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CORNELIS MARINUS FRANCKEN. 

vVanneer de waarde eener levensbeschrijving uitsluitend afhing 
van de voorliefde, welke de bewerker voor zijn onderwerp koestert, 
zou er bij mij weinig vrees be:;taan voor het welgelukken mijner 
poging om in korte trekken den persoon, het werk en het leven 
van mijnen ambtsvoorganger te schetsen. Immers zijne persoon
lijkheid heeft mij in den tijd, dat ik het voorrecht had hem te 
kennen. d. w. z. in de tien laatste jaren zijns levens, steeds de 
hoogste achting en de meest levendige sympathie ingeboezemd. 
'1'och ware liet wenschelijk geweest, dat de taak, die ik thans ver
vul, had kunneu worden opgedragen aan iemand, die FRANCKEN, 

zooal niet in zijn jeugd, dan toch in de kracht des levens had 
gekend; in het tijdperk zijner volle werkzaamheid, waarin zijn wezen, 
ook in het aandeel, dat hij in het werkdadige leven nam, de scherpste 
lijnen vertoonde. Wij toch, die een geslacht achter FRANCKEN aan
komen en in eenen anderen hoek van het land geleefd hebben 
lÛ,ÉO:; oToII àXOUOfUIi van deze dingen en zonder dat wij er op mogen 
laten volgen O~dÉ TI FJdfulI, hebben wij toch ruimschoots de moeie
lijkheid ondervonden om over iemand, die nagenoeg de grens van 
den menschelijkell leeftijd bereikt had en wiens tijdgenc)Oten schaarsch 
waren geworden, iets anders dan algemeenheden te vernemen. Wat 
wij hebben gekend, is de man der studeerkamer, niet die van het 
leven. Wanneer dus .I!'RANCKEN'S beeld, bij den besten wil, ietwat 
flauw en vaag mocht uitvallen en vooral de teekening van het milieu 
mocht ontbreken, dan moge men den teekel1aar, ten deele althans, 
verontschuldigen met het onvolledige van zijn palet. 

1* 
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Men kan in het leven van een hedendaagsch philoloog geen 
overvloed van belangwekkende gebeurtenissen en spannende ver
wikkelingen verwachten. De dagen van het Rillasci11lento zijn voorbij, 
toen de classicus verkeerde aan de hoven der vorsten, als diplomaat 
optrad, staatsstukken stelde en in het algemeen, wandelde op de hoogten 
des levens. 'rhans schuilt hij gemeenlijk in scholaruJll tul/bra of 
hoogstens in de schemering van den katheder, wanneer hij er 
althans niet de voorkeur aan geeft, met zijn luttele leerlingen de 
plaNO te verkeeren. In de zaken des dagelijkschen levens pleegt hij 
comJJluil'i consenIJu als onmondig te worden beschouwd en het is dan 
ook eene schitterende uitzondering, wanneer FRANCKEN jaren lang 
lid van den Groningschen gemeenteraad is geweest, een feit, dat 
spreekt voor de veelzijdigheid zijner ontwikkeling, waarvan trouwens 
zijn onderwijs en zijne gesprekken de duidelijkste bewijzen gaven. 
Maar vóórdat men het t.ot lid van den gemeenteraad brengt, moet 
er vrij wat voorafgaan: laat ons dus aanvangen met den aanvang. 

CORNELIS MAUINUS FRANcn,N werd 8 Dec. 1820 te Muiden ge
boren, waar zijn vader destijds predikant was. Hij behoorde tot 
een geslacht, dat achtereenvolgens eene reeks van predikanten en 
mannen van letteren heeft opgeleverd; heroepen, in vroeger en later 
tijd zoo vaak vereenigd aangetroffen. Niet trouwens bij onzen 
}'RANCKEN, die geen goed oog had op theologen en theologie. Zijn 
vader wordt geschetst als een voortreffelijk man, hoog geacht als 
prediker, ervaren in het kerkrecht, lid en voorzitter der synode, 
dichter van meestal godsdienstige liederen, die voor ons belangrijk 
zijn, voor zoover daaruit blijkt, hoe groot het verschil van opvatting 
der poezij is tusschen omstreeks 1840 en onzen eigen tijd. De 
levensbeschrijver van FRANCKEN'S jongeren broeder \VALRAVEN ge
tuigt, dat hij aan de biografie van den vader geheele hladzijden 
had kunnen ontleen en , om den zoon te schetsen: zoo groot was de 
overeenkomst tusschen heide I' karakter. Ik heb den indruk, dat 
men uiet hetzelfde van CORNEUS MARINUS zou kunnen zeggen: hij 
had eenen anderen geest in zich. Zijne moeder behoorde tot het 
welbekende Rotterdamsche geslacht der v. ROSSEMS en wordt ons 
geteekend als eene vrouw van gl'oote beminnelijkheid en oprechte 
vroomheid, vrij van alle dweepzucht, al mocht zij zich later - van 
haar standpunt zeker niet ten onrechte - ernstig bezorgd maken 
over de leerstellige afdwalingen van haren zoon en schoondochter. 
De nog voorhanden portretten van .FRANCKEN'S ouders maken een 
hoogst aangenamen indruk en wij stemmen met den zoo even ge
citeerden biograaf van WALRAVEN in, wanneer hij herinnert aan 
Horatius' woorden: 



- 4 -

5 

portes creaJdur fortibus et bonis. 

In een gelukkig, ouderwetsch predikantengezill is dus de latere 
hoogleeraar opgegroeid, een gezin lIiet orthodox voor den tijd, maar 
waarin toch, uit vrees om der gemeente ergenis te geven - van 
\Vege dc vreeze der Joden - gelijk men placht te schertsen, niet 
weinig verboden was, waarin op zich zelf geen kwaad stak. FUANCKEN 

verhaalt zelf, dat zijne ouders geene "wereldlijke" conversatie hadden, 
eene uitdrukking kenschetsend voor den tijd. 'rot de verbodene 
kunsten behoorde echter blijkbaar de Illuziek niet, want CORNEUS 

schijnt in zijne jeugd, geaccompagneerd door zijn broeder W AJ.RAVEN, 

den zang te hebben beoefend en eene goede stem te hebben gehad . 
.v au zij n jeugd en jongensjaren is zoo goed als niets tot ons 

gekomen. Van 1833-1838 bezocht hij het Utrechtsch gymnasium 
recto re ])ornseijfio et conrectore Bkkero, en zal vóór dien tijd wel, 
evenals zijn broeder, op de N lltsschool gegaan z~in. Op het gym
nasiulll heerschte, naar PRANCKENS eigen getuigenis, toenmaals de 
geest van VAN HEUSDE, dien hij als student slechts één jaar 
mocht hOOl'en, daar dezc in 1839 overleed. Niet zonder ver
bazing leest men in het Album studiosorum, dat hij als Theolo
!liae studt'oslls is ingeschreven, niet slechts om zijne latere geringe 
voorliefde voor dit vak, maar ook omdat in de korte biographische 
aanteekellingen door FRANCKEN nagelaten en waarin hij betrekkelijk 
uitvoerig over zijnen studietijd spreekt, daarvan met geen enkel 
woord gerept wordt. Uit de voorreden zijner dissertatie blijkt echter, dat 
hij ook Hebreeuwsche colleges heeft gehouden. De toon, waarop 
FRANCKEN over zijnen studietijd schrijft, is niet die van den cOllviva 
saillr, die, verzadigd vall pret en van studie, de Alrna mater met 
een luchtig tot weerzie1ls heeft vaarwel gezegd. Noch over de pret, 
noch over de studie is FRANCKEN tevreden. Zijn goede vader, 
zegt hij, had weinig op met philologische studie en had er geen 
denkbeeld van, dat voor een philoloog noch iets anders wenschelijk 
was, dan het afloopen van het gewone curriculum studiorulll. Hij 
had eene buitenlandsche reis willen maken, evenals COBET, of 
eenigen tijd aan eel1e andere universiteit willen doorhrengen. Gelijk 
hem in zijne jeugd het denkbeeld eener studiereis vervolgde, was 
dit later het geval met het verlangen naar ltalie en bovenal naar 
Rome, zonder dat het hem echter te beurt is mogen vallen, het 
beloofde land van den classicus te betreden. 

Er was, schrijft 1!'RANCKEN, in dien tijd, behalve KARSTEN, geen 
enkel.uitstekend philoloog aan de Utrechtsche Akademie verbonden 



- 5 -

( 6 ) 

en ook onder de litterarische studenten was niemand, die iets 
bizonders beloofde. Van conversatie met jongelui uit andere facul
teiten schijnt weinig sprake te zijn geweest: Onze studellt stu
deerde trouwens niet uit eene ruime beurs. Van jolen kwam 
dus niet veel in; disputeeren in de middaguren ook met theolo
ganten; behandeling van 'rhucydides of Latijnsche grammatica 
met litteratoren waren de voornaamste vermakel~jkheden. "Ik heh 
daardoor", meent FRANCKEN "iets eenzelvig's gekregen". 'Vaar
schijnlijk is dit eenzelvige hem reeds vóór dien tijd eigen geweest, 
maar is deze eigenaardigheid er door eenen niet al te vroolijken 
studententijd niet op verbeterd. Een zijner verwanten verklaart: 
"WALRAVEN was vrolijker student en bewoog zich meer in allerlei 
kringen: CORNELIS geacht om zijne kunde en zijn karakter verkeerde 
minder in de studentenwereld." Het schijnt dus toch minder a.an 
de omstandigheden gelegen te hehben, want dezen bleven voor 
beide broeders dezelfden. Overigens maakt de bekentenis van een
zelvigheid een zonderlingen indruk op hen, die FRANCKEN in later 
jaren gekend hehben; immers toen gaf hij den indruk van een 
opgeruimd en gezellig man, die met uitzondering van zijne erfelijke 
kwaal }'oda!lra JlOd08a, door en door gezond was. Zeker zou hij tóén 
ook een veel ruimer aandeel in het gezellig verkeer hehben genomen, 
wanneer zijn hardhoorigheid hem daarbij niet in den weg ware 
geweest. Dat de neiging tot eenzelvigheid zich niet verder ont
wikkelde, schreefFRANcK}~N toe aan den invloed zijner PAt:LIN1<~, 

met wie h\i zich kort na zijne promotie verloofde. Die promotie 
had plaats in 1845, op een dissertatie de Ae8ch!lli 8cholii8, waarbij 
het minder om de scholia zelve te doen is, als om het opsporen 
der lezingen, die de scholiasten hadden gevolgd en om bespreking 
van moeiel~ike plaatsen uit dezen moeielijken dichter. Wanneer hij 
40 jaren later op dezen arbeid terug ziet is hij daarover niet 011-

voldaan, een gunstig oordeel, dat door bevoegde beoordeelaars wordt 
bevestigd. KIEHI, schreef zes jaren later eene dissertatie "de ProlJle
theo denuo edendo" , waarin FRANCKEN eene bestrijding van zijn eigen 
werk meende te zien, uitgegeven onder de hooge approbatie van 
"Leiden". "Leiden" is bij FRANCKEN de aanduiding eener min of meer 
geheimzinnige, wel niet bepaald vijandige, meer toch ook ver yan 
sympathieke macht. Het sch~int dat de antipathie, die BAKE en 
v. HRUSDE tegen elkander koesterden, zich half bewust op hunne 
opvolgers had overgeplant. Wanneer FRANCKEN later het belang
wekkende werk van ons medelid NABER "Vier tijdgenooten" heeft 
gelezen en dat heeft hij ongetwijfeld, want. hij las veel, zal hij 
waarschijnlijk tot andere gedachten zijn gekomen: maar de autobio-
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graphische aanteekeningen ZIJn van Oudejaarsavond 1884 en de 
"Vier tijdgenootell" van 1894. Het schrijven dezer aanteekeningen 
bewijst, dat hij reeds op zijn 62'te jaar op zijn einde bedacht was, 
maar merkwaardigerwijs heeft hij die in de 16 jaar, die hij noch 
te leven had, noch aangevuld, noch geretoucheerd. 

\Vij spraken van FRANCKENS engagement. Zijne verloofde was 
mej. P. BRUINS, eene dochter van den predikant van 's Graveland, 
eene intelligente en begaafde vrouw, met wie hij tot 1886 in een en 
hoogst gelukkig::)n echt mocht leven. De verloving duurde drie 
jaren. Het was toen, gelijk thans weer, een slechte tijd voor 
litteratoren en het is niet vreemd, dat ds. BRUINS, in wiens familie 
het predikambt eIfelijk was en wiens beide oudere dochters met 
predikanten gehuwd waren, zich wel eens be7,Orgd maakte over de 
toekomst van zijnen aanstaanden schoonzoon, den doctor in de 
letteren. Van vader en schoonvader zal deze nog wel eens eene 
variatie hebben moeten hooren van de klacht van den vader van 
Ouidius: 

8tttdiUJ/l quid inutile teJlta8? 
lJfaeonide8 nulla8 ip8e reliquit ope8. 

Om de 14 dagen kwam }<'RANCKEN te 's Graveland, in den 
tusschentijd gaf h~i te Utrecht lessen, waardoor, klaagt hij, zijne 
eigene studie werd gestoord, terwijl ook de spanning, waarin hij 
telkens verkeerde over den uitslag van verschillende sollicitatiën en 
de reizen, die daarvoor gemaakt moesten worden, de jaren van 
45-47 meer geschikt maakten tot voorbereiding voor eene prac
tische loopbaan, dan voor wetenschappelijken arbeid. In 47 werd 
die practische loopbaan inderdaad begonnen dool' z\ine benoeming 
tot rector te Amersfoort, waarna hij in 1848 in het huwelijk trad. 
Met die benoeming, verhaalt hij, gaf hij voor goed de hoop op 
een professoraat op: wel een bewijs, dat hij van den beginne af 
aan, gelijk het volk zegt, voor profe88or heeft ge8tudeerd. 

Omtrent het verblijf te Amersfoort kan ik alleen zeggen, dat 
hij el' zeer bevriend was met den notaris DE LOUTER en zijne familie 
en dat een zijner toenmalige huisgenooten een hoogst loffelijk ge
tuigenis nflegt omtrent de beminnelijke degelijkheid van het echtpaar. 
Ds. As'l'Ro, thans emeritus-predikant te Baarn, die twee jaar in 
FRANCKEN'S huis doorbracht, schrijft, dat hij juist als huisgenoot 
de beste gelegenheid had om 's rectors ijver en nauwgezetheid waar 
te nemen "nooit bleef een thema een dag ongecorrigeerd, en dat 
nauwkeurig, nooit een dagwerk onafgedaan. Hij wist te woekeren 
met den tijd en alle oogenblikken te gebruiken en ik durf gerust 
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zeggen, dat wij, zijne huisgenooten, hem en Mevrouw FRANCKEN 

waarlijk lief hadden. Zij maakten het ons zoo aangenaam mogelijk 
en zonder ons uit het oog te verliezen liet hij ons onze vrijheid, 
mits op de minuut af aan het werk. Ziju onderwijs was degelijk 
eu bezielend: men werkte gaarne onder hem, omdat het uit alles 
bleek, dat hij ook voor ons werkte". Zulk een getuigenis, 50 jaar 
na dato, afgelegd door een man van rijpe levenservaring, geeft ons 
van FRANCKF.NtS tact en toewijding als paedagoog het hoogst moge
lijk denkbeeld. 

Dat wij iets meer weten aangaande het verblijf te Leeuwarden, 
waarheen FRANCKl<;N in 1851 als gymnasii rector verhuisde, danken 
wij aan eenige bladzijden door hem in het tijdschrift "Coniunctis 
viribus" geschreven, naar aanleiding van het verschijnen der tweede 
uitgaaf van Boo-r's "Historia gymnasii Leovardensis". Hij hield 
daar eene geheel op akademische leest geschoeide openingsrede, 
"over de uitzetting der grenzen van het gymnasiale onderwijs" en 
wel in het Latijn, een bewijs, dat een rector "parlaut Latill au 
public" omstreeks 1850 lJog niet tot de onmogelijkheden hehoorde, 
immers de spreker, hoewel de obligate captatio benevolentiae aller
minst ontbreekt, zinspeelt zelfs niet op eenig bezwatlf, dat de taal, 
die hij gebruikt voor de toehoorders zou kunnen opleveren. 'rhaus, 
50 jaar later, is, vreezen wij, ook de laatste akademische rede in 
het Lat~in gehouden. 

De nieuwe rector vond het aantal leerlingen sinds de afschaffing 
in 1850 van het welbekende in 1845 ingevoerde staatsexamen, 
sterk achteruitgegaan en tevens vrij wat te hervormen, wat, bjj 
de bekende vasthoudendheid van het Friesche volkskarakter, niet 
altoos zonder moeilijkheden schijnt tot stand gekomen te zijn. 
Zoo schijnt hij niet ingenomen geweest te zijn, met het aloude, 
reeds van de Romeinen dateerende gebruik, volgens hetwelk de 
leerlingen den rector het minerval op school betaalden, evenmin 
als met de attentie welke de gym nasiasten hem bewezen door op 
St. Nicolaas zijn naam voluit in banket gereed te leggen. Zijn 
conrector was een achtingenswaal'dig, maar afgeleefd man, zijn 
praeceptor de later door het " Oera Linda Boic" zoo bekende 
dr. Ü'l'n~MA, die echter, volgens :FRANCKEN, het hoofd te vol had 
van de "Times of Daniël" (cf. Daniël IX, 24) van den hertog van 
Manchester, om altoos met zijne gedachten bij de declinaties te zijn. 
De school was op ouderwetsche wijze, niet in klassen, maar in 
scholen verdeeld, de rector-, conrector-, praeceptol'sch 001 , terwijl één 
docent voor de nieuwe talen en een ander voor de wiskunde de 
drie scholen bediende. FRANCKEN schijnt voor deze school en hare 
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geschiedenis eene bijzondere voorliefde gehad te hebben, immers 
hij schrijft ergens "niet zelden wordt de vroegere toestand in tegell
"stelling tot het heden, dat zijne gebreken heeft, hoog verheven en 
"betwijfeld of wij wel het recht hebben, om op vooruitgang te 
"roemen. En, zoo ver ééne inrichting in siaat ware, onze blikken met 
"weemoed naar het verleden te richten, het zoude die zijn der 
"gymnasia te UtI'echt, Leiden en Leeuwarden, zonder bifurcatie één 
"doel beoogend, namelijk voorbereiding voor hoogere studie, en toch 
"zooveel mogelijk rekening houdende met de veranderde eischen 
"van den tijd, wat llangaat de uitbreiding der leerstof." Wat de ge
schiedenis der school betrof, }'RANCKEN hield in Februari IS 5 ij (het 
schooljaar werd bij semesters gerekend) eene profusio scltola8tica over 
eene schoolordening iu 15 S 8 door gouverneur en Staten vanPriesland 
voor de schola:: trivia les van Leeuwarden, Dokkum, Bolsward, Sneek, 
Harlingen en l<'raneker uitgevaardigd, welke scholen in Skiassen 
verdeeld waren, ter\Vij I zij, die lezen noch schrijven konden iN/ra 
classem waren Cll nullani heetten, tenv~il de klasse zelf nul/rl werd 
genoemd, Des Zondags werden de leerlingen naar de morgen- en 
middagkerk geleid, waartoe z~i in de schcol samen kwamen. Er 
zijn twee vacanties elk vun 14 dagen, gedurende welke de leer
lingen van elders de stad kunnen verlaten, die in de stad bleven 
kwamen tot 12 uur op school. Er zijn zomers 7 's winters 5 
lesuren (van ü of 7-8, 9-10; 12-2, 3-5 of 4.. Poenae 
8UJltO .. loci scssio (schoolblijven), fentla, uir/la. De rector en prae
ceptores moeten: 'Vocationi SUae toti deddi eiu8que aJilaJltc8. '1'er 
helooning van deze deugden ontvangen zij stipendia et miller'Val 
ltonesta, die prompt elke drie maandeu zullen worden uitbetaald, 
Met Romeinsche kortheid wordt voorgeschreven: Rector collega8 
alllato " collegae 1'ectorem colull/o. 

FRANCKE~ was een warm voorstander en ~iverig lid van het "Ge
nootschap van leeraren aan N ederlandsche gymnasia", een lichaam 
dat, na lang gekwijnd te hebhen, in de laatste jaren weder is opge
leefd en van zich laat hooren, al heeft het lung niet zoovele leden, 
als het behoorde te hebben en al geniet het van de zijde der 
leerarell niet de belangstelling, die het verdient. Het genootschap 
gaf een half philologisch, half paedegogisch tijdschrift uit, waarvan 
FRANCKEN tijdens zijn verblijf te Leeuwarden met v. LANKEREN 
MA'1'THES en BURGER de redactie aanvaardden. Het droeg den naam 
van Miscellanea, voluit Mi'scellanea pltilolog1'ca et paeda,fJogica en 
was de erfgenaam der van 1837-1848 uitgegeven 8Y1Jlóolae pltilo
IO!J1'cae, die zui\'er philologisch waren geweest. De uieu we redactie 
overwoog, dat het publiek der philologica een ander was, dan dat der 
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paedagogica en besloot beiden te scheiden. Zoo ontstond het tijd
schrift, dat met eeu eigenaardig zeugma werd genoemd: "Bijdragen 
tot de kennis en den bloei der N ederlandsche gymnasia", waarin 
alles behandeld werd, wat op de school betrekking had, terwijl de 
philologische bijdragen in afzonderlijke bundels werden verzameld. 
Blijkbaar vlotte het met de paedagogie beter, dan met de philo
logic: immers steeds wordt geklaagd, dat de stukken, die op de laatste 
betrekking hebben, zoo traag inkomen. Vooral in de eerste rubriek 
is FRANCKEN een ijverig medewerker geweest, eene reeks van opstellen, 
meest aankondigingen en recensies drngen zijne handteekening, o. a. 
een uitvoerig opstel over het MiddelbaaJ' Onderwijs in België. Vooral 
het 3den en 4 dc dl. zijn grootendeels door hem gevuld. Nadat 
FRANCKl<;N uit de redactie was getreden, bleef het tijdschrift, onder 
verschillende namen, nog tot 18()() voortbestaan. Het heeft dus 
nog 8 jaren naast de oudere Mnemosijne voortgeleefd. 

In 1853 was de al of niet wederinvoering van het, volgens 
}<'RANCKEN, goede staatsexamen, de vraag der vragen in de gymna
siale wereld. Het daarvoor in de plaats gestelde punten-eXHlnen 
voldeed niet. Het Genootschap van leeraren had besloten een adres 
in te dienen hij de regeering om aan te dringen op herstel van 
den vroegerelI toestand. 'rot de commissie van redactie behoorde 
met FRA~(,KEN o. a. Knmr., wiel! }<'RANCU:N vo~strekt niet lijden mocht. 
N u werd, een panI' dagen na het hesluit V!ln het Genootschap, een 
Koninglijk besluit openbaar, waal'b~i het pUlIten-examen werd afge
schaft en het iU8 promovendi aan de gymnasia werd teruggegeven. 
FRANCKEN , sehoon hij liever hct stflatsexamell terug gehad had, meende 
dat men dit geschenk dankbaar moest aanvaarden en dat het wan
trouwen in zich zei ven zou verraden, om in plaats van zelf de 
eindbeslissing te aanvaarden, de hulp van eenen hoogeren rechter 
te gaan inroepen. De redactie-commissie, d. w. z. KIEHL, was het 
niet met hem eens en zoo ontstond een eindeloos gehaspel, daarmee 
eindigende dat KIEHT. en FltANCKEN samen een nieuw adres ontwierpen 
waarin niet slechts op wederinvoering van het staatsexamen, maar 
op eene geheele hervorming van de inrichting der gymnasia werd 
aangedrongen. Het laatste gedeelte werd door FRANCKEN, het eerste 
door KIEHT. gestelcl. De geschiedenis heeft FllANCKEN in het gelijk 
gesteld: het staatsexamen is niet, de hervormiug is, eindelijk en 
ten laatste dan toch gekomen. . 

Wie den tijd van malaise heeft meegeleefd, toen het gymnasiaal 
onderwijs, verwaarloosd en in een hoek geschoven, overgelaten aan 
de zuinige schrielheid van meestal bekrompene gemeentebesturen kwijn
de tot stervens toe, moet zich met FRANCKEN ergeren aan de einde-



- 10 -

( 11 ) 

looze klachten van leeraren en publiek over de tegenwoordige 
inrichting, nu alles zooveel degelijker en onbekrompener is geregeld, 
en veeleer de volharding bewonderen van hen, die onder ver
nedering en verwaarloozing den moed niet hebben verloren. Hoe 
gering de hoop op beterschap was, hOOI'en wij uit FRANCKKKS 
woorden over de wet van 1876 "wat niemand schier durfde hopen 
is geschied" en een ander belangstellende schreef nog in ] 878 "in 
"den tijd sinds ons eerste artikel verstreken, hcbben zich eenige 
"verschijnselen voorgedaan, die, schoon nog van mikroskopische 
"afmetingen, de hoop geven, dat de reorganisatie der gymnasia 
"werkelijk een begin zal nemen." 

Bij het noemen van het jaar 1853 komt ons onwillekeurig de 
Aprilbeweging voor den geest. Ook PRANCKEN, wat wij niet zouden 
verwachten, is daarin betrokken geweest. Na 30 jaren gevoelde hij 
nog behoefte om zich over zijne houding in dezen te verantwoorden. 
Dat deze bezadigde man, oyerigens een liberaal van den echtcn, 
ouderwetschen stempel, die geheel opging ip philologie en paeda
gogie, het adres tegen de invoering of beter de erkellllÏng der 
bis.'lchoppelijke hierarchie heeft geteekend, is wel een bewijs, hoe 
diepgaande die beweging was, al kost het ons, na eene halve 
eeuw, eenige moeite ons daarin te verplaatsen. Intusschen zullen 
wel weinig onderteekenaars gedreven zijn door de beweegredenen, 
die FRANCKEN daartoe brachten. Deze waren namelijk in hoofdzaak 
van paedagogischen aard. Hij had een afkeer van 'l'HORBECKl':, omdat 
deze naar zijne overtuiging het gymnasiaal onderwijs in de war 
had gestuurd, door het staatsexamen af te schaffen. Daarbij had 
hij zich over de gymnasia met geringschatting uitgelaten en ge
weigerd in te gaan op het voorstel van STEYN PAR VÉ, om deze te 
gelij k met de burgerscholen te regelen. "Het was", zegt FRANCKEN , 
"alsof hij den tegenzin, dien hij tegen BAKE koesterde op de 
"litteratoren had overgebracht. Ik meen, dat iemand, die in dien 
"tijd van niets \vilde weten, dan van de belangen van het gymna- . 
"siaal onderwijs, ziell tegen 'fHORHECKE moest verzetten." 'l'och 
waren er, gelijk hij zelf erkent, nog andere gronden voor dezen stap. 
Hoewel FRANCKEN toen ter tijd reeds volstrekt afkeerig was van 
de orthodoxie, ook van de meer gematigde, had hij nog sympathie 
genoeg overgehouden voor de Nederlandsch Hervormde Kerk, om 
zich te ergeren aan het meten met twee maten, dat de regeering 
deed, door der Roomsch-Katholieke Kerk hare volledige vrijheid te 
geven en die del' Hervonnde slechts onder eeue reeks van reserves toe 
te staan. Merkwaardiger' wijs schijnt hij later van zijn onder
teekening min of meer berouw gehad te hebben, althans hij geeft 
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te keunen, dat hij niet zou hebben geteekend, wanneer hij vooraf 
geweten had, dat de zaak zulk een omvang zou krijgen. Zijn 
schijnbaren afval van de liberale partij verontschuldigt hij met de 
verzekering, dat el' nog eene andere liberale partij was, naast die van 
'rHORBECKE, namelijk de gematigd liberale of conservatieve partij, die 
allticlericaal was. 'Vaarschijnlijk bedoelde hij, dat men aan eene 
anticlericale beweging deel kan nemen, zonder daarom den naam 
van liberaal te \'erlooehenen. Er is zoowel in het motiveeren eenel" 
zuiver politieke handeling door paedagogische gronden als in den 
schroom tegenover de uithreicling der he weging iets naifs, dat be
wijst, dat de philoloog-paedagoog het in FRANCKEN won van den 
politicus, maar tevens is de ollderteekening eene daad van moed 
en zelfstandigheid geweest. 

De onderteeking van het antibisschoppelijk adres is FRANCKEN 
van liberale zijde zeer kwalijk genomen en men meende dat hij van 
Utrecht uit, gelijk men zich herinnert, het midden punt del' beweging, 
daartoe was aangezet. Dit laatste werpt hij met levendigheid van 
zich af: hij had in het eerste hegin, buiten eenigen invloed van 
anderen geteekend: immers de Utrechtsehe geest had lang zijne 
sympatbie verloren of liever die nooit gehad. Naar FRANCKENS 
eigen meening beeft zijn anti-Thorbeckianisme hem in zijn earrière 
geschaad. Et, is een zeer curiellse brief van Hn.I.HIAN aan }'RANCKEN 
gevonden, waarin deze zijnen vriend uitvoerig de geschiedenis zijner 
eigene benoeming tot opvolget· van RAK~; beschrijft. Onder de 
daar opgesomde candidaten behoort ook FRANCKEN, bij wiens naam 
H ULLEMAN opmerkt "gij schijnt het ook verkorven te hebben". Of 
deze woorden doelen op de onderteekening van het adres, durf ik 
niet beslissen, vooral daar de benoemde geacht werd conservatief 
te zijn. Maar zeer bepaald sellreef FItANcKEN de benoeming van 
v. HER WERDEN, in 1 S65 te Utrecht toe aan den invloed van THOltBECKE, 
toenmaals weer. minister. Hij meende, dat de plaats te Utrecht 
hem ware toegekomen en dat zijn jongere mededinger te Groningen 
had moeten beginnen. Ik beoordeel deze zaak niet, maar deel 
slechts mee, dat deze benoeming voor FRANCKEN steeds eene ernstige 
grief is. geweest, zonder dat dit iets afdeed tot zijne vriendschap 
voor Y. HERWERDEN en de waardeering van diens groote verdiensten. 

Tot zijne eigene verrassing ontving !<'RANCKEN in Nov. 1856 de 
benoeming tot hoogleeraar te Groningen. Immers dat hij die illusie 
werkelijk ter zijde had gezet, bewijst zijne geheele werkzaamheid 
sedert zijn benoeming te Amersfoort. De inaugureele rede van den 
nieuwen hoogleeraar liep over de wenschelijkheid, om ook in onzen 
tijd de studie van het Latijn niet te verwaa.rloozen. Dit onderwerp 
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was toen nog niet zoolang aan de orde geweest als thans en had 
dus nog meer Ie mérite de l'à propos. Zooals de Leeuwarder rede
voering onderscheidt z~i ûch door de vloeiende en gemakkelijke 
Latiniteit, vrij van allen op.311lUk en ollnoodig vertoon van geleerdheid. 
Trouwens de gemakkelijkheid waarmee FRMiCKEN Latijn sprak bebben 
zijne leerlingen steeds in hem bewonderd, vooral wanneer h~i college 
gevend over Aeschylus de verba sesqllipedalia van dezen auteur vlug 
in het Latijn overbracht. Eenparig getuigen zij, dat hij zich ge
rnakkel~iker in het Latijn uitdl'Ukte, dan in het Hollandseh. De 
lezers zUner latere geschriften zullen wellicht opmerken, dat met 
het toenemen zUner geleerdheid de eenvoud en helderheid eenigszins 
geleden hebben, maar dit neemt niet weg dat de lof, eene uit
nemende Latijnsehe peil te hebben gevoerd, hem ten volle toekomt. 
Het maken van Latijnsche verzen achtte hij echter eene onnutte spelerij. 

De Groninger periode is, naar ik vermoed, de àxrh~, het hoog
getij Van FRANCKENS leven geweest.. Hij had er veel te arbeiden 
in zijn dubbel professoraat, was er zeer gezien, telde er vele 
vrienden, van wie ik alleen noem prof. 'rJ<;f,I,EGEN en den hr. ALI:KGS, 

directeur van het Doofstom men-Instituut, was er lid van den ge
meenteraad en curator van het gymnasium; de "gevreesde" curator, 
zooals een der oudleerlingen schr~ift. Hier openbaarde zich voor 
het eerst de kwaal, die hem zijn geheele leven door vervolgde, 
podagra nodosa, waartegen hij zich echter met huitengewoon zelf
bedwang verzette, een vermogen, dat hem ook bij zwaar lichamelijk 
lijden niet verliet en hem in staat stelde ook onder pijn en verdriet 
zijne belangstelling hij zijne eigene studiën en die van anderen te 
bepalen. Een stoiC,ljll in den besten zin vau het woord, heeft men 
hem meermalen genoemd: amara lellto temperes risu had een zijner 
lijfspreuken kunnen zijn. Niet sleehts trachtte hij werkelijk ver
driet tot de engst mogelijke grenzen te bepalen, maar ook die 
droeve stemmingen, waaraan wij zonder bepaalde aanleiding vaak 
een kostbaar gedeelte van ons leven verkwisten, schuwde hij en 
stelde ze met met een nihil e8t aó om ni pade óeatum ter zijde. 
Toch werd hem die animus aequus niet licht gemaakt. In Leeuwarden 
en Groningen verloor hij drie kinderen op jelldigen leeftijd, maar 
een slag, dien de ouders nooit geheel te boven zijn gekomen, was 
het overlijden van eenen veelbclovenden knaap van 10 jaren, op 
wien hij groote verwacht.ingen had gebouwd. 'l10en ik hem leerde 
kennen, dus in zijn een-en-zeventigste jaar, wilde hij van deze 
dingen, hoe lang ook verleden, nog liever niet spreken. Zoo bleef 
hem alleen nog eene dochter, wier geluk hem troll wens veel ver
goedde, wat hij had moeten missen. 
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In de eer8te jaren van zijn verblijf te Groningen heeft FRANC KEN uit 
den aard der zaak niet veel geschreven. Daarvoor ontbrak hem 
de tijd. De Grieksche Spraakleer vom'al van het Attisc!t taaleigen, 
later onder den titel "Grieksche Rudimenta" opnieuw uitgegeven, 
benevens een klein werkje, hulpmiddel bij het college, Aiacis Sophoclea 
metra, dateeren van 1857. In diezelfde jaren valt ook zijne mede
werking aan het woordenboek van v. D. Es, immers de eerste 
aflevering verscheen in 1858 en de eerste uitgaaf was in Dec. 1860 
voltooid. De schrijver dankt in de voorrede zijnen vriend en mede
werker in de volgende bewoordingen: "bij eene nauwkeurige her
"ziening van genoegzaam de geheele kopie heeft hij vooral acht ge
"slagen op de juistheid der opgegeven hollandsche woorden en deze, 
"waar het noodig was, veranderd en aangevuld, de volgorde en 
"het verband der beteekellissen, vooral bij de particulae, verbeterd 
"en meermalen onj uiste citaten verwijderd." Bedriegen wij ons niet, 
dan heeft :FRANCKEN bij elke nieuwe uitgave van dit lexicon, deze 
revisie herhaald. 

In 1 S64 verscheen eene hrochure, uitgegeven bij gelegenheid 
van de viering van het 250 jarig bestaan der Groningsche Hooge
school, getiteld" Prometheus en Pandora, eene bijdrage tot de kritiek 
van Hesiodus," en in 1865 zijne "ColllmeutaZiones LJlöiacoe", het 
gelukkigste van wat hij op het gebied van het Gl'ieksch het licht 
heeft doen zien. De Hollandsche philologie van de tweede helft der 
19de eeuw heeft zich met voorliefde aan dezen auteur gewijd: 
BAKE, COBET, HAMAKER, HIRSCHIG, v. HERWERDEN, PLUYGERS, HAl,· 
BERTSMA hebben achtereenvolgers hunne krachten op dit terrein 
beproefd. Van FRANCKENS studiën heeft de laatste Nederlandsche 
uitgever van LYSlAS een dank baat· gebruik gemaakt. .Een Duitscll 
bewerker, die een jaar na het verschijnen der Gommen ta tion es 
schreef, heft de weleer tmditioneele klacht aan, dat in Holland de 
Duitsche litteratuur over het onderwerp verwaarloosd werd, maar 
maakt een loffelijk uitzondering voor FRANCKEN. Trouwens bij diens 
conscientieuse wijze van werken, zijn streven om altoos op de hoogte 
te zijn, ook al weet hij vooraf, dat er vaak bij anderen niet veel 
te leeren is, laat zich verwachten, dat die lof welverdiend was . 

. Het wil ons voorkomen, dat wanneer de loop der dingen FRANCKEN 
graecus had gelaten, gelijk hij oorspronkelijk was, hij nog grootere 
resultaten zou hebben bereikt dan thans het geval is, hoe belangrijk die 
resultaten ook zijn. Hij zelf schrijft in eenen brief aan een zijner 
vrienden: "ook met den gang onzer studie is het dikwijls als met 
het leven: uitam ?'egit fortuna, flOU sapieJltia, men geeft door om
standigheden gemaakte plannen op en belandt, waar men allerminst 
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dacht te komen, men denkt Grieksch voor hoofdvak en wordt tot 
Latijn gedrongen; men denkt zich aan den bloeitijd der litteratuur 
te vergasten en komt om geen crambe recocta op te disschen tot 
een van de dii j/{inore8. Paueiquo8 aequ/I,8 amattit Juppite1', (FRANCKEK 
citeert uit het geheugen) uirtl18 aut arden8 vexit ad sidera caeli JJis gemti, 
konden ten einde toe de baan volgen, die hun aanleg hun wees." 
Gedt"Onge1z is hij dus tot het Latijn: reeds in het begin zijner carrière 
lag die drang in de tegenstelling tot CODET, naast wien hij meende 
zich op het gebied van het Grieksch geene eerste plaats te kunnen 
veroveren. Hij heeft dus onbewust den raad gevolgd, dien COBET ons 
studenten schertsend placht te geven. "Grieksch" zeide hij "kent 
"iedereen, maar het Latijn is eene execrabel moeielijke taal, daal' moeteu 
"jelui eens iets aan doen." Ju die scherts lag eene waarheid ver
horgeu; namelijk deze: dat voor een scherp en helder verstand, al 
nadert het ook niet de grenzen der genialiteit, de Grieksche gedachte, 
logisch en scherp helijnd, niet al te mlleielijk te bereiken is; dat 
fouten in hare uitdrukking spoediger in het oog vallen, terwijl de in 
hare afleiding en samenstelling glasheldere taal de middelen tot herstel 
zooveel te eerder lk'tn de hand geeft. De Romeinen daarentegen, 
ondichterlijk van aanleg, met hunne niet door hen zelf ontwikkelde, 
lllaar kant en klaar OYCl"genomene beschaving, met hunne etymologisch 
troebele taal, met hunnen rhetorischen aanleg, tobben zich altoos af, 
om het kleed hunner gedachten per fa8 et nefas te verfraaien. Waar men 
eenmaal van den rechten weg afwijkt, kan men honderd verschillende 
wegen gaan en waar, wegens de betrekkelijke armoede der taal, de woor
den talrijk zijn, die vel' uiteenliggellde beteekellissen vertoonen, moet 
het voor de later gekomen geslachten wel vaak eeu onoplosbaar raadsel 
zijn geworden, wat de Romeinen hebben willen zeggen en waarom zij 
het zóó gezegd hebben, als zij het hebben gedaan. Het hest zullen 
zij wel verstaan worden dool' hen, die zelfs iets rococoachtigs in h un
llen geest hebben, die iets voelen voor het decadente, d.i. voor de 
gezochte en duistere uitdrukkingen der ged~chte. Het is dus aller
minst in FRANCKl<,NS na.deel, wa.nneer ik het waag te vermoeden, 
dat hij zich op Grieksch gebied nog meer thuis gevoeld zou hebbelI, 
dan op het Romeillsche. Zijn heldere en eenigszills nuchtere geest, 
zUne goedrondheid en rondborstigheid kunnen zich niet altoos even 
goed verplaatsen in de littemrische draaierijen der Romeillsche 
dichters. Voor menschen, die ieders werken uit zijn karakter willen 
verklaren moet het een raadsel zijn, hoe FItANCKEN er toe kon 
komen, zieh jaren lang bezig te houden met een dichter als LucANus, 
met zijn valsch pathos en valseh vernuft, terwijl zijne geliefde auteurs 
van voorheen, LUCILIUS eu VARRO volkomen binnen het kader zijner 
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eigene persoonlijkheid vallen. Maar gelijk wij straks reeds ver
namen, koos hij LUCANUS, omdat niet ieder LUCANUS kiest. 

Dat FRAXCKEN in de eerste jaren van zijn verblijf te Groningen 
niet bizonder vruchtbaar is geweest als auteur zal ons niet ver
bazen, Wanneer wij vernemen, wat hij er te doceCl'en had en hoe 
hij zijn taak opvatte, Grieksch en Latijn, Historia Litteraria, Griek
sche metriek en paedagogie, vakken die zelfs grosso modo opgevat, 
drie personen zouden eischen. Dat hij het Kon. Besluit van 1815, 
hetwelk het onderwijs iu de Paedagogie aan een der letterkundigen 
en aan een der hoogleeraren in de mathesis opdroeg, niet als een 
doode letter beschouwde, was te merkwaardiger omdat er elders 
weinig werk van werd gemaakt. In Leiden plaeht een der met 
dit vak belastte hoogleeraren met beminnelijke openhartigheid te 
verklaren, dat hij er evenveel van wist, als zijne toehoorders, en 
van een mathematicus ging de sage, dat hij daaraan ééu uur per 
jaar placht te wijden. rrhans trachten wij met moeite voor dat 
vak iets van de aandacht te verwerven, die FRANCKEN daaraan in 
1860 uit plichtbesef en vool'liefde wijdde. Dat hij de zaak niet 
al te beperkt opvatte, blij kt b.v. daaruit, dat hij een college heeft 
gegeven over Era8Ji1/t8 eN de Humalli8tell en een ander, waarop de 
voornaamste Latijnsche grammatica's uit een oogpunt van methode 
werden besproken, eene wijze van behandeling, die uit den aard 
der zaak veel voorafgegane studie onderstelde. De Historia Litte
raria was zijn lievelingsvak, daarover hoorden hem in vroeger en 
later tijd zijn leerlingen het liefst: ja, een zijner hoorders uit den 
eersten Utrechtschen tijd meent, dat met de uitgave van zijn dictaat 
over dit vak, velen ook thans nog een dienst zou kunnen worden 
bewezen. Hij legde den ouden denzelfden maatstaf aan, als aan 
de nieuweren, bezag ze van de psychologische zijde en deed den 
mensch leven achter het boek. Heeft de drukke arbeid voor al 
die colleges zijne productiviteit geschaad, later heeft hij die schade 
ruimschoots ingehaald en zij heeft hem eene soliede en uitgebreide 
belezenheid verschaft, die zijner latere werkzaamheid ten goede kwam. 

Aan de studie der letterkunde stelde hij hooge eischen en van 
haar verwachtte hij groote dingen. ,,"Wij moeten" zoo roept hij in 
eene in 1873 gehoudene openingsrede zijnen studenten toe "wij 
"moeten geheele mensehen hehhen, veelzijdig en naar alle kanten 
"ontwikkeld. Nu is, om menschelijk te leeren voelen, om het ge
"moed, het gevoel en den smaak te ontwikkelen, niets zoo heilzaam, 
"als de studie der letterkunde. Er zijn er, die hunne schouders 
"optrekken voor eene menschenkennis uit de boeken, en beweren, 
"dat slechts het leven, de maatschappij, waarin wij leven de menschen-
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"kennis kan geven. Ik mocht wel eens weten, welke menschen
"leeft~jd ~ooveel gelegenheid tot mellschenkenuis oplevert, als de 
"geheele ol1t,,-ikkelillgilgang van het menschelijk geslacht, dien 
"de geschiedenis eH de letterkunde te aanschouwen geven. Stel 
"dat wij ons in allerlei kringen der maatschappij konden bewegeu 
,,- eu aall hoe weinigen is dit vergund of ~elfs mogelijk P -
"toch :louden wij onze medeburgers slechts in de gewone omstau
"dighedell des levens kUlll1ell waarueme\l. Het boek van de open
"bal'ing van den menschelijkell geest, dat door het voorgeslacht ons 
"is nagelaten, is rijkel' en veelzijdiger yan inhoud. Dit geeft ons 
"yerstand en levenswijsheid, dit alleen kan ons verdraagzaamheid 
"eli geduld leeren." Zooals ~'RA:r-;CKE:r-; in de studie der letter
kunde een beschavingsmiddel ziet, beschouwde hij ook de philologie 
niet slechts als eeu streyen naar kerlllis van taal en historie, llIaar 
als eene geestelijke beschaving. 'rreffend schrijft een zijner leer
lillgell: "FRANCKEi\ staat IIl1j voor den geest als iemand, iu wien 
de philologie in zekeren zin meer naar binnen, op hem ~elf, dan 
1Iaar buiten werkte" eu elders "met ûjne opvatting vau philologie 
strookte, dat hij het niet het meeste waard vond in één punt 
"er te Ûjll, maar dat hij haar als eene eenheid beschouwde, waarin 
geen punt verwaarloosd mocht worden." Het was FltANCKEN dan 
ook niet in de ecrste plaats om de taal te docn, noch ,yaren het 
spraakgebruik of taalgeschiedenis, die hem v()ór alles belang iuboe
zemelen: dat alles \vas slechts middel tot beter verstand van iedel'ell 
bizonderen auteur en van diens plaats in de letterkunde, niet doel 
op zich zelf. 

Niettegenstaande FRANCKENS voorliefde voor de letterkundige ge
schiedenis van Home, heeft hij toch op dit gebied niets van eenigell 
omvang geschreven maar er zich mee vergenoegd zijne llOofddenk
beelden neer te schrijvell in voordrachten en toespraken en eene 
reeks van détailvragell op feitelijk gebied in korte opstellen tot 
oplossing te brengeIl. 

Sinds 1865 was }'RANCKEN lid van deze Akademie en toonde 
ook hier dezelfde werkzame belangstelling, die hij aan den dag 
legde op elk gebied, waarop hij zich bewoog. Eene reeks van 
belangwekkende opstellen van zijne hand versieren de Verslagen en 
Mededeelingen. FUANCKEN behoorde tot de onversaagde philologen, 
die niet slechts, naar het woord van PUNIU8 de alJloellitates studioru1Jl 
zoeken, maar ook voor de droogste onderzoekingen, de Illeet;t inge
wikkelde onderwerpen niet terug deinzell, mits ~e tot het vak 
hehooren. Daarbuiten ging hij niet licht. Hij sloeg alle toetsen 
aan, die te samen het klavier der philologie in engeren zin vormen, 

Jaarboek 1902. 2 
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lllaar greep niet naar andere instrumenten. Het eenige opstel van 
helletristischen aard, dat m\i van hem hekend is, bestaat uit de 
beschrij\'ing van een uitstapje Haar Oher-Ammergau. Men ziet: 
het onderwerp is lIiet vau vandaag of gisterClI. 

Heeds ilJ ISG() gaf hij eelle bijdrage "over de grondslagen van 
de kritiek van 'l'IBuLrs", in 1 S G9 zijne gissingen betreffende de frag
llleuten der eer:;te decade vau Ll'CILIUS, in ] S 71 gevolgd door die op de 
tweede en derde, welke verhandeliugell te samen een quarto hoekdeel 
van 150 pa.gina's vormen. Gelijk men weet is LUCILII"S als satirell
dichter de voorganger VHn HORATIUS ge\\'eest, maar ollthrak aan zijlle 
poezie de verfijning, zoowel der verskunst als van de uitdrukking 
der gedachte, die den laatste zoo aantrekkelijk maakt. Met dat 111 
is I,CCII.IU; VOOI' on:; een kostbaar type van den gJ'()\'enm boert en 
den lllinder gepolij:;tcll oud-vaderlandse ben trllllt. Ongelukkig he
zitten wij van hem slechts fragmenteu en schoon bet herstellen en 
aan v uIlen daarvall voor iedcr Latinist VHn heteekenis steeds eelle 
aantrekkelijke taak is geweest, heseft men licht de moeielijkheid 
daarvan b~i cellen satiricus, hij wien zoo zelden Tb 0:::)-;-0 'hEp) T;;;~ x;; 
'I'S;;, geldt. LUCII,IUS was ecu oud N ederlandscll jachtveld eH 

}'RA~(,KI':N trad hiel' in het :;pOO1' van ~CA]'IGKR, de heide })OUSA'S 
eH v. HErSDE. LVCIAN Mn.LER, die een jaar later Lllcilills uitgaf, 
toonde zieh, ofschooll }~RANCKK'; een del' weinige toen levende 
l\'ederlaJldsche philologeJl was, die door hem geprezen werden, 
met dezen arheid \\'einig ingenollleu eJl geeft te kennen, dat UIen 
zich zoo maal' niet plotselilIg van de studie der oude Grieksche 
redenaars, naaI' die van de olHI-Latijnsche dichter-fragmenten kon 
verplaatsen: loule, zoo is zijne sl9tsOJIl non ita magll((s fuit usus 
JlObis huil!,~ scriptorum. Dit neemt niet weg, dat MiiI,UiR in zijn 
commentaar menigmaal de gissingen e1l verklaringen van FRANCK}iN 
met instemming a.anhaalt en }i'RANcKEN zelf merkt op, dat hij bij 
MÜLLER nooit eene plaats uit de oudere dichters, die voor de ver
klaring noodzakelijk was, heeft aangehaald gevonden, die door hem 
zelven was vergeten: eene afdoende antikritiek tegen het verwijt 
der mindere belezenheid. FUANCKEN is nooit gewoon geweest 
kritiek op zijn werk geoefend stilzwijgend voorbij te gaan - zoo 
schrijft hij ergens, dat hij in zijne voorrede voor Lucanus, eenige 
snuifjes voor recensenten heeft klaar gemaakt - en deed dit ook 
in dit geval niet. Hij was overigens in goed gezelschap want 
RIBBECK, MADVIG, CORSSEN en MOMMSEN werden tegelijk danig 
onderhanden genomen. FRANCKEN dan repliceerde met een uit
voerig opstel in Mnemosyne van 1873, onder den titel van Luciliana 
et Lucianea, met toespeling op den voornaam zijns tegenstanders, 
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die zelfs den titel van dit opstel ungebiihrlieh achtte. F'RANcKEN 
zegt daarin, dat h\i tot de uitgave ûjner Conieclanea bewogen was 
dool' eene uitspraak van L. MUELLlm in zijn boek over de klas
sieke. studiën in de Nederlanden, waarin deze beweerde, nemine1ll 
llUlle t·n lwe regione e/ctare probabiliter Latine perilttill. FRANUKEN 
verklaart den lof van M CELum niet te wenschen, noch diens be
schermenden toon te waardeeren en voegt hieraan het volgende 
oordeel over zijnen criticus toe: noveram ex libro de re metrica 
hominem esse d octum, sed parum in scribendo elegantem et suis iJl
veitlis Jm·r-ijice exultmdeJJl et ad opprobria proclivelJl, subinde ridicule 
mmllil, een geleerd man, maar met een weinig eleganten stijl, die 
zich op zijne ontdekkingen wonderveel laat voorstaan, geneigd is 
tot scheldelI en tusschellbeiden helachelUk ijdel." Dit onzachte 
oordeel is voor ieder, die den vermaarden Latinist hetzij persooul\ik 
gekend heeft of uit z~ine boeken kent, niet anders dan nuchtere 
waarheid, maar men zal moeten erkennen, dat l~RANcKEN, als hij 
eenmaal de waarheid zeggen wil, geen hlad voor den mond neemt. 

Deze dupliek wordt natuurlijk WtJer beantwoord door eene niet 
malsche tripliek in het werkje: Leben ulld WerX·e des CaiU8 Luciliu8 
in 187 () uitgegeven, wartl'in ten slotte de zooevell aallgehaalde zill
snede vanFRANcKEN wordt geciteerd en daaraan wordt toegevoegd: 
Nach diesem Excerpte wird mail mir eine weitere Be8JJ1·eclllt1lg 
erla88en. 'VeT LuciliU8 mit Btfolg be/t{llldelll wit!, JilltSS 'cor allen 
.tlut Lateill verstehelt und lo,r;'Ïsch schal:! denX~e)l. Wie es i/I beiden 
lfin8ichtelt mit H1·n. FrancX·en steM, mag jene Probe lehreJl. Hoe 
uit de scherpe woorden door fRANCKEN gebruikt, blijken moet, 
dat deze 110Ch goed Latijn verstond, noch scherp dacht, is moeiel~jk 
ln te zicn, maar het hoog gespannen zelfbewust:l~jll van M ÜLI,ER 
deed hem iederen twijfel aan zijne voortreffel~jkheid, die hij h~j een 
medemensch ontdekte, als eene abermtio metdis beschouwen. 

Na de uitvoerige stukken over LUCILIUS in de Verslagen ell 
kfededeelingen is }1~RANCKEN op dezen auteur teruggekomen in het 
bovengenoemde opstel in de Mnemosyne van 1873; het plan om 
zelf eene uitgave der fragmenten te bezorgen, had hij na de ver
schijning van die van MÜU,ER opgegeven, niet zoozeer omdat hij 
meende, dat deze niet overtroffen kon WOrdel), als omdat hij af 
stuitte op den onwil der uitgevers. Later heeft hij LUCILIUS wel 
niet vergeten, gelijk herhaaldelijk uit Miscella bl\jkt, maar deze 
wordt toch langzamerhand door LucANus op den achtergrond ge
drongen. 

Illtusschen richtte zich zijne aandacht ook voor een goed gedeelte 
op CICERO en PLA u'rus, waarschijnlijk meer in onmiddelijk verband 

2* 
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met Zijne colleges. Dit blijkt uit meel' of min uitvoerige opstellen 
over de Jl117"(~nialla, de })1'o Caelio en }Jru ('aeciua, terwijl eene 
reeks van niet minder dan ,.;es opstellen gewijd zijn aan de palim
psesten rail CICERO. I mmers FHANCKE~ was, al had hij geene hiblio
tllekell kUllllen hereizell, een bekwaam en nauwkeurig palaeograaf. 
Op dit gebied had hij dezelfde proef Vll11 bekwaamheid kUllllell 
geveII, als hij dat, naar men verhaalt, gedlUUI lied! ter zake van 
de topographie der stad Rome, namelijk dat hij er heter te huis 
was, dan iemand, die er pas van daan kwam ell dien hij er op 
opmerkzaam maakte, dat hij hij eene zekere gelegenheid niet dell 
juisten weg gevolgd had. 

Aan de Mnemosyne is 1,'RANCKl<:N sinds 1873, nm den aanvang 
der nieuwe serie af ecu ijverig medewerker geweest, en slechts weiuige 
jaargangen zijn er sinds dien tijd verschenen, die niet Yall kleillere 
of grootere b\idragen van zijne hand voorzien zijn. Bizonder gaarne 
he woog hij zich, later in zijne colleges, v\'Oeger in zijne gcselll'iftcll 
op Plantinisch gebied. Dat bewijzen zijne aanteekeningclI op den 
RudeJl8, zijne opstellen over de samenstelling van den POeJlUlU8, 

over het origineel der Au1ttlaria en over woord- en ver&wcent bij 
PLAU1TS. Aan de zoogenaamde rcalia, die hij vooral nict verwaar
loosde, gewijd is de onderzoeking over de Zoneclips van ENNICS, 
over de le()' eo!olliae Genetivae en over de oorspl'onkel ijke samen
stelling en vroegste ontwikkeling der cOlI/itia ceJlturiata. De studiön 
van ];lRANCKEN liggen voornamelijk tllssehell EllltiU8 en l'acitu8. 
Latere auteurs las hij wel, althans in deB tijd, dat ik hem kende, 
las hij Apuleius cn Sidollius Apollillaris, Illaar hearbeidde ze niet. 
In zijne laatste jaren is hij eene vertaling van de Annalen vall 
'1'ACI'ITS begonnen, die hij echter door ziekte gestoord, tcr voltooing 
heeft opgedragen aan dl'. J. M. PRAENKEL. Tot mijne uitgave van 
de Historiae van dellzelfden schr\iver, in het jaar van z\inen dood 
verschenen, heeft hij nog verscheidene bijdragen geleverd. 

Maar belangr~iker, dan dit allcs is zijne monumcntale uitgave 
van LL'CANUS, den zanger van den burgeroorlog tusschell CA1<;SAR 
en POMPEIlJS, keizerl\ik gunsteling en prediker van repuhlikeinsehe 
denkbeelden, eene dubbele rol, die op den duur niet te vereeni
gen bleek en hern op 2G-jarigen leeftijd ten val bracht, vóór hij 
de laatste hand aan zijn kunstwerk had kunnen leggen. FRANCKl':N 
heeft merkwaardigerwijs zijn hoofdwerk geschreven op een tijd 
waarop een ander zou gemeend hebben met den arbeid te hehben 
afgerekend, een bewijs zoowel van ongestoorde arbeidskracht en 
helderheid van geest, als van de nauwgezetheid, waa,rmede hij 
vroeger zijne professorale werkzaamheid had opgevat. Immers had 
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hij daaraan lIlinder tijd gewijd: hij had iets dergelijks vroeger 
gesehreven. 

Het eerste spoor van IfltAXCKENS LllCllllus-studiën vond ik in de 
Mnemosylle rail 18 St', waar de Jli8r:ella aallvangen met de beschrijving 
van een I )evelltersch hs., het volgend jaar vervolgd door een opstel, 
waarin LVCANI'S ell LrCILIrs nog vereenigd yoorkomeu, en zoo 
volgel! elkaar eene reeks V1UI kleiuere opstellell op, waaronder ik 
bizonder de aandacht vestig op een der Parerga "an 1 Ei IJ:3: Luca
IlIt.y de lVllo, waarin uitvoerig verschil cu overeenkomst "'ordt ge
schetst tllssehell de voorstelling door LliCAHS HW den N\il en zijne 
hrOllllell gegeven en die der lIIoderne 1\ ijlreiûger~, een bewijs van 
FIL\M'KENS hreede hclangstellillg ook iu lIid philologisdw zaken. 
Na deze voorbereidelHle werkzaalllheden ualll het werk del' eigell
l~jke uitgave Ilog zes jaren in he$lag, de vuorrede HUI het eerste 
deel i~ ge(lateerd vau Febr. 1 --!)ö, die van lwt tweede vall April 
IS$)7. Het \rcrk verscheeu in twee octavo deelcn Cll bestond uit 
tekst lIIet kritische en, daarvan afgeschcidell, vcrklare!lde IloteIl. Tot 
het schrijycn er van was een selwt van geleerdheid eIl emle enorme 
hoeveelheid arl)cid lIoodig geweest. ~Wat dell indruk betreft, di<~ het 
werk hij de \'('l":~ehijlliJ\g waakte, wie de obligate recenseer-methode op 
klassiek gcbio(l keut zal !liet verwachten, dat do wij:t.e, ,,'aal'Op die op 
iudruk werd weergegeven, oyeral eveu beschaafd Pil be:-dwideu zal 
geweest zijn, Illaal' FIL\Nt'I\EN was over de aankoJl(ligiJlg vall ;t,ijll 
voonHUUllstOll recen:-ellt, die zelf LUCANUS had uitgegeven, niet onte
vreden en illgellomen llIet (Jeu lof hem prÏ\atÏIu door prof. .hm> 
VUil Koui/lgshergen toegebracht. O\'el'Ïgells klaagde hij, dat h~j in 
Frankrijk, Italil~ eu Noord-AlIIerika Illeer werd gewaardeerd dali i!l 
Duit:-ehlalld. Deze, overigens !liet alleen staande, olldervÏIldillg wordt 
bevestigd door het verhanl yan een mijner leerlingen, die in ItaW; 
reizend, daar een jeugdig geleerde ontmoette, die zich met Ll1CANrS 
hezig hield ell die, hoogelijk met }'RANCKENS uitgave ingellomen , 
\Toeg of deze niet de grootste philoloog vall Nederland was. 

\Vat de methode ,'an FRANCKI<;NS kritiek hetreft: een zijner ge
trouwHte toehoorders verklaart, dat Wanneer FRANCKl';N een plaats 
voor corrupt verklaart, hij zich in den regel gaarne daar hij neer 
wil leggen, maar dat hij niet evenzeer tot vertrouwen bereid is, 
waar het geldt de verbetering der fout. FRAxcKENs kritiek, zegt 
hij, was eene van ~orgvuldig, verstandelijk overleg, zeldell eene, die 
plotseling als door een bliksemstraal, licht bracht in eene duisteren 
nacht. Mij komt deze voorstelling van zaken niet onbillijk ,oor. 

Ons verdiepende in FRANCKENS geschriften hebben wij de hoofd
lijnen van zijn leven uit het oog verloren. ~Eenvoudig als zij zijn, 
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is de leemte spoedig aan te vullen: hij bleef te Cironillgen, tot hij 
bij de uitvoering van de nieuwe wet op het Hooger Onderwijs bij 
benoeming van 10 Sept. 1877 te Utrecht werd geplaatst voor het 
Latijn alleen, terwijl zijne plaat" te Groningen dool' twee nieuwe 
titularissen werd ingenomen. Hij aanvaardde zijn ambt met eene 
toespraak over: de Gl"'iekBche en Romei1l8Che leUer/,'unde in aard 
eil greJlZell. Hier vierde hij onder hartelijke instemming van leer
lingen en oud-leerlingen de herinnering MIl zijn 25-jarig professo
raat. In lSs6 verloor hij zijlIe geliefde vrouw, die hij nog 14 
jaar zou overleven. In 1 S~) I na het bereiken van den terJilimuJ aetrdi8 
legde hij Z\in ambt neder met eeu terugblik over zijn leven en de 
geschiedenis zijner wetenschap gedurende de laatste vijftig jaren, eene 
toespraak, die ik b\i grooter overvloed van tijd ganrne meer in het 
breede zou bespreken, maur waaruit ik thans alleen zal wijzen op 
de breedte van inzicht ,'all den H)-jarigen Latinist, die in de ach
teruitgaIlg "lUI het CiceroniaIlisme een vooruitgang del' wetenschap 
ziet, die erkent dat het Liviaansche atlimU8 fit atztiqUll8 voor Ollzell 
tijd het ideaal niet meer kan zijn. 

Yan de wijze waarop :FRANCKEN zij 11 otium besteedde gaven wij 
reeds verslag. Hoezeer hij heeft gearheid zoolang het dag was, 
daarvan is een treffend bewijs, dat de .Juli-aflévering der l\1ncmosyne 
VHn 1900 nog eell stuk van zijne hand bevatte en dat hij een 
paH,l' dagen vóór zijn dood nog ongeduldig uitzag naar eene druk
proef, die het vervolg zou brengen cn die eerst den morgen na 
zijn overlijden verscheen. 

Dat overlijden had plac'lts op 4 Juli 1900. 

8ic explil°it vita Diri probi88Îmi et óOJlarulil liUeraruJJl peritüssim'i, 
van eenen man van singulier verstand, geleerdheid, arheidskracht, 
plichtgevoel en rechtschapenheid. 

Moge der.e vluchtige schets iets hijdmgen, om het s,tille, maar 
heldere licht der sympathieke herinnering te versterken, dat moge 
stralen over Z\i n graf. 

J . VAN DBR VLIET. 


