
 

Robert Jacobus Fruin (1823-1899) keldergraf 229, vak C 
Eerste Nederlandse hoogleraar in de vaderlandse geschiedenis 

 

Personalia 

Geboren: 14 november 1823 te Rotterdam 

Zoon van: Robert Fruin en Elisabeth Maria Perk 

Ongehuwd 

Overleden: 29 januari 1899 

Begraven: 1 februari 1899 

 

Samenvatting 

Fruin wordt in 1823 in Rotterdam geboren, waar hij op het Erasmiaans Gymnasium 

naar school gaat. Hierna gaat hij in 1842 aan de Leidse universiteit letteren studeren. 

 Hij rondt deze studie af met een promotie in 1847. Fruin kan het zich financieel 

permitteren om daarna nog enkele jaren in Utrecht colleges te volgen in andere 

disciplines, zoals wijsbegeerte en geschiedenis. 

 In 1850 wordt Fruin leraar aan het Leidse Gymnasium, waar hij geschiedenis en 

aardrijkskunde doceert. Hij heeft moeite om met de jeugd om te gaan en wijdt al zijn 

tijd naast school aan geschiedkundig onderzoek, waarover hij regelmatig publiceert. 

 Als er in 1860 aan de Leidse universiteit een 

professoraat in de geschiedenis vrij komt, de eerste in 

Nederland, is Fruin daarvoor de meest geschikte 

kandidaat en Robert grijpt deze kans met beide handen 

aan. 

 In deze academische omgeving is Fruin volledig op zijn 

plaats. Hij is een invloedrijke kamergeleerde, die zijn 

leven in dienst van de wetenschap stelt. Hij zal zijn leven 

lang vrijgezel blijven. 

 Fruin streeft ernaar om van verhalende geschiedenis 

naar meer analyserende geschiedenis te komen, met 

daarbij oog voor iedere detail. Hij schrijft een standaard-

werk over de periode 1588-1598 van de Tachtigjarige 

Oorlog. 
 

Portret Robert Fruin 

 Zijn 25-jarig hoogleraarschap is een hoogtepunt uit zijn professoraat. Hij krijgt van 

zijn vrienden een mooi kabinet met meer dan honderd prachtige prenten; zelf sticht 

hij een fonds om bijzonder verdienstelijke, maar onbemiddelde studenten, een 

buitenlandse studiereis mogelijk te maken. 

 Op 29 januari 1899 overlijdt Robert Fruin op 75-jarige leeftijd. Hij wordt begraven 

op de begraafplaats Groenesteeg in een graf waarin al achttien jaar eerder zijn broer 

Thomas Anthony was begraven en waarin in 1896 de kerkhistoricus Acquoy, een van 

zijn beste vrienden, was begraven. 



 

 

Volledige versie 
 

Jeugd en studie 

Robert Jacobus Fruin wordt op 14 november 1823 te Rotterdam geboren als tweede 

zoon van de apotheker Robert Fruin (1777-1845) en Elisabeth Maria Perk (1793-

1870), dochter van een Rotterdamse apotheker.  

 Robert heeft een oudere en een jongere broer, Thomas Anthony (1818-1878) en 

Jacobus Anthonius (1829-1884), en een oudere zus, Elisabeth Anna (1821-1891). 

Het ouderlijk gezin Fruin wordt gekenmerkt door een ernstige levensopvatting, 

strenge plichtsbetrachting en hard werken. 

 De familie is oorspronkelijk afkomstig uit Engeland, waar grootvader papier-

fabrikant in Warwickshire was en zich Frewin noemde. Op weg naar Amerika is de 

familie destijds in Rotterdam blijven hangen. 

 Robert groeit op in de Maasstad en gaat na zijn 

eindexamen aan het Erasmiaans Gymnasium in 1842 aan 

de Leidse universiteit letteren studeren met als specialisme 

de klassieke filologie. Hij volgt colleges bij Bake (ook op 

Groenesteeg begraven) en Geel, maar deze weten hem 

niet erg te boeien. Dat doet wel Leemans, de directeur van 

het Museum van Oudheden, en via hem raakt Robert Fruin 

geïnteresseerd in oude geschiedenis. Het Museum van 

Oudheden met zijn onuitputtelijke schatten uit de Egyp-

tische oudheid, is de plaats, waar Fruin zich het liefst 

ophoudt. 
 

Erasmiaans Gymnasium 
 

 
Proefschrift Fruin  

(heruitgave 2012) 

 In 1846 is Robert Fruin praeses van het Leids 

Studentencorps. Hij promoveert op 18 december 1847 

op een filologisch-historisch onderwerp. Zijn 

dissertatie is getiteld: "De Manethone Sebennyta 

librorumque ab eo scriptorum reliquiis". Hoewel hij 

hierop promoveert, is dit onderwerp voor Fruin niet 

boeiend genoeg; hij vindt deze Egyptische historie 

arm, omdat het niet veel meer is dan een opsomming 

van namen en jaartallen. 

 Na zijn promotie gaat Fruin zich dan ook wijden aan 

de moderne geschiedenis van zijn eigen tijd en volk. 

Dankzij de erfenis van zijn vader heeft Fruin financieel 

geen zorgen. Hij gaat in Utrecht wonen, waar de door 

Robert zo bewonderde Cornelis Opzoomer hoogleraar 

in de wijsbegeerte is. Fruin heeft  met Opzoomer ruim 

25 jaar een bijzondere band; zij schrijven elkaar vele 

brieven, die slechts voor een deel - en dan nog alleen 

van Opzoomers kant - bewaard zijn gebleven. 



 Na zekere tijd is Fruin het voortgezette studentenleven in Utrecht zat en gaat hij 

op zoek naar een baan in het onderwijs, bij voorkeur in de geschiedenis. 

 

Leraar aan het Leidse gymnasium 

In 1850 kan Robert Fruin leraar geschiedenis en aardrijkskunde worden aan het 

gymnasium te Leiden, als opvolger van de tot hoogleraar te Groningen benoemde 

Matthias de Vries (ook op Groenesteeg begraven). Dit leraarschap oefent Fruin tien 

jaar uit, maar geeft hem weinig voldoening. Hij gaat maar moeizaam om met zijn 

leerlingen. 

 Deze jongelui gedragen zich - volgens Fruin - niet zoals het zou moeten. Hij 

beklaagt daarover in een brief aan de rector: “… dat bij de meeste leerlingen een 

verregaande geest van verzet tegen de docenten bestaat. Het handhaven der orde 

vereischt zooveel tijd en inspanning dat het onderwijzen er gevoelig onder lijdt. Het 

aanhoudend verbieden en straffen der ongehoorzamen maakt dat de beste 

leerlingen niet zooveel vorderen als anders het geval zou zijn. Daarenboven bestaat 

er zoo weinig ontzag voor de docenten dat ondergeteekende zelfs op straat voor de 

school beleedigd is”. 

 Het onderwijs aan het gymnasium is voor hem dus niet bevredigend. Fruin doet 

daarom ook wetenschappelijk onderzoek in de vaderlandse geschiedenis, wat leidt 

tot diverse publicaties. Zijn boek Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog, 1588-1598, 

dat in 1857 verschijnt en geschreven is voor zijn leerlingen op het gymnasium, maakt 

veel indruk en geeft hem een vaste plaats onder de Nederlandse geschiedkundigen. 

 Met dit boek geeft Fruin een nieuwe kijk op een belangrijke periode uit deze 

oorlog, waarin een hopeloze situatie in 1588 zich in tien jaar ontwikkelt tot een vrijwel 

gewonnen zaak (door de politieke bekwaamheid van Johan van Oldenbarnevelt en 

de militaire bekwaamheid van Maurits van Nassau). Hij behandelt niet alleen de 

politieke geschiedenis, maar beschrijft ook de economische en religieuze aspecten. 

 Ook schrijft Fruin Het Beleg en Ontzet der Stad Leiden in 1574 en Het voorspel 

van de 80-jarige oorlog.  
 

   
Drie boeken van Fruin over de 80-jarige oorlog (nog steeds verkrijgbaar) 



 

 Fruin heeft in de periode waarin hij leraar is ook veel contact met een aantal 

Leidse hoogleraren, met name met zijn vroegere docenten, de classici Geel en Bake.  
 

Het Stedelijk Gymnasium 
 

Van oudsher was de Latijnse school de vooropleiding voor de universiteit. In Leiden 

was de Latijnse school gevestigd aan de Lokhorststraat, op de hoek met de School-

steeg. Het onderwijs werd in het Latijn gegeven, vandaar de naam. 

 In 1838 kreeg het de naam Stedelijk Gymnasium, het eerste gymnasium in 

Nederland. In dat jaar werd een nieuw lessysteem ingevoerd met zes klassen en een 

dagelijks rooster voor zes dagen per week. 

 De wet op het hoger onderwijs van 1878 bepaalde dat de gymnasia gesplitst 

moesten worden in alpha- en beta-afdelingen. Het gebouw aan de Lokhorststraat 

was daarvoor te klein. In 1883 werd daarom een door stadsarchitect J.W. Schaap 

(ook begraven op Groenesteeg) in tudorstijl ontworpen pand aan de Doezastraat (op 

de Grote Ruïne, ontstaan door de buskruitramp van 1807) betrokken. Daar zou het 

gymnasium tot 1937 blijven. 
 

 
 

Latijnse school Lokhorststraat 
 

Stedelijk Gymnasium Doezastraat 2a (1883) 
 

 In dat jaar werd een nieuw schoolgebouw betrokken aan de Fruinlaan. Dit pand, 

ontworpen door J. Neisingh, wordt nog steeds gebruikt, hoewel het in de loop der tijd 

een aantal keren verbouwd en uitgebreid is. 

 In 2001 werd een tweede schoolgebouw in gebruik genomen, nu aan het Noord-

einde, maar ook dit bleek na enkele jaren al weer te klein. Als tussenoplossing 

werden aan de Fruinlaan noodlokalen in de tuin geplaatst.  

 In 2010 werd een (voorlopig) definitieve oplossing gevonden: het Stedelijk 

Gymnasium werd opgesplitst in twee locaties: naast het bestaande gebouw aan de 

Fruinlaan werd aan de Gooimeerlaan een tweede school neergezet, ontworpen door 

de architect Herman Hertzberger. 



 
Stedelijk Gymnasium aan de Fruinlaan (1937) 

 

Hoogleraar aan het Leidse universiteit 

Als Matthias de Vries, die in 1853 van Groningen naar Leiden was gekomen - waar 

hij hoogleraar Nederlands en vaderlandse geschiedenis werd - in 1859 besluit om de 

vaderlandse geschiedenis prijs te geven, komen alleen Bakhuizen van den Brink en 

Fruin in aanmerking voor de nieuwe leerstoel. 

 Met instemming en zelfs medewerking van 

Bakhuizen van den Brink, wordt Fruin in februari 

1860 aan de Leidse universiteit benoemd tot 

hoogleraar vaderlandse geschiedenis, de eerste 

leerstoel op dit vakgebied in Nederland. 

 Fruin is uitermate gelukkig met zijn benoeming, 

die hij opvat als een blijk van erkenning van zijn 

talenten. In juni 1860 houdt Fruin een meesterlijke 

inaugurale rede met de titel De onpartijdigheid van 

den geschiedschrijver. 

 In 1877-1878 is hij rector magnificus en op de dies 

8 februari 1878 houdt Robert Fruin als zodanig de 

rede Over de plaats, die de geschiedenis in den kring 

der wetenschappen inneemt. 
 

Publicatie van inaugurale rede 



 Fruin geeft twee typen colleges: één over (een deel van) de geschiedenis (voor 

studenten geschiedenis) en één op het gebied van de staatsinstellingen (voor 

studenten in de rechten). 

 

De historicus Fruin 

Fruin houdt zich met allerlei onderdelen van de vaderlandse geschiedenis bezig: de 

latere middeleeuwen (Een Hollandsche stad in de middeleeuwen), de tachtigjarige 

oorlog (de al genoemde Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog, 1588-1598 en Het 

beleg en ontzet der stad Leiden) en de patriottentijd (1781-1787). 

 Op deze wijze beschrijft Fruin een zeer groot deel van onze geschiedenis. Op zijn 

colleges bespreekt hij de vaderlandse geschiedenis nog vollediger: van de 

Bourgondische tijd tot de komst van Willem I in 1813. 

 Daarnaast geeft Fruin colleges over onze staatsinstellingen, na zijn dood  uit-

gegeven door Colenbrander onder de titel Geschiedenis der staatsinstellingen.  

 Fruin is zonder twijfel een geboren geschiedschrijver. 

Niet minder dan 250 publicaties laat hij na. Zijn onder-

zoeken, waarin hij alle relevante zaken tot in detail betrekt, 

leiden altijd tot iets nieuws. Hij schrijft ook een aantal 

biografieën, onder andere over koning Willem III en diens 

aandeel bij de moord op de gebroeders De Witt. 

 Behalve eigen werk, vult zijn research leemtes aan, 

ontdekt het fouten in publicaties van anderen, en Fruin 

verbetert deze. Deze studies zijn na zijn dood in 1904 

uitgegeven door P.J. Blok, P.L. Muller en S. Muller in het 

tiendelig werk: Verspreide geschriften met aanteekenen, 

toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalaten-

schap. 
 

Verspreide geschriften 

 

Zijn politieke standpunt 

 
Portret Thorbecke 

Fruin is met hart en ziel liberaal, een aanhanger 

van Thorbecke, maar is in zijn politieke standpunt 

nooit fanatiek. Zijn houding is diplomatiek en hij 

gebruikt als middel de mondelinge overtuiging. 

Fruin is oprecht blij met de door Thorbecke in 1848 

opgesteld grondwet, maar is als zelfstandig denker 

geen blind vereerder van Thorbecke. Hij ziet ook 

Thorbeckes gebreken als mens en als staatsman 

en schroomt niet dat openlijk te verkondigen, iets 

wat de autocratische Thorbecke hem niet in dank 

afneemt 

 



 Als aanhanger van Thorbecke trekt Fruin in de 

polemische en eerzuchtige brochure Het anti-

revolutionaire staatsrecht van Groen van Prinsterer 

ontvouwd en beoordeeld (1853) fel van leer tegen de 

belagers van de liberale verwezenlijkingen. Hij houdt een 

krachtig pleidooi voor een meer constitutionele staats-

vorm. En in zijn verweerschrift uit 1854 tegen de reacties 

op de brochure waarschuwt hij Groen van Prinsterer er 

niet naar te streven de constitutionele monarchie te 

vervangen door een onverdeelde oppermacht van de 

Koning in een natie waarin Kerk en Staat zouden 

samenvallen. 

 Ook in Leiden neemt Fruin levendig deel aan het 

politieke debat. Hij is meer dan vijfentwintig jaar een van 
 

Portret Groen van Prinsterer 

van de voornaamste leiders van de Leidse liberale kiesvereniging. In 1867 probeert 

hij het Leidsch Dagblad tot een staatkundig dagblad te verheffen door er een aantal 

artikelen voor te schrijven. Deze poging om het Leidse politieke leven daarin een 

prominente plaats te geven mislukt echter. 

 Voor Robert Fruin is koning Willem I een held die met grote visie veel zaken tot 

stand heeft gebracht. Ook wordt door hem met veel sympathie gesproken over Van 

Oldenbarnevelt en Hugo de Groot. 

 Fruin mengt zich ook in de discussie over Zuid-Afrika, waar volgens hem het 

Hollandse element dreigt te verdwijnen door de Engelse politiek in Transvaal. Hij 

schrijft in het Utrechts Dagblad “namens duizenden en tienduizenden onder ons”  

een fier artikel waarin hij de Engelse politiek afkeurt. Tevens schrijft Fruin over dit 

onderwerp een brochure, die ook in het Engels verschijnt. 

 Verder vindt Fruin dat Nederland tot halverwege de negentiende eeuw te 

protestants is. Hij juicht het toe dat er in de tweede helft van die eeuw meer katho-

lieke geschiedschrijvers komen, al is hij het lang niet altijd met hen eens. 

 

Zijn persoon 

Robert Fruin is geen redenaar die zijn gehoor 

meesleept en boeit door de kracht van zijn dictie. Hij 

spreekt rustig en bedachtzaam zonder enige stem-

verheffing. Het is zijn methodisch en logisch denken, 

zijn grote kennis en intelligentie waarmee hij zijn 

gehoor weet te overtuigen. Hij is dan ook niet een 

man die jonge studenten echt weet te bezielen. 

 Pas na persoonlijke kennismaking en overtuigd 

geworden van de wetenschappelijke kwaliteiten van 

de persoon in kwestie, geeft Fruin zich bloot en toont 

hij zich hulpvaardig. Als hij je eenmaal zijn steun heeft 

toegezegd, dan toont hij zich een trouwe kameraad.  
 

Portret Robert Fruin 



 Het meest geniet Fruin van vakanties, want dan “zwel ik  van de vreugde van niets 

te moeten doen en alles te mogen en bijna nooit gestoorde te worden. Ochtend aan 

ochtend gaat voorbij zonder dat ik iemand zie en zonder menschenhater te zijn of te 

willen worden bevalt mij dat leven excellent. Ik ben maar bang, dat ik er te veel aan 

zal wennen". 

 Fruin is een stille, stroeve, nuchtere en bedachtzame man met opvallende 

bakkebaarden. Hij is zeer gehecht aan zijn dagelijkse gewoonten, aan de rustige 

omgeving van zijn huis aan de Steenschuur, aan zijn heerlijke studeerkamer en aan 

zijn boeken. Fruin is nooit getrouwd geweest. 
 

 
De studeerkamer van Fruin aan de Steenschuur nr. 9 

 

 Hij gaat weinig op reis, hoogstens naar Rotterdam en Utrecht om familie en 

vrienden te bezoeken, of naar Den Haag en Amsterdam om het Rijksarchief en de 

Academie van Wetenschappen te bezoeken; ook komt hij wel in Haarlem voor het 

Teylermuseum.  

 ‘s Zomers gaat hij soms met vrienden als Buys Ballot en Acquoy naar Gelderland. 

In 1871 laat hij zich overhalen om, als afleiding voor het grote verdriet dat hij heeft na 

het overlijden van zijn geliefde moeder, met vrienden naar Zwitserland te gaan. Dit 

herhaalt hij het jaar daarop, maar daarna komt Robert Fruin niet meer in het 

buitenland. 

 
 



Zijn laatste jaren 

In 1894, op zeventigjarige leeftijd, gaat Robert Fruin met emeritaat. Na zijn emeritaat 

blijft Fruin tot zijn dood in Leiden wonen. Op 13 januari 1899 wordt hij getroffen door 

een zware zenuwaandoening. Hij vreest langdurig te moeten lijden, maar dat wordt 

hem gelukkig bespaard; op 29 januari overlijdt hij op 75-jarige leeftijd. In het Leidsch 

Dagblad van 31 januari is te lezen:  

Een beroemd man, een der grootste sieraden der Leidsche universiteit, is van ons 

heengegaan. De oud-hoogleeraar dr. Robert J. Fruin is na een ongesteldheid van 

een paar weken, welke reeds dadelijk het ergste deed vreezen, in den ouderdom van 

ruim 75 jaren overleden. […]  

 Doch niet slechts op wetenschappelijk gebied heeft Fruin uitgeblonken. Hij was 

wat men noemt een beminlijke persoonlijkheid. Wie met hem in aanraking kwam, 

geraakte onder de bekoring van zijn vriendelijk wezen. Wie Fruin kende, had hem 

lief. Eenvoudig en rechtvaardig, heeft Fruin, die ongehuwd bleef, velen aan zich 

verplicht. Nooit weer tevergeefs een beroep op zijn hulpvaardigheid gedaan en waar 

het noodig bleek, opende hij gaarne de beurs, maar steeds op vooraarde, dat het 

niet aan de groote klok zou worden gehangen. 

 Drie dagen later wordt hij begraven in 

keldergraf 229, waarin zijn oudere broer, de 

predikant Thomas Anthony Fruin in 1878 al 

was begraven, nadat een goede vriend van 

Fruin, de hoogleraar theologie en kerk-

geschiedenis Johannes Gerhardus Acquoy, 

in 1896 ook in dit graf begraven. 

 Het Leidsch Dagblad meldt:  

Een droeve plechtigheid was het heden-

morgen op de begraafplaats aan de 

Groenesteeg alhier, toen het stoffelijk over-

schot van prof.dr. R.J. Fruin daar ter aarde 

besteld werd.  

 Tal van professoren, studenten en  

belangstellenden hadden zich om de groeve 

 
Zerk keldergraf 229 op Groenesteeg 

vereenigd om de laatste eer te bewijzen aan den onvergetelijke man, veler 

leermeester en vriend. Ook velen aanzienlijken uit den lande, wel zich bewust van 

den groote diensten, door den gestorvene aan het vaderland bewezen, en vele 

wetenschappelijke mannen van elders brachten een laatsten afscheidsgroet.  

 Het lijkkleed was bedekt door vijf kransen van familie en vrienden en één 

bestaande uit enkele laurieren van H.M. Koningin Wilhelmina, welk vorstelijk 

eerbewijs aan den doode hedenmorgen in het sterfhuis was bezorgd. […] 

 

Het Fruinfonds 

In 1885, bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar, stichtte Fruin een 

fonds, waaruit bijzonder getalenteerde, maar onbemiddelde studenten aan het eind 

van hun studie in staat werden gesteld om een buitenlandse studiereis te maken. 



 Fruin stortte ƒ 30.000 in dit fonds en het was zijn bedoeling om de rente ervan 

(2,5%, dus jaarlijks ƒ 750) te gebruiken om tweejaarlijks één student uit te zenden. 

Fruin was zelf lid van de commissie voor het toekennen van deze beurzen. 

 Het is niet bekend wie allemaal gebruik hebben kunnen maken van dit fonds. Maar 

een van deze personen is R. Jacobsen, die in 1901/1902 een semester in Leipzig 

studeerde, daarna enige maanden een lange reis door België en Frankrijk maakte 

om met een verblijf te Parijs te eindigen. En dat alles voor ƒ 1.000. 

 

Fruinprijs 

Sinds 1989 wordt de jaarlijkse Fruinprijs uitgereikt aan de beste geschiedenis scriptie 

van de Universiteit Leiden, dit jaar (2018) dus voor de 30e keer. De prijs bestaat uit 

een oorkonde, een bos bloemen, en een geldbedrag. 

 

Eerbetoon 

Fruin wordt in kringen van historici, maar ook daarbuiten, alom gewaardeerd. Hij 

wordt in 1885 erevoorzitter van het Historisch Genootschap en is bestuurlijk actief in 

de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, waarvan hij al in 1851 lid was 

geworden.  

 In 1880 wordt Fruin benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw; 

later wordt hij Commandeur van deze Orde. Tevens is hij Officier in de Orde van de 

Eikenkroon.  

 In de professorenbuurt is de Fruinlaan, waaraan het Stedelijk Gymnasium is 

gelegen, naar hem vernoemd. 
 

 
Straatnaambordje 

 

Het kabinet 

Bij zijn vijfentwintigjarig hoogleraarschap in 1885 

krijgt Fruin van zijn vrienden een mooie kast met 

een verzameling van 118 prachtige historische 

prenten. Dit kabinet is nu in het bezit van het 

Stedelijk Museum De Lakenhal.  

 

 
Het kabinet van Fruin 
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