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Een echt diploma van de universiteit van Franeker, 

geschreven in het Latijn; Tresoar
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Transformatorhuisje van geleerdheid

De universiteit in Franeker

Papier, theezakje, inkt, 

stempels, penselen en 

(kleur)potloden.

MAAK JE EIGEN DIPLOMA

Franeker had vroeger een eigen universiteit. Hier konden studenten het hoogst 

haalbare diploma behalen. Deze universiteit had vier afdelingen: theologie, rechten, 

medicijnen en de vrije kunsten. Vooral de afdeling theologie was heel erg belangrijk. 

In deze opdracht maak jij je eigen diploma.

Universiteit van Franeker

Spanjaarden
In het jaar dat de universiteit van Franeker 

werd opgericht, in 1585, was het onrustig 

in de Nederlanden. Er was namelijk een 

opstand tegen de Spaanse overheersers aan 

de gang. Deze opstand staat ook wel bekend 

als de Tachtigjarige Oorlog. Ook Fryslân 

had met de Spanjaarden te maken gehad. Je 

kunt je afvragen hoe de Friezen het in hun 

hoofd haalden om in die onrustige tijd een 

universiteit te stichten. Dat had vooral te 

maken met de verandering in godsdienst in 

die tijd.

Protestants
De Spaanse overheersers waren 

voorvechters van het katholieke geloof. 

Maar een groot deel van de bevolking van 

Fryslân wilde niks meer met dit geloof te 

maken hebben. Zij waren in de zogenaamde 

‘Reformatie’ net bekeerd tot het protestantse 

geloof. Maar predikanten konden nog geen 

diploma aan een protestantse universiteit 

halen. Het hoogste bestuur in Fryslân wilde 

daarom een eigen opleiding opzetten. Op 

29 juli 1585 opende de universiteit van 

Franeker zijn deuren. Het was toen, na 

Leiden, de tweede universiteit in Nederland.

Diploma
Aan de universiteiten studeerden mensen 

vanuit alle provincies van de Nederlanden. 

Maar een nog groter deel van de studenten 

kwam uit het buitenland. Vooral uit Polen en 

Hongarije kwamen veel studenten. Dit kwam 

omdat het protestantse geloof daar veel 

aanhangers kreeg. Deze studenten wilden 

graag een diploma aan een protestantse 

universiteit behalen. In de 226 jaar dat 

de universiteit bestond, schreven 13.706 

studenten zich in. Daarvan behaalden 2072 

studenten het hoogste diploma.

Een nagemaakte boekenkast van 

de universiteit van Franeker. Om 

af te studeren moest je dit soort 

boeken lezen!; Tresoar 
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Boeken moesten vroeger goed beveiligd worden, ze waren 

namelijk erg kostbaar; Tresoar
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Twee pedelstaven. Deze worden 

op de universiteit gebruikt 

door de zogenaamde ‘pedel’ bij 

het uitreiken van een diploma; 

Museum Martena

Een officieel diploma werd 

verzegeld met een stempel 

van was of kaarsvet.
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