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P.C. FRANSSEN EN ZIJN VERGEEFSE- POGINGEN TOT STICHTING VAN 
EEN EIGEN, cq. BIJZONDERE SCHOOL TE IJSSELSTEIN, door J.G.M. Boon 
en H.P.M. Engelvaart 

In october 1836 maakte zekere Paul Charles (Dupuy) 
Franssen zijn opwachting bij Joh. Franco Beyen, burgemeester 
van IJsselstein, om mededeling te doen van zijn voornemen de 
IJsselsteinse jeugd te gaan onderwijzen in Grieks, Latijn en 
Wiskunde. Waarom hij na zijn ontslag als praeceptor (leraar 
in Oude Talen) te Ravestein, onder het genot van een toelage 
uit 's Rijks kas van 300 gulden gedurende drie jaren, de 
stad IJsselstein als nieuw arbeidsterrein had uitgekozen, is 
niet duidelijk. Bestaande vacatures bij de onderwijsinstel
lingen aldaar kunnen niet de red en zijn geweest, want het 
is niet gebleken dat daarvan sprake was tijdens zijn over
komst . 

Wat Franssen er ook toe moge hebben gebracht naar IJssel
stein te komen, vast staat dat hij er zich spoedig ontpopte 
als een man die in zijn strijd om een nieuw bestaan op een 
bijzonder eigenzinnige wijze te werk ging en niet schroomde 
het gezag veelvuldig te tarten. De ongelukkige afloop van 
's mans pogingen om een nieuwe carrière op te bouwen, heeft 
hij dan ook zelf bewerkstelligd. 

Het drama nam een aanvang in 1839, toen de plaatselijke 
schoolcommissie van toezicht aan burgemeesters en wethouders 
berichtte dat een zekere heer Franssen zonder toestemming van 
het gemeentebestuur in zijn woning lager onderwijs gaf. In 
een persoonlijk onderhoud had hij te kennen gegeven hiermee 
niet te willen ophouden omdat hij een bevoegd onderwijzer was 
en het lager onderwijs volgens zijn eigen bewoordingen "niet 
verder uitstrekte dan tot zodanige jongelingen die bij hem 
Latijn en Grieks moeten leren en met de andere talen nog niet 
bekend zijn, noch kunnen schrijven". Hij beriep zich op een 
wet van 1824 en een K.B. van mei 1825 en daarom adviseerde de 
schoolopziener het gemeentebestuur om Franssen eerst de bepa
lingen van de lager onderwijswet van 1806 onder de aandacht 
te brengen alvorens proces-verbaal op te maken. De goede wil 
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ontbrak echter bij Franssen,en in november 1839 volgde een 
proces-verbaal wegens onbevoegd les geven aan zes jongens. Een 
inmiddels ingediend verzoekschrift aan het gemeentebestuur om 
les te mogen geven, kon niet verhinderen dat hij op 18 december 
1839 door de kantonrechter te IJsselstein werd veroordeeld tot 
50 gulden boete. In het een, noch in het ander wenste hij zich 
te schikken. Op 21 januari boog de gemeenteraad van IJsselstein 
zich over een nieuw request van Franssen, waarin hij verzocht 
les te mogen geven in Frans, Duits en andere talen. De gemeente
raad was evenwel van oordeel dat aan een dergelijke leerkracht 
te IJsselstein geen behoefte bestond, gezien de daar reeds ge
vestigde scholen. 

Verder ging de heer Franssen niet accoord met het vonnis 
van de kantonrechter. Door de Hoge Raad werd hij uiteindelijk 
veroordeeld tot 10 gulden boete (uitspraak 20 October 1840), 
niet omdat hij in strijd met de lager onderwijswet van 1806 had 
gehandeld - hij had immers Grieks, Latijn en Stelkunst gedoceerd 
en dat zijn geen lager onderwijsvakken -, maar gezien het onbe
voegd geven van middelbaar onderwijs. De opgelegde boete van 10 
gulden voldeed hij eerst geruime tijd later na vele aanmaningen. 

Ond anks alle tegenslagen ging Franssen door: De Gouverneur 
der provincie werd bij requeste verzocht een schoollokaal in 
IJsselstein beschikbaar te doen stellen, welk verzoekschrift op 
13 juli 1841 werd besproken in de vergadering van B en W ter 
advies aan het provinciaal bestuur. De stadsbestuurders bleven 
bij hun standpunt en dreigden zelfs de heer Franssen uit de stad 
te zullen zetten als hij bleef doorgaan met het onbevoegd geven 
van onderwijs. 

Nog had Franssen zijn kruit niet verschoten: 
Op 29 augustus 184-2 richtte hij weer een verzoekschrift aan het 
gemeentebestuur, waarin hij verzocht "bij eventuele beroeping 
van een R.K. medeonderwijzer wegens het grote getal Rooms-Katho
lieken in IJsselstein, wier vertrouwen hij meent te genieten, 
hem als zodanig bij de minister van binnenlandse zaken voor te 
dragen met omissie van vergelijkend examen" en anders hoopte hij 
op "zodanige admissie dat hij op een met de bestaande wetten en 
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verordeningen in alles overeenst emmende wijze in het onder-
Jhoud van zijn gezin kon voorzien". 

Enkele dagen later, op 31 augustus 1842, verzocht hij 
bovengenoemd request uit te leggen als een verzoek tot oprich
ting en voortzetting van een school voor lager onderwijs binnen 
IJsselstein overeenkomstig de wet. 30 september d.a.v. beschik
te de gemeenteraad wederom afwijzend: de bestaande school vol
deed in alle opzichten aan de behoeften, zo redeneerde men. 

Dankzij het ongelukkige request van 29 augustus is het 
duidelijk dat hier twee belangen in het spel waren: 
1e een persoonlijk belang van de heer Franssen en ten 
2e het belang van R.K. ingezetenen die een bijzondere school 
wensten. 

Voor de verwezenlijking van het laatstgenoemde doel was de tijd 
echter allerminst rijp; de overheid had het monopolie op onder
wijsgebied vast in handen en wenste niets anders dan een open
bare school, toegankelijk voor kinderen van alle gezindten. 

De^kwestie Franssen liep (toevalligerwijs?) samen met de 
landelijke klachten van R.K. zijde over het godsdienstloos on
derwijs op de openbare school. Koning Willem II gaf hieraan 
gehoor door een commissie van onderzoek in te stellen, die in 
1841 rapporteerde dat de klachten over het algemeen overdreven 
waren. Groen van Prinsterer, lid van deze commissie, diende 
echter een nota in, waarin hij het tegenovergestelde beweerde. 
Hoewel bij K.B. van 2 januari 1842 de toestand voor de voor
standers van bijzondere scholen iets gunstiger werd, zou het 
nog tientallen jaren duren eer er iets wezenlijks in de onder
wijswereld zou gaan veranderen, tenslotte uitlopend op de ge
lijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs in 1920. 

Vreemd genoeg heeft de heer Franssen het K.B. van 1842, 
dat de mogelijkheid bood tegen een afwijzende beschikking van 
het gemeentebestuur in beroep te gaan bij Gedeputeerde Staten, 
niet gehanteerd: Hij ging eenvoudig door met het geven van 
onderwijs! 

Het gemeentebestuur, het zekere voor het onzekere nemend, ging 
toen bij Gedeputeerde Staten te rade om zekerheid te hebben of 
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aan Franssen, op grond van het K.B. van 1842, alsnog toestem
ming tot het geven van onderwijs was verleend. Op 30 december 
1842 werd hierop ontkennend gereageerd, als gevolg waarvan op 
4 januari 1843 voor de tweede maal proces-verbaal werd opge
maakt, hetgeen er toe leidde dat Franssen wederom tot 50 gulden 
boete veroordeeld werd. Deze keer had hij met een bij de Hoge 
Raad ingesteld cassatie-beroep geen succes. 

Wie zou denken dat het verhaal nu ten einde loopt, vergist 
zich: 
De IJsselsteinse pastoor Bor richtte een request aan de Koning 
met het verzoek "dat een R.K. onderwijzer, P.C. Franssen, zou 
mogen doorgaan in IJsselstein school te houden". Onder verwij
zing naar de bestaande mogelijkheden op het gebied der onder-
wijswetgeving wees de Koning het verzoek af. 
Een verzoek van A. van Schaaik en C. van Kippersluis, in febru
ari 1844 aan de gemeenteraad gericht met het doel een R.K. school 
te mogen oprichten, uiteraard buiten bezwaar van de gemeentekas, 
trof hetzelfde lot van alle soortgelijke verzoeken eerder. 
De requestranten hadden hun wens krachtig ondersteund door erop 
te wijzen dat de lager onderwijswet niet van toepassing was op 
bijzondere scholen die reeds voor 1806 hadden bestaan »-,-zoals 
b.v. de vroegere R.K. school te IJsselstein. Naar hun mening 
was deze slechts gesloten omdat er eertijds geen geschikte R.K. 
onderwijzer beschikbaar was geweest, maar nu dat wel het geval 
was, zeer waarschijnlijk doelde men op Franssen, zou er slechts 
van heropening sprake zijn. 

Op 18 october 1844 besliste de raad wederom afwijzend op 
een door Pastoor Bor en enige parochianen ingediend request met 
betrekking tot het oprichten van een R.K. school. 

Op 21 october 1844 greep Franssen weer naar de pen om een 
request aan het gemeentebestuur te richten; hij wilde graag aan 
huis les geven in Frans, Duits en de voorbereidende studiën tot 
de universiteit en de militaire academie. Ook dit verzoek werd 
afgewezen (11 december) omdat hieraan te IJsselstein geen be
hoefte bestond en bovendien schade zou berokkenen aan de plaatse
lijke scholen en Onderwijzers. Wel kreeg hij toestemming voor 
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het geven van huisonderwijs aan 18-jarigen en ouderen. 

10 november 1845: dagtekening van een nieuw verzoekschrift 
van de heer Franssen. Hierin gaf hij te kennen de hoop te hebben 
te worden benoemd bij één van de plaatselijke onderwijsinstel
lingen, b.v. bij de Franse kostschool voor jongens voor het 
geven van Grieks en Latijn. Anders zou hij gaarne toestemming 
krijgen tot het geven van onderwijs aan 18-jarigen en ouderen 
"met lezen en schrijven onbekend, die door zijn toepassing der 
klankmethode en eugraphie bij middelmatigen aanleg en goeden 
wil in weinige maanden kunnen lezen". Hij dacht dit te kunnen 
doen na de dagtaak van de leerlingen gedurende 6 uren per week. 
Bewijzen van zijn succesvolle methode had hij voorhanden. 

Maar wat bepaalde de gemeenteraad? Over de benoeming van 
personeel bij de kostschool beslist de directeur; vacatures 
waren er echter niet, zodat zijn benoeming de leerkrachten in 
functie zou benadelen. Tegen huisonderwijs aan 18-jarigen en 
ouderen had de raad geen bezwaar. 

Deze beslissing werd door de burgemeester mondeling over
gebracht , bij welk onderhoud bleek dat Franssen niets voelde 
voor beperkt huisonderwijs omdat daaruit slechts weinig inkom
sten voortvloeiden. En aangezien hij er niet in wilde berusten 
dat hij en zijn vrouw door̂  honger zouden omkomen - de minis
ter van binnenlandse zaken had hem evenmin een functie kunnen 
bezorgen -, zou hij toch maar op de oude voet doorgaan. 

De Officier van Justitie werd wederom ingelicht over het 
onbevoegd les geven (aan 5 a 6 IJsselsteinse en 3 Benschopse 
kinderen), met gevolg dat op 2 november 184-5 nogmaals proces
verbaal werd opgemaakt. Franssen kon geen recht meer laten 
gelden op clementie; bij vonnis van de rechtbank werd hem bevo
len de stad IJsselstein te verlaten, hetgeen in de maand juni 
1846 geschiedde. Toen hij echter op de 19e juni in gezelschap 
van pastoor Bor per rijtuig in IJsselstein terugkeerde en ook 
op de middag van de volgende dag nog werd gesignaleerd, gaande 
van zijn woning aan de Havenstraat naar de pastorie, was er 
weer onrust bij het stadsbestuur. 
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Het laatste bericht over deze zaak is triest. Op 2 mei 
184-8 kreeg de burgemmester een request van de heer Franssen 
om advies, in welk verzoekschrift werd gevraagd om een bij
drage uit 's Rijks kas. Het was een noodkreet van een zeer 
eenzame, die op 2 april van dat jaar zijn vriend en hulp 
pastoor Bor en kort daarna zijn vrouw had verloren. In zijn 
advies meende de burgemeester de gevraagde uitkering ten 
zeerste te moeten aanbevelen! 

N.B. De gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan de 
notulen en correspondentie van het stadsbestuur, berustende 
'•'n het gemeente-archief van IJsselstein. 
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