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LEVENSBERICHT 

VAN 

Dr. J. J. A. A. FRANTZEN 

Wanneer ik heden het woord neem, om het levensbericht 
van ons overleden medelid Frantzen aan U mee te deelen, 
voldoe ik niet alleen aan eene opdracht, mij door het bestuur 
dezer Afdeeling gegeven, maar ook aan een innerlijken drang, om 
het beeld van den man, met wien ik vele jaren lang door vriend
schap verbonden was, gedurende eenige oogenblikken voor U op 
te roepen. Toch impliceert dit niet, dat ik over alle tijdvakken 
van Frantzen's leven in bijzonderheden zou zijn ingelicht. Frantzen 
sprak weinig van zichzelf. Jn intieme gesprekken kon men 
hem soms op dreef krijgen, zood at hij dingen vertelde, die een 
sterk licht over een vervlogen tijd wierpen, maar over het 
algemeen interesseerde hij zich meer voor het lot en de werk
zaamheid van anderen, dan hij behoefte had, anderen deelgenoot 
te maken van zijn persoonlijke herinneringen. Aan de goedheid 
van zijne weduwe en van sommige vrienden uit verschillende 
perioden van zijn leven dank ik echter eenige aanvullingen van 
hetgeen ik van hem zelf ben te weten gekomen. 

Johann Josef Alois Arnold Frantzen werd den 18den Juli 1853 
te Kleef geboren. Zijn vader was een Rijnlander, zijne moeder 
eene Française,afkomstig uit de EIsass. In deze dubbele afstam" 
ming hebben wij zeker een der oorzaken van Frantzen's 
gemengde natuur te zoeken. Ofschoon hij met zijne moeder, 
die hij vroeg - op 13-iarigen leeftijd -verloor, in den regel 
llietFransch sprak, ligt het toch voor de hand, een samenhang 
te verrnoedentusschen denverschillenden landaard der ouders 
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en het gemak niet alleen, waarmee Frantzen de beide talen 
beheerschte, maar ook de verbinding van Germaansche en 
Romaansche geestelijke eigenschappen en cultuur, die voor hem 
karakteristiek was. Naast deze dubbelheid, die tot Frantzen's 
oorsprong teruggaat, vinden wij ook andere tegenstellingen, die 

bij hem in harmonische vereeniging optraden, reeds in zijn 
jeugd aangeduid. Wat wij er van weten, hangt samen met het 
familieleven, dat niet gelukkig was. "Josef der Träumer" werd 
hij door zijn meer realistisch aangelegde broeders - en ook 
door zijn vader - genoemd. Wij herkennen in die benaming 

het fijn besnaarde gemoed, den poëtisch en ,geest, die als kind 
door zijn omgeving niet begrepen wordt. 1) Maar hij was geen 
Woutertje Pieterse. Naast het poëtisch gevoel staat reeds de 
drang tot zelfstandig denken en tot verdediging van zijn persoon
lijkheid. De vader. streng katholiek, jaagt het zwakke kind des 
morgens om 5 uur het bed uit, om het de eerste mis te laten 

bijwonen, - die hij niet bijwoont. Het kind gehoorzaamt. maar 
het weigert te ,gelooven. en in dien tijd ontwikkelt zich de haat 
tegen geloofs- en gewetensdwang, die hem zijn leven lang bij
bleef. "Josef der Träumer" was te gelijk een opstandeling in den 
dop. Zoo zouden ook later aandoenlijke zachtheid en harts

tochtelijke verontwaardiging in zijn gemoed kort naast elkaar wonen. 
Bijzonderen geestelijken aanleg moet hij zeker reeds vroeg 

getoond hebben, ofschoon wij er niet veel van weten. Enkele 
schoolrapporten zijn bewaard. De cijfers zijn goed. V oor opstellen 
kreeg hij altijd het hoogste cijfer. Vroege opmerkingsgave en 

gevoel voor het komische blijkt uit een paar anecdotes, die ik 
van hem hoorde. Een broer van Frantzen's vader, pastoor ten 
platten lande, kwam soms logeeren. Eenmaal had de gastheer 
te zijner eere een vat bier gekocht, dat in den kelder lag. De 
gast liep met een bierpot aan een koord om zijn hals en dook 

I) In een brief uit zijn laatlte dagen" "ericht aan een jeugdvriend. 

citeert hij deze benaming in een anderen zin en knoopt er de opmerking 

aan vast, dat hij tot het laatst toe de neiging tot droomen behoudea .heeft. 
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telkens omlaag, om dien te vullen. Na een paar dagen kwam 
hij berichten: "Josef, das Fässchen ist leer". Nooit vergat kleine 
Josef de stem, waarmee groote Josef antwoordde; "UJld das 
nennst du ein Fässchen, dieses Fass 1" 

Een dieper kijk in het zieleleven van den knaap veroor

looft de omstandigheid, dat hij ook het volgende onthouden 
heeft. Een paar geestelijken, die zijn vader bezochten, spraken 
over Nederland. Een van hen zeide tot den ander, mee· 
nende, dat de dreumes hem niet verstond: "Terra libertatis". 
Misschien ontwaakte op dit oogenblik Frantzen's liefde voor 

Nederland. 
In 1866 volgde Frantzen's vader, die zich met het Pruisisch 

bestuur niet vereenigen kon, eene uitnoodiging van minister 
Thorbecke, om naar Nederland te komen en leeraar te worden 
aan de nieuw opgerichte Hoogere Burgerschool te Tilburg. De 

I8-jarige jongeling, die in Kleef de tertia vau het gymnasium 
bereikt had, werd nu op de H.B.S. geplaatst. De eerste indrukken 
waren niet zoo, dat men de "terra libertatis" als zoodanig zou 
herkennen. Hij werd door zijn schoolmakkers voor "Mof" 
uitgemaakt. Maar weldra was de "Mof" zijn Nederlandschen 
kameraden de baas; hij leerde ook Nederlandsch spreken als 

een geboren Nederlander, en hij is zoo goed een Nederlander 
geworden als de allerbeste van hen. 

Uit de periode van 1866-'75 zijn weinig bijzonderheden 
bekend, maar het is duidelijk dat Frantzen zijn tijd in die jaren 
goed besteed moet hebben. In het ouderliik huis nam na den 
dood der moeder de misère toe; de eenzame jonge .man zocht 
heul in de studie. Vijf jaar bezocht hij de Hoogere Burgerscbool; 
in 1871 legde hij het eindexamen af; daarop volgen in 1873 
niet minder dan drie examens: 23 April behaalt hij de ,acte 
voor huisonderwijzer, 4 Juni de akte M.O. Duitsch - eene 

splitsing in A- en B-examensbestond _toen nog niet, - 2 October 

deacte voor hulponderwijzer. Hij had reeds één à twee iaar 
te voren het ouderlijk huis verlaten en is als onderwijzer aan 
illBtituten werkzaam ~weest, tot hij in 1875 werd aangesteld 
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als leeraar in het Duitsch aan het gymnasium en de kweekschool 
te Leiden. 

In Leiden heerschte in die dagen een geest, die voor dè 
aspiraties van den jongen Frantzen weinig aanmoedigend kon 
zijn. Dat gold voor de universiteit: dat gold in hooger mate 

voor het gymnasium. Aan de universiteit ging de klassieke 
philologie, althans in breede kringen, voor de eenige door die 
recht van bestaan had. De Oostersche liet men nog eenigszins 
gelden, - omdat zij zoo moeilijk was, en omdat zij door een 
man van Kem's autoriteit vertegenwoordigd werd, - maar dat 
er ook zoo iets zou bestaan als moderne philologie. was eene 
gedachte, waarvoor men slechts een schouderophalen over had. 
Het onderwijs in moderne taal- en letterkunde was een vak 
voor schoolmeesters. De strijd was in die jaren juist gaande 
over de oprichting van een doctoraat in de Nederlandsche 
letteren. Ten slotte werd men het dan hierover eens, maar dit 

was ook de uiterste concessie der classici, en dezen behielden 
zich stilzwijgend het recht voor, de komende studenten in de 
Nederlandsche letteren een paar jaar lang tot na hun suppletoir 
examen hun minderwaardigheid duchtig te laten gevoelen, een 
recht, waarvan zij dan ook in de volgende jaren een ruim 
gebruik hebben gemaakt. Maar hier gold het nog het Neder
landsch, de moedertaal, waarvoor De Vries zich zoo warm 
maakte. Vreemde talen misten zulk een pleitbezorger. En de 
geest van Cobet heerschte aan het Leidsche gymnasium. De 
docenten in de klassieke talen vormden eene coterie en waren 
het over alle voorkomende vragen onderling eens; den overigen 
sehoot, naar mij nu nog bevestigd wordt door Dr. van Deventer, 
toenmaals leeraar in de wiskunde aan dat gymnasium, niets 
over dan zich aaneen te sluiten en eene soort oppositie te 
vormen. Er was echter voor hen een bijzondere tact noodig, 

om hun vak eenigszins te doen gelden. En wanneer zij bov~n. 

dien zelf nog iets leeren wilden, dan was het moeilijk,. aan
sluiting, laat staan leiding te vinden. 

De classici van die dagen hadden niet geheel en al ongelijk, 
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waar zii op leeraren in moderne talen neerzagen. De studie 
der moderne philologie lag in ons land nog in de windselen, 
en haar vertegenwoordigers waren veelal dilettanten. Maar 
men verwarde de personen met de . zaak. Omgekeerd zullen 
wij de bewijzen ontmoeten, dat Frantzen om zijn persoonlijke 
eigenschappen ook in Leiden spoedig in hooge mate gewaar
deerd werd. Maar de mode-minachting voor zijn vak heeft toch 
ook hij ondervonden; nog in werken van veel later tijd vinden 
wij daarvan de sporen. 

Toen Frantzen in deze maatschappij als een volslagen vreem

deling aankwam, die zijn eigen weg moest zoeken, was hij 22 
jaar oud. Hoe stond het op dat oogenblik met zijne ontwikke. 
ling? Wij moeten aannemen, dat hij reeds een groote bele
zenheid bezat, vooral in Duitsche, maar ook. in Fransche 
litteratuur. En wat hij gelezen had, dat kende hij voor goed. 
Nog op vergevorderden leeftijd kon hij boekdeelen met ge

dichten, die hij in zijn jeugd had gelezen, van buiten opzeggen; 
hij heeft door zijn phenomenaal geheugen zoowel de hoorders 
van zijn colleges als zijne vrienden dikwijls verbaasd. Maar 
methode van onderzoek kan men niet aannemen, dat hij veel 
geleerd had. Waf hij er van bezat, moet hij aan zijn eigen 
scherpzinnigheid te danken gehad hebben. De studie voor het 
Middelbaar Onderwijs-examen in het Duitsch bracht weinig of 
niets aan, dat naar methode leek. Maar Frantzen, ofschoon zijn 
tijd overdag door het gymnasium, des avonds door de kweek
school voor een groot deel bezet was, vond in Leiden de ge

legenheid, om zich te ontwikkelen. Hij vindt op de bibliotheek 

de nieuwe tijdschriften, die de psychologische taalbeschouwing, 
die de strenge klankleer over onze grens smokkelen; hij begint 
zich met de problemen bezig te houden, die in Duitschland 
door de Junggrammatiker gesteld worden. In den beginne ver
warren zij hem, maar hij maakt kennis met Cosijn, en samen 

bespreken zij de thèorieën, die zulk een omkeer in de opvatting 
der taal zullen brengen. En het oog van Kern valt op den be
gaafden jongen man. Hij laat hem bij zich komen en leert hem 
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Sanskrit, en Frantzen gevoelt, dat zijn vleugelen beginnen te 

groeien. Intusschen zet hij ook in practische richting zijne 
studiën voort; in 1882 legt hij het Middelbaar-Onderwijs-examen 
in het Fransch af. Reeds had hij in 1879 de kweekschool vaar
wel gezegd en het onderwijs in het Fransch aan het gymnasium 

van den vertrekkenden leeraar Balland overgenomen. Dat hij 

ook het Italiaansch reeds meester was, blijkt mij uit een schrijven 

van Dr. van Deventer, wien hij in die jaren les in die taal gaf. 
Zijn behoefte en gave om kennis mede te deelen, uitte zich 
ook tegenover andere am btgenooten. De heer Eykman schrijft 
mij, dat Frantzen hem les gaf in Gotisch, Angelsaksisch, Latijn 

eR Sanskrit. 

Frantzen's relaties met Kern en Cosijn brengen hem in aan
raking met de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, en 
in 1877 wordt hij haar secretaris. Hij heeft dit ambt gedurende 
9 jaar met ijver waargenomen. Het heeft hem ook met vele 

mannen van beteekenis in aanraking gebracht. 
Sedert 1881 is Frantzen lid geweest van de Commissie voor de 

Middelbaar-Onderwijs-examens in het Duitsch. Hier heeft hij een 
belangrijke rol gespeeld, vooreerst als een man, die het geheele 
gebied, waarover het examen liep, volkomen beheerschte. en 

voorts door de eigenschappen van zijn karakter, strenge recht

vaardigheid, gepaard met zachtmoedigheid en vredelievendheid. 
Menig candidaat, die dreigde te zinken, heeft hij het leven 
gered, en waar de stemming in de commissie soms iets te 
wenschen overliet, wist hij de partijen tot elkander te brengen. 
Maar te gelijk is hij steeds met kracht opgekomen voor het 

zelfstandig oordeel der examinatoren. Hij heeft daarom ook 

steeds gewild, dat zij eene zelfstandige maatschappelijke positie 
zouden hebben en niet oeconomisch afhankelijk zouden zijn 
van hunne al- of niet-benoeming in de examencommissie. Dit 
ideaal was onbereikbaar, zoolang de commissie, met uitzondering 

alleen van haar voorzitter, geheel uit leeraren bestond. die 

door privaatlessen de candidaten voorbereidden voor het examen. 
Sedert aan drie universiteiten leerstoelen voor het Duitsch be-
32· 
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stonden, heeft Frantzen er voor geijverd, dat de mannen, die 
deze leerstoelen bekleedden, niet op voordracht van den president, 
voorzoover deze het goed mocht vinden, hen voor te dragen, 
maar ex officio zitting in de examen-commissie zouden hebben. 
Tot den zomer van 1913 heeft Frantzen de tijdroovende en 
veelal ook door andere oorzaken zware taak, die hem toch 

zoo lief was, volgehouden. Toen heeft hij gemeend, te moeten 
bedanken, daar hij zich met de leiding der zaken niet langer 
kon vereenigen. 

Zijn schrijversloopbaan begint Frantzen in 1880 met een 

opstel Ueber Umlaut und Brechung in het eerste deel van het 

tijdschrift Taalstudie, tot welks oprichters en redacteurs hij 
behoorde (dit laatste tot 1883). Een jaar later brengt hetzelfde 
tijdschrift een voorlooper van een werk van beteekenis, n.l. 
Einige Bemerkungen iiber den Com·unc#v. In 1890-'91 werd 
hieruit: De Leer van den Conjunctief in het Hoogduitsch in 

De drie Talen, deel VI - VII. Dit werk is een onmisbaar hulp
middel gebleven voor degenen, die zich met de studie van het 
Nieuwhoogduitsch bezig houden. Nog in 1920 is daarvan eene 
nieuwe bewerking verschenen onder den titel Über den Gebrauch 
des Konjunctivs t'm Deufschen. De nieuwe uitgave is eenigszins 
gemoderniseerd, maar in hoofdlijnen is zij dezelfde gebleven. 

Zij toont, hoe ver Frantzen in 1890 zijn tijd vooruit was. 
Om hiervan een denkbeeld te geven, citeer ik den volgenden 
passus uit de inleiding der uitgave van 1920. Na de Duitsche 
boeken genoemd te hebben, die de bronnen waren van de 

omstreeks 1890 gebruikelijke leerboeken, t. w. den "damals 

modernen "kleinen" Wilmanns, " Heyse und besonders Blatz", 
gaat de schrijver voort: .... "von dem alten Blatz ist zu sagen, 
wasfür die schulmässige Behandlung der deutschen Syntax iener 
Zeit überhaupt gilt: sie beruht einerseits auf dem System der 
lat. und griech. Schulgrammatik. anderseits auf der aUgemeinen 

Grundlage=logischer BegrifTe, wie sie besonders unter Hegel'schem 
EinBuss von Becker (1829 Organismus der Sprache) in die 
deutsche Grammatik eingeführt worden sind. Im Gegensatz dazu 
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steht die neuere, aus der historisch-psychologischen Sprachbe
trachtung gewonnene Ans.chauung, nach welcher 1. der Gebrauch 
ieder Sprache nicht aus fremdländischen grammatisch en Systemen. 
sondem zunächst aus ihrer eigenen historischen Entwicklungzu 
erklären ist, und 2. das Resultat einer solchen jahrhunderte
langen Entwicklung, wobei die verschiedensten Factoren mit
wirken, nicht den Gesetzen der Logik entsprechen kann, ganz 
abgesehen davon, dass die menschliche Rede nie ein "Bild 
des Denkprozesses" gewesen ist. Da diese Erkenntniss vor 
dreissig Jahren noch nicht in Schulkreise durchgedrungen war, 
so standen mir bei meinem Versuch über den deutschen Kon
junktiv keine Vorarbeiten zu Geboten". 

Het blijkt uit dit citaat, dat het werk geschreven is met het 
oog op de behoeften van het onderwijs. Op bescheiden wijze 
geeft de schrijver te kennen, dat de gedachte in 1890 niet nieuw. 
maar slechts in schoolkringen onbekend was. Het is echter 
voor geen deskundige een geheim, dat de bewerking geheel 
zelfstandig is, en dat het werk daarom ook wetenschappelijke 
waarde heeft. 

Ook de verdere artikelen, die Frantzen tusschen 1880 en '90 
in de twee hierboven genoemde tijdschriften in het licht gaf. 
zijn in de eerste plaats voor het onderwijs bestemd. Zij toonen, 
hoezeer het hem ernst was met de zaak van .de opleiding der 
leeraren in moderne talen, waaraan hij, door lid van de examen~ 
commissie te worden, zich nu eenmaal gewijd had. Er moest 
niet alleen onderwijs gegeven worden en geëxamineerd worden; 
het onderwiis moest ook verdiept worden; en Frantzen ging 
daarin voor. Het gevoel, dat onze studie eerst dan waarde 
heeft, wanneer wij haar vruchtbaar maken voor anderen, is in 
Frantzen zijn leven lang levend geweest. Hiermee hangt de 
liefde samen, waarmee hij onderwijs gaf en altijd zijn weten en 
zijn krachten in dienst stelde van ieder, die zijn hulp inriep. 
Wij zullen hierop nog terugkomen. 

Eén geschrift uit deze periode. draagt een ander karakter en 
laat Frantzen vaneene nieuwe zijde zien. Het is zijn opstel 
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in De Gids van Januari 1889 over De invloed der Duitsche 
letteren op de Nederlandsehe. De aanleiding hiertoe was een 
poover geschrift over hetzelfde onderwerp van den heer C. G. 
Kaakebeen, een antwoord op een door de redactie van het 
taalkundig tijdschrift Noord en Zuid uitgeschreven prijsvraag, 
dat door de redactie de bekroning waardig gekeurd was. Frantzen 

toont zich hier voor het eerst als scherp criticus. Het heeft 
hem geërgerd, dat iemand in ons land waagde te schrijven over 
een onderwerp, waarvan hij blijkbaar in het geheel niets wist, 
en hij wendt zich in een zeer zaakkundige en uitvoerige be

spreking van 51 bladzijden tegen "het dilettantisme op het 
gebied der moderne philologie, dat sinds twintig jaren door 
onze acte-examens voor M. O. gekweekt wordt." Hij vindt, dat 
er reden is, "om het dilettantisme niet aan te moedigen door 
bekroning. zijner onrijpe lettervruchten, maar af te schrikken door 
zakelijke doch strenge critiek." Zelf geeft hij hier blijk. dat zijne 
lettervruchten rijp zijn. 

Toen Frantzen het artikel over den invloed der Duitsche 
letterkunde op de Nederlandsche schreef, was hij niet langer 
inwoner van Leiden, maar had hij sedert drie jaar de sleutelstad 
tegen de Amstelstad verwisseld. Sedert 1886 was hij hier 
leeraar aan het gymnasium. En nog eeneverandering had 

reeds vroeger met hem plaats gehad. Sedert 10 Mei 1883 was 
hij gehuwd met Mejuffrouw Emma Emilia Loba. Zij is hem 
eene trouwe en liefhebbende echtgenoote geweest, die tot 
zijn laatsten dag lief en leed met hem gedeeld heeft. Zij 
schonk hem twee kinderen, een dochter en een zoon, die 

beide met groote teederheid aan hem gehangen hebben, en 
wier liefde een zonneschijn op zijn pad was. Mejuffrouw Loba 
was afkomstig uit Fransch Zwitserland. Het is merkwaardig, 
hoe hier de rassenmengingen de talenmenging zich herhaalt. 
Het echtpaar Frantzen sprak onderling altijd Fransch,metanderen 

spraken beiden Nederlandseh, bij het onderwijs werd, naar 

gelang van .de taal, die het gold, Duitsch en Fransch gesproken. 
De hoofdreden, die Frantzen . bewoog. van Leiden naar 
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Amsterdam te gaan, was ongetwijfeld, dat hij aanleiding zocht 
tot veelzijdiger werkzaamheid. Hij vond deze reeds door den 
anderen geest, die in de groote stad heerschte. Hier waren 
taUooze dingen, om zich voor te interesseeren, de school was 
meer bevolkt, de menschen, die zijn leiding zochten, konden 
hem gemakkelijker bereiken, kortom, het leven stelde zich op 
eene breedere basis. Instinctmatig gevoelde hij ook zeker, dat 
zijne plaats aan de Universiteit was, en dat hij eene plaats als 
academisch docent gemakkelijker in Amsterdam zou vinden dan 
in Leiden. Lichtvaardig is hij er echter niet toe overgegaan, de 
venia docendi te zoeken. De eerstvolgende jaren na zijne over
plaatsing zijn jaren van voorbereiding; zij worden afgesloten 
door zijne promotie. 

Het werk, waarmee Frantzen in 1892 in Straatsburg den 
doctorstitel behaalde, is getiteld: Kritische Bemerkungen zu 
Fischarls Übersetzung oon Rabe/ais' Gargantua. Het is het 
werk van een rijp man, die niet meer zijn weg behoeft te 
zoeken, maar die uit de volheid van zijn kennis een litterair
historisch probleem beoordeelt. Het boek munt uit door zijne 
kritische methode, maar het trekt in minstens gelijke mate de 
aandacht door een karaktereigenschap van den schrijver, t. w. 
zijne warsheid van het chauvinisme, dat den onderzoeker ver
blindt. Tegenover Ganghofer, Johann Fischarl und seJ'ne Ver
deutschung des Rabe/ais 1881, die Fischartver boven zijn 
voorbeeld plaatst en diens afwijkingen van het origineel 
voor verbeteringen aanziet, toont Frantzen op overtuigende 
wijze aan, dat Fischart op tallooze plaatsen verkeerd vertaalt, 
ja den geheelen samenhang bederft, omdat hij een eenvoudige 
Fransche uitdrukking niet verstaat. Toch valt hij daarom den 
vertaler niet hard; hij plaatst zijn fouten in het licht van zijn 
tijd en toont, dat het ook niet anders zijn kon, daar zelfs de 
eenvoudigste: hulpmiddelen, die thans iederen beunhaas ten 
dienste staan, ontbraken. De vertaler was dus op de kennis 
van het Fransch aangewezen, die hij toevallig kon hebben 
opg~daan. Dit neemt niet weg, dat Fischart zijne geniale zijde 
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heeft, maar deze komt niet voor den dag in de behandeling 
van den Franschen tekst maar in de toevoegsels en verande
ringen, waardoor hij aan zijn boek in vele opzichten een Duitsch 
karakter geeft. Er wordt in Frantzen's boek voor het eerst een 
- welgeslaagde - poging gedaan, om, los van de concurrentie 
der nationaliteiten, den dichter de plaats in de geschiedenis 

der Europeesche litteratuur te geven, die hem toekomt. 
Zoo was Frantzen dan eindelijk in alle opzichten "vol" en 

kon wel geen leeraar in de oude talen zich meer vermeten, op 
hem neer te zien. Hij heeft dit zeker niet als een verlossing 
beschouwd; daarvoor stond hij te hoog. Maar dat hij zich 

de gewilde tegenstelling tusschen klassiek philoloog en "de 
overigen" ook nu nog zeer goed bewust w.as, blijkt uit de niet 
gedrukte en niet van een titel voorziene rede, waarmee hij in 
het volgend jaar (1893) zijne lessen als privaat-docent aan de 
Universiteit van Amsterdam opende, en die met reden den 

titel "Het Goed Recht der moderne Philologie" zou kunnen 
dragen. Het even welsprekende als bescheiden stuk schildert 
eerst den langen lijdensweg, dien deze wetenschap heeft moeten 
afleggen, om althans aan een Nederlandsche Universiteit onderwe
zen te worden; het gaat daarna in op eenige van haar problemen, 
ook in verband met de Nederlandsche studiën, tot welke toe

nadering gezocht wordt; het eindigt met rekenschap af te leggen 
van het optreden van Frantzen aan de universiteit. De zuivere 
tonen bewegen nog na jaren het gemoed door hun oprechtheid: 
.,Dieienigen, die mich kennen, werden mk auch ohne meine 
Versicherung glauben, dass dieser Versuch nicht aus der Sncht 

hervorgegangen ist, mich aus einem mehr intimen Wirkungs
kreise an die Öffentlichkeit zu drängen, und etwa von meiner 
Wenigkeit reden zu machen. Nichts liegt mir ferner als das, 
nnd niemand kann mehr als ich selbst überzeugt sein von der 
UnzulängUchkeit meines Wissens und Könnens, im Vergleieh 

zn dem hohen !deal, welchem der akademische Lehrer eigent
Heh entspreehen soU. leh habe mich vielmehr von der Erwägnng 
leiten lassen, es sei der Sache selbst am meisten damit geholfeD. 

37* 



- 13 -

38 

wenn man statt müssiger Klagereden diegerade vorhandenen und 
verfügbaren Kräfte zur Erreichung des fUr jetzt möglichen nütze. Die 
Erfahrung wird lehren, ob kh mit dem, was ich zu bieten ver
mag, Nutzen stiften kann. Fällt die Antwort verneinend aus, so mag 
man mich mit dem W orte trösten: tamen laudanda erat bona 
voluntas." Dan wordt betoogd, dat talrijke jonge menschen, die 
zich voor het ambt van leeraar in moderne talen bekwamen, 
bij de studie aan zich zelf of aan toevallig onderwijs zijn over
gelaten, dat alle der zake kundigen het er over eens zijn. dat 
althans het wetenschappelijk deel van hunne opleiding slechts 

door academisch onderwijs te verkrijgen is, dat zulk onderwijs 

wel in Groningen gegeven wordt, maar dat zeer velen niet in 
staat zijn, zich daarheen te begeven, dat ook naar het oordeel 
van Prof. Van Hamel in Groningen het een vergissing is geweest 
is, dat de leerstoelen in moderne talen indertijd in Groningen 
en daar alleen zijn opgericht, dat Amsterdam veeleer, èn om 
zjjne ligging, èn als internationale stad voor zulk onderwijs een 

aangewezen plaats is, en dat het daarom een goed werk is, 
dezulken, die hier in de nabijheid wonen en niet de gelegenheid 
hebben, onderwijs in Groningen te zoeken. hier tot- gemeenschap
peHjken arbeid te vereenigen. De spreker hoopt ook studenten 
in de Nederlandsche letteren onder zijn gehoor te zien. Dan 
wordt een programma gegeven: een overzicht van phonetiek, 
ohd. en mhd. grammatica, de lectuur en verklaring van ohd. 
stukken, vooral Otfrid, de ontwikkeling der oude verskunst, 
Wolfram van Eschenbach in verband met de epiek en de 

lyriek van zijn tijd. Van de Nieuwhoogduitsche litteratuur zal 

voornamelijk de XIXe eeuw met de romantiek als uitgangs
punt behandeld worden. 

Het programma is uitvoerig genoeg, maar toch is het slechts 
een beginprogramma. Aan het beginsel is Frantzen getrouw 
gebleven, - niet aan de begrenzing. De geheele Duitsche taaI

en letterkunde heeft hij in zijn onderwijs opgenomen. De hoorders 

stroomden naar zijne colleges. Zoo hoog heeft .hij het onderwijs 
opgevoerd, dat daardoor degl'ondslaggelegd is voorden leerstoel 
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in de Duitsche taal- en letterkunde, die hierin 1912 is opgericht. 
Den grooten bloei, waarin thans de studie der moderne philo
logie aan de Universiteit van Amsterdam zich verheugt, hebben 
wij voor een belangrijk deel te danken aan den onverdroten 
ijver van Frantzen. 

Ondertusschen liet Frantzen de gelegenheid niet voorbijgaan, 
om zich te verbreeden en te verdiepen. In de eerste plaats door 
voortgezette lectuur in de vele talen, die hij beheerschte, en 
waarvan het niet altijd gemakkelijk te weten was, hoe en wanneer 
hij die nu weer geleerd had. Ook van de personen, met wie 

hij omging, leerde hij gaarne, wanneer zij hem iets leeren konden. 
Na het optreden van Uhlenbeck in Amsterdam zette hij met 
hulp van dezen zijne Sanskrit-studiën voort. Uhlenbeck schrijft 
mij: "Ik herinner mij nog levendig, hoe Frantzen's zeldzame 
begaafdheid voor p ra c t i s c he taalstudie mij telkens weer frap

peerde. Zijn uitspraak was voortreffelijk, en hij kende heele 
strofen uit zijn hoofd. Zooals je weet, had hij veel gevoel voor 
rhythmus en versmelodie.... Ik heb aan hem steeds de herin
nering bewaard van een bijzonder taal. en klankgevoelige 
persoonlijkheid" . 

En nu kom ik tot de gelukkige jaren, waarin het mij gegeven is 
geweest, iets voor hem te zijn en veel van hem terug te ontvangen. 
Toen ik in Maart 1900 mijne intreerede hield was hij daar aan
wezig. Ik herinner mij, dat hij na afloop mij een hand gaf en zijn 
naam noemde. Ik werd getroffen door het jeugdige en beminnelijke 
gezicht. Maar een nadere kennismaking volgde niet. Anderhalf 

jaar later maakte hij mij een toevallig bezoek; wij raakten aan 
het praten en toen hij heenging, was ik mij bewust, een vriend 
te hebben gevonden. Die vriendschap heeft tot het einde geduurd. 
Ik ben in dit verband verplicht u mede te .deelen, welke beteekenis 
deze vriendschap voor Frantzen's wetenschappelijke ontwikkeling 

gehad heeft. Zij is deze geweest, dat ik hem op het Oudnoorsch 

opmerkzaam gemaakt heb en hem over de. beginselen heen 
geholpen heb, die voor hèmniet zwaar waren, maar die toch 
altijd, ook voor den vlugste, door eenigehulpkunnen verlicht 
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worden. Frantzen was reeds een goed germanist; hij beheerschte 
het Gotisch, het Angelsaksisch en de Oudduitscbe dialecten. 
Maar nog steeds was men zieh hier te lande niet algemeen 
bewust, dat het begin en het einde der Oudgermaansche stndit!n 
het Oudnoorsch is. Toen Frantzen er mee begon kennis te 

maken, zag hij het dadeHjk. Hij was nu 48 jaar, een leeftijd, 
waarop menigeen tegen nieuwe leerstof opziet. Niet alzoo hij. 
Hij legd.e zich met allen ijver op deze sehoone taal toe, onder
wierp zich ook het moderne Deensch en Noorsch en bracht 
het in korten tijd zoo ver, dat hij met gezag over vragen, die 
de On. philologie aangaan, kon spreken. 

In zijne Amsterdamsche periode is Frantzen steeds produ
ceerend gebleven, maar meest in het klein. Geen iaar bijna 
ging voorbij, waarin niet een en ander van zijn hand ver
scheen, maar meest waren het recensies of opstellen van den 
omvang eener recensie. Frantzen meende, dat hij moeilijk 

stelde, en dat was misschien tot op zekere hoogte ook wel zoo, 
ofschoon het niet te zien was aan hetgeen hij schreef. De 
recensies zijn over de meest uiteenloopende werken en toonen 
altijd een uitgebreide kennis van het onderwerp en al, wat 
daarmee samenhangt. Het kan niet verwonderen, dat de samen
stelling van zulke stukjes meer tijd kostte, dan het schrijven 
van lange opsteUenkost aan menschen, die gewend zijn, zich te 
laten gaan. Frantzen's betrekkelijke onvruchtbaarheid had echter 
meer oorzaken. Zijn leven was inderdaad te zeer versnipperd. 
Bij een bij toeneming afmattenden werkkring aan het gymnasium 

kwam de zorg voor zijn college, dat gelijk alles, wat hij deed, 

van den eersten rang moest zijn; en dan was er de eeuwige 
honger naar kennis, die beslag legde op de overblijvende uren, 
voorzoover deze niet werden ingenomen door gesprekken met 
menschen, die zijn raa.d vroegen, door commissies, waarin men 
hem zocht om de helderheid en .de billijkheid van zijn oordeel. 

En de zomervacantie, die ging regelmatig aan de middelbare 
examens. Dikwijls is Frantzen in verzoeking geweest, het ideale 
streven op te geven en zich, zonale dat heet, voor het prae-
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tische leven in te richten. Vooral toen in het jaar 1896 cen 
zware ziekte hem aantastte en zijne krachten hem dreigden te 
begeven. Maar zijn energie won het. Hij zette den arbeid voort, 
onverschillig, wat het leven hem zou brengen, onverschillig, of 

hij erkend zou worden. Waarom dan boeken schrijven, wanneer 
hij moest kiezen tusschen schrijven en lezen? IJdelheid kende 
hij niet. Meedeelen, wat hij wist, kon hij ook mondeling. 

Maar er zou eene wending ten goede komen. Toen in 1908 
Gallée overleed, was Frantzen de aangewezen man ,om hem 
op te volgen. Zou hij vroeger reeds bij eene eventueele vacature 

voor het Duitsch de eenige man geweest zijn, die in aanmerking 
kwam, nu was hij door zijne Oudnoorsche studiën ook een 
germanist geworden. die het vak in ieder opzicht beheerschte. 
Die dubbele geschiktheid kwam de Utrechtsche universiteit ten 
goede; Frantzen werd aangesteld, om onderwijs te geven èn 

in de Oudgermaansche èn in de Duitsche Taal- en Letter
kunde. 

Vijftien jaar is Frantzen in Utrecht werkzaam geweest; vijf
tien jaren van vruchtbaren arbeid, vijftien gelukkige jaren. Hij 
gevoelde zich nu op de plaats, waar hij thuis hoorde; zijn leven 
was nu gewijd aan de wetens.chap en het wetenschappelijk 

onderwijs, - de twee dingen, die hem zoo lief waren. Hij 
verkeerde in een kring ambtgenooten, die hem ten volle waar
deerden, en waarvan velen hem warme vriendschap toedroegen. 
Wanneer men hem ontmoette, was hij verjongd; niemand zou 
hem 55 iaar gegeven hebben. Met opgewektheid gaf hij college; 
zijne hoorders boeide hij als ooit te voren. Maar ook zijne 

productie neemt toe, bijna bij het jaar. Naast een groot aantal 
recensies verschijnen nu talrijke belangrijke origineele opstellen, 
sedert 1915 hoofdzakelijk in het door hem in vereeniging met 
Scholte, Swaen en Salverda de Grave opgerichte tijdschrift 

NfWPhiJologus. Daarbij komen een reeks voordrachten, ten deele 

te drukt, ten deele in manuscript bewaard, en eene tekstuitgave. 
Overzien wij Frantzen's productie in deze jaren, dan staan wij 

ersteld van de vlucht, die hij neemt. Alles knoopt aan bij zijne 
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vroegere studiën, maar overal dringt hij dieper door, en hij 
ontgint nieuw terrein. Het is niet mogelijk, hierover anders dan 
in vogelvlucht te refereeren. Tot Frantzen's lievelingsstudiën 
behoort vanouds de Middelhoogduitsche lyriek. Reeds in vroeger 
jaren had hij daarvan blijk gegeven in recensies van belangrijke 

uitgaven. Zoo in 1893 van Bartsch-Golther, Deufsche Liederdichter, 
in 1896 van Mejuffrouw Nijland, Gedichten uit het Haagsch 
L:'ederhandschnft, in 1898 van Joseph, Die Frühzeit des deut. 
schen Minnesanges I, in 1906 van Sokolowsky, Der altdeutsche 
Minnesang im Zeitalter der Klassiker und Romaniiker; eenige 

spreuken van Walther had hij behandeld in het Album Kern 
(1903). Van meer algemeenen aard was reeds in 1898 zijne 
redevoering op het eerste Nederlandsche Philologencongres 
Over den Aard en Oorsprong der oudste Dui/sche Lyriek. In 
1908 bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt vat hij dezen 

gedachtengang opnieuw op in zijn rede Over den OntwikkeHngs. 
gang der erotische Lyn'ek bi; de Germaansche Volken, Hier 
komt hij reeds tot de slotsom: In de Middelhoogduitsche lyriek 
is niets oorspronkelijks; zij heeft haar voorbeelden in Proven
çaalsche en in Latijnsche litteratuur. Nieuw is vooral de nadruk, 

die hier op het Latijn gelegd wordt; het is een voorbode van wat 

later zou volgen. Na eenige jaren toch sluiten hierbij aan een 
reeks diepgaande studiën over MiddeUatijnsche litteratuur, en 
hier wordt de vraag naar de beteekenis van het Latijn voor de 
Middelhoogduitsche en in het algemeen de Middeleeuwsche 
letterkunde niet meer uitsluitend van het standpunt der lyriek 

uit bezien. Tot deze studiënbehooren: 1919: Ueber den Einftuss 
der mittellateinischen Litteratur au! diefranzöst"sche und deutsche 
Poesie des Mz"ttelalters; in hetzelfde jaar Zur Vagantendichtung 
(met "Nachtrag" 1920); 1920: Die Gedt"chfe des Archipoeta; 
1921: Ein spotes Zeugniss lateint"scher Klerikerdichtung, alle 

in den Neophilologus; eindelijk de voordracht in deze Akademie, 

waarvan hij sedert 1919 lid was: OvermiddeleeuwscheSch'OOl
enVolkspoë'zie (1922). De beteekenis van het Latijn voorde 
Middeleeuwsche letterkunde is hem zoo duidelijk geworden, dat 
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hij verklaart (Neophil., IV, 371): "eins glaube ich bewiesen zu haben, 
nl. dass kein Neuphilologe. der sich mit mittelalterlicher Litte
ratur beschäftigt, die mlat. Poes ie unberücksichtigt lassen kano". 

Met deze studiën over het vagantendom hangt samen de 
uitgave, samen met Dr. Hulshof, die eene biografische inlei
ding schreef, van Drei Kölner Schwankbücher aus dem XVen 
Jahrhunderl (1920), eene voorbeeldelooze kritische uitgave met 
noten, waaraan de schat van Frantzen's belezenheid in moeilijk 
toegankelijke litteratuur ten goede is gekomen. 

Een andere groep opstellen - deels recensies - en voor

drachten houdt zich bezig met het Middelhoogduitsche hoofd
sche epos. Dit was een bijzonder geliefd onderwerp van Frantzen, 
waarover hij bij herhaling college gegeven heeft. In het bijzonder 
de bronnenvraag van Wolfram von Eschenbach's gedichten en 
in verband daarmee de stofgeschiedenis dezer werken had zijn 

vurige belangstelling. In de omvangrijke litteratuur over dit 

onderwerp was hij geheel thuis. Wat de bronnen van Parzival 
betreft, was hij een overtuigd Kiot-aanhanger, ook in de dagen, 
toen men zich het air gaf, op een hooger standpunt te staan. 
door eenvoudig het bestaan van Kiot te loochenen en geen 

discussie over deze vraag toe te laten. Tot zijne geschriften op 

dit gebied behooren een voordracht over de bron van Parzival, 
in 1910 gehouden op het zesde Ndl. Philologencongres, eene 
andere op het achtste Ndl. Philologencongres (1916) over het 
Fransch van Wolfram von Eschenbach. voorts een ~antal recen
sies, waarvan ik de titels niet zal opsommen. Onder zijne 

manuscripten komen ook Fransche voordrachten voor over 
Chrétien en Wolfram. die hij voor den Cercle français der 
faculteit te Amsterdam gehouden heeft. 

Tot het gebied der germanistiek in engeren zin behooren 
behalve vele recensies en eenige kleine opstellen van taalkun
digen aard, als daar zijn: Die germant·sche und die hochdeutsche 
Lauiverschiebung (NeopJu'l., I), " West"", Gotisch " Wist' (Tfjdschr. 
Ndl. T. en L., XXXVI), Klet'ne Beiträge zur Wortkunde (Neo
phil., VI), vooral zijne studiën Ueber den Stt'l der pitJrekssaga 
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(NeoPhil., I, 1916). Voor de kennis van Frantzen's eigenaardige 
begaafdheid zijn deze studiën belangrijk, vooreerst omdat zij 
toon en, hoe grondig hij het Oudnoorseh, waarmee hij zoo laat 
begonnen was, had bestudeerd, maar ook om het getuigenis, 
dat zij afleggen omtrent zijn rhythmisch gevoel. Zij sluiten in 
zeker opzicht aan bij de door mij eenige jaren vroeger gegeven 
bewijsvoering, dat de bronnen der pilJrekssaga van tweeërlei 
aard zijn. t.W. eene oudere Saksische, hoofdzakelijk poëtische, 
en eene jongere Frankische, minder streng gecomponeerde, die 
meer verbindend proza bevatte dan de eerste, en waarvan men 

vermoeden mocht, dat het vers ook reeds op een jonger stand
punt stond. Het is Frantzen gelukt, op talrijke plaatsen door de 
Oudnoorsche vertaling heen het oorspronkelijk rhythme der 
Nederduitsche bron te hooren, de aanwezigheid van lVibelungen
strofen te constateereA, en te toonen, dat inderdaad het rhythme 
van bron I minder verloopen is dan dat van bron H. 

Op het gebied der nieuwe en nieuwste letterkunde bewegen 
zich vele opstellen en recensies, van welke ik alleen noem: 
Goethe und Beaumarchais (NeoPhil., I, 1916), Romantisches in 
Schz'llers Dramen (NeoPhil., I, 1916), Zu Geibels Jugendlyn'k 
(ibid.), Freiligrath als Gelegenheitsdichter (Neophil., 1I, 1917), 

Zu Reines "Loreley" (Neophil., m, 1918). Hiertoe behooren ook 
de voordrachten te Amsterdam gehouden, over Dehmel en 
Stephan George. 

Ik mag niet op deze wijze voortzetten en verwijs in dit ver
band liever naar de lijst van Frantzen's geschriften, samengesteld 

door Prof. J. H. Scholte en uitgegeven aan het slot van zijn 
levensbericht van Frantzen voor de Maatschappij der Nederl. 
Letterkunde te Leiden. 

Toen Frantzen vier iaar in Utrecht werkzaam was (1912) 
werden in Amsterdam leerstoelen voor moderne talen opge

richt. Over de meest gewenschte bezetting van den leerstoel 

voor het Hoogduitsch kon toen maar één meeningbestaan. Er 
zijn dan ook pogingen gedaan, om Frantzen te bewegen, hier
heen te komen. Maar ofschoon er veel was, dat trok, zijn 
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nieuwe werk was hem nu zoo lief geworden, dat hij niet kon 
besluiten, het op te geven. Aan de zorg voor de bezetting heeft 
hij echter ijverig deel genomen, en het is voor een niet gering 

deel aan zijn positief advies te danken, dat de man benoemd 

is, die toen nog een jong man van goede verwachting was, 
maar weldra bleek, in alle opzichten voor de zware taak bere
kend te zijn. Met de Universiteit van Amsterdam bleef Frantzen 
in nauw contact; hij had daar vrienden, die hij alle als vakge
genooten kon aanmerken, Scholte, Gustave Cohen, Boer. Inde 
moeilijke jaren toen Cohen afwezig was en zijne gezondheid 
offerde aan de verdediging van zijn land, heeft Frantzen gedu
rende een cursus een deel van diens taak op zich genomen en 
aan onze studenten onderwijs in Oudfransch gegeven. De 
Universiteit van Amsterdam heeft zijne verdiensten erkend en 
hem in 1916 met het eeredoctoraat in de Nederlandsche Letteren 

bekleed. 
Frantzen's laatste levensjaren zijn moeilijk geweest door het 

lijden, dat hem ten slotte ten grave gesleept heeft. Het begin 
daarvan dateert reeds ver terug. Reeds in zijn Leidschen tijd 
was zijn tong gevoelig en moest hij met sommige spijzen en 
dranken voorzichtig zijn. Maar overigens genoot hij eene goede 

gezondheid, die slechts éénmaal door eene ernstige ziekte, 
waarover ik hierboven berichtte, gestoord werd. Een onrust
barend karakter nam de leucoplatia oris, die zich langzaam 
ontwikkeld had, in 1915 aan. Hij moest zich toen aan eene 
operatie onderwerpen, waarbij een gedeelte van de punt der 
tong verwijderd werd. Voorloopig herstelde hij; korten tijd be
stond de hoop, dat de kwaal overwonnen was. Maar weldra 
openbaarde zij zich opnieuw en nam, ofschoon er tusschenpoo
zen van rust waren, geleidelijk in hevigheid toe; het spreken 
werd dikwijls moeilijk, het eten soms geheel onmogelijk; de 

nachten waren slapeloos. Frantzen bestudeerde zijne ziekte; hij 
las medische werken; hij kende het geheele verloop. Niettemin 
zette hij zich met de grootste energie er tegen in; hij hield den 
arbeid vol,hij gaf college en schreef artikelen; in tijden, wanneer 
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de pijn draaglijk was, was hij opgewekt; in de natuur vond hij 
een onuitputtelijke bron van verfrissching. Wij hadden de ge
woonte, iederen zomer een of meermalen voor enkele dagen 
samen naar buiten te gaan. Voor het laatst geschiedde dit in 
den zomer van 1922. Hij was toen nog krachtig, hij legde per 

rijwiel groote afstanden af; zijn pijn verbeet hij; des avonds 
luisterde hij met aandacht naar een concept voor een opstelletje, 
waarover zijn reismakker behoefte had, te praten; hij toonde 
geen vermoeidheid. Toch had ik het gevoel, dat dit onze laatste 
reis was, en dit gevoel heeft de waarheid gesproken. In den 

volgenden winter ging hij met reuzenschreden achteruit. Vroeg 
moest hij zijn colleges staken. Op brieven bleef hij steeds ant
woorden; gaf men het voornemen te kennen, hem op te zoeken, 
dan verzocht hij in den regel, het bezoek uit te stellen tot beter 
tijden.· Tot het laatst toe scheen hij aan de mogelijkheid van 

herstel te gelooven; de levens wil was ongebroken. Eindelijk 
werd de pijn te ondraaglijk; hij moest zich onderwerpen aan 
de zware operatie, die weinig hoop gaf, maar hem toch van 
het onafgebroken lijden zou verlossen. Nogmaals scheen zijn 
energie te overwinnen; de operatie gelukte. en de wond genas 
sneller dan men verwachtte. Frantzen kon weer slapen. Weinige 

dagen na de operatie zat hij weer te lezen. Toen ik hem even 
bij de deur der ziekekamer mocht begroeten, wuifde ltij mij 
met een blijde handbeweging toe. Ofschoon hij niet spreken 
kon, bleef hij zich voor ieder en voor alles interesseeren. 

In de weinige maanden, die hij daarna nog geleefd heeft, valt 

zijn afscheid uit zijn ambt. Op 18 Juli had hij den 70.jarigen 
leeftijd bereikt. Nog in de dagen van zijn zwaarste lijden heeft 
hij deel genomen aan de voorbereiding van zijne opvolging; hij 
heeft zich verheugd, den man benoemd te zien, dien hij hoog 
waardeerde en voor dit ambt het meest geschikt achtte. Diens 

intrede heeft hij niet kunnen bijwonen; zijne krachten waren 
toen te zeer afgenomen. Maar vóór het zoover was, heeft hij 
op 17 Juli 1923 afscheid genomen van zijne leerlingen en ambt
gellooten. He.t was een droevige plechtigheid, toen zijn ambt· 
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genoot De Vooys in de aula der Utrechtsche universiteit het 
afscheidswoord voorlas, dat Frantzen geschreven had, en waarin 
hij de ontwikkeling der Germaansche en Duitsche philologie 
schetste, waarvan hij in zijn werkzaam leven getuige was geweest, 

en waaraan hij - wat hij zelf niet meedeelde - in zoo hooge 

mate had deel genomen. Zijne heldere stem was reeds bij zijn 
leven verstomd, en ook hij zelf had niet vele dagen meer over. 
Maar de inhoud van zijn woorden was krachtig als te voren. 
Het was, alsof hij van de overzijde ons toeriep: "De geest is 
het, die levend maakt". 

Den 15en November ontsliep Frantzen kalm en rustig. Na een 

zwaar lijden werd hem een smartelooze dood gegund. 

Frantzen behoort tot die geleerden, wier beteekenis slechts 
door hen ten volle gewaardeerd kan worden, die hem persoonlijk 

gekend hebben. Zijne productie als schrijver getuigt van eene 

uitgebreide en diepe kennis en een daarmee samenhangend 

onafhankelijk oordeel op meer dan één gebied; zij getuigt ook 
van karaktereigenschappen, die voor den man van wetenschap 
onmisbaar zijn, waarheidsliefde en onbevooroordeeldheid, het 

vermogen, om den gedachtengang van anderen te verstaan, een 

zeldzame eigenschap, vooral voor den criticus van onschatbare 

waarde. Maar ook zijne geschriften spreken het duidelijkst tot 
degenen, die Frantzen's gesproken woord kenden en zoodoende 
in staat zijn, het eene met het andere aan te vullen. En zeer 

talrijk zijn zijne geschriften, niettegenstaande de verhoogde 

productie zijner laatste jaren, niet. Wel, wanneer men let op 

het aantal titels, niet, wanneer men de bladzijden telt. De 
meeste zijner artikelen zijn betrekkelijk kort, en in boekvorm 
heeft hij zeer weinig uitgegeven. De oorzaak is ten deele te 
zoeken in zijn hierboven geschetste levensomstandigheden, die 

hem in de krachtigste periode van het leven den tijd niet lieten, 

om zich te zetten tot het schrijven van een boek. Maar zij ligt 
toch ook voor een deel in zijn karakter en in zijn aanleg. 
Frantzen's grootopnemingsvermogen en zijn behoefte, om zich 
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steeds te verbreeden en te verdiepen, daarbij zijn uitgesproken 
docenten aanleg, zijn bijzondere gave, om door het gesproken 
woord te werken, hebben de richting van zijn hoofdwerkzaam
heid bepaald. Vandaar, dat zijne beste beoordeelaars te vinden 
zijn onder zijn leerlingen en zijn vrienden. En hier ontmoeten 
wij overal hetzelfde oordeel. Welke der vele bri~ven, die ik 
van zijne leerlingen ontving, ik open, uit alle spreekt hetzelfde 

enthousiasme voor den leeraar, die voor den briefschrijver een 
wegwijzer geweest is. Allen prijzen de bezieling, die van hem 
uitging, zijn schitterende voordracht, het diep doordringen in 
den geest der werken, die hij besprak, het aanvoelen van 
stemmingen. Waar sprake was van verschillende litteraire 
stroomingen, was zijne volle belangstelling bij iedere ric~ting, 

zoodat hij nu een overtuigd aanhanger der romantiek, dan een 
dweper voor het realisme, dan weer een revolutionaire geest 
scheen te zijn, al naar het onderwerp, dat hij behandelde. Aan 
zijne studenten stelde hij hooge eischen; onverstand en onver
schilligheid maakten zijn spotzucht gaande, maar in de beoor

deeling was hij zacht, en waar hij studielust ontdekte, kende 
zijn ijver, om den student van dienst te zijn, geen grenzen. Ik 
weet niet beter te doen, dan een paar zijner oud-leerlingen zelf 
het woord te geven. Een hunner schrijft: "De indruk van de 
eerste les was beslissend voor onze waardeering. Wij gevoelden 
dadelijk, met een superieur menseh, maar ook met een superieur 
leeraar te doen te hebben. Reeds dadelijk viel ons op, dat hij 
weinig sprak; hij stelde vragen scherp en beknopt, maar in elke 
vraag stak een leering. . .. Op een antwoord onzerzijds volgde een 
tweede vraag, aanknoopend aan dat deel van 't antwoord, dat 
te gebruiken was, en zeker voortleidend naar het helder

bewuste doel. Klassieke "Schulung" mag aan de volmaking 
dezer methode niet vreemd geweest zijn, ze lag ook in zijn 
wezen, want ook hem beteekende het zoeken meer dan het 
bezit." 

Uit een tweeden brief citeer ik: ,.Naast hetgeen wij van hem 

leerden, maakte vooral zijn voordracht diepen indruk. De meesten 
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van ons kenden geen Oudfransch, maar als hij een "chanson 
de toile", een "pastorela", een "alba" reciteerde, werd het een 
wonder van rhythme en melodie .... En dan zijn Heine-college! ... 
Als ik thans in de 6e klasse gymnasium met mijn jongens "das 
Schlachtfeld zu Hastings" lees, doorleef ik na zooveel jaren. 
steeds nog weer de emotie, die toen in een stampvolle zaal een 
ademloozestilte wekte." 

Een derde schrijft: "Meer nog dan zijn ontzagwekkende schat 
van kennis boeide ons, studenten, zijn veelzijdigheid en zijn 
genialiteit. Hoe wist hij met verbluffende vaardigheid een ridder, 
een jonkvrouw, de tent van Jeschûte of een burcht op het zwarte 
bord te schetsen. Hoe zuiver voelde hij. zoowel het hoofsche 
leven aan als de Bauern-poëzie van Neidhart. Hoe dramatisch
levendig acteerde hij bij de schildering van de boersche spelen 
en zotternijen op de voorjaars- of zomerweide.Hoeveel humor 
straalde uit zijn woorden, als hij Walters (v. d. V.) geestigheden 
smakelijk opdischte. Maar ook: hoe sarcastisch klonk zijn stem, 

als hij sprak van de geborneerde geleerden, die blijkbaar van 

meening waren, dat in de Middeleeuwen "die Weh mit Brettern 
vernagelt war", huiverig als zij waren, invloed van bijv. de 
Fransche Me. letterkunde op de Duitsche aan te nemen". 

Ik merk in het voorbijgaan op, dat ook andere oud-leerlingen 
op Frantzen's teekentalent de aandacht vestigen. 

Zeer karakteristiek is ook, wat een zijner oud-leerlingen uit 

zijn Amsterdamschen tijd schrijft, een man, die zich zelf voor 
wetenschappelijk niet zeer begaafd verklaart: "Niet dat zijn 
groote geleerdheid mij in de eerste plaats aantrok, - die ik 
ten slotte nooit op de juiste waarde kon schatten, - maar het 
was vooral de geestelijke aristocratie in zijn persoonlijkheid, die 
mij van den aanvang af boeide ... Dr. Frantzen deed mij des
tijds de eer aan, iets van mii als wetenschappelijk man te 
verwachten, een verwachting, die ik altijd getracht heb, hem uit 
het hoofd te praten, en die ik althans zeer zeker beschaamd 

heb. Ik, stal zijn hart, geloof ik, meer dan zijn hoofd door op 

een .goeden dag een Gotischen brief aan hem te s~hrijvenen 
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daardoor het bewijs te leveren, dat ik al het Gotische materiaal 
had bestudeerd. Toen ik later den heelen Otfrid toonde gelezen 
te hebben, steeg zijn ingenomenheid nog meer. Maar - wat ik 
trouwens zelf reeds aankondigde - bij de behandeling van 
Streitberg's Urgerm. Grammatik leed mijn "roem" schipbreuk. 
Dr. Frantzen - daarom vertel ik dit o.a. - wou toen maar 
niet gelooven. dat ik dom was! "Sie stellen sich nur so I" waren 
zijn eigen woorden." 

Dezelfde man verklaart: "Frantzen heeft mij Goethe gegeven; 
zonder hem had ik mijn Goethe niet gevonden. Voor mij was 
Dr. Frantzen altijd de taalkunstenaar in den zin van Herder! 
Anfühlen und anregen. dat was iets voor hem. Hij kon ins pi
reeren ; ja, zjjn leerlingen sloegen soms aan het dichten!" 

Een brief als deze geeft een indruk van het fascineerende 
in Frantzen's natuur, een trek van den kunstenaar, die den 
geleerde zoo dikwijls ontbreekt. In hem waren beide naturen 
vereenigd. 

Wat Frantzen voor zijne leerlingen was. was hij in gelijke 

mate voor anderen, die zijn voorlichting zochten, het meest van 
allen wel voor zijn vrienden. De gave, om in een vreemden 
gedachtengang door te dringen. die hem tot een zoo voortref
felijk vertolker van dichters maakte, die aan zijn recensies zulk 
eene waarde verleent, die gave maakte hem ook geschikt, zich 

in het wordend werk van tijdgenooten te verdiepen en actief 
deel te nemen aan hun geestelijken arbeid. Ik zelf ben zoo 
gelukkig geweest, dit misschien in hooger mate dan iemand 
anders te ervaren. Sedert het begin van mijn omgang met Frantzen 
heb ik niets geschreven van eenigen omvang, waaraan Frantzen 

geen deel heeft gehad. Het onderwerp bespraken wij van de 

eerste vorming van het project af; Frantzen las alle manuscripten 
en van ieder werk een drukproef, en talloos zijn de verbete
ringen . en toevoegsels. door hem gegeven, de gezichtspunten 
door hem geopend, de aansporingen, die gelegen waren in zijn 

belangstel1endevragèn. En zóó leefde hij mee, dat de r~sultaten 

uitgangspunten konden worden voor eigen onQerzoekingen van 
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hem, gelijk in het hierboven genoemde geval van de lHhrekssaga. 
Soortgelijke ondervindingen hebben ook anderen van Frantzen 
opgedaan. Zij hebben aan hem kunnen ervaren, dat voor de 
wetenschap geldt, wat ook voor de kunst, ook· voor het leven 
geldt, dat groote talenten een heerlijk bezit zijn, maar dat het 
karakter meer is. Deze gave toch, om met alle krachten der 
ziel den arbeid van anderen te bevorderen, is een karaktergave ; 
zij is belangloosheid. Niets verachtte Frantzen dan ook zoo zeer 
als ijdelheid en roemzucht. die den mensch er toe brengen, het 
goddelijke in hem, zijne geestelijke gaven, in dienst te stellen van 
het vergankelijke. Hij zelf was van deze gebreken volkomen vrij. 

Die belangeloosheid, die Frantzen als wetenschappelijke per

soonlijkheid kenmerkte, was hem ook in het dagelijksch leven, 
in zijn omgang met vrouwen kinderen, met zijn vrienden, in 
de maatschappij, eigen. Het was een feest, Frantzen te zien 
verschijnen. Met kwistige hand strooide hij de schatten van zijn 
geest uit; voor iederen leeftijd, voor iederen graad van ontwik
keling had hij iets te geven. De jeugd was hem lief, haar 
tekortkomingen kon hij verstaan en vergeven. Met den grootsten 
ijver heeft hij èn als . Curator van het gymnasium èn als Voor
zitter der Schoolcommissie voor het Lager Onderwijs te Utrecht, 
later - sedert 1913 - als Voorzitter der Afdeeling Utrecht 

van de Vereeniging "Volksonderwijs" de belangen der kinderen 
behartigd. Domme leeraars, schoolpedanten, die de kinderen 
vervelen en plagen, waren hem een doorn in het oog. ..Bij de 
stadsreiniging moest zoo'n man aangesteld worden", was zijn 
vaste uîtdrukking. Wanneer hij over zulke menschen sprak, kon 
hij nog na vele jaren verontwaardigd worden, alsof de .dingen. 
die hij vertelde. gisteren gebeurd waren. 

Aan het beeld van Frantzen ontbreekt iets wezenlijks, wanneer 
niet een enkel woord gezegd wordt over zijn verhouding tot en 
zijne gevoelens tegenover Nederland en Duitscbland. Zijn tweede 

vaderland beeft hij lief gehad met zijn geheele hart. Wat hem 
beteer.t hier aantrok, was degroote burgerlijke en geestelijke 
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vrijheid, waardoor het Nederland dier dagen zich van Pruisen 
onderscheidde. Toen Frantzen hierheen kwam, was het nog zoo 

lang niet geleden. dat Heinrich Heine in ballingschap was 
gestorven. Hier werd geen dichter uitgedreven om zijn politieke 
overtuiging. In geestelijke dingen heerschte verdraagzaamheid; 
er heerschte vrijheid van denken en van spreken. Met smart 
heeft Frantzen den ommekeer gezien, die hier in het politiek 

en maatschappelijk leven heeft plaats gehad. In het liberalisme 
in zijn meer op het geestelijke dan op het oeconomische ge
richten vorm zag hij een palladium der vrijheid; van de heer
schappij der jongere uiterste partijen, hetzij door hetgeen hij 
aanzag voor dogmatischen dwang, hetzij door plebeïsche nivel
leering vreesde hij den ondergang der cultuur. Dat de zwakke 
zijde van het liberalisme juist in zijn idealisme gelegen was, 
daar het - gelijk Frantzen meende - de voor zich begeerde 
vrijheid ook aan dezulken gaf, di~ haar onmiddellijk misbruikten, 
om anderen hun vrijheid te ontnemen, was eene ervaring, die 

hem droevig kon stemmen. Met bitterheid citeerde hij soms het 

beruchte cynische woord van een Fransch politicus: "Wij eischen 
van u op grond van uwe principes de vrijheid, die wij u ont
zeggen op grond van onze principes". De verwording, die hij 
meende te zien, van den strijd om denkbeelden tot een brutaal 
gevecht om politieke en oeconomische heerschappij, heeft hem, 

die van nature aan het goede in den mensch geloofde, diep 
gegriefd. Hij leed daaronder, zooals een echt Nederlander leed; 
de zaak des lands ging hem ter harte als de zijne; hij 
gevoelde zich Nederlander. In de oorlogsjaren heeft hij zich 
ook laten naturaliseeren. Deze man, die zoo'n sterk gevoel 

had voor het nationale, is gedurende het grootste gedeelte 
van zijn leven zonder nationaliteit geweest. Toen zijn vader 
Duitschland verliet, maakte hij zijn kinderen los uit het Duitsche 
staatsverband; hij verzuimde echter de maatregelen te nemen, 
die hen tot Nederlanders zouden maken. In de jaren der 
groote nationale rampen en gevaren wilde Frantzen niet 

langer een buitenstaander zijn; hij verkoos Nederlander te 
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wezen, met alle rechten en plichten van een Nederlander. 
Toch heeft hij ook zijn eerste vaderland blijven liefhebben. 

Sterke banden bonden hem aan het Duitsche volk. Hij bezat 
de diepte van gemoed, die voornamelijk bij de niet verpoliti
seerde en vermilitariseerde telgen van dat volk zoo sterk op 
den voorgrond treedt, en hij bewaarde de herinnering aan een 
tijd, toen die eigenschap duidelijker waarneembaar was. Zijne 
st udiên werkten mee, om deze sympathie te bewaren. Maar 
met de ballingen van zijn jeugd had hij gemeen den afkeer van 
de kaste, die tot 1918 in Duitschland regeerde. En toen in 1914 
de groote oorlog uitbrak, liet hij zich niet door een blind patriot
tisme bewegen, om partij te kiezen voor degenen, die hij voor 

de schuldigen aanzag. De gewelddaden, die toen in Belgiê en 
in Noord-Frankrijk zijn uitgevoerd, de Armenische gruwelen 
hebben op hem een diepen indruk gemaakt. Onder zijn papieren 
bevindt zich een in gloeiende taal geschreven Aufruf an das 

deutsche Volk. om de waarheid onder de oogen te zien en tot 

inkeer te komen, "wenn Ihr noch etwas von der Ehre wieder
erlangen woUt, die man auch ehedem freudig zollte, und die lhr 
jetzt verscherzt habt". Hij koesterde de hoop, dat het Duitsche 
volk door de nederlaag er toe gebracht zou worden, zijn hoog
moed te laten varen, en door erkentenis van eigen gebreken 

den weg te vinden, waarlangs het weer een leidende cultuur

macht zou kunnen worden. Tot den druk is het, voorzoover 
ik weet, niet gekomen, ofschoon het manuscript een aanwijzing 
voor den druk bevat. Het is onderteekend : "Der Verwaltungs
ausschus des Bundes Neutraler Länder". 

Wij hebben op deze plaats niet uit te maken, of Frantzen's 

inzicht juist was; wij memoreeren het hier, om den ernst te 

schetsen, waarmee Frantzen ook deze vragen, die zoo nauw 
met zijn afkomst samenhingen, beoordeelde. Fanatici hebben 
hem veroordeeld, omdat hij niet onvoorwaardelijk voor de 
Duitsche wapenen partij koos; wij weten, dat hij het volk, 

waaruit hij stamde, iets beters heeft toegewenscht, dan eene 

overwinning met de wapenen voor hen zijn kon. 
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De Nederlandsche wetenschap is aan Frantzen veel verplicht. 
Nog grooter is de verplichting van de vele mannen en vrouwen, 
wien hij een weg gewezen en een voorbeeld gegeven heeft. 

54* 

FáiR wrerha nu 
freddiR preim betRi. 

"Weinigen worden nu geboren, 
beter dan hij". 

R. C. BOER. 


