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Een lexicograaf in oorlogstijd 
 
Over Jan Fransen (1877-1948) 
 
 
door Jan Noordegraaf 
  
 
Inleiding  
  
Deze documentaire bijdrage is gewijd aan een romanist die onder meer een vervolgdruk heeft 
bezorgd van het tweedelige Fransch Handwoordenboek (1923/1925) van de ‘gedreven 
woordenaar’ F.P.H. Prick van Wely (1867-1926). Het was de Amsterdamse leraar Jan 
Fransen die in de jaren dertig een tweede vermeerderde druk bezorgd heeft van wat toen het 
Frans Handwoordenboek (1937/1938) ging heten. Het is niet mijn bedoeling om hier een 
vergelijking te gaan maken tussen beide edities. Fransen was een ijverig scribent, die niet 
alleen een woordenboek op zijn naam heeft staan, maar nog veel ander werk op het gebied 
van het Frans heeft geschreven, met name op het gebied van het middelbaar en mo-onderwijs. 
Maar over zijn leven en werk is niet veel gepubliceerd en daarom geef ik hier een eerste 
aanzet tot een biografische schets van Fransen. Ik doe dat door een episode te belichten uit de 
tijd dat Fransen in oorlogstijd een hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam 
accepteerde, een stap die in naoorlogse jaren gemakkelijk in negatieve zin uitgelegd kon 
worden. In deze tekst presenteer ik het document waarmee Fransen anno 1945 een en ander 
uitgelegd heeft.   
 
 
1. Leven en werk  
 
Jan Fransen werd geboren op 25 juli 1877 in Bovenkarspel en 
overleed op 17 januari 1948 te Amsterdam. Hij volgde een 
hbs-opleiding, behaalde eind 1912 zijn mo-akte Frans en was 
vele jaren als docent verbonden aan het Amsterdam Lyceum. 
     
 Fransen blijkt een studieus en ijverig man geweest te zijn. In 
1925 verscheen een omvangrijke studie van zijn hand, Les 
comédiens français en Hollande au XVIIe et au XVIII siècles, 
waarmee hij een Parijs’ doctoraat behaalde. De Académie 
Française kende hem in 1928 voor zijn werk een gouden 
medaille toe, als ‘Prix de la langue française’. In latere jaren 
werd hij benoemd tot ‘Chevalier de la Legion d’Honneur’ en 
tot ‘Officier de l’Instruction Publique’.  
 Fransen heeft ‘het onderwijs in al zijn geledingen gediend’, schreef het Algemeen 
Handelsblad in een In Memoriam (21-1-1948). Niet alleen was hij docent bij het middelbaar 
onderwijs, maar ook was hij betrokken bij de opleiding voor de aktenstudie Frans, waarvoor 
hij diverse leerboeken heeft samengesteld, zoals Het idioom op het examen Frans M.O. A. 
(1938) en L’éxplication à l’examen de Français MO-A (1939). Behalve allerlei ander 
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didactisch georiënteerd werk schreef hij ook over de Gedachten van Coornhert (1941) en de 
Gedachten van Pascal (1941).  
 In de jaren 1937-1938 manifesteerde Fransen zich ook als lexicograaf, d.w.z. als bewerker 
en vermeerderaar van het tweedelig Fransch Handwoordenboek van F.P.H. Prick van Wely 
uit de jaren 1923 en 1927. Dat heette nu het Frans Handwoordenboek en in een 
dagbladaankondiging eind 1937 werd gemeld dat het werk ‘een degelijken, doorwrochten 
indruk’ maakte. De scribent kon zich voorstellen dat ‘velen een nuttig gebruik van dit 
woordenboek zullen maken’. Een kritische vergelijking tussen beide uitgaven is er nog niet 
gemaakt. Hoe dit ook zij, Jan Fransen had weer een stevig werk aan zijn publicatielijst 
toegevoegd. Het verbaast niet dat hij zich als docent inmiddels ook op het terrein van de 
academische romanistiek had begeven. Als leraar middelbaar onderwijs werd hij tevens   
privaatdocent en vervolgens buitengewoon (later bijzonder) hoogleraar: dat was in het 
interbellum een niet ongewoon loopbaantraject.  
 In 1936 was Fransen aan wat toen nog de Gemeente Universiteit heette, toegelaten als 
privaatdocent in de ‘Letterkundige betrekkingen tussen Frankrijk en de overige landen van 
West-Europa na 1600’. Zijn openbare les was getiteld Iets over vergelijkende literatuurstudie, 
‘perioden’ en ‘invloeden’. In zijn slotwoord bedankt hij onder meer de grand old man van de 
Nederlandse romanistiek, J.J. Salverda de Grave (1863-1949), evenals de bekende lexicograaf 
K.R. Gallas (1868-1956) en de creolist Marius F. Valkhoff (1905-1980).   
 In januari 1943 hield Fransen aan de Gemeentelijke Universiteit zijn inaugurele rede als 
buitengewoon hoogleraar in de Franse taal- en letterkunde na de middeleeuwen. Hij sprak er 
Over enige letterkundige essais van Paul Valé́ry. Aan het slot bedankt hij wederom Salverda 
de Grave, Gallas en Valkhoff voor steun en samenwerking.  
 Ten slotte trad Fransen in oktober 1946 aan als bijzonder hoogleraar in de Franse 
Letterkunde in Utrecht vanwege de Vereeniging tot bevordering der studie van het Frans. In 
zijn intreerede stelde hij Eenige kanttekeningen bij het werk van George Duhamel aan de 
orde. Wederom wordt aan Salverda de Grave ‘warme dank’ betuigd en ook Valkhoff en de  
bejaarde Gallas worden nadrukkelijk vermeld in het slotwoord.      
 De Amsterdamse benoeming tot buitengewoon hoogleraar in 1943 kwam gezien de 
oorlogsomstandigheden niet zonder problemen tot stand. Aanstellingen, ontslagen en 
bevorderingen vormden in de jaren 40-45 om politieke redenen een buitengewoon gevoelige 
materie. Het boek van Peter Knegtmans, Een kwetsbaar centrum van de geest. De universiteit 
van Amsterdam tussen 1935 en 1950 (1998) toont dat duidelijk aan.   
 Hoe is nu de benoeming van Fransen tot stand gekomen?  
    
    
2. De Amsterdamse letterenfaculteit in 1942-1943  
 
Als buitengewoon hoogleraar Frans in Amsterdam was in 1938 de bekende en veelzijdige 
francofiel Johannes Tielrooy (1886-1953) benoemd. Hij was in 1923 gepromoveerd op een 
studie over Conrad Busken Huet et la littérature française. Op de voordracht voor het 
hoogleraarschap hadden in 1938 als nummer twee en drie respectievelijk de cum laude 
gepromoveerde Henk Brugmans (1906-1997) en Jan Fransen gestaan.  
 Tielrooy was ten tijde van de Spaanse burgeroorlog lid van het comité ‘Hulp aan Spanje’, 
waarvan zijn collega-romanist Marius Valkhoff voorzitter was. Verder was hij een van de 
ondertekenaren van de beginselverklaring van het Comité van Waakzaamheid. Via minister 
Van Kleffens kregen de Amsterdamse curatoren de klacht binnen dat Tielrooy door bepaalde 
uitlatingen de Duitse neutraliteit had geschonden (cf. Knegtmans 1998: 79). Later werd hij in 
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het blad Storm SS aangevallen als ‘jodenknecht’ en door de Sipo in de Amsterdamse 
Euterpestraat een of meerdere keren aan de tand gevoeld. Eind januari 1942 werd hij 
gearresteerd en per 1 maart 1942 op politieke gronden door bezettende autoriteiten ontslagen. 
Samen met tachtig andere Amsterdammers werd Tielrooy naar het kamp Amersfoort 
getransporteerd, waar hij bijna drie maanden verbleef.  
 Ter vervanging van Tielrooy kwam nu de persoon van dr. Henk Brugmans ter sprake. 
Deze was vóór de oorlog een bekend SDAP’er geweest en tijdens de bezetting propagandist 
van de Nederlandsche Unie. Voor de Duitsers was hij daarom niet acceptabel, en bovendien 
was hij vanaf 4 mei 1942 gegijzeld in St.-Michielsgestel. Er was daarom een andere docent 
aangezocht ‘om te voorzien in de vacature-Tielrooy’, heette het in Het Vaderland van 27 
oktober 1942. Zo kwam het dat de al 65-jarige leraar en privaatdocent Jan Fransen in oktober 
1942 een benoeming tot buitengewoon hoogleraar kreeg: hij was iemand ‘die thuis was in het 
onderwijs, al was hij dan misschien geen hoogvlieger’ (Knegtmans 1998: 152).  
 In het voorjaar van 1943 deden zich landelijk allerlei ernstige ontwikkelingen voor. Zo 
kregen studenten een oproep voor tewerkstelling in Duitsland, in april-mei waren er 
stakingen, Nederlandse militairen dreigden te worden afgevoerd in Duitse 
krijgsgevangenschap en er werd over gesproken dat de Amsterdamse docenten collectief 
ontslag zouden nemen (Knegtmans 1998: 182 e.v.). Volgens de zeer beginselvaste hoogleraar 
filosofie H.J. Pos (1898-1955) was de situatie in de eerste helft van 1943 zo veranderd ‘dat 
aanvaarden van een benoeming, met goedkeuring van de Duitse autoriteiten, beslist niet meer 
kon’ (Derkx 1994: 134). De spanning liep hoog op. Fransen, die nog maar vier maanden 
eerder zijn ambt had aanvaard, vroeg al op 27 april 1943 ‘eervol ontslag’, maar net als andere 
collega’s trok hij  niet veel later dit ontslag weer in, onder bedreiging van standrechtelijke 
maatregelen (Knegtmans 1998: 184, cf. De Groot 1946: 63). Alle brieven werden aan de 
Sicherheitsdienst doorgegeven. Ontslag nemen was levensgevaarlijk. Pas op 5 mei 1945 kon 
Fransen zijn ontslagbrief bij de gemeente bezorgen. In een getypt relaas van medio 1945 
vertelde hij aan J.J. Salverda de Grave over zijn wederwaardigheden in oorlogstijd. Ik laat 
zijn tekst hier volgen.   
   
 
3. Fransens apologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 
 “Op de Zaterdag na de capitulatie van het Ned. Leger in Mei 1940, kwam Valkhoff Jr bij 
mij en vertelde mij, dat Tielrooy met zijn vrouw probeerden te vluchten; Valkhoff vroeg mij 
nu, daar ik privaatdocent was aan de Universiteit, of ik als Tielrooy niet terugkwam, wat meer 
colleges wilde geven, opdat de studenten aan het werk konden blijven. – Hij zinspeelde ook al 
op een vervanging van Tielrooy als deze niet terugkwam; ik zei, dat ik daartoe alleen bereid 
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zou zijn, als een en ander niet streed met mijn Nederlandse gevoelens; hij vond dat, als 
Tielrooy vervangen moest worden het beter was, dat  te doen geschieden door iemand, die 
zoals ik, een groot bewonderaar was van de Franse literatuur. –  
 Dagen later vernam ik dat Tielrooy’s vlucht niet gelukt was en dus weer colleges gaf. – 
Toen –  weer geruime tijd later – Tielrooy gevat was en naar Amersfoort gevoerd, deelde 
Valkhoff mij mede dat Gallas hem zou vervangen. Na enige tijd kwam Valkhoff op ons 
vroeger gesprek terug; hij deelde mee, dat de overheid Tielrooy’s ambt niet langer tijdelijk 
door Gallas wilde doen waarnemen; er moest een hoogleraar worden benoemd; hij sprak dus 
niet van een leeropdracht, zoals aan Gallas gegeven was; onbekend met de universitaire 
gebruiken in dit opzicht, heb ik niet aan de mogelijkheid van een leeropdracht gedacht. – 
Vervolgens, weer wat  later, deelde Valkhoff mij telefonisch mee (alles is eigenlijk te vaak 
telefonisch en niet schriftelijk gegaan) dat de faculteit de voordracht van 1938, na het aftreden 
van Gallas opgemaakt, wilde handhaven maar deze doen opschuiven; in 1938 was Tielrooy 
als no 1 op die voordracht geplaatst; Dr Henk Brugmans no 2; terwijl het bleek, dat ik in 1938, 
als men het zo noemen wil, no 3 was geweest (maar er is nooit anders dan een voordracht van 
twee personen gepubliceerd). Brugmans zou dus no 1 zijn, en ik no 2. Ik heb daartegen niet 
geprotesteerd, ofschoon het zo wel wat gek werd. In de zomervacantie van 1942, toen we 
voor de examens te Utrecht waren, sprak Valkhoff me over deze hooglerarenbenoeming; hij 
had van de voorzitter der Letterkundige Faculteit, prof. Kuiper een schrijven ontvangen, dat 
hij mij ter overweging meegaf en waaruit ik de passage, die deze hoogleraarsbenoeming 
betrof, copiëerde. Dit fragment luidde: “... Van Dr Went vernam ik, dat Curatoren onze 
voordracht inzake Fransch hebben overgenomen, ofschoon hun president van oordeel was, 
dat Brugmans niet de minste kans heeft door de Duitsche overheid te worden aanvaard. Dat 
beteekent dus, dat de Burgemeester hem niet voor benoeming aan die overheid zal 
voordragen. – Het is dus mogelijk dat wij aan Fransen meedeelen, dat de faculteit hem op een 
tweetal als buitengewoon hoogleeraar heeft aanbevolen en hem te verzoeken een eventueele 
benoeming in gunstige overweging te nemen. Zou jij dit op je willen nemen? Leg er de 
nadruk op, dat hij de faculteit een dienst zou bewijzen door aldus te handelen en zeg 
bovendien, dat hij zich voorbereidt op een onderhoud met den Duitschen beauftragte. Want 
tegenwoordig wordt ieder onderzocht op de vraag of hij Deutschfeindlich is of ook meer 
Deutschablehnend. Natuurlijk zal dit nog wel eenigen tijd duren. En ik weet natuurlijk ook 
niet of de heer Fransen het zoover brengt. Hij kan ook vóór dien tijd al zijn afgekeurd. Enfin, 
dat merken we wel” ... 
Valkhoff vroeg me zelfs of ik wat “soepel” wilde wezen in een onderhoud. Maar ik 
antwoordde, dat ik natuurlijk niet tegen mijn persoonlijke gevoelens in zou antwoorden.  
2)  
Ik kreeg geen oproeping voor de Kommandantur, maar er werd mij een Gestapoman op mijn 
dak gestuurd, die niet wist waarvoor hij gestuurd was, mij enige vragen stelde, zoals: of ik 
wel eens in Duitschland geweest was, of ik wel eens voordrachten gehouden had, of ik wel 
eens “technische” voordrachten gehouden had (!). Naar Deutschfreundlich of -feindlich werd 
niet gevraagd; bij vorige huiszoekingen (als secretaris Afd. Amsterdam van Ned.-Fr., en van 
Vereniging t/b der Studie v/h Frans) was gebleken, dat ik me nooit met de politiek had 
beziggehouden. – Er werd later door het nat.-soc. Opvoedersgilde nog een poging gedaan, om 
me lid te doen worden van dat gilde, waarop ik antwoordde dat ik 65 jaar geworden was 
zonder politiek, en dat ik mijn levenseinde hoopte te halen zonder politiek. – Na mijn 
benoeming kreeg ik van de voorzitter der Lett. Faculteit, prof. Kuiper, het volgende schrijven: 
“Met groot genoegen nam ik kennis van Uw benoeming tot hoogleeraar aan Onze Universiteit 
voor het onderwijs der Fransche Taal- en Letterkunde en ik spreek de hoop uit dat U deze 
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benoeming zult aanvaarden. Het is mijn mening, dat U de faculteit der letteren een gewichtige 
dienst bewijst door in de gegeven omstandigheden Uw kennis en werkkracht ter beschikking 
te stellen van het hooger onderwijs in het Fransch ....”. Van Valkhoff Jr kwam later het 
volgende schrijven: “...Ik ben blij, dat U deze moeilijke en ondankbare taak ter wille van de 
Universiteit en de Wetenschap aanvaard hebt, en zo de continuïteit van het onderwijs in het 
Romaans verzekerd hebt, die ik deze jaren steeds heb voorgestaan ....; ik hoop van harte dat 
latere gewijzigde omstandigheden U toch nog de mogelijkheid zullen laten Uw kennis op de 
een of andere manier aan de studiose juventus over te dragen ...”. En Dr. J.C. Went, curator 
der Universiteit op dat tijdstip, en dus met alle “dessous” dezer zaak op de hoogte, zond mij 
spontaan de volgende gelukwens: “... Bij Uw benoeming tot hoogleeraar doe ik U mijn 
hartelijke gelukwenschen toekomen, al zijn er natuurlijk in de tegenwoordig omstandigheden 
redenen die de voldoening en vreugde temperen. Hoe dit ook zijn moge: voor U is deze 
benoeming toch ongetwijfeld een schoone bekroning van Uw langdurige werkzaamheid in 
verschillende takken van het onderwijs ...”.  
 
Dit is de voorgeschiedenis van mijn benoeming. 
Toen 6 Februari een aantal studenten waren geärresteerd en naar Vught gevoerd en dus de 
colleges geen voortgang meer konden vinden, overlegde ik met prof. Adriani, wanneer ik 
ontslag zou vragen; deze waarschuwde mij einde April, dat, naar hij meende, het ogenblik 
gekomen was; op 27 april, 1943 vroeg ik dus eervol ontslag. Pas in September werd mij 
meegedeeld, dat ik alleen om gezondheidsredenen ontslag zou kunnen krijgen. Ik liet mij 
door een medicus onderzoeken, die zei, dat hij mij, al waren er in verband met mijn leeftijd 
wel een paar steekjes los, toch niet ongeschikt kon verklaren voor mijn werk. Dit meldde ik 
het gemeentebestuur en op 23 september 1943 werd mij bericht, dat mij geen ontslag zou 
worden verleend. – Op de avond van de bevrijding, 5 Mei, heb ik terstond mijn nieuwe 
ontslagaanvrage, die al klaar lag, ten stadhuize bezorgd. Eervol ontslag werd mij toen op 15 
Juni, met ingang van 16 Juni verleend.” 
 
 
4. Nabeschouwing 
 
Anno 1945 was de positie van Jan Fransen voor de Nederlandse romanistiek relevant omdat 
er plannen waren om de bijzondere leerstoel Frans in Utrecht opnieuw te bezetten ‘zodat er 
ook te Utrecht voor de studenten gelegenheid zal zijn college in de Franse letterkunde te 
volgen’, heette het. En het lag voor de hand dat de pas afgetreden Jan Fransen op de Utrechtse 
lijst van voor te dragen personen zou figureren. De Groningse hoogleraar Franse taal- en 
letterkunde, K. Sneyders de Vogel (1876-1958), liet in een amicebriefje d.d. 27 juli 1945 aan 
zijn voorganger, de bekende en invloedrijke romanist Jean-Jacques Salverda de Grave (1863-
1947), weten dat hij zich niet zou verzetten tegen een eventuele benoeming van Fransen, 
maar heel enthousiast was hij eigenlijk niet. Was Fransen nu wel echt professorabel? De man 
heeft geen persoonlijk oordeel, aldus De Vogel; hij houdt zich altijd maar op de achtergrond. 
‘Een tweede bezwaar is zijn rol in Amsterdam’, vervolgde hij, maar de Groningse hoogleraar 
merkte eerlijkheidshalve op dat hij alleen enkele geruchten daarover kende. ‘Fransen heeft 
afgedaan’, had collega Valkhoff opgemerkt, wist De Vogel. Maar waarom? Wellicht kon 
Salverda de Grave hem daarover nader informeren. Want verder vond De Vogel dat Fransen 
een fatsoenlijk man was die uitstekend werk had gedaan als secretaris van de mo-A 
commissie Frans. 
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 Salverda de Grave stuurde het getypte relaas van Fransen snel door naar De Vogel. In een 
briefje van 5 augustus 1945 liet De Vogel weten dat hij het stuk van Fransen ‘objectief en 
helder gesteld’ vond. Hij concludeerde dat Fransen geen blaam trof en indien deze inderdaad 
eervol ontslag had gekregen, dan was hij ‘van verdere smet gezuiverd’ en was er geen 
bezwaar tegen een benoeming van Fransen tot hoogleraar te Utrecht. Wat er bedoeld werd 
met de opmerking ‘Fransen heeft afgedaan’, is door Salverda de Grave bij mijn weten niet 
opgehelderd.  
 Wie het relaas van Fransen leest, krijgt de indruk dat het de Amsterdamse faculteit erom te 
doen was om ook in oorlogstijd onderwijs en bestuur zo goed mogelijk draaiende te houden. 
Fransen kon met zijn benoeming de faculteit dus een goede dienst bewijzen, zo werd hem 
voorgehouden. Op grond van zijn verslag lijkt het erop dat er enige sociale druk op hem is 
uitgeoefend. Bij de naoorlogse zuivering door het Amsterdamse College van Herstel bleek dat 
er geen aanleiding was om hem te ondervragen. Tielrooy bijvoorbeeld had geen klacht 
ingediend. ‘Afgezien van de algemeen begane fout, dat hij de vacature heeft vervuld [...], is 
den heer Fransen ternauwernood iets aan te wrijven’, concludeerde de voorzitter van het 
college, C.T. van Valkenburg, en voegde eraan toe: ‘Hij zal den Professorstitel […] moeten 
missen’. Net als andere Amsterdamse docenten had Fransen onmiddellijk na de Duitse 
capitulatie zijn ontslag ingediend om plaats te maken voor zijn voorganger – Tielrooy werd 
op 7 mei 1945 in zijn functie van hoogleraar hersteld. Dat was, aldus Knegtmans (1998: 243), 
in overeenstemming met de afspraken die daarover bij de aanstelling waren gemaakt.  
 Het feit blijft staan dat Fransen in 1942 had kunnen weigeren de benoeming te accepteren. 
Maar dat was blijkbaar een ‘algemeen begane fout’ die hem niet zwaar aangerekend is. Een 
jaar later, op 28 oktober 1946, hield Fransen in Utrecht zijn inaugurele rede Enige 
kanttekeningen bij het werk van Georges Duhamel. Erg lang is hij in Utrecht niet hoogleraar 
geweest. Van een revisie van zijn woordenboek is het nooit meer gekomen. Jan Fransen 
overleed op 17 januari 1948.  
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