn. Kwaliteit. Die kant moeten we uit. Dat kan deels ook 
digitaal, door middel van blended learning, youtubecolleges, vul het maar in. Maar steeds 
met het stempel van de Academie van Franeker als garantie voor kwaliteit en 
wetenschappelijk onderbouwde informatie. 




De Botniastins en de daarin te bouwen collegezaal vormen het decor en de uitvalsbasis, 
maar als er meer ruimte nodig is, dan zijn er prachtige zalen in het Museum Martena, het 
Stadhuis en het Planetarium. En als de zaal veel te klein is, dan hebben we Theater De 
Koornbeurs en de Martinikerk. Of de scholen, niet te vergeten. En ruimtes die eigendom 
zijn van bedrijven en instellingen in de regio. De Botniastins als gebouw wordt de fysiek 
zichtbare locatie van de Academie, maar als concept, als instelling, kunnen de activiteiten 
digitaal en fysiek op talloze plekken plaatsvinden. Daarmee neemt de kans op een 
financieel gezonde Academie van Franeker ook heel snel toe. De uitgangspunten voor de 
bedrijfsvoering zijn dan ook heel eenvoudig: praktisch zijn, verbindingen maken, geen 
mega-investeringen doen, overheadkosten beperken, elke activiteit is op zichzelf 
kostendekkend, overhead wordt gefinancierd uit fondsen en uit een opslag op de 
variabele kosten van de afzonderlijke activiteiten.


3. Wat in Franeker gaat gebeuren moet zijn ingebed in de stad en in de regio. Onderzoek 
is relevant voor Noordwest-Fryslân (maar liefst ook voor de rest van de wereld...), lezingen 
en colleges sluiten aan bij wat in de stad en het gebied eromheen leeft. 


4. Waar mogelijk maken we verbindingen tussen de oude universitaire tradities van 
Franeker en de moderne wetenschap. Dat komt onder meer tot uiting in de structuur die 
we kiezen voor onze activiteiten. Deze is gebaseerd op de faculteitenstructuur van de 
voormalige universiteit, maar dan aangepast aan onze tijd. Zoals het er nu uitziet, zal de 
Academie van Franeker actief zijn op de volgende terreinen:


• Letter en Geest (voorheen Godgeleerdheid)

• Recht en Omgeving (voorheen Rechten)

• Mens en Gezondheid (voorheen Geneeskunde)

• Natuur en Techniek (voorheen Vrije Kunsten)


4. De relatie tussen RUG / Campus Fryslân en de Academie van Franeker


De Academie biedt aan de Campus allereerst een historisch fundament, een Friese 
universitaire geschiedenis die meer dan 400 jaar geleden begon en internationaal van 
grote betekenis was. In aanvulling op de roemrijke traditie van de Rijksuniversiteit 
Groningen kan de eigen academische geschiedenis van Fryslân een versterking bieden 
aan het zelfbewustzijn van Noord-Nederland als ijzersterk en eeuwenoud bolwerk van 
onderwijs, onderzoek en wetenschap. Op alle toonaangevende internationale lijsten van 
universiteiten is de RUG de hoogst ‘rankende’ Nederlandse algemene universiteit. Daarbij 
kunnen aansluiten is een kans die weinig (of beter: geen) andere steden van 13.000 
inwoners gaan krijgen. Maar we zijn zelfbewust en zien het als een uitdaging om op 
afzienbare termijn vanuit Franeker wetenschappelijke waarde toe te voegen aan de 
reputatie van de RUG. De vroegere internationale status van de Academie van Franeker 
verplicht ons daartoe.


Omgekeerd heeft Noordwest-Fryslân een evident belang bij de terugkeer van 
wetenschappelijke activiteiten in Franeker. De Academie moet impact hebben in de regio. 
Blijvende impact. Op de verspreiding en bevordering van het denken, het 
wetenschappelijk denken in het bijzonder. Op de vergroting van kansen en zelfbewustzijn 
van de kinderen en jonge mensen - van dichtbij en van veraf - die hier in welke vorm dan 
ook onderwijs gaan krijgen. Juist ook mensen met, zoals dat heet, ‘afstand tot de 



arbeidsmarkt’ en kinderen en jongeren voor wie het vanuit hun achtergrond niet 
vanzelfsprekend is dat zij deelnemen aan academische activiteiten willen we uitnodigen 
en prikkelen om dat juist wel te doen. Een getuigschrift van de Academie van Franeker 
moet een felbegeerd papiertje worden voor iedereen en niet alleen voor hen die met een 
intellectuele en/of maatschappelijke voorsprong ter wereld zijn gekomen. Ook zó zien wij 
de invulling van onze tweede statutaire doelstelling, de vorming van een educatief 
centrum. We zullen op zoek gaan naar fondsen die samen met ons deze doelstelling 
willen helpen waarmaken.


Impact moet de Academie ook hebben op de volwassenen en senioren die hier hun 
horizon komen verbreden of hun kansen op mooi werk komen vergroten. Impact op deze 
prachtige oude stad, die met de Academie zijn hart weer terugkrijgt. De Academie 
verbindt het unieke Planetarium met de oude Academiebibliotheek in Tresoar en verbindt 
het Museum Martena met de grote denkers René Descartes, Annamaria van Schurmann, 
Eise Eisinga en Balthasar Bekker. De Academie biedt een wetenschappelijk decor aan de 
prachtige fontein die hier zal komen ter nagedachtenis aan die andere grote zoon van 
Franeker, astronoom professor Oort. En het grote doel is natuurlijk dat de Academie van 
Franeker mensen met elkaar zal verbinden. Mensen van Franeker en van Fryslân, mensen 
van de wetenschap en mensen met een nieuwsgierige en vrije geest die hier komen om te 
leren. In de breedste zin van het woord. Jong en oud. 


Maar hoe dan?


Toen de Amerikaanse generaal Petraeus, wiens vader is geboren en getogen in Franeker, 
in oktober 2017 de stad bezocht, gaf hij een zeer goed advies: zet in op het bereiken van 
de top (op wereldschaal) in de niche van een technologische niche. Dat klinkt misschien 
wat cryptisch, maar is strategisch een buitengewoon goed advies. Om de Academie van 
Franeker als toegevoegde waarde in de wetenschap te legitimeren, zal deze 
internationaal moeten uitblinken op één heel specifiek technologisch terrein. Het ligt dan 
voor de hand om direct aan te sluiten bij een ontwikkeling waar de regio toch al sterk in 
is, waar bedrijfsleven en bevolking direct baat bij hebben en waarvoor investeerders 
relatief (...) eenvoudig te interesseren zouden moeten zijn. De kunst is om de juiste niche 
van een technologische niche te identificeren. Daarover later meer. Maar dat wordt dus de 
wetenschappelijke bijdrage van de Franeker Academie aan de Campus Fryslân en de 
RUG: iets waarin een kleine instelling groot kan zijn. Door slimme verbindingen te maken 
en lef te tonen.


Waaruit kunnen de concrete activiteiten van de Campus Fryslân in Franeker daarnaast 
bestaan? 


Als je je studenten wilt laten kennismaken met de academische fundamenten van Fryslân, 
dan ligt het voor de hand om in introductieprogramma’s voor aankomende bachelors, 
masters en PhD’s een stevige plek in te ruimen voor kennismaking met de Franeker 
‘roots’. Bijvoorbeeld in samenwerking met de hoeder van de voormalige 
universiteitsbibliotheek, Tresoar.


PhD-plekken die aansluiten bij de veelbelovende ‘niche van een niche’ kunnen in 
Franeker worden gecreëerd, evenals extension schools op een veelheid aan terreinen. De 
historische omgeving voegt naar verwachting van ons als initiatiefnemers van de herstart 
veel toe aan de beleving van de deelnemers aan deze vormen van onderwijs. 




Universitaire docenten van de Campus en de RUG kunnen in Franeker op maat van de 
vraag uit de wijde regio programma’s aanbieden die aansluiten bij de vraag uit 
bijvoorbeeld het regionaal bedrijfsleven. En wat is er mooier dan leerlingen uit het 
middelbaar onderwijs of van de Weekendschool les te laten krijgen van ‘een echte prof’? 
Bij de Academie van Franeker kan dat. 


Mochten de faculteiten van de RUG behoefte hebben aan onderwijs- en/of 
onderzoekslocaties in Fryslân, dan willen we graag met ze in gesprek. En als een Friese 
student al jaren in de Franeker Martinikerk kan promoveren, waarom zou hij/zij dan niet 
ook in Franeker zijn/haar promotieonderzoek kunnen doen? 


Los van de specifieke activiteiten moet vooral duidelijk zijn dat de wetenschappelijke 
activiteiten vanuit de RUG / Campus Fryslân de ruggengraat en het fundament vormen 
van alle andere activiteiten die de Academie wellicht gaat ontwikkelen. Zonder 
universitaire wetenschap geen serieuze Academie. De identiteit van Franeker verplicht 
ons om te gaan voor de top. Die top is alleen haalbaar in volle verbinding met 
Leeuwarden en Groningen. Daarover kan geen misverstand bestaan.


5. Het programma...


... is under construction. En dat zal nog wel even zo blijven. Maar de contouren worden al 
wel zichtbaar.


1. Letter en Geest

Door de jaren heen zijn er in Franeker allerlei mensen geweest die academische lezingen 
zijn blijven organiseren. Die traditie zal zeker worden voortgezet onder het zegel van de 
Academie van Franeker. Dat kan variëren van lezingen rond het thema ‘Franeker 
Reformatiestad’, via colleges van levensbeschouwelijke aard of over kunst, taal en 
geschiedenis, tot aan bijeenkomsten waarin de randen van de wetenschap worden 
afgetast. We gaan op deze thema’s ook programma’s ontwikkelen die specifiek 
toegespitst zijn op levensvragen van senioren. Aan programma’s die aansluiten bij de 
behoeften van het reguliere onderwijs en die eraan kunnen bijdragen dat de kinderen en 
jongeren uit de regio met zelfbewustzijn en gepaste trots de geschiedenis van hun 
omgeving leren kennen willen we graag onze medewerking verlenen.

Deze kleine opsomming is wel zo’n beetje het minimum. Een team bestaande uit 
bestuurslid Manon Borst (directeur van Museum Martena), prof Rolf Bremmer (em RU 
Leiden en Fryske Akademy, Engelse en Friese taal) en historicus Josse Pietersma gaan 
het programma verder ontwerpen en uitwerken.


2. Recht en Omgeving

Noordwest-Fryslân wordt een pilot-gebied voor de invoering van de nieuwe 
Omgevingswet, een wet die de relatie tussen overheid en inwoners flink zal gaan raken. 
Het initiatief van de Commerciële Club Noordwest Fryslân om te komen tot een zone voor 
regelvrij ondernemen is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken omarmd. Een 
prachtig initiatief. De Academie van Franeker wil de plaats en instelling zijn waar de 
kennis en ervaring die in dit project wordt opgedaan wordt verzameld en vervolgens 
gedeeld met de rest van Nederland. Bestuurskundige kennis kan vanuit de RUG / 
Campus Fryslân worden ingebracht. Bestuurslid Annalies Outhuijse, geboren en getogen 
in Franeker en nu onderzoeker en docent aan de RUG, is voor dit terrein het eerste 
aanspreekpunt. Prof Jouke de Vries, dean van de Campus Fryslân en bestuurskundige, 



en Eduard van Zuijlen, econoom met een brede ervaring in het openbaar bestuur en 
bestuursvoorzitter van de Academie, zullen dit alles inhoudelijk samen met Annalies 
vormgeven.


3. Mens en Gezondheid

Franeker is al 170 jaar ‘GGZ-stad’. Inbedding van de academische activiteiten in de stad 
en de regio kan daarom voor een eigentijdse invulling op het terrein van de geneeskunde 
haast niets anders betekenen dan aansluiting zoeken bij de GGZ-instellingen. 
Gesprekken daarover zijn gaande. Het is te vroeg om vooruit te lopen op de uitkomsten 
daarvan, maar zeker is dat die tot op heden zeer positief zijn verlopen. Wij zien kansen 
om zowel voor beroepsbeoefenaren in psychiatrie en psychologie als voor een breder 
publiek tot een gezamenlijk kwalitatief hoogwaardig aanbod te komen. Ook hier kunnen 
senioren een specifieke aandachtsgroep vormen. Bestuurslid Robert Jansen draagt 
hiervoor de eerste verantwoordelijkheid. In eerste aanleg doet hij dit samen met Eduard 
van Zuijlen. Versterking van dit team wordt nog gezocht. Wordt vervolgd.


4. Natuur en Techniek

Zilte teelt. Dat is het thema dat Franeker wetenschappelijk op de (wereld)kaart moet gaan 
zetten. Hier zal de universitaire instelling RUG / Campus Fryslân / Academie van Franeker 
het verschil moeten gaan maken. Wetenschappelijk onderzoek, promotieplekken, 
onderzoeks- en kenniscentrum.... De ambities zijn groot. Duidelijk is dat er in Fryslân al 
een netwerk bestaat van bedrijven, personen en (onderwijs)instellingen (zoals Hogeschool 
Van Hall Larenstein) die beseffen dat verzilting in een eeuw van zeespiegelstijging 
wereldwijd een regelrechte bedreiging vormt voor alle landbouwgebieden die aan zee 
liggen. De Academie van Franeker wil bovenop de acties die al ontplooid (gaan) worden 
door anderen een wetenschappelijke ‘kop’ zetten die allen ten goede komt. Samen met 
RUG / Campus Fryslân wordt gezocht naar partners en funding. We hebben vanwege de 
urgentie en wereldwijde actualiteit van de thematiek de overtuiging dat we die op redelijke 
termijn gaan vinden.


Door het Eise Eisinga Planetarium en Prof Jan Oort is de stad Franeker verbonden aan 
onderzoek naar het zonnestelsel. Wie weet of de Academie daarin ooit een rol gaat 
spelen. De gedachte is verleidelijk. We staan ervoor open. Echter, niemand kan alles 
tegelijk. Dus dit thema wordt voorlopig ‘geparkeerd’.


Eise Eisinga stond in een regionale traditie van instrumentenmakers en wetenschappelijk-
technische autodidacten. Wij zien hier kansen om verbindingen te leggen tussen het 
primair en voortgezet onderwijs in de regio en de hedendaagse pioniers in technologie en 
ambachtelijkheid. Speciaal willen we ook onderzoeken of in de overdracht van 
waardevolle ambachtelijke kennis kansen liggen voor kinderen en jongeren die moeite 
hebben met aansluiting bij het sterk cognitieve karakter van het reguliere onderwijs. Pieter 
Oosterhof, namens de Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker ondertekenaar van 
de intentieverklaring, heeft in het dagelijks leven een zeer rijke ervaring in het primair 
onderwijs. Hij gaat de mogelijkheden verkennen om samen met het onderwijs en 
bedrijfsleven in dit kader activiteiten te ontwikkelen. Ook de inzet van senioren die hun 
ambachtelijk kennis kunnen overdragen is aan de orde. We zoeken nog naar mensen die 
dit alles samen met Pieter willen oppakken.


We staan nog maar aan het begin en aan alle vier terreinen wordt al hard gewerkt. Met 
dank aan het Werkverband Academie van Franeker, de mensen die samen met het 
bestuur de schouders eronder zetten. We zijn nu met 15. Daaromheen staat weer een 



kring van professionals van andere instellingen die meedenken, adviseren en 
ondersteuning bieden. 

Een jaar geleden waren we met z’n drieën. Nu met 15. Een vervijfvoudiging in een jaar 
tijd. Zijn we over een jaar met 75?


6. Doelgroepen


Zoals gezegd vormen studenten uit het wetenschappelijk onderwijs de eerste doelgroep. 
Het is primair aan de Campus Fryslân en de RUG om hierin keuzes te maken en het is 
duidelijk dat zij bereid zijn om dit te doen. Promotiekandidaten (PhD’s) zijn van harte 
welkom, met prioriteit voor hen die onderzoek doen naar innovaties die aansluiten bij de 
behoeften en belangen van de regio. Aansluiting bij de programma’s Zilte Teelt en 
Omgevingswet is de eerste prioriteit. Natuurlijk in directe verbinding met de Campus en 
de RUG.


Graag bieden we plaats aan studenten van de Hogescholen in Fryslân. Bestuurlijke 
gesprekken met NHL-Stenden zijn gaande. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de 
concrete uitkomsten van die gesprekken. Met de Waddenacademie en Van Hall 
Larenstein zijn rond het programma Zilte Teelt verbindingen te maken.


Bedrijven en instellingen uit de regio en daarbuiten vormen een tweede doelgroep. Voor 
hen komen er extension schools, masterclasses, leergangen en modules. De vraag vanuit 
de instellingen en bedrijven is bepalend en een aansluitend aanbod wordt op basis van 
die vraag op maat samengesteld. Samenwerking met de GGZ-instellingen past binnen 
deze vorm van activiteiten.


Leerlingen uit het primair, voortgezet en beroepsonderwijs van Noordwest-Fryslân zouden 
toch allemaal tenminste één keer in hun schoolcarrière kennis moeten kunnen maken met 
de Academie. We zien natuurlijk graag dat het primair en voortgezet onderwijs in stad en 
regio de kans pakt om leerlingen in zo’n historische omgeving wetenschap te laten 
opsnuiven. Het is hoopgevend dat vertegenwoordigers van het onderwijs de 
intentieverklaring medeondertekend hebben. We zullen hun expertise nodig hebben om 
gezamenlijk tot uitdagende programma’s te komen voor hun leerlingen. Franeker kwaliteit 
is ook hier de maatstaf: we doen het alleen als we werkelijk tot iets bijzonders kunnen 
komen. We zien ook kansen voor een gezamenlijk Techniek-programma. Extra aandacht 
willen we geven aan leerlingen die moeite hebben met cognitieve onderwijsprogramma’s, 
maar wel zich maatschappelijk en mentaal verder zouden kunnen ontwikkelen door het 
leren van een waardevol oud ambacht.


De Weekendschool Franeker heeft na een succesvol eerste jaar de Botniastins als vaste 
werkplek gekozen. Het gaat hier om een bijzondere vorm van ontwikkeling van 
zelfbewustzijn bij kinderen, die nauw aansluit bij de behoeften van een specifieke 
doelgroep en bovendien uitstekende resultaten behaalt. Dit is het type verbindingen dat 
we vanuit de Academie graag aangaan. Indien mogelijk zouden we de Weekendschool 
Franeker nog een ‘plus’ willen geven door de activiteiten te koppelen aan bijvoorbeeld 
pedagogisch onderzoek vanuit NHL-Stenden of RUG/Campus Fryslân. 


Voor senioren worden plannen ontwikkeld om tot modules te komen die speciaal op deze 
doelgroep zijn toegespitst. Lezingen en colleges over levensbeschouwelijke vragen die 
samenhangen met ouder worden, ouderenpsychologie en geriatrie zijn onderwerpen 



waarvoor de Academie de kennis in huis wil halen. Om die te delen met de groeiende 
groep senioren in onze samenleving. Daarnaast willen we zeker bij het onderdeel 
Techniek graag gebruik maken van de kennis en ervaring van ouderen in het overdragen 
van vakkennis en ambachtelijke vaardigheden aan kinderen en scholieren. 


7. Tijdpad


We nemen de tijd om de academie te ontwikkelen. Stap voor stap. Geen haast. Wel goed. 
De ondertekenaars van de intentieverklaring zijn instellingen die op de eeuwigheid zijn 
gericht: universiteit, overheid en kerk. Dat zegt iets over de intenties. Dat zegt véél over 
de intenties, namelijk om de Academie van Franeker degelijk neer te zetten; met de blik 
gericht op de lange termijn. Een open mind is voorwaarde, evenals degelijke financiering 
voor de vaste kosten en de afzonderlijke activiteiten. En kwaliteit, dat kan niet vaak 
genoeg worden gezegd. Liever klein en heel bijzonder dan groot en middelmatig. Maar 
heel bijzonder èn groot willen we zeker niet uitsluiten...


In de intentieverklaring hebben de initiatiefnemers aan elkaar beloofd om na de zomer 
van 2018 de eerste zichtbare activiteiten te laten plaatsvinden. Daar gaan we voor. Mocht 
zich de gelegenheid voor om om eerder te starten, dan zullen we het zeker niet laten. We 
willen onszelf vijf jaar de tijd geven om de levensvatbaarheid van de Academie van 
Franeker te bewijzen. In 2023 moet beslist worden over voortzetting voor onbepaalde tijd 
of afbouw van wat er op dat moment bestaat. Verdere uitwerking van de plannen, zowel 
inhoudelijk als bedrijfsmatig, fondsenwerving en de uitbouw van een Werkverband van 
enthousiastelingen met een professionele instelling - dat zijn de eerste uitdagingen.


Klein beginnen, maar niet verlegen; bescheiden maar met een gezonde ambitie; niet hoog 
van de toren maar zeker ook niet wegduikend achter de bolwerken van de stad. Wat hier 
wordt geschetst is vooral een perspectief van verbinding; verbinding met het onderwijs in 
de regio; met politiek, kunst- en cultuur; met de hoeders van het Fries cultureel erfgoed; 
met mensen en instellingen die de gedachte aan de Academie jarenlang levend hebben 
gehouden; met de evenementenorganisaties en de binnenstad; met de psychiatrie, het 
bedrijfsleven en fondsen met een warm hart voor jonge mensen, met de stad Franeker en 
de regio Noordwest-Fryslân; en natuurlijk met het bestaande universitair onderwijs. De 
Academie van Franeker zal hen allen nodig hebben om opnieuw te gaan bloeien als 
centrum van onderwijs en onderzoek van betekenis. En om de haar toekomende centrale 
plaats in het Fries cultureel erfgoed weer in te kunnen nemen. Al twee eeuwen een lege 
plek - dat is nu wel lang genoeg geweest. 


Het perspectief op middellange termijn is voor Franeker en wijde omtrek lonkend. Het 
regionaal bedrijfsleven, verzameld in de Commerciële Club Noordwest Friesland, wil 
samen met de gemeentelijke, provinciale en landelijke overheid (plus het Waterschap) van 
het gebied een proeftuin maken voor innivatief en regelvrij ondernemen. Dat vergt 
verbinding en samenwerking van alle beschikbare krachten. De Academie van Franeker 
heeft alles in zich om een van de dragers te worden van een dergelijke visie op de 
toekomst. Geen hokjes, geen kolommen en zuilen, maar verbinden en gebruik maken van 
alle kennis en ervaring die in de samenleving aanwezig is. Deze kennis en ervaring 
kanaliseren en beschikbaar maken voor iedereen. Dat is wat we gaan doen.


Daar komt - en daar begon dit document mee - versterking van de identiteit van Franeker 
als academiestad bij met alle impulsen die dat kan geven aan toenemende 



bezoekersaantallen. Niet alleen de deelnemers aan de academische activiteiten zelf 
komen naar de regio, ook zal door hun verhalen ‘thuis’ over wat ze hier aantreffen het 
toerisrisch bezoek toenemen. De economische effecten van dit alles kunnen alleen maar 
positief zijn. Wat we niet weten maar wel wensen is dat de academie ook als een vliegwiel 
zal werken voor het zelfbewustzijn en het ondernemerschap in het algemeen. Zoals 
eerder al gezegd: we gaan voor blijvende impact.


Wij beseffen dat wij aan iets nieuws beginnen dat al een hele lange historie heeft. 
Wij gaan voor goed en niet voor groot, maar goed èn groot is ook mooi. 
Wij wortelen in een stad die klein is. Evengoed is de wereld binnen handbereik. 
Wij beginnen met niets dan onze droom...en ieder die mee wil doen. 

Wat wil je nog meer, als je iets nieuws begint? 



Bijlage: 

- globale begroting voor interne verbouwing en inrichting Botniastins

- globale opstartbegroting


CONCEPT BEGROTING 2018 STICHTING ACADEMIE VAN FRANEKER

Verbouwing (light) Botniastins

Natte groepen € 75.000
Verlichting € 50.000
Luchtinstallatie/ventilatie € 15.000
Inventaris € 60.000
Overig bouw onv. € 10.000
Totaal € 200.000

KOSTEN INKOMSTEN

Huurkosten € 25.000 Giften/subsidies € 71.000
Domeinen ontw. € 40.000 Domeinen € 20.000
PHD plaatsen PHD funding
Algemeen € 5.000 Algemeen € 10.000
PR/Communicatie € 2.500 Overig € 2.500
Website € 2.500
Accountant/Bank/Verz. € 3.500
Inventaris (scherm e.d.) € 20.000
Overig onvoorzien € 5.000

€ 103.500 € 103.500


