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ROBERT FRUIN. 

Het leven te beschrijven van een man als RORRRT FRt'IN mag 
eeu ben\idenswaardige maal' tevens een z'ware taak heeten voor 
hem, die het zal ondernemen. }:ene halve eeuw lang heeft FRrIN 

door zijne talrijke geschriften op wetenschappelijk, op staatkundig 
gebied een belangrijken invloed geoefend op onze denkbeelden 
en gevoelens. Z\lne omvangrijke briefwisseling met mannen en 
vrouwen uit alle kringen bracht hem met talloos velen in den lande 
persoonlijk in aanraking. Zijne groote veelzijdigheid, aan diep 
inzicht gepaard, gaf aan zijne werkzaamheid een buitengewonen 
omvang en een buitengewone beteekenis. En aan bronnen voor 
de kennis van dit lange, vruchtbare leven ontbreekt het Biet. 
Zijne geschriften in de eerste plaats kunnen daarb~i dienen. De 
zorgvuldig bewaarde briefwisseling werd door de familie met 
groote welwillendheid tot mijne beschikking gesteld, daarmede 
ook vele brieven, aan anderen door hem geschreven: "epistolari 
historia nulla fidelior neque tutior" 1), wanneer, zooals meestal hier, 
de schrijver er niet aan deukt, dat men zijne brieven voor een 
dergelijk doel zal bewaren. Zijne talr\ike aanteekeningen zoowel van 
wetenschappelijken als van staatkundigen en persoonlijken aard ston
den mij eveneens ten dienste. Bovendien heb ik mijne eigene 
dierbare herinneringen aan een hartelijke vriendschap van twintig 
jaren. Met deze gegevens waag ik het, hoewel noode, op aandrang 

') Baronius. Het citaat komt voor in FRUlN'S verzameling spreuken en gezegden. 
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mIl onzen Yoorzitter, het leven van ons overleden rustend lid te 
schetsen. 

UOBlml' JACOBl'S FRUIN werd den 14den November 1823 te Bot
terdam geboren uit eene familie, die zich tegen het einde der 
vorige eeuw uit Engeland naar ons land had begeven. De familie 
fREWEN of PR.l<:WIN, zooals zij zich in Engeland met een daar veel 
yoorkomellden naam noemdc, was niet zeer aanzienlijk, al mecnde 
Z\i, misschien terecht, in den bekenden puritein ten dage van mi
zabeth en den beroemden Aartsbisschop van York uit de 1 7 ,je eeuw 1), 
ACCEl'TED FRl':WE~, een harer leden te mogen begroeten. FRUlN'S 

gl"ootrader was een papiel'fabrikant uit Warwickshire, die na zwaren 
tegenspoed in zijne zaken, zijn geboorteland had verlaten om met 
de zijnen naar Amerika over te steken maar, naar de familie-overlevering, 
onderweg besloot te Rotterdam zijn geluk nog eens te beproeven. 
HOBERT'S vader was apotheker te dier stede, een verstandig en al
gemeen geacht burger, teruggetrokken en werkzaam van aard, te 
Botterdam omstreeks 1 S40 bekend als een lUan van kalm en helder 
oordeel, van praktisch inzicht in zaken en daarom de vraagbaak van 
zeer velen. Zijne moeder hehoorde tot de gegoede Rotterdamsche 
apothekersfiullilie PERK. Van vaders- en moederszijde was :FRHN 

dns gesproten uit den gegoeden burgerstand, die van ouds geacht 
werd de kern onzer natie uit te maken - de thatlS minder hoog 
gestelde "middelklasse", waarvan hij zelf omstreeks ] 860 in een 
z~iner politieke brochures zegt, dat "haar de toekomst behoort", 
haar, "doorgaans de meest verlichte" 2). 

Eli hij verloochende die afkomst niet, ook in zijn uiterlijk. 
FRUN had, gelijk zijn vader, wiens evenbeeld hij moet geweest zijn, 
in zijne uiterlijke verschijning iets burgerlijks, dat hemzelven wel 
eens hinderde 3). Ook zijne sympathieën gingen sterk dien kant 
uit. Zijne strakke gelaatstrekken plaehten zijne gemoedsbewegingen, 
hoe sterk ook, niet te verraden; tegenover vreemden was hij wei
mg mededeelzaam, stroef zelfs; zijn burgerlijke eenvoud, zijn ietwat 

') Dictionary of Nat. Biography, vol. XX, i. v. Frewen, Frewin. Daar worden ver
schillende Frewin's vermeld uit Brickwall, W orcestershire. FRUIN zelf geloofde aan die 
verwautschap, hoewel hij ze niet bewijzen kon. V gl. BVVANCK in Gids van Juli 1899, blz. VII. 

') Politieke Moraliteit, 1864, blz. 10. 
') Hij placht met een Vondeliaansche herinnering schertsend te zeggen: "het uiterlijk 

is 't minst van mij". Van het maken van een portret had hij een afkeer, zood at er uit 
zijn laatsten tij(l ook geen portret bestaat. Er is er een van omstreeks 1860 en een 
tweede van 1877, het laatste gemaakt voor den Leidschen Studenten-almanak 1877/78 
maar wt;Înig gelijkend. 
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nuchtere praktische zin, zijn helder gezond verstand vielen spoedig 
in het oog - eigenschappen, die zoo wel den Engelschen als 
den Hollandschen burger kenmerken. Hij was eenvoudig ook in 
zijlIC binnenkamer eu herinnerde in dezen aan den welbekenden 
karaktertrek van JUlI de \Vjtt. De soberheid had hij tot een 
zijner grondstellingen gemaakt, zijne levensbehoeften allengs tot een 
klein minimum terugbrengend, wars van allen overdaad, burgerlijk 
eenvoudig in z\jn kleeding en manieren gel\jk in zijn taal, afkeerig 
vall alle aanstellerij, van pronk en weelde. Zijn woning was die 
,'an een deftig, maar eenvoudig burger, zijn leven bijna dat van 
een monnik, dat hij schertsend wel eens als zijn ideaal voor
stelde. 

Van 7.\jne Engelsche afkomst sprak hij gaarne, 7.elts met eenigen 
trots. Schreef hij niet eenmaal naar aanleiding van de Transvaalsehe 
cnsIS van 18t-'O - weemoedige herinnering in deze dagen -
"dat de eer van Oud-Engeland (hem) weinig minder lief (was) 
dau de eer VRn (z\jn) Vaderland?" 1) 

Dankte hij sommige dezer karaktertrekken aan zijn vader, dien 
hij reeds in 1845 verloor, ook zijne moeder heeft grooten invloed 
op hem gehad. Hij had haar, zij had hem innig lief en de voor
treffel\jke vrouw, hoog door hem vereerd en met liefdeyolIe zorgen 
omgeven, zag van hare z\ide tot ROllER'i" haren tweeden zoon, op 
met moederlijken trots; maar die b'ots was ook hij haar gemengd 
met dat diep ontzag voor zijn bekwaamheden en zijn karakter, 
dat bij allen, die FRUIN als vriend liefhadden, in mindere of 
meerdere mate met de hem betoonde vereering samenging, ja niet 
zelden zekeren eerhiedigen afstand deed ontstaan. 'l'ot haren dood 
in 1870 bleef die teederheid van weerszijden zich uiten en wie 
FRUIN meer intiem heeft gekend, weet, hoe innig hij hare na
gedachtenis vereerde 2). 

Vall zijne jeugd, die h~j geheel te Rotterdam doorbracht, is ons 
weinig bekend. Het stille ouderl\ike huis, waar FRUJN met zijn 
heide hroeders en z\jne hartelijk beminde zuster 3) in alle huiselijk
heid opgroeide, ondervond weinig afwisseling: ernstige levensopyat
ting, strenge pliehtsbetrachting, hartelijke liefde, gestadige arbeid 
stonden er op den voorgrond. ROBERT bereidde zich, evenals zijn 
oudere en later zijn jongere broeder, op de akademische studie 

') Een Hollandsch woord over de Trans,'aal-kwestie, blz. 13. 
') Vgl. DE PINTO, J. A. Fruin, in Jaarb. Kon. Akad. 1885, blz. 3. 
3) Later gehuwd met dr. Q. R. GODDARD te Rotterdam. 
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voo]' aan het Erasmiaansche gymnasium, toen geleid door den rector 
SCHX1<:I'rHElt. Onder de oudere leerlingen moet hij nog D. BVRGER 

en C. W. OI'ZOmIER gekend hebben, onder de jongere, zijne tijdge
Hooten, vooral F. \V. II VAN HELI,. H~i heeft er van 18;3 7 tot 
1 ~42 met grooten ijver en stipte plichtsbetrachting gewerkt maar 
het blijkt uiet, dat l~én zijner leel"Bleesters een grooten invloed op 
zijne vorming heeft gehad. Zelfstandig ontwikkelde zich bij hem 
"de behoefte aan zekerheid en preciesheid in zijn weten", die een 
zUuer Uleest in het oog vallende eigenschappen was. 

Hij zelf, herinnerende a.'ln zijue opleiding te Rotterdam 1), spreekt, 
meer dan van zijne onderwijzers, van de boeken, die hij las in 
zijn "vrijeu t~id" - dat groote voorrecht mn heil, die in vroeger 
dagen onderwijs genoten - vall de Reizen vun Anacharsis, de 
Levens van Plu~l]'chus, vooral van· HEEREN'S "Ideen über Politik, 
den Ycrkehr und den Handel der voruehmsten Viilker der Alten 
Welt", het "wegsleepeude boek", dat "vooreerst de richting (zijner) 
studie bepaalde." 

Het was niet de richting van het schoolonderwijs dier dagen. 
De oude Latijusche scholen bepaalden zich hijna uitsluitend tot de 
studie van Latijn en Griekseh, welke talen men cr voortreftèlijk 
leerde maar buiten welke aan andere zaken op school al zeer 
weinig aandacht werd besteed 2). Yoor de ontwikkeling van zijn 
aanleg voor historische studie moest FRUN vooral rekenen op zijne 
lectuur. lu die jongensjaren reeds ollderscheidde zich onze ROBERT, 
zeiden mij betrouwbare berichtgevers, door iets eenzelvigs, dat den 
stillen onderzoeker, deu toekomstigen geleerde voorspelde, door het 
kalme, heldere, zelfbewuste oordeel, dat den zelfstandigen denker 
kenmerkt en de omgeving ontzag inboezemt. 

Vooral de Egyptische geschiedenis, zegt hij, 3) met hare nog 
diep omsluierde "geheimenissen" trok den gymnasiast aan en zette 
(zijne) niet licht opvlammende - "verbeelding in vlam": 
"geen begeerlijker lot dan mee te mogen werken om die gehei
menissen te ontsluieren en het licht der geschiedenis over dat verre, 
verre verleden te doen opgaan." 

De studie in de letteren was voor hem als aangewezen en daaraan 
wijdde hij zich ook, toen hij, op het voorbeeld van zijn onderen 
broeder THOlllAS, den theoloog, in September 1842 de Leidsche 
hoogeschool ging bezoeken. 

') Afscheidsrede, blz. 19. 
') V gl. over het Rotterd. Gymnasium in dien tijd: Dr. PINTO, J. A. Fruin, in Jaarb. 

Kon. Akad. 1885, blz. 5. 
') Afs~ beidsrede, 1. l. 
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De idealen, waarmede hij naar Leiden was gekomen, werden 
0001' het onderwijs van MARNE en PEERLKAMP, zelfs van BAKE, 
Rlechts weinig hevredigd, hoe "ruim van blik" 1), hoe scherpzinnig, 
hoe nauwkeurig hunne studie der klaRsieke Oudheid ook mocht 
lleetell. Nog minder door dat van den deftigen ouden SIEGENBlmK, 
die, naar men zegt, op zij ne colleges over Vaderlandsche geschie
denis weinig allders dan Wagenaar placht voor te lezen, of van den 
hravell SCHRANT, die na SIEGENBEEK'S dood de "Eloquentia" aan de 
N ederlandsche letterkunde verbond en misschien meer verstand had 
van de eerste dan van de laatste. 

FRUIN woonde hunne colleges hij, kwam persoonlijk veel met 
BAKE en GEIU, in aanraking, las de klassieke Grieken en Romeinen, 
eerst plichtmatig, later werkelijk met belangRtelling, vooral de his
torici, Sophocles en Horatins, welke laatste zijn lievelingsdichter 
werd; lllaar voor de taalstudie "kon hij de smaak maar niet 
vatten", erkent hij later, 2) hoewel het hem aan hegaafdheid ook 
daarvoor allerminst onthrak. Veeleer dan de professoren mag de mu
seum-directeur LEKMANS zijn leider heden, minder trouwens in die 
richting, de kunst-archaeologische, wau'óu deze zich hij voorkeur be
woog, dali wel op het gebied van de taal der hieroglyphen en dat 
der geschiedenis van het oude Egypte. Het Museum van Oudheden 
met zijne onuitputtel~ike, toen nog weinig onderzochte schatten be
treft'ende Egypte' s oudheid, was de plaats, waar h~i zich het liefst 
ophield, vooral sedert hij er in zijll tweede studiejaar met vrien
delijke vergunning van LEEMANS dagel~iks mocht komen; de lijst 
zijner boeken, die h~i in het begin van zijn studentellt~jd opstelde 
en in de eerstvolgende jaren, methodisch ook hierin, getrouw 
hijhield, hewijst den meer dan gewonen omvang zijner studiën 
op dit gebied. Van de moderne Nederlandsche literatnur is vooral 
Bilderdijk sterk in de lijst vertegenwoordigd; de buitenlandsche 
letterkunde trok hlijkbaar nog weinig zijn aandacht; van boeken 
over N edel'landsche geschiedenis geen spoor; de klassieke auteurs 
daarentegen zijn in voldoende mate aanwezig. 

De vriendschappelijke verhouding, die weldra tusschen LlmMANs 
en FRUIN ontstond, hevorderde ten zeerste den geregelden voortgang 
van PRUJN'S Egyptische studiën, die dan ook leidden tot het plan 
om aan het slot van zijn studietijd eene philologisch-historische dis
sertatie te schrijven "De Manethone Sehennyta librorumque ab eo 
scriptorum reliquiis". 

1) Brieven van Cobet aan Geel, blz. XX. V gl. BvvANcK in Gids van Maart 1899, blz. X. 
') Afscheidsrede, blz. 21. 
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De diepere studie der Egyptische geschiedenis had toen echter 
reeds eene aanmerkelijke verandering in z\jne neigingen teweeg
gebracht. Die studie, op breedell grondslag en met veel toe"rijding 
begonnen, was op eene diepe teleurstelling uitgeloopen: "de Egyp
tische literatuur bleek arm en weinig leerr\ik te zijn"; de onzeker
heid der teksten, hUlll1e onbegrijpelijkheid in vele opzichten, de 
toen yerklaarhare overluiging, "dat de geschiedenis der Pharno's in 
geen geml meel' clan een dor geraamte van namen en jaartallen bij 
benadering worden zou" - dat alles had FRUN, die aan "vaste 
lijnen" behoefte had. "uit het Oosten naar Griekenland en Italië" 
teruggebracht. De lezing der werken vall OTFRIED MiiJ,LER en 
NIEBUHR, de studie der mythologie maar vooral die van rrhueydides 
- een zijllel' meest geliefde voorbeelden later - deed het overige. 
]<'RrIN was voor de Egyptologie verloren, ook al zou hij nog op 
het eenmaal gekozen onderwerp prollloveerell. 

Zou daarb~j ook niet de invloed van OpZOmlER hebben mede
gewerkt? 1) 

t'RUIN zelf spreekt er Iliet van ll1 ZIJne "Afscheidsrede": hij liet 
zich ill latere jaren zelden over OpzooJ\nm uit, vooral niet in het 
openhaal' 2). Maar wat hij anderen en mij zeI ven over zijne ver
houding tot den onden vriend zijner studiejaren heeft gezegd, wat 
uit de hriefwisseling met OPZOO~IER van die jaren blijkt, laat geen 
twijfel over. Als FauTN hem uit Leiden schrijft, dat h\1 lIU (1 H4G) 
meer in mythologie werkt, antwoordt de zeer modern gevoelende 
OPZOOMER na een kleurige lofspraak op dit vak, "een -warande vau 
geurige bloemen, terwijl de zon nog haar toppunt niet heeft be
reikt en de knoppen zengt, maar eerst de ochtend haar licht ver
spreidt en de dauw nog aan de blaadjes hangt", zijn jongeren 
Yl'iend als volgt: "de weg dien gij in uwe studiën zijt ingeslagen, 
bevalt mij h\1 uitnemendheid. Ik behoef u niet op te wekken om 
dien met ijver te hewandelen" 3). Hij verheugt zich, "dat Thucy
dides de eerste plaats op (F.'s) tafel heeft ingenomen. Ik zie die 
er liever dali al die Egyptische trekschuiten. Niet dat ik der,c 
studie gering schat. .. maar èn voor uw Clgen genot èll voor uwen 

') V gl. BYVANCK in Gids van Maart 1899, blz. X vlg. 
') De oorzaak daarvan lag in het gebeurde met OpzooMEn't, benoeming in 1871 te 

Leiden, dat de oude vrienden van elkander scheidde. FHVIN echter had zich daarbij 
niets te verwijten. Het was OPZOOMER, die de schuld droeg. V gl. VAN DER WUCK, 

Opzoomer, in Jaarb. Kon. Akad. 1892, blz. 77; BYVANCK in Gids van Juni 1899, 
blz. L. 

') Rott. 18 Mei 1846. 
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invloed op de maat8chappij zal, geloof ik, een vak van meer alge
meene strekking beter zijn" 1). Hij was dan ook met het onder
werp der dissertatie weinig ingenomen en betreurde het feit, dat 
FRUIN zich daarmede scheen te willen inlijven in het gild der 
"dorre en suffende kamergeleerden" 2). 

ÛPZOOMER behoorde niet tot de eerste Akademievrienden van 
J1'lWIN. Dat waren }'. VAN BELI" de latere Groningsche hoogleeraar, 
P. J. {JyLENBROEK, de latere Haarlemsche rector, en anderen, 
meest Rotterdammers, geweest, maar het corpsleven, met llame de 
toen te Leiden aanhangige kwestie van het Noviciaat, had 
FRl'IN met ÛPZOOMER, BURGER en anderen weder in nadere kennis 
gebracht. In zijne latere studentenjaren behoorden ook andere 
ouderen: GorDsMIT, MA'l'THIAS DE VRIES, DOZi tot zijne kenuisf'en. 
FRrIN, van wiens bekwaamhedell toen reeds een groote roep uit
ging, heeft als Rector van het corps in 1846!7 een belangrijke 
rol aan de Leidsche Akademie gespeeld. 

Met ÛPZOOMER stond hij op den intiemsten voet - het begin emIer 
vriendschap, die 25 jaren lang aanleiding zou geven tot levendige zoo 
mondelinge als schriftelijke gedachtenwisscling tusschell deze heide 
merkwaardige mannen. Slechts een deel dier briefwisseling is ons be
waard en dan nog alleen van de zijde van ÛPZOO)IER, maar ook dat 
overschot is van uiterst veel belang voor de kennis van beider illnerl~ik 
leven 3). Aan ÛPZOOl\fER'S ervaren hand 'wijdde }~RUYN zich in deze 
jaren reeds aan de ernstige beoefening der wijsbegeerte; hij las 
FIcRn;, REGEL, LESSING, ROUSSEAU, STRAUSZ, SPINOZA voor het eerst 
- later waren COM1'E, Mn,J, en SPENCER meer zijne geliefkoosde 
w\jsgeerige lectuur -.; h\i nam een levendig aandeel in den 
hevigen kamp van omstreeks 1845 ttlsschen ÛPZOOMER en SCHOl/rEN, 
philosophie en theologie, nog niet volkomen "ten innigste ver
broederd" 4). Zelf overtuigd determinist, legde, hij onder ûpzoo
MEu"S machtigen persoonlijken invloed in die jaren van gisting, ook 
in ÛPZOOMEU,'S eigen gemoed, den grondslag voor zijne zeer vrijzin
nige, meer wijsgeerige dan theologische, zeer onkerkelijke 5) denk
wijze op godsdienstig gebied. Niet het ongeloof maar een op wijsgee-

') Begin Juni 1846. 
') Utr. 7 Dec. 1847. 
0) OnooMER ten minste had de briefwisseling bewaard willen zien »voor een tijd, 

waarin men er zijn nut mede zal kunnen doen, als men een blik mag slaan in ons inner
lijk leven en ons gelijk gij het noemt in de kaarten mag zien" (Ongedateerd, maar uit 
het najaar van 1847, toen F. te Rotterdam woonde; vgl. OPZ. aan FR. 23 Oct. 1847). 

') Vgl. VAN DER WIJCK, Opzoomer, in Jaarb. Kon. Akad. 1892, blz. 49. 
i) V gl. Politieke Moraliteit, blz. 16. 
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fige gronden berustend geloof, later eene op wijsgeerige gronden 
berustende oyertuigiug van onwetendheid in de diugen des geloofs 
- dat was de aard van FRUIN'S meening omtrent deze punten. 
Züne merkwaardige studiën over "Het geloof aan wonderen" eu 
over "Galilei" doen zien, hoe hij juichte in de langzame maar 
gestadige overwinning "der wetenschap op de overlevering, der Ieeken 
op de geestelijkheid", in "het bl'ekcn van de overmacht der Kerk" 1), 
ook al had hij eerbied voor de geloofsovertuiging van anderen, die 
lIiet tevreden waren met de onwetendheid, waarin hij berustte. 

Behoeft het betoog, dat :FRUIN in deze jaren met belangstelling 
ook het staatkundig leven van zijn tijd zoowel in Frankrijk en 
elders als hier te lande gadesloeg en met hart en ziel de "liberale 
staatkunde" was toegedaan, die hier onder leiding van 'l'HOHBECK1<j, 

LUZAC en de hunnen meer en meer veld won? Ik herinner mij 
nog een gesprek met hem, een der laatste, die ik met hem mocht 
\'oeren, toen hij mij verhaalde van dien jongen t~id van het libe
ralisme, nog ondcr den druk van de conservatieve regeering maar 
reeds hopende op, neen hoopyol verwachtende het "verjongde 
volksleven", dat de ook hier duidelijk merkbare gisting der gemoe
deren in de eerstyolgende jaren zou brengetl. De kring, waarin 
hij zich bewoog, bestond dan ook zoo goed als uitsluitend uit 
jonge liberalen, leerlingen en aanhangers van deu grootell "Thor". 
Van dezen hoopten zij in dien "interessantsten tijd in de geheele 
geschiedenis" 2), zegt een zijner correspolldellten, de hervormingen, 
tegengehouden door eene regeering, voor wier onverantwoordelijk doen 
en laten geen woord van afkeuring sterk genoeg scheen, die zij 
hantten met den vurigen politieken haat, de bittere politieke min
achting der jeugd, en wier leiders - "dompers", "bijgeloovigen" - Z\i 
met afkeer en minachting bejegenden. }'RUIN, met zijn toen reeds 
"leuke" w~ize van zien, behoorde intusschell nooit tot de heftigste 
liberalen. Verre van dien. 'lhwijl zijn driftige vrienden zich door 
GIItARDIN'S Presse lieten opwinden of zelfs door commullistische 
en socialistische denk beelden medeslepen, las h~j bij voorkeur het 
.Journal des Vébats, dat een gematigder toon aansloeg. 'rerwijl 
zij er van spraken - gelukkig alleen 8pralcen - om de ver
foeide aristocraten "met de wapenen in de hand" tot toegeven 
te dwingen, verkoos hij - de "diplomaat", smaalden zij -
kalmer overtuigingsmiddelen. 

1) Gids 1866, II, blz. 28 vlg.; 1867, UI, blz. 304; 1872, I, blz. 233 vlg. 
'I UYLENBRO<:K aan F., 30 Maart 1848. . 
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Ook h\1 echter juichte van harte, toen Louis Philippe viel en 
in Maart 1848 ook hier te lande "het rijk der pruiken .... voor 
alt\id uit", immers de nieuwe Grondwet in aantocht scheen te zijn. 

THOltBECK1<; was ook FRUIN'S vereerde politieke leider, maar 
onze zelfstandige denker was nooit een blind vereerder van den 
grooten staatsman, had een open oog voor diens gebreken als 
menscb, als staatsman en schroomde niet dit openlijk te laten 
hooren, wat den autoeratischen "Thor" weinig behaagde. BRUIN 
wa~ bovendien :t:elf te gematigd en te zeer met gematigde C0118er
vatieve mallnen als VAN ASSBN, BAK}; en GEEL bevriend om met 
hun persoonlijken vijand, "monsieur" 'rHORBECKE, door dik en dun 
te gaan en zich, zooals deze van de zijnen verlangde, scherp tegell
over hen te stellen 1). 

De maanden vóór z~ine promotie bracht FRUIN in stille afzonde
ring te Rotterdam door. Hij promoveerde met weinig ophef den 
}t,u._n December 1847 op de reeds genoemde dissertatie, een vol
gens deskundigen werkelijk voortreffelijk geschrift, dat getuigenis 
aflegt niet alleen van de kennis, maar ook van de kritische be
gaafdheid des schrijvers. De beroemde Egyptoloog CHAMPOLUON, 
die hem voor een toegezonden exemplaar had te bedanken, zegt 
erover in een uitvoerigen brief aan den jongen doctor 2): " un 
excellent ouvrage. C'est de la bonne et savante critique, bien au 
courant des plus récentes publications et qui doit être un précieux 
manuel" pour les recherches archéologiques Egyptiennes dans leurs 
rapports avec Ie fidèle historien de ses Rois." Maar z~i sloot -
wij hoorden reeds waarom -- deze periode vanFRuIN'S studie
leven af, ook al teekende hij volgens zijne reeds toen vaste 
gewoonte nog jaren daarna in zijn exemplaar zorgvuldig aan, wat 
op het onderwerp betrekking had 3). In later tijd placht hij "te 
glimlachen over den jongen auteur, dien ik haast niet voor 
mijzelven erkennen kan." 4) 

Een tijd van onzekerheid ving toen aan. De klassieke philologie 
had weinig aantrekkel\1ks voor hem, het ambt van leernar daarin 
nog veel minder. Zijne middelen - zijn vader had een klein 

') Een copie van THORBECKE'S dictaat over onze oude Staatsinstellingen ( uit 1840) 
bevindt zich onder FRVIN'S papieren. Het is overgeschreven van G. DE VRIES. Dat 
FRUIN ooit het college heeft bijgewoond, is mij niet gebleken. 

') dd. 4 Jan. 1848. 
a) Een nagekomen verbeterblad op de dissertatie herstelt eenige fouten. Verschil

lende van die verbeteringen had FRVIN te danken aan COBET (vgl. den langen brief 
van COBET met belangrijke I'mendaties dd. 9 Febr. 1849). 

') Aan S. A. NABER, 21 Mei 1896. 
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fortuin nagelaten - veroorloofden hem zich niet te haasten en hij 
bleef dus voorloopig eenigell tijd te Rotterdam h~i zijne moeder 
WOllen, z~ine wUsgeerig-Ietterkulldige studiën voortzettend. Niet 
het minst ollder den invloed van de gebeurtenissen vall het revo
lutiejaar 1 SetS verhuisde hij, op aandrang van ÛPZOOMER wederom, 
in den zomer van dat jaar naar Utrecht, daar de bedrijvige koop
mansstad, met hoeveel belangstelling hij bare ontwikkeling ook 
gadesloeg, hem op den duur te weinig geestesvoedsel naar z~jn 
smaak kon bieden, zijne vooruitzichten aldaar zeer luttel mochten 
lweten en het verkeer met ûpzoollum en de zijnen in eene Aca
demiestad hem aanlokte. 

Anderhalf jaar 1) ongeveer heeft hij te Utrecht gewoond, "een 
heerlijke tijd", placht hij te zeggen: het was een tijd van studie, 
onafgehroken studie in de wetenschappen, die hem thans het ]la<'1st 
aan het hart lagen: w\lshegeerte, staatkunde, 'ltMthuishoudkunde, 
geschiedenis. Het moderne leven trok hem en hij liet zich gewillig 
medevoerell op den machtigen stroom, zelf met vaste hand intus
schen het roer van de boot z~ins levens houdend, zijn eigen weg 
kiezend met rustigen hlik op de woelende wateren van het staat
kundige en maatschappelijke leven om hem heen. Geestdrift was zijn 
deel niet; hartstocht kende hij wel degel~jk, ook politiek en harts
tocht, maar zijn \lzeren wil betoomde ook dezen; zijn diplomatieke 
aanleg zou hem - meende men toen reeds - langzaam, langzaam 
maar zeker brengen, waar hij wilde komen. Doch hij was eerst 
aan het hegin van zijn loopbaan en zijn weg teekende zich nog 
niet duidel~jk af in de toekomst. Het was nog een tijd van 
afwachting en, in afwachting, van rustige studie op breeden 
grondslag. 

De dagelijksche omgang met ÛPZOOMER, met DONDERS, wiens 
colleges over allthropologie hij zeer trouw volgde 2), in mindere 
mate met Burs BALw'f en wie er meer in het "aristocratisch
conservatieve" Utrecht dier dagen tot den kleinen maa·r door intel
lectueele kracht sterkelI kring van liberalen op godsdienstig en 
politiek gebied behoorden, was hem een groot genot. Daar leerde 
hij in genotvolle avonden, aan gezamenlijke lectuur gewijd; GÖTHE 3), 

1) UYLENBROEK a3n F., 6 Oct. 1848 en 5 Jan. '50. 
2) Een dictaat over dit voor juristen, als voorbereiding voor de nmedicina forensis", 

dienende college is onder zijne papieren. Ik heb mijn ambtgenoot KnäMER ,'oor een on
derzoek naar DONDERS' colleges uit die jaren te danken. 

') Een groote gravure, GÖTHE voorstellende, hing in later iaren vlak boven zijn 
schrijftafel. 
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REINE en vooral SHAKESPEARE begrijpen, met OpzomlER 1) en DON
nERS sprekende over de letterkundige schoonheden dier groote 
modernen; daal' leefde hij met OPZOOMER den overgang van diens 
denkbeelden tot de w\jsbegeerte der ervaring mede 2); daar maakte 
hij aan de hand van DONDEHS en MUI,DER kennis met de hoofd
resultaten der physiologie, der scheikunde, der nieuwere natuur
wetenschap in het algemeen, met hare grootsche uitzichten in de 
toekomst, met de beloften van "waarheid", die "hare methode 
zou doen vinden" 3). Zijn op het werkelijke leven gerichte geest 
werd eindelijk een tijd lang geheel beheerscht. door MnL's tot z\in 
verstand sprekende geschriften, die zijn grooten aanleg voor de 
studie der staathuishoudkunde ontwikkelden. Zijne aanteekeuingen 
uit die jaren geven getuigenis van den ijver, waarmede hij zich 
ook aan deze studiën wijdde 4). 

Maar op den duur kon dit voortgezet studentenleven te Utrecht 
hem niet bevredigen. FRUIN gevoelde te veel neiging tot de 
praktijk om niet uit te zien naar eene geschikte gelegenheid om 
bij het Hooger Onderwijs op te treden, het liefst in de geschiede
nis, tot welk vak hij zich meer en meer geroepen voelde, omdat 
hij met OPZOOMER meende door de studie in dat vak en de 
opleiding van de jeugd tot de kennis, tot het begrijpen van haar 
eigen tijd naar zijne krachten te kunnen medewerken aan liet 
groote hervorlllingswerk, waartoe beiden hun tijd bestemd achten. 
En dan het liefst de "groote", de algemeene geschiedenis. In afwach
ting van zulk een post ontwikkelde hij Z\in geest in alle richtingen 
en gaf reeds blijken van zijne begaafdheid op historisch gebied door 
eene redevoering, den 15den Februari 1849 op aandrang zijner vrien
den gehouden in het Utrechtsche Leesl11useum 5), toen een der 
belangrijkste middelpunten van intellectueel leven in ons land. 

Het onderwerp dezer rede was eene wijsgeerig-historische verge
lijking tusschell zijn eigen tijd en dien van de Sophisten; het doel 
was de groote overeenkomst tusschen de beide tijdperken aan te 
wijzen op het voetspoor van COJ,ERIDG:g, wiens stelregel bij het 
schrijven van de hoofdartikels in de Morning Post deze was, dat 
de gebeurtenissen van den dag het best worden begrepen, wanneer 

') Vgl. VAN DER WIJCK, Opzoomer, blz. 7 vlg.: over OPZOOMER'S eerbied voor SHARE-
SPEAItE, GOETHE, HEINE, GEIBEL. 

') Ibid. blz .• 'i0 vlg. 
3) Ibid. blz. 52. 
') Vgl. BYVANCK in Gids van Maart 1899, blz. XVI. 
') Vgl. brieven aan J. A. FRUIN. December 1848, 16 Febr. 1849. 
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men ze vergelijkt met analoge gebeurtenissen van vroeger dagen. 
Het revolutioWtire karakter van den hem welbekenden tijd van 
Sophocles en Aristophanes, van rrb.ueydides en de Sophisten, scheen 
met dat van de jaren 1 S40/H in zulk een verband te staan: de 
losbandigheid, de anarchie op godsdienstig en algemeen zedelijk 
gebied, de willekeur der denkheelden in het staatkundige, ook in 
zijn dagen, zoudell den spreker met bange vrees ,TOor de toekomst 
vervullen, maar hij vertrouwt ten volle op "het vrije en algemeene 
onderzoek, dat de meeste jammeren, die wij te betreuren hebben, 
over ons heeft gebracht en ook alleen in staat is ze weer te ver
drijven en te vergoeden". "Hetzij het geloof, hetzij de wetenschap 
bestemd is om uit den strijd, dien z~i elkaar thans" om het bezit 
der toekomst "leveren, als overwinnaar op te treden", met zekerheid 
valt te 7Rggen, dat "geen dwang, geen aanmatiging doel zal treffen." 
Hij eindigt _. wij hooren er den jongen liberaal van .1848 in, 
het blijmoedig vertrouwen op de toovermaeht der vrijheid - met 
den uitroep: ,,'V eg dan met aUe palliatieven, met drukperswetten 
en verorderingen tegen de clubs: het vrije subjectieve denken alleen 
is lllagtig zichzelf te dooden en gezag uit beginselloosheid voort te 
b " rellgen. 

Deze rede toont aan, hoe FRUIN'S ernstiger historische studie 
is uitgegaan niet van kamergeleerde neigingen maar van de begeerte 
om het Rtaatkundige en maatschappelijke leven van den eigen 
tijd te leeren begrijpen. Vroeger had hij zich tot de geschiedenis 
aangetrokken gevoeld uit hetzij aangeboren hetzij door lectuur ont
stane en gevoede neiging tot ondeI"~oek van het verre verleden; 
thans had hem -- gelijk eenmaal RANKE in diens eigen jeugd 1) -_.

het belangwekkende werkelijke leven om hem heen gegrepen met 
vasten greep. Het zou hem niet spoedig loslaten. 

De hervorming van het gymnasium te Leiden, waar onder invloed 
van mannen als BAKE en GEEL, die met al hun behoudzucht toch 
niet blind waren voor de teekenen des tijds, aan de hedendaagsche 
talen en geschiedenis eene plaats was ingeruimd, had daar MATTHIAS 
DE VRIES als praeceptor in N ederlandsch en Geschiedenis doen 
optredel!. Toen DE VRIES in I8M) als hoogleeraar naar Groningen 
vertrok, wist RAKE, die aan FRUIN den wenk had gegeven te 
solliciteeren naar de betrekking, gesplitst in eene voor Neder
landsch en eene voor Geschiedenis, zijne benoeming voor de 

') V gJ. FRUJN, Lflopold von Ranke, in Gids 1886, I, blz. 459 vlg. 
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laatl'ite helft te bewerken, terw\il dc eerste aan Mr. L. PH. C. 
V AN DEN B}i~1.WH werd opgedragen 1). 

Zoo keerde FRUIN al:,; eerste praeceptor aan het gymnasium naar 
Leiden terug, waal' hij ook den ouden kring weder terugvond, 
zonder DE VRU,S IlIuar ver/lleerderd met KIEHT., VAN VLOTEN, 

V AN DEN HEHGH, veelbelovellde lllaUnell van verschillende begaafd
heid, hij wie de nieuwe praeceptor zich weldra aaIll'iloot; hij woonde 
met KIEm, Cll VAN V fm'EN zelts in éP.ll huis, het bekende" profes
soren huis" op de Breestraat. 

Z\ll1e betrekking aan het gyulIIasiullI beviel hem intussehen weldra 
maar half. Mct voldoelliJlg spreekt hij later 2) \'HII het "groote nut", 
dat hijzelf el' uit getrokken heeft, daar de tien jaren van zijn 
praeceptoraat zijn "lecljarcn als historicus" geweest zijlI. Met groot 
plichtbesef, woals wij vall een !lUW als FUUIN kUlIllelI verwachten, 
heeft hij :t,~ine taak aangevat en zijn onderwijs in de gesehiedenis 3) 

is ook - dat IIIHg ik op getuigellis "au sommige zUlle!' leerlingen 
wel verklarell -- voo!' de se!wol "nid zou der lIut geweest", gel~ik 
hij vertrouwde, maar de lust in het t~igenlijke schoolonderwijs heeft 
hem, geloof ik, steeds ontbroken. FIWI~ ging niet gemakkelijk om 
met de jeugd; ook van }H~ru gold, dat hU lIiet goed kon verkrop
pen "het beste Wilt hij wist" niet aan zijne hoorden, te kunnen 
mededeelen. En juist dat heste had hij hUil willen geven; juist 
daardoor had hij gehoopt mede te werkclI aan het groote werk 
van zijn tijd! Slechts enkele weer beg'ctafdeJl genoten van zijn veel
omvattende kennis in volle mate, als hij hUil des Zaterdagsavonds 
ten zijnent illwijdde in de werken van M ICIIELE'f en WAL'rJlJt fO\CO'1'T 

en WIt' onder de modeJ'lle schl'~ivers meer geschikt waren 
om jeugdige gemoederen met histol'isehen ûn te vervullen 4). 
Hij was JllaTlS en handig genoeg onl zijnen leerlingen de baas 
te blijven, maar meer dan eens komen in zijne brieven uitdruk
kingen van beredeneerde berusting voor in het lot, dat hem ver
oordeelt tot "opleiding van de weerbarstige jeugd", terwijl zoo vele 
zijner beste vriendelI zich mochtelI wijdcll aan het akademiseh 
onderwijs. 

') Vgl. BVVANCK in Gids van Maart 1899, bl? XVII. 
') Afschehlsrede, blz. 22. 
") Ook aardrijkskunde werd hem weldra toebedeeld, maar dit vak verafschuwde hij. 
') Mededeeling van den Inspecteur van den Waterstaat W. LEEMANS, oud-leerling. 

VaJl zijne vereering voor WALTllR SCOT'I' heb ik hem dikwijb hooren gt'tuigen. Vgl. 
ook BVVANCK in Gids van Maart 1899, blz. XVI. 

Jaarboek 1899. 8 
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Een groot geluk was het voor hem, dat zijn beminde "junior", 
zijn trouwe broeder JACQUES, die in Hi48 de Akademie was komen 
bezoeken, te LeidclI eellige jarcn lang ill nauwe vriendschap met 
hem samenleven kOIl. Ook .lAcQn~s, de "historische jurist", dien 
z\ln vriend lh~ PJNTO hier schetste 1), had CUli kraehtigen histori
sehen aanleg. Aandoenlijk is de liefde tusschen deze heide begaafde 
broeders, hoezeer zij ook in karakter verschilden. De stille, stroeve, 
nuchtere, bedachtzame, in zichzelf gekeerde, zich zelf beheersehende, 
,omzichtige HOllERT en de \l'oolijke, opelle, dichterl~ik a.angelegde, 
voortval'e)l(le JACQlES begrepen elkander volkomen, stOl'ttell hUllne 
harten voor elkander uit en leefden tot aan .lAcQrEs' te vroeg 
heengaan in 1 ~84 in volkomen harmonie, deelende in elkanders 
arbeid 2), in elkanders lief en leed. Naast de liefde tot zijlIe 
moeder is die tot dezell hl'Oeder voor FHn:x een hron va.n het 
reinste, het illlligste geuot geweest ell de herinlleriug aan wat 
die beid ell iu zijn leven hadden beteekend was hem tot in zijn 
laatste dagen iets heiligs, waarvan hij alleen tot zijne beste >vrien
den, en dali nog slechts somtijds, vrij uit placht te spreken, bevreesd 
als hij scheen voor elke mwe namaking, die dat heerlijke met 
onvoorzichtige hand zou kUl1lwn schell(leJI. lil die liefde kwam 
zijne, in tegenstelling tot het gewoonl\lk stroeve gelaat, zoo teedere 
ziel het schooJlst uit. W ie z~in leven beschl'~lft, kan en mag van 
haar niet geheel zwijgen, al wil hij ook van zijne zijde de heilig
heid van deze bali den des bloeds ten volle eer·biedigen. 

Het Leidsche leven beviel hem heter dan hij zieh aanvankelijk 
had voorgesteld. tI ij werd opgenomen in een door RAKE opge
richt "philologisch gellClschap", dat eens per llIaand placht te ver
gaderen en waartoe, blijkens de nog he waarde notulen, een aantal 
der voortreffelijkste jongere geleerden uit Leiden of daar tijdelijk 
gevestigd behoorden. Het had ten doel door onderlinge bespreking 
en voordrachten het "commune vinculum scientiarum" te versterken. 
FRUN ~was er weldra secretaris van en ondervond, dat met de 
genoemde jongeren en de besten der ouderen, vooral GHEL en BAKE, 
nieuw wetenschappelijk leven in de oude Akademiestad was geko
men, dat met SCHOJ,TEN, COBBT, KAlSER, J)OZY, VJSSERING, RIJKE, 

V}~'l'H, KIEm, aan het hoofd, de deftige maar "muffe geleerd-

1) Jaarb. Kon. Akad. 1885, blz. 6 en passim. 
') Tal van brieven getuigen hierva.n. Geen geschrift van eenige beteekenis verscheen 

van den een, zonder dat de a.nder ervan wist, ja zelfs er het zijne had toe bijgedragen, 
hetzti door hulp bii het verzamelen der bouwstof, hetzij door.gedachtenwisseling over de 
resultaten. 
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heid" del' dagen van SIEm\NBEEK zegevierend verdrollg. Ook zijne 
opneming in de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1851) 
deed hem veel genoegen. De omgang met oude en llieuwe vrien
den, het huiselijk verkeer bij velen, vooral bij VAN ASSEN, BAK);;, 
LUZAc, PI,UYGERS, RIJ u; en anderelI, hond hem steeds nauwer aan 
den Leidschen kring. De tijd, dien zijn ambt hem overliet, werd 
gewijd aan studie en gezellig verkeer, afgewisseld door talrijke 
reizen naar zijne moeder te Rotterdam. Een rijpe \Tlwht zijner 
studie, aanknoopende aan zijue vroegere "mythologisehe" periode, 
waarvan zij weder eigenlijk nog het slot geweest is gelijk zijne 
dissertatie die zijner Egyptische studiën, was zijne " Verhandeling 
over de Goden die in Griekenland en Italiö gelijkelijk vereerd 
werden" 1), een voor dien tijd uitJlemend gesehrift, dat volgens 
het (Jordeel vall verschillende deskulldigen, schoon wltuurlijk in 
sommige opzichtell verouderd, z\lne beteekenis nog niet heeft ver
loren: de schr~lvel' toonde door zijn op den voorgrond stellen 
der plaatselijke culten te gevoelen, r,egt eon hnlluer, "dat de 
sleutel der myt.hologie eigenlijk in de ellltllsge8chioden~s te Vlll

den is" 2). 

r'RVIN had altijd zekereJl aandrallg vall huiten Boodig om hem 
tot schrijven te hrellgen. Dat was geen hescheideuheid of heslui
teloosheid, IIlIal" lIIen wel eens JlIeeut. Verre WIJl dien. Het was 
zekere "hate of task \Vork", die 110111 "frolll his illfallcy upwards" 
bezielde 3). Hij was \'01 Yluige begeerte om te wetelI, om het 
onderwerp, waarmede zijll altijd werkzame geest zich bezig hield, 
te doorgronden; maar, wanneer hij dit doel eenmaal bereikt had, 
was voor hem "de aardigheid ,. er grootelldeels "af": hij was 
tevreden met het verkregeu inzicht eu gevoelde slechts weiuig 
behoefte 0111 dit inûcht ook b~j anderen illgang te doen vinden; 
zijne belangstelling iJl de zaak, hoe vurig ook, nam een einde. 
Zoo was het later, zoo was het reeds toen, en OpWOl\n~R kon in 
een zijner bl'Îeven van 1852 4) van het zooeven geuoemde geschrift 
spreken als vall het "derde dwangwel'k, dat uit (J1'ttUNS) handen is 
gekomen", de hoop uitdrukkend, "dat meermalen de gelegenheid 
(b'RUIN) noodza.ken (zou) voor den dag te schieten." Gelukkig 
behoefde die aandrang nooit zoo b~izonder sterk te zijn, maar 
noodig was h~l: ditmaal was het de nooM,akelijkheid om als .,eerste 

') Programma van het Gymnasium te Leiden, 1851/52.' 
') CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE in Museum VII, 96 vlg. 
') Aanteekening onder zijn papieren. 
') 19 Jan. 

8* 
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praeceptor" iets vall zijll haud ill het gynlllasiale Progrnmma te 
laten drukken, die hem aandreef. 

Maar zijne studiën bewogen zich reeds in de richting, die 
hij later met g\'ooter zelfbewustheid zon inslaan. l!'RUIN hegon zich 
toe te leggeIl op de geschiedenis des vaderlands, voorgelicht door 
den heiderelI fakkel, dien Ih.KHUIZI':N VAN DKN BRINK eenige jaren 
te vorml had onh,token, de man, aan wien hij naast OPZOOMER 

"voor (zijne) vOl'llling on bereken baar veel verschuldigd (is geweest") 1). 
Ook BAKHnzE~ mankte in t850 deel uit van deIl wetenschap

pelijkelI kring, waarin FRrIN zich bewoog. H~j woonde toen tijde
lijk amhteloo~ te Leiden en stond met den veel jongeren praeceptor 
op If.eer nielllhchappelijkell voet - de luidruchtige geniale lihertijn 
met den sti lle 11 , ordelijken werker, d(' ervaren ge~chiedvorseher met 
den veel helovenden beginner 2). 

De noodzakelijkheid 0111 hij eenigszins emstige studie der vader
landsche geschiedenis, die hij op het gymnasiullI doceerde, tot de bron
nen zelve terug te gaan hleek PIHlIN bij den inticmen omgang met 
R<\KHnzEN meel' en meel'. Ofschoon deze reeds spoedig Leiden 
verliet OJII als adjullet-archivari~ des Rijks onder lh .1oNHl'; in neu 
Haag op te treden, hield die persoonlijke betrekking niet op en 
FRUIN werd een der tronw~te hezoekers van het R~iksarchief, dat 
weldra dank zij HAKHnz]<~N's talentvolle leiding voor historisch 
onderzoek meel' en meer geopend werd 3). Het was vooral de 
tijd vall den 'I'achtigjarigen oorlog, die FRUIN begon aan te 
trekken, de t~id, waaraan ook HAKHl'1zEN zijne krachten wijdde 
en waaraan (iRm:N YAN PRINS'l'ERlm door de uitgave van de 
eerste deel en der "Archives de la Maison d'Orange-NassHll" nieuw 
leven had hijgezet. Hij lm; V AN l\I-ETEltl~N, HOR, HooF'!', leerde 
al lezende Spaanseh CIl ltaliaallsch om de in die talen geschreven 
bronnen te kUBnen verstaan en breidde zijn kennis naar alle ZIjden 
uit, niet het minst dool' de lezing va 11 RANKJ<;, waarmede hij in 
deze jaren begonnell is. 

Maar ook de zoo merkwaardige staatkunde van den dag 
hem nog steeds. De Coup d'état van 2 December 

boeide 
1851 

vervulde hem met diepe ergernUi en hij verweet OPZOOMER, die er 

') FIWIS, Bakhuizen v. d. Brink, in Gids 18RG, IV, blz. 440. 
') BYVASCK in Gids van Maart 1899, blz. IV. 
a) Het eerste spoor van FRUIN'S diepere bronnenstudie in onze geschiedenis vond ik 

in de notulen van bovengenoemd gezelschap 1855, waar een overzicht staat van de in 
het Rijksarchief aanwezige depêches der vreemde gezanten uit den Patriottentijd. Het 

. gezelschap is na de groote vacantie van dat jaar niet meer bijeengekomen. 
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kalmer onder was, diens "ultra-conservatisme", ja beschuldigde 
dezen zelfs "het malldel der vrijheid te hebben verlaten". En 
niet alleen de gebeurtenissen elders, maar nog meer die hier te 
lande, in de eerste plaat:-; de A prilheweging, moesten een over
tuigd libenutl eu vereerder vall THORBECKE als FRlJIN was ten zeerste 
verbitteren. Hij kon niet velen, dat Ol)ZOmn~R den leider, dien 
deze in zijn persoonlijkeu afkeer beschuldigde van onmatige eer
en zelfzucht, versmaadde, eB richtte meermalen heftige brieven 
daarover tot zijn ouden nieud, die heIII }lCt alltwoord niet schul
dig bleef 1). 

De ucderlaag van THORBECK1'; te Leiden ell elders bij de ver
kiezingen vall 1:-; j 3 griefde hem diep; 11 ij vreesde onder den 
indruk del' gebeurtenisselI van het voorjaar eB hij de bekende 
neigingen WllI V AN HALL met \'elen voor onze tlhwttlintltellillgcn, 
voor liet onderwijs, wor de godsdienstvrijheid niet het miust. 
Onder den drang der omstandighedell vormde zich, te LeidClI gè
l~jk in alldel'e steden - en hiel' zeker Biet het minst onder rl'HORBECKli;'S 
invloed - een liberale cluh, de"Zaterdagsche", waar behalve FRUN 
ook GOuDSl\IIT, VETH, Ih: FIU~l\mRY, RUKE, VI8S~jRTNH en ellkele 
andere liberalen geregeld samen kwamcn OUI de constitutioneele 
beginselcn te helpen verdedigen tegen de te wachten aanslagen der 
Grocnianen en cOllservatieven, die de overhand schenen te zullen 
verkrijgen. En FJWIN deed meer. Zijne studiën op het gebied 
van staatkunde en geschiedenis, Jllet lIame ook in de werken van 
STAHL en HAJ.I.ER, van Ih BONALD en llE MAls't'It}>:, hadden hem een 
diep inzicht geschonkell in de wordillg der denkbeelden van GIW1<:N 

en diens partijgellooten, die in den "Nederlauder" .i \list toen de 
vaan der antirevolutionaire beginselen 1100g in de lucht hieven. 
rregen die beginselen van "b~i belsch-histori:,;ch" staatsrecht, zooals 
]'RUIN ze betitelde, afkeerig van den HHalll van "antirevolutionai
ren", dien hij voor onlogisch, nog erger, voor opzettel~jke mislei
ding hield, schreef hij - ditmaal zonder aandrang zijner vrienden 
- zijne meesterlijke brochure: "Het antirevolutionaire staatsregt 
van mr. GROEN VAN PRINS'rERER ontvouwd en beoordeeld" 2). 

Met eene volheid van historisch-staatsrechtelijke kennis, welke voor 
hen, die den loop zijner ontwikkeling niet kenden, in den nog niet 
dertig-jarigen jongen man verbazend mocht heeten, door kracht van over
tuiging gedreven, stelde hij, verklaart hij op ironischen toon, samen 

1) 20, 22 Mei 1853. 
") Àmst. 1853. 
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een "hevattelijkcn eH korten katechismus vall het antirevolutionaire 
geloof, waarin de eenvoudige lezer, die tijd noch lust heeft om de 
volumineuse colleetie vall 1111'. UROJl:NS werken te bestudeel'en, de 
hoofdsolll :t.ij lier 'w~ishei(l bijeeu kan vindell." Hij beweert "VOO1'

l()()pi~ in deile hehoefte te (willen) voorzien, door het geven van 
een hek nopt overzicht de:' àntil'evolntiOllllail'e reehtzinlligheid, met 
eenige opmerkingen vall (hem) zelvell er bij. die den lezer ill het 
YOrmell vall CCII eigen ourdeel van dielIst mogen zijn." 

Het is hiel' Hiet de plaats Olll den gall~ vall dit meel' dan honderd 
bladzijden lallge betoog te volgelI ; ik lIIag volstaan met te zeggen, dat 
het IHtast lle oroellllres en artikelen van den Hotterdalllschen libe
raal YAN lb:EsE~IA het illvloedrijkste liberale ~esehrift dier dagen 
was. Op den felien aanval vol~de illtussehell spoedig pene krach
tige \erded igillg van de ilijde der tegenpartij, der .. N ederlall
derige vrielldell". :t.Ooals FRrJN ell de zijnen spottend plachten te 
zeggen, die kla.agden over den onhetaruelijkell toon van den jongen 
auteur. GROl':N zelf en Jlaa~t helll RO(,HUS~};:-; vatten herhaaldelijk 
de pen op. Eell tweede eyell omvangrijke brochure van FRUlN: 

"De ItlltirevolutionH ire he:t.waren vuu mr. GROEN VAN PRIN8TER}~R 

tegeJl onzen staat ell Ollze maatschappij overwogen", volgde in het 
voorjaar vall 1854, even meesterlijk van VOI'III en in antwoord op de 
verdediging der Groeniallen aantoonende, dat het niet juist was 
het liberalisme te dagteekenen VHU I 7 ~!) of het, zooals GROl';N en 
ROCHI'SSEN ook deden, af te leidelI vrUI HOFSSEAU, wiens stelsel juist 
"het tegenovergestelde" is; dat "lang voor ] 7)ooi H in Engeland en 
A.merica alle constitutionele leerstukkeIl heledell en betracht wer
den"; dat lIIen "de antirevolutie h~i JIlOlHle van ROCHlJSSI<lN nu 
liberaal liet spreken om weer b\i !tlldere olllstandigheden het tegen
deel te kunnen leeren "; enil. Hij eindigde dit betoog met een 
herinnering H.c'W 17lJ5, toen te midden van den te kWàder ure 
opgewekten fellen partijstrijd het vaderland was te gronde gegaan, 
en met een van vaderlandsliefde getuigende opwekking om "voor
zichtig te zijn voor de toekomst." 

In deze jaren nam naast de studie het staatkundig levelI ongetwij
feld een zeer groot deel van FRUIN'R werkkracht in beslag. Hij 
overlegde 1) met VAN REESEMA, die president was van de kies
vereeniging "Orde" te Rotterdam, over de bij de bestrijding der 
tegenpartij te volgen taktiek, over de door VAN DER LINDEN voorge
stelde samenwerking van de versehillende stedelijke clubs, eene 

') .FRVIN aan VAN REESEMA, 24 Jan. 1854. 
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"Liberale Unie" (luwt! lr/ leUte, over de dool' deu onkerkelijken 
FRl'IN gewantrouwde houding der min of Illeer liberale predikanten; 
hU verheugde zich V~tlI harte over de liberale zegepralen, was 
treurig gestemd over de talrijke nederlagen, o. a. te Leiden zelf, en 
ergerde ûch zeer aan het gemis flan goede krachtelI, vooral aan disc;
pline in de partij, die eigenlijk op 'I'HORBECKE alleen steunen kon 
maar diens straffe leiding niet altijd begeerde te volgen 1). 

Maar weldra begoll de storm, de "donderbui zonder blikselll
schichten" der ApriJbewegilJg, te luwen ook in zijn eigen gemoed, 
en !;'RPI:\ w~idde zich teil volle aan de studie der geschiedenis, 
die zijn levensstudie zou zijn. De ollllliskenbare lauwheid van 
het staatkundig leven in Nederland na 1853, in de jaren van 
fusie en confusie, die tusschen 1854 en I 8 (i! yerliepen, zal on
getw~ifeld tot. deze welldilJg in FnrIN'S werkz3.'lll1heid hebben 
medegewerkt. Alles te zamen maakte hem afkeerig van de staat
kundige loopballIl , die hem anders ougetwijfeld gewacht zon hebbClI. 

Voor onze wetenschap is dit een groot geluk geweest. Al bleef 
.FRl'IN de staatkundige ontwikkeling van zijn tijd en zijn land met 
belangstelling ga.deslaan, al gevoelde hij zich nog herhaaldelijk, tot 
in zijne laatste jaren toe, geroepen om zijne stem Z'il polilici8 te 
laten hooren, om zijn invloed ten dezen te doen gelden, hij heeft 
steeds geweigerd als kamerlid deel te nemen aan den politieken 
strijd: noch in de Herste noch in de 'fweede Kamer heeft. hij den 
hem ook na zijn aftreden als hoogleeraar nog herhaaldelijk aange
boden -zetel willen Ï1lllemen. Hij bleef belangstellend staatsbnrger, 
maar in de eerste plaats lllan van wetenschap. 

Er komt nog iets bij: FRUJN was te veel scepticus om staatsman 
te zijn. Zijn aard was niet die van een volgeling en voor een 
leider was h\i te weinig partijman. 'Vat zou h\i dan in de politiek 
hebben kunnen tot stand brengen? 

In een belangwekkenden brief aan VAN REESEMA 3), die hem 
had gekapitteld over zijne verklaring bij de aanvaarding van het 
hoogleeraarschap in 1860, dat hij zich "in het stille Leiden" 
voortaan geheel aan "de studie onzer geschiedenis" wilde wijden, 
waarop V AN REl<~SEMA smalend die geschiedenis "doode politiek" had 
genoemd, schreef hij, kenmerkend voor zijn denkwijze: "Gij hebt 
mij verkeerd begrepen - ik heb geen weerzin in de politiek ge
kregen en ik denk er niet aan mijne ooren te sluiten. voor het 

') Brieven van en aan VAN REESEMA, 1854/55. 
2) Gids 1867, III, blz. 286. 
3) 5 Maart 1860. 
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nieuws vall den dag. lutegendeel het a.alJZWlI vall al het gehaspel 
van N ederialId eu van Europa i,y IIlH een ,,"oIStel!!,," amusement. 

Maar ik heb Illaar geen lust 01ll m~izelf in dat gewoel te mengel!. 
Ik gevoel IJl ij 1100 wat als onze vriend Pendennis : ik zie hij de 
partij en bij de tegenpartij goed en kwaad ondel'eell gèlllengd en 
ik HIel lIl~i uiet geroepell voor eell van heide onvoorwaardelijk het 
humus aan te trekkt'll. De studie van de gesehiedellis heeft mij 
zeker iu die -- zal ik zeggell SCt'ptische - ;lCiging versterkt. Ik 
prefereer hOWII de hedendaagselte hartstoehtelijke politiek de kalme 
politiek Vlm het verleden - die gij teIl onrechte doode politiek 
noemt. Ware zij dood - ik liet ze begravell. Maar z~i leeft nog 
voor eeu ieder die Illaar het goede oog heeft om haar mee te he
SdlOllWCIl. J let is er met' als llIet de PO(;zy: doode POt;zy en doode 
histone boezemen walgillg ill. Maar' als z\i leven ell hezield zijn, 
hebben zij iets aantrekkelijks dat de werkelijkheid mist. Bovendien 
de gesehiedellis behaagt 111 ij vooral, omdat zij lIiet uitsluitü1ld poli
tiek is. Uodsdienst, philosophit·, heschaving, Illaterieele ontwikkeling 
behool"ell tot den kring der historie. l~n die gedeelten zijn niet 
de minst aantrekkelij ke." 

l<'RUN wa.'5 nooit eell kamergeleerde, een die, gebogen over zijne 
vergeelde papieren, zich verdiept in de studie, liefst geheel huiten het 
Illaatschappelijke levelI om hem heell. "Gij heht volmaakt gelijk," 
- sehrijft hU verder iJl dic\l lJelallgrijken hrief - "dat die zich opsluit 
in zij 11 studeel'kamur \liet dengt voor historicus. "\V\i zie\l het aan 
de meeste Duitsehers. Tk heli voor (le Eugelsehc school en MACAllT,AY 
heeft, !liet ZO!l(Je!" reden, de voortrefitllijkheid Vatl GIBBON gedeel
telijk aan zijne ondervinding aJs staatsman ell militair toegeschreven." 
Zoo spreekt hU ook later vau den " heoefenaar der geschie
denis, die hetgeeu in zijn tijd gebeurt, als ollafseheidelijk verbon
den nan hetgeen vroeger gebeurd is, binnen den kring zijner 
beschouwingen opuecmt," zich "opgewekt" gevoelend "om de 
quaestie van den dag door het licht' der geschiedenis te laten be
schijnen" 1). 

In dien geest werkte hij sedert 1855 voort, zijn ambCmet ijver 
vervullend, studeerend thuis en in Den Haag, lezend in allerlei 
boeken van historisch en aa,rd, r..oowel over Nederlandsche;-als 
algemeene geschiedenis, vooral in RANKE, WIens voornaamste 
werken hij in dien tijd bestudeerde 2), stof vef'lamelend voor het 

') Het Geloof aan wonderen, GiM 1866,~II, blz., 29. 
') De invloed van RANKE op FRUIN wordt echter bii:BYVANCK, Gids van Maart 1899, 

blz. XXI veel te hoog geschat. V gl. ook BYVANCK, Gids van April 1899, blz. XIII.: 
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schoone werk, dat het eerst iu het Leidsclw gyllluasium-pl'ogramnw 
voor 1857 /~ verscheen, de ,,'riell jaren uit den Tachtigjarigen 

I 0''' oor Oe> • 

Ik behoef hier niet uitvoerig te beschrijven, welk eell invloed dit bock, 
thans reeds in de vijfde uitgave verscheneu, op de heschouwing onzer 
geschiedcnis heeft gehad. Voor het eerst ten OllzelJt werd aaIl de eco
nomische toestanden, aan de olltwikkeling vall handel ell zeevaart vooral, 
eene ruime plaats ollder de oorzaken vau geschiedkundige feiten 
iugeruimd; Îu ua vo!ging vall BAKH nZII,~ cu Cl IWEN werd ten volle 
rekening gehouden lIIet godsdienstige, met geestelijke invloeden in het 
Illgemeell.Eveu vool"trefiel~ik vau vorm als V1I11 iuhoud, t-icherpe 
kritiek parend !HIII ouovertrofië:H1 hd(lerheid, volkolllCll volledig 1), 

onpartijdig het goed en lIet kwaad tegell elkander wikkend ell 
wegend, waml vaderlauuseh geûlltl ell toeh bill\jk iu liet oordeel 
over den laudwijand, op llIeesterlijke wijze een beeld gerend mll 

persollell en toct-itandell, soms kallll de kronkelelJ(lc paden der diplo
matie volgend, dan met v(;lkOllleJl Illenschellkeuuit-i de stoffelijke 
invloeden schildereud, die de sHlIlelllevillg beheersehell, dau weder 
de innigste roerselen der lIlClIRchelijke ziel uHspeurend, spant dit 
heerl~ike boek zOllder eelligeu twijfel de krooll onder de historische 
geschriftelI teil Ollzeut van vroeger cu later t~id. Het trok dan 
ook Rallt-itonds de aaudat:llt vall ieder, die zich hier te la.nde met 
de beoefening der geschiedellis bezig hield, en vond ou verdeelden lof. 

De _e\'cnzecr voortreffClijke studie in populairelI vorm: "Hugo 
de Groot en Maria VHIl Heigershergh", die de Gids VHn 1 SGS 
bracht., toonde aJldere ûjdeu van des t-iclmj vers buiteugeuwen talent, 
vooral de trefiende zielkundige ontledi,lIg vall karakters en ge\'oelens, en 
deed de overtuigillg vestigelI, dat hij de aallgewczen lUHU was om 
de beoefening onzer vaderlandt;nhe geschiedenis in Hlldere bunen te 
leideu. Een nieuw bew~is daarvoor werd geleverd in de voortref
fel,jke reeks vall Gidsartikeleu, in H15H eu HH::iO ouder den titel: 
"Het Voorspel van- deu bO-jarigen oorlog" verschenen, waar op 
het voetspoor van BAKHUIZEN, GROEN en anderen lllet oIlyergelijke
lijke kennis van broIlnen en literatuur, met fijne kritiek en groot 
talent van voorstelling de ware oorsprong del' troebelen werd 
uiteengezet, het aandeel en de drijfveeren van volk en adel in den 
strijd nal~wkeurig werden omschreven. 

Onze Akademie verkoos hem dan ook reeds iu het voorjaar van 

1) Hij had werkelijk nal de verhalen en bescheiden", dil' hij nvoor dat tijdvak mach. 
tig kon worden", gelezen. V gl. Gids, 1867, lIl, blz. 283. 
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IS 5 9 tot haal' llleuelid, in het najaar deed dit ook de Historische 
COlllmissie van de Maatschappij der Kederlaudschcl.etterkundc, 
eu weldra blekelI alle deskundigelI het eens te ZUil, dat niemand 
anders dan PRON de lil at I was voor den afzonderlijken leerstoel 
voor vadel'lal\(lsehe gesehiedcnis, waarvan 111 den laatsten tijd 
sprake was geweest. 

Reeds vl'Oeger had lIIen voor eene hoogleeraal'splaats op hem 
gelet. OPZOOMER had hem herhaaldel~ik de opnllging van den Olulen 
hoogleeraal' V!"SCHEH te Utrecht vool'ge.,;piegeld, te Groningell was 
HEeKEH. t(~n ~·;l()tte dool' plaatselijke invloedcn hoven hem verkozen 
voor het professoraat voor algemeene gesehiedenis. Nog den 31 
Maart I ~5H had j-'RUIN op aansporing VaII zijn \Tiend OI'ZüOMEIt Illet 
het oog op kansen te rtrecht. wederom eene lezing gehoudcn in het 
Vtl'echtsehe Leeslllusculll, ditlllaal over liet begrip "algenwcne geschie
denis", {'ene lezing, die, zoo "cosmopolitiseh" als z~i den vaderlander 
VREEIH~ scheen 1), thans nog levendig bij een, die haal' aanhoorde, 
in herinnering is gebleven, ook wegens het daarin op den voorgrond 
tredende streven om zieh "vall het bijzondere en ondergeschikte 
tot het algemeene en groote te verhefifm". Niets was er ook nu 
op gevolgd. Moedeloos, ook onder den indruk Van de gebeurte
nissen iJl Europa, die opnieuw storIll speld ell , schreef hij reeds in 
18 ij 8 aan z\ln broeder 2): "ik weet dat al die vool'Uitzichten niets 
beduiden." Maar juist twee dagen later deelde zijn trouwe vriend 
DJ<; VRIES hem betere berichten mede, en al moest het nog langer 
dan een jaar dure 11 , eer die werkelijkheid werden, hij riep thans 
met blijde verwaehting uit: "Gij weet waarmee ik ten laatste nog 
slagen zal. Wees even vertrouwend op de toekomst en op uwe 
krachten" il). 

Nog ging de jongere broeder, die in 185Uhoogleeraar te 
Utrecht werd, hem voor, maar nu kwam ook zijn beurt. 

In lH53 was lh VRIES als hoogleeraar in de Nederlandsche 
taal en vaderlandsche geschiedenis van Groningen naar Leiden 
verplaatst, maar de dubbele taak, die hem ook te Groningen zeer 
had gedrukt, viel hem te Leiden weldra al t.e zwaar. Hij wenschte 
zich geheel aan zijne taalkundige studiën te kunnen wijden, 
ten einde deze op het voorbeeld der GRIMMS ook hier op nieuwe 

') G. W. YREEDE aan 1<'RUlN, 11 Jnli 1860. 
') 13 Oct. 1858. 
I) 15 Oct. 1858. 



- 24 -

leest te kuullen schoeien, en deed reeds in 185 [) lJloeite Olll Hlet 

hulp van BAKH lTlEN VAl' DEN BRINK, dien hij naast zich begeerde 
te zien, van de Regeering eene splitsillg te verkrijgen. Dit gelukte 
niet: BAKHPIZl~N zelf, z~jn gaven niet miskcnnend 1), bleef liever 
aan het archief dali hoogleeraar te ilijn; JONCKRLOE'l', Ih~ VRIES' 

opvolger te Groningen en door dezen toen voor dÜH llieuwen post 
aanbevolen, werd door BAKHUIZEN voor OIlgcsehikt gehouden. Nu 
I~RFIN echter was opgetreden, vervielen aanstonds BAKHnzEN's 
bezwareJl. Door dezen, LrzAc eu andere invloedrijke personen, ook 
door GROEN, die de politiek wist te vergeten, gesteund, wist lh: 
V RIES op de hegl'Ooting voor 1 i'i (jO de splitsing van ilijll pl'Ofesso
raat te verkrijgen; ,1 ONCKHLOE'l', die nog lang gehoopt had het hern 
weinig aangename (honingelI te mogen vaarwel ileggell en zich in 
den laatsten t.ijd met ijver op geseJliedellis had toegelegd, gaf de 
zaak op; "staatkundige" l~e\f,waren, die ook toen, helaas, bij benoe
ming vall professoren soms golden, ,,'erden opgeheven; FRUl'\" werd 
op voordracht del' Faculteit door Curatoren aanbevolen en III 

Februari 18GO benoemd 2). 

Hoe gelukkig was h~j, toen bet bericht hem bereikte ell hij het 
aan zijne geliefde moeder kon overbrengen. Maar hij vatte ilijn 
geluk toch ook op als een bewijs van erkenning zijner talenten. 
FRUIN wist wat hij beteekende, ell begeerde te staan op de plaats, 
die hem nl1<"'1r zijne overtuiging toekwam. Verre van alle aanmati
ging of zeI foversch att.ing , kOl I 11\; moeilijk duIdelI, dat anderen voor
gingen, waar hij naar zijne overtuiging meende te moeten voorgaan. 
Hij lmd, als vele krachtige naturen, een krachtig ontwikkeld zelf
bewustzijn, welks soms wat forsche uitingen hij tegenover de wereld 
in den regel in toom wist te houden gelijk hij in den regel meester 
was van zichzelveu el! zich zelden tot toorn liet verleiden. Krachtig, 
vast van overtuiging, zag hij ook gaarne, dat anderen die over
tuiging deelden, en, waal' dit niet kon, was hij niet spoedig bereid 
de zijne op te geven. Daardoor juist was zijn veelgeprezen 
onpartijdigheid een zijner bewonderenswaardigste eigenschappen, 
omdat zij verkregen was door langdurige oefening en zelfbeheersching, 
door overwinning van eigen lleigingen en gemoedsbewegingen. Daar-

') Vgl. FRUIN, Bakhuizen van den Brink, Gids 1886, IV, blz. 429. 
') Vgl. over deze toedracht: R. FRUIN aan J. A. FRUIN, 15 Oct. 1858. Dat BAK' 

HUIZEN F. bij de zaak van dit professoraat "in de wielen reed" was een praatje, dat zijn 
aanleiding vond in de onderhandelingen van omstreeks 1855. Vgl. o. a. V AN VLOTEN aan 
FRUIN, 2 Febr. 1860. De geheele episode wordt bij BYVANCK, Gids van ApriJ 1899, 
blz. VIII vlg. verkeerd voorgesteld, wat dezen schrijver intusschen later ook is geble
ken (vgl. Naschrift op de serie artikelen in Gids van Aug. 1899). 
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door ouk \'ert'ehilde zij teu eeuellllluie vall de feitelijk olllnogelijké 
absolute unpartijdigheid, "die 7.Îeh inheeldt, dat, zooals de schrijver 
het opvat, ieder eerlijk IIltlll liet opvatten moet," 1), die zieh \'olkomen 
onbevangen waant, ab van de karakterlooze ollversclrilligheid, van 
de onmannelijke halfheid, van de ziellooze slapheid van oordeel, die 
onvriendelijke hitiek of verkeerd inzielIt haar en hem t'OllIS heeft \'er-' 
weten 2). Zij sproot hij hem tevens voort uit eell diep wijsgeerig inzicht 
in de ment'chelijke lIeigingen, overtuigd .al:,; hij was, dat "ieder onzer, 
die zieh zelf keut, zal moeten bekellnen, dat hij niet uitsluitend door 
de wetten del' logiea, dat hij zonder het te willen ook door zijne 
neigingen en \'oorool'deeleu bij het redeJweJ'ell eu trekken nUl ge
volgen geleid wordt." Daartegen was hij, naar zijn eigeu voor
schrift, steeds "zooveel mogelijk op zijIIe hoede" en wensdlte "jegens 
de tegenpartij dezelfdt~ toegeeflijkheid hetmehtclI, die wij weder
keerig behoevell" 3) . 

. luist in dit opzicht kwam zijn geest weder overeen met dien 
yan LIWPOLD vo~ HA~KE, welken voortreftèlijken geschiedsehr~iver 

hij dan ook met ongewone warmte vereerde. In H ANKE, wiens wer
ken h~j steeds las en herlas, wiens" Weltgesehichte" hij bewondel'de, 
al had hij el' liever den titel vau "geschiedenis der menschheid" 4) 
aan gegeven, wiens levensgesehiedenis en brieven hij met onver
deelde belangstelling bestudeerde, zag h~j het onvolprezen voorbeeld 
van die "onpal'tijdigheid," die voor hem "het hoogste (was) wat 
men voor het leven nUl de gesehiedenis wenschcn kan, dat zij aan 
hare heoefellaars zulk een gematigd en verdraagzaaJII oordeelen, zulk 
een billijk erkennen van al wat goed iR, eigen maakt" 5). RHAKI<:

SPEARl'; 6), "d(~ lllall lIIet duizend geesten", die het" praktiRch leven", 
"het wijsgeerig twijfelen", "den hartstocht", "de berekening der men
schen" ons ontvou wt in de heerlijkheid zijner kunst, moeht FRUIN'S ideaal 
zijn voor de 0 p vat t i 11 g van den gesehiedschrijver, in RANK}; vond hij 
vroeger en later zijn gallsehe ideaal in zeer hooge mate verwezenlijkt en 
gelukkig prees hij de natie, "die zulk een auteur, door niemand in om
vang van kennis, noch in gave van voorstelling geëvenaard en bezield 

') Gids Ui67, lIl, blz. 297. 
') V gl. vooral de afkeurende kritiek door een anoniem beoordeelaar - zooals later 

tot zijn diepe ergernis bleek, zijn vriend OLiVIER - in den Ned. Speet. van 1860, 
blz. 354 vlg. geplaatst. 

a) Gids 1867, lIl, blz. 295. 
') Aanteekcniug onder FRUIN'S papieren. 
$J De onpartijdigheid van den geschied~cbrii"er, blz. 24 vlg . 
• ) Ibid. blz. 18 vlg. 
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met denzelfden geest, waarvan de natie doordrongen is, heeft mogen 
behouden tot op een ouderdom, die buiten de lIlenschelijke bere
kening valt" 1). 

Aan " De onpartijdigheid van den geschiedschrijver", waarop hij 
ook in zijn laatste Utrechtsche lezing had gewezen, wijdde hij de 
meesterlijke redevoering 2), waarmede h\i den pIef} .Juni 1860 zijn 
professoraat aanvR.:'lrdde. 

Welsprekend was :FRVIN niet in den waren zill des woords. 
Zijn woorden sleepten den hoorder niet mede noch boeiden door 
kleur of door kracht van dictie; zijne stem klonk dikwijls onzuiver. 
Rustig placht de woordenstroom van ûjne lippen te vloeien, regel
matig, zonder oratorische verheffing en met de hoedanigheden, die 
z~ille uitingen vooral kenmel'kten: bedaehtzaam overleg, geregeld, 
methodisch denken, ollnavolgbare helderheid, logische gevolgtrek
king. FIWIN sprak minder tot het gemoed dan tot het verstand, 
maar dit laatste in die mate, dat hijna alt\id de hoorder onder de 
bekoring kwam WHI zijne klare uiteenzetting, zijn zeldzaalll intel
lect, gevoe(l door volledige kenllis vfln z~in onderwerp. 

Met volkomen eerlijkheid C1I groote zelfkCllllis heeft hij dit alles 
doen gevoelen in de tt'efitmde parallel, die hij in zijne Afscheids
rede tusschen zijn olHlerw\is en dat van zijn vriend lh: VRIES heeft 
getrokken 3), tusschel1 zijn kritisehe kalmte (,,1 am nothing if not criti
eal") en den geestdriftigen aard van den vlll'igen taalkenner en rede
naar. FUPl]li ,vas niet de man om jonge pa,; aangekomen Rtndentcn op 
propaedeutische colleges te hezielen; oudere reed!'; min of meer 
wetenschappelijk voorbereide litteratoren en juristen waren de leer
lingen, die hij zieh voorstelde. Een klein getal hunner, tien, twin
tig, dertig op zijn hoogst, plaeht zijn colleges te volgeu, maar, 
met alle hewondering voor het voortreffelijke onderwijs, gevoel
den de meesten zich niet perso(}nl~ik aangetrokken tot den hoog
leeraar, wiens koele terughouding, wiens reusachtige geleerdheid 
hun zekeren schroom inboezemde, diell slecht,; een zeer enkele kon 

1) Gids 1886, Leopold von Ranke, blz. 16. 
') BVVANCK, Gids van April 1899, bI. X, noemt ze het "grove, droge vat", waarin FRUIN 

"het beste van zijn ziel" legde. Ik llleen hier in appreciatie te mogen verschillen: de 
llleer dan zonderlinge wijze, waarop de redevoering - en deze niet alleen - door dien 
schrijver wordt behandeld, blijve hier verder onbeFproken. 

3) Blz. 2415. Het beste getuigenis van dit verschil geeft naast de rede, waarmede 
FRUIN zijne lessen in Sept. 1860 opende, die, welk" DE VRIES den 26stcn der maand 
bij de opening zijner lessen hield. De welwillendheid van dr. S. G. DE VRIES ver_ 
schafte mij de gelegenheid deze nog niet uitgegeven rede met die van FRUIN te ver
gelijken. 
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overwmnen. }'RTIN zelf had niet veel ilIusiën heÜ'effende het 
"historisch bloed" in "studenten-aderen" en klaagde dikwijls over 
het ontbreken der "vanzelfheid" bij zijne toehoorders, onder 
wie slechts weinigen hem schenen "gave van voorstellen met slag 
van onderzoeken te combilleeren" 1). Eerst wanneer l'RUIN door 
persoonlijke kennismaking overtuigd was geworden van den wezen
lijk wetenschappelijken zin van dengene, die zich tot hem begaf, 
eerst dan liet hij zijne terughouding varen, lllaar dan ook toonde 
hij zich een vriend, wiens hulp eu steun niet eens behoefde te 
worden ingeroepen, waar men hem lwodig had, maar zich van zelf 
aanbood. 

Zoo heeft 11\1 verseheidellc geschiedkundigen gevormd, die, aan 
inrichtillgell va 11 onderwijs of aall archieven geplaatst, in zij n geest 
de hcoefenillg der gesehiedenis ten onzent hebben helpen leiden, 
al liet llij hen hun eigen weg hewandelen. A1Hleren hebben in hun 
maatschappelijk leven hun voordeel gedaan met de lessen in histo
risch inzicht, in zijne eolleges opgenomen, en denkeu met groote 
dankhaurlleid lUllI z~jl1 voortreffelijk onderwijs. Eene "sehool" heeft 
.PRHN niet gesticht en niet willen stichtelI IlIaal' toen h~j in Juni 
18 DJ mij "den liehtenden fakkel" del' wetellschap overgaf, kon 
hij' spreken VHn cene hl'eede schare van )'Olwcren" die hij' 

t ". e ' t 

had doordrongen van dit echt wetenschappelijke beginsel, door 
hem steeds zijnen leerlingelI voorgehouden: "dat zij niets afgedaan 
mochten nehten 1':00 lang el' nog iets na te gaan over bleef" 2), 

overeenkomstig het gezegde van Lodew~ik Xl V, dat tot voortdu
rende studie aanspoort: ., tout homilie mal inforlllp ne peut s' em
pêcher de mal raiSOliller" 3). 

Herhaaldelijk heeft h~i, vooral in de eerste helft van ûjn professoraat, 
bij de jaarlijksche opening zijner lessen op het einde van September 
tot z~j ne leerlingen gesproken over de algemeene beginselen, waar
van hij bij zi.;n onderw~is uitging, waarvan iedere akademische 
studie diende uit te gaan. Met kracht hestreed hij bij die gele
genheden telkens weder de opvatting alsof de Universiteit in de 
eerste plaats had op te leiden, "af te riehten", voor de praktijk, 
voor een beroep, daartegenover stellende de opvatting, dat zij moet 
dienen om op te wekken tot zelfstandige studie, tot eigell onder
zoek volgens "behoorlijk hepJ'oefde" of "nieuw gezoehte methode" 

I) Aan mij, 27 Oct 1889. 
') ]1'RUIN aan KNOOP, 9 Juni 1887. 
') I'lATNTE BEIJVE, LlIlItl.is V, p. 259. Uit FRIJIN'S sprellkenverzameling. 
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en op een breeden grondslag van kennis. En wat zijn eigen vak aan
ging, nadrukkelijk hield hij zijnen studenten de beginselen voor, die 
h\i zelf steeds voor oogen hield: "het historisch onderzoek wordt 
gevorderd door den geest der eeuw, door de behoefte van deu 
tijd" en· "de staatsburger mag niet verzuimen den toestand van volken 
staat in z~in wording na te gaan", want "de geschiedenis hergeeft 
ons het verledene en voegt aan ons hestaan dat onzer vaderen toe." 
"vVauueer wij het voorgeslacht juist hebben leeren kennen, kennen eu 
begr\ipen wij ons zelf beter;" "de historie is de leermeesteres des levens, 
mits men haar met ernst en toew~iding heeft leeren onder,weken". 
Zoo sprak hij op zijn eerste college, zoo legde hij in menig jeug
dig gemoed de zaden van wetenschappel~ik onderzoek en vader
landsliefde tevells, w~}zend op de groote heteekenis dezer studiën 
aangaande het verleden der menscheu, die OIIS ziju Yoorgegaa.ll op 
onzen geboortegrond, voor het tegenwoordige, voor de toekolllst van 
het dierbare vaderland. 

FR VIN'S opvatting van dp studie der geschiedellis en hare be
teekenis voor de menschheid kan het best gekeild worden, behalve 
uit deze openingstoesprakeJl uit zijne drie groote redevoeringen: de 
reeds genoemde inaugureele oratie: ,,])e onpartijdigheid van den 
geschiedschrijver" (I 8 ()()), de reetorale redevoering: "Over de plaats, 
die de Geschiedenis in den kring der wetensehappen inneemt" 
(1878), en de "Afscheidsrede" (1804). Handelt hij in de eerste 
vooral over. de onpartijdigheid, de tweede wijst zijn sta.ndpunt aan 
te midden der richtingen, die in dit veld van studie zijn op te 
merken. Niet "la grande histoire", hetzij "politique" zooals die 
van MAC.~ UI,A Y, hetzij "politiq ue et militaire" zooals die van vele Fran
sche geschiedschrijvers, noch BUCKT~E'S positivistische methode van 
onderzoek en behandelillg trok hem aan. Zijne opvatting omtrent 
"de taak en de roeping der historie" was deze: "zij kan geen 
andere zijn dan de wording der hedendaagsche begrippen op staat
kundig en maatschappelijk gebied, van de vroegste tijden af aan, te 
onderzoeken en te beschrijven", want de geschiedenis is "de weten
schap der wording van het bestaande." 1) En terwijl RANKE tot het 
einde toe hem een uitnemend voorbeeld bleef van een geschied
schrijver voor den tijd, waarin hij leefde, week FRUIN iu de theo
rie zoowel als in de praktijk steeds meer van hem af. Waar RANKE 

aan de geschiedenis de taak stelde in de eerste plaats te onder
zoeken "wie es recht eigelltlich gewe8en", stond }i'RllIN ten slotte 

1) Jaarboek der Rijksuuiversiteit te Leiden. 1877/8, Llz. 67 en 69. 
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nader hij hen, die in de (~er8te plaats vragen: "hoe het tegen WOOl'

dige uit het verleden is /leIOO1"dell", eeue richting die in onze dagen 
steeds llIeer veld wint. 'r e II slo t t e, want ook bij hem valt zekere 
ontwikkeling in zijlIe denkbeeldelI llatuurlijk niet te ontkennen. 
Al mag men in het algemeen zeggen, dat de zes-en-dertigjarige 
hoogleeraar reeds bij z~in optreden was die hij op de middag
hoogte van Z\ill wetenschappelijk leven is gebleven, ook bij hem 
zijll zekere zijden van zijn htlent, met name op het gebied 
van taal en recht, eerst later tot volle rijpheid gekomen. Maar 
dit neemt lliet weg, dat de l\il1 zijner werkzaamheid, zijner 
methode reeds lil I f.\()O duidelijk is getrokken en weinig meer is 
gewijzigd. 

FRUJN gaf tweeërlei eolleges: het eelle llleer algemeen, eene 
kortere of langere periode onzer geschiedenis behandelend met 
voortdurende verwijzing naar hrollnen en literatuur iJl geregeld 
sallJelihallgelld verhaal; het andere zieh meer in het h\lzonder op 
het terrein der 1\ ederIaJldsehe staatsinstellingelI hewegend, in den 
vorm van een dietaat met nadere vrije uiteenzetting van de gedic
teerde paragrafen -- het eerste voor in de vaderlandsehe geschiedenis 
helallgstellemle studellten in het algemeelI ; het laatste vooral voor 
" meergevorderde" juristelI cn historiei bestemd. 

Wat het eer4e college betreft, hij placht in vijf of zes jarell de 
:\ederlandsehe gesehiedenis te doorloopen, vall het optreden del' 

. Bourgolldisdw dynastie ten onzent op het einde der 14" eeuw tot 
den val der Republiek in 17!l5. Wat Cl' vóór de dagen der 
Bourgondische vorsten gebeurd was, aehtte hij voor samen haugende 
behandeling ollgesehikt, ja mmwelijks VOOl' behandeling vathaar. 
Hij bewoog zieh ongaarne te midden yan de onzekerheid, de frag
melltal'Ïsehe overlevering der oudere periode, Hij meende, dat men 
bij het hesdu'ijven van de geschiedenis der Nederlanden het best 
deed met uit te gaall vall den Bourgondischen tijd, waarin de 
"middelpulltzoekende knwht" 1) in ollze geschiedenis sterk op den 
voorgrolld treedt, en den vroegeren daarb~i slechts straalsgewijze
zoouis 1I\i plaeht te zeggeu - in herinnering te brengen, van een 
bepaald punt teruggaa,llde tot Vl'Oegi~\'e toestanden en gebeurte
nissen vóór' dien der Bourgondische landsheeren.Ell om een 
dergel~jke rcdcll hewoog Fumx zieh 'niet gaarne buiten de 

') Vgl. Verspreide Geschriften, I, hlz. 26 vlg. 
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grens van den "voor goed vervlogen tnsschentijd" 1) der Hepubliek, 
die naa,r zijne indeeling de tweede periode van om~e geschiedenis 
vulde, d. i. op het gebied van het "derde tijdvak" onze geschiedenis, 
dat der "nien were monarchie." Eeu enkele maal heeft h~i in zij lIe 
geschriften gehandeld over de periode 17 95~-~ 1813, maar op zijne 
colleges ging hij met uitzondering van één jaar, toen hij den tijd 
na '95 behandelde, nooit verder dan tot den val der Republiek: wat 
later volgde, scheen hem, hoe belallgrijk ook, "bij gebrek aan 
gegevens" voor zuiver wetenschappelijk onderzoek nog niet rijp -- en 
een ander punt van uitgang kwam, meende hij, op zijne colleges 
niet te pas. "Bloot refeeren" behaagde hem niet en "voor dien 
tijd zit er niet veel anders op" 2). Vooral ter wille van de diplo
matieke examens, die hij jaren achtereen hielp afnemen, gaf hij 
zich intusschen veel moeite om ook onze latere geschiedenis in 
bijzonderheden te leeren kennen. Eens zelfs is hij begonnen 
zich voor een "refereerend" college over dien uieuwen tijd voor 
te bereiden, maar tot uitvoering is dit plan niet gekomen. 

Dezelfde indeeling paste hij ook toe op zijn college over onze staats
instellingen: hij begon met den bloeitijd der Bourgondische periode, 
den tijd der "sterke regeering" van Karel V, en eindigde wc ~lerom 
met 1795, zijne stof in een viertal afdeelingen verdeelend. 

Over deze onderwerpen sprak hij jaar in, jaar uit tot zijn gehoor, 
altijd op dezelfde rustige wijze, voortdurend op de hoogte van de 
vorderingen. der wetenschap, zelden of nooit genoodzaakt om vroe
gere meeningen te herroepen, bij zijne leerlingen vertrouwen wek
kend in de juistheid zijner bescholl wingen, de zuiverheid zijner 
redeneering, de onpartijdigheid en scherpte zijner methode. 

Werkte FRVIN zoo te midden van zijue leerlingen aan de Uni
ven:.iteit, die hem dierbaar was, hij zorgde ook met warmte voor 
hare geestelijke en stoffelijke belangen in het algemeen. Bij de 
herziening der Wet op het Hooger Onderwijs in 1876 trachtte hij 
HEBMsKERK's ontwerp van den geest van nauwkeurige, alles omvat
tende reglementeering, van de examen-aanhidding, die het ken
merkte, temg te brengen tot die ruimere wetenschappelijke opvat
ting, die hij in de oude regeling van 1815 met al hare gehreken 
zoozeer waardeerde 3). Vooral voor de opleiding van geschiedkun
digen trachtte hij - helaas te vergeefs - in overleg met zijne 
amhtgenooten eene doeltreffende regeling te verkrijgen door de 

I) Ibid. blz. 46. 
") Aan mij, 1 Dec. 1887. 
") Vgl. Jaarboek der Rijksuniversiteit te Leiden, 1877[8, blz. 36 vlg. 

Jaarboek 1899. 9 
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instelling te vragen van een afzonderlijk doctomat voor geschiede
nis als het einde eeuer op breed opgevatte juridische of wel 
letterkundige voorstudie gegronde beoefening der geschiedenis. 
Het mocht niet baten: de exalllcnzueht wen] tot het uiterste gehu 1-
digd en het in de oude \,!Jet overheerschelHle beginsel van vrijheid 
door dat van dwang vervangen; de "student in de historie" behield 
alleen -- zeide hij met bittere ironie - de keuze "met welk blok 
aan het been hij lHmr zijn doel wilde jagen", en met "schralen 
dank" begroette hij de nieuwe wet. Hij was geroepen ouder hare 
werking het eerste, een bij de onzekerheid van sommige nieuwe 
bepalingen buitengewoon moeilijk rectoraat te bekleeden ; hij deed 
het tot volkomen voldoening zijner ambtgenooten. Als Rector 
moest hij toen namens Leiden de jonge Universiteit vun Amster
dam bij hare geboorte begroeten, tegenover de te Leiden met 
weinig ingenomenheid begroete jongste zuster een teedere taak, 
waarvan hij zich met ietwat stekelige hoffelijkheid kweet. 

Van zijne liefde voor de Leidsche Minerva sprekende, mug ik 
niet zwijgen van twee belangrijke geschenken, die hij aan hare 
voeten legde. Het eene was de groote gift van meer dan.f 20.000, 
waarmede hij den 30sten Juni 1886 het "Fonds voor studiereizen" 
stichtte met het doel om aan onbemiddelde studenten gelegenheid 
te schenken hunne studiën met eene Akademiereis te besluiten. 
Het andere was de vrijgevige beschikking, waarbij hij den uitvoer
ders van zijn testament verzocht aan de beheerders der Boekerij 
van de MaatsehapP\i der Nederlandsche Letterkunde en der Leid
sche Universiteits-hibliotheek de vrijheid te geven uit. zijne rijke 
verzameling die boeken uit te zoeken, welke in hunne inrichtingen 
ontbraken en daar naar hunne meening eene waardige platlts 
konden innemen. Met zorg en liefde had hij in den loop der 
jaren een groot aantal zeldzame en belangrijke werken - daar
voor gaf hij gaarne geld uit en hij zorgde ook, dat zij er goed 
uitzagen: het was zijn eenige weelde - bijeengebracht, die hij op 
deze wijze voorgoed dienstbaar heeft willen maken aan de beoefe
ning zijner geliefde wetenschap in de stad, waar hij had geleefd 
en gearbeid. Deze beide geschenken zullen mede den naam van 
ROBER'f FRUIN tot in verre tijden doen weerklinken als dien van 
een man, die groot was in wetenschap en begaafd met helder 
inzicht in hare behoeften. N aast het vele goede, dat hij, die voor 
zichzelf geene behoeften kende, met zijn fortuin in het verborgen 

') Ibid. Bijlagen, blz. 78. 
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deed en dat zijn naa.m deed zegenen door velen, naast de talrijke 
legaten aan liefdadige instellingell vermaakt, zullen zij getuigen 
van zijn edel en liefdevol gemoed, dat nooit zichzelven zocht: altijd 
dacht hij aan wat hij kon doen voor anderen, voor de maat
schappij, voor den kleineren kring, waarin hij zijn kalm geleerden
leven leefde, voor de Universiteit, die hij liefhad. 

34 Jaren lang heeft FRUIN in het rustige, soms voor zijn 
gevoel wat stille Leiden, als hoogleeraar doorgebracht. " (Zijn) 
arbeid is (hem) steeds een lust geweest, het geluk van (zijn) leven. 
Een geluk zoo groot als (hij) behoefde en begeerde" 1). Ongehuwd 
gebleven, heeft hij geen ander geluk gekend behalve dit en ... dat, 
hetwelk bestaat in het medegenieten van het geluk van anderen, 
familie en vrienden, ook al geniet de ongehuwde dikwijls van dat 
geluk slechts "een halve portie" om van de smart daartegenover 
staande "de volle maat" te krijgen. Hij was te veel gehecht 
aan zijn dagelijksche gewoonten, aan zijn rustige omgeving, aan 
zijn heerlijke studeerkamer, aan zijn boeken, om zich veel te ver
plaatsen. Zijn reizen bepaalden zich tot Rottetdam en Utrecht, waar 
hij familie en vrienden had, tot den Haag en Amsterdam, waar 
het Rijksarchief en de Akademie hem heentrokken, tot Hnarlem, 
waar Frans Hals en TeyJer hem menigmaal deden verschijnen; des 
zomers liet hij zich in later tijd soms door goede vrienden als 
Buys en ACQuOY bewegen tot eeu gemeenschappelijk verblijf in 
Gelderland. In ] 871 heeft hij zich met moeite door zijn vriend 
PLUYGRRS laten overhalen om, ten einde afleiding te zoeken voor 
een groot verdriet, een reis naar Zwitserland te ondernemen; 
het volgende jaar herhaalde hij dien tocht, maar later ging hij niet 
meer buitenslands. Niet, dat hij het nut van reizen, ook voor 
den historicus, niet diep heeft gevoeld; de woorden, wlk'ïrmede 
hij in 1886 den Leidschen Senaat de genoemde aanzienlijke som 
voor het "Fonds voor studiereizen" aanbood, bewijzen het voldoende. 
Terwijl hij nog in 1860 2) lauwtjes toegeeft, dat "reizen voor 
de vorming van den historicus geen kwaad kan", wijst hij zelf in 
1886 op de wensllhelijkheid om "het voorbeeld van de voorouders 
uit den bloeitijd van ons volk" na te volgen en "voordat men 
zich in het maatschappelijk leven begeeft", zijne studiën te heslui
ten met eene Akademiereis. 3) Hemzelven hield zijne "huiszittend
heid", zooals hij die eigenschap met een voor Leidenaars begrijpe-

1) Afscheidsrede, blz. 80. 
") FRUIN aan VAN REESEMA, dd. 5 Maart. 
") FRUIN aan den Leidschen Senaat, bij de stichting van het Fonds voor studiereizen. 

9* 
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lijke woordspeling gaarne noemde, van reizen terug; zelfs archieven 
en bibliotheken buiten onze grenzen bezocht hij niet, wat op het 
eerste geûcht verwonderlijk moet sch\inen van iemand, die in zoo 
sterke mate op bronnenstudie den nadruk legde. 

FIWIN, hoezeer ook een uitstekend vertegeu woordiger van het 
"genus professorale", volkomen passend in den kring van COBET, Dozy, 
D:E YlUES, SCHOUEN, KUEN}<~N, Bns en wie er meer in de tweede helft 
dezer eeuw Leiden's roem uitmaakten, was niet in de eerste plaats 
hoogleeraar in de heteekellis van docent aan eelle Universiteit. H~i 

was eu gevoelde zieh in de eerste plaats de vertegenwoordiger 
ten onzent van de wetenschap der geschiedenis, in het bijzonder 
toegepast op de geschiedenis des vaderlands. Hij beschouwde even
als lh \" RIES z~in post als eeue belangrijke nationale instelling en 
heUl, die dien post bekleedde, als belast met eene taak van nationale 
beteekcnis. Uit dat oogpunt moet men het werk van zijn leven bezien 
wil men het ten volle hegrijpen. 

Het kan ons niet bevreemden, als wij ons zijne ontwikke
ling herinlleren. Hii was het geheel eells met DE V Rn~s, 
dat de splitsing van diens professoraat niet maar ten doel had 
om een professor van eeue al te zware taak te ontslaan doch 
ook zeer zeker, ja wel in de eerste plaats, om een leerstoel 
te stichten, welks bekleeder voor een deel van den dierbaren na
tionalen schat, voor het verleden der natie, had te zorgen. Dit 
verleden zoo nauwkeurig en zoo zuiver mogelijk te leeren kennen, 
opdat het zoo goed mogel\ik zou kunnen dienen tot verstand van 
het tegenwoordige leven des volks, tot voorlichting hij de behan
deling van dat tegenwoordige met het oog op de toekomst - dat 
achtte hij den hem opgelegden plicht. En toen bij zijn aftreden 
enkele stemmen zich verhieven, die hetz\i om zuilligheidsredenen, 
hetzij om alldere redenen van tijdelijken aard, aanrieden het 
eCl1lge afzonderlijke professoraat voor nationale geschiedenis ten 
onzent te doen vervallen, gaf hij zich de uiterste moeite om den 
leerstoel uit het gevaar te redden ... en slaagde in zijn pogen. 

Uit dien hoofde ook achtte hij zich verplicht de kennis van de 
geschiedenis des vaderlands zooveel mogelijk vooruit te brengen, 
niet alleen door eigen studie en eigen geschriften, niet alleen door 
de opleiding der studenten maar ook door aan anderen, buiten de 
Universiteit, hulp te verleenen bij hun onderzoek, door met raad 
en daad te helpen, waar zijne tusschenkomst, zijn steun werd inge
roepen. Hij was dan ook bijna 40 jaren lang de vraagbaak van 
allen, die zich met de geschiedenis des vaderlands bezighielden. 
Honderden wendden zich tot hem om voorlichting en hnlp, hetzij 
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schriftelijk, hetzij mondeling, en de oogenschijnlijk stroeve man 
tooJl(le zich dagelijks den welwillenden, alt\jd gereed staanden 
raadsman cu helper, nu eens met een woord van vriendelijke kri
tiek terechtw\izel1d, dan weder leidend en steunend in de goede 
richting of wel vermanend den ingeslagen weg te verlaten. Staats
lieden en hoogleeraren, archivarissen en onderwijzers, mannen en 
\Touwen VlUl allerlei rang en stand z~jn in die briefwisseling ver
tegenwoordigd en kunnen getuigen van PRUIN'S omvallgrijke ken
lIis ell helder inzicht, "an zijne ruime opvatting zijner taak. Zijne 
aanteekeningen werden met de meeste bereidwilligheid afgestaan 
aan ieder, die hem een ernstig eu waardig onderzoeker was ge
bleken, onbaatzuchtig en met echt Nederlandsche vrijgevigheid, ter 
wille van het hooge doel, waartoe hij zieh geroepelI aehtte. 

Ook de historische en in het algemeen de geleerde genootschap
pen in ons vaderland, allereerst het Historisch Genootschap te 
Utreeht, welks eere-voorzitter hij sedert 1 b85 was, en de Maat
f!ehappij der Nederlandsche Letterkunde, welks bestuur hij lange 
jaren hielp voeren en in welker vergaderingen zijn invloed groot 
mocht llCetcn, kunnen getuigen van zijne onverdroten bereidw illig
heid om van raad en steun te dienen. 

Maar ongelijk veel meer invloed heeft l,'RUIN teil onzent ge· 
oefeud door zijne geschriften op het gebied van geschiedenis en 
politiek. Ook van politiek, vall "hooge" politiek zelfs. Nooit heeft 
FRl'IN overeenkomstig zijne hierhoven vermelde woorden opgehouden 
de staatkundige en maatschappelijke ontwikkeling zoowel vall zijn 
eigen land als van andere landen met de uiterste bela ngstelling te 
volgen. Herhaaldelijk is hij in beslissende tijdsgewrichten openl\ik 
als politieul'> opgetreden, met den schat zijner kellllis en zijner 
cnaring van het verledene hen voorlichtend, die de leiding onzer 
hinllen- en buitenlandsche staatkundige &'tng(èllegenheden hadden te 
voeren, of in het algemeen zijn volk waarschuwend voor de ge
volgen van zekere omstandigheden, ook zelfs in de zuiver historische 
geschriften, die hij uitgaf 1). 

'foen h~j in 1864 meende, dat GROEN VAN PRINSTERI<:RS politiek -
of liever zijn beweerd gebrek aan" politieke moraliteit" -- de toekomst 
van ons volk ernstig bedreigde, hervatte hij den strijd van tien 
jaren te voren. Hij bleef GROEN zeer erkelltclijk voor diens metterdaad 

') V gl. b. v. zijn Spectator.artikel over de correspondentiën VRn regenten onder de 
Republiek, Jg. 1864, blz. 194 en 202 vlg. 
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betoonde belangstelling in zijne benoeming tot hoogleeraar , erkente
lijk ook rooI' de doorslaande bewijzen van ingenomenheid met zijn 
wetenschappelijkell arbeid, die zelfs na al het voorgevallene eeue 
nooit intieme, nmar toch goede persoonlijke verhouding tllsschen 
beide lllallnen had doen ontstaan en tot menige vriendschappelijke 
ontmoeting "op het neutrale gebied del' geschiedenis" had aanleiding 
gegeven 1). FRUIN, die in GROEN meer een talentvol dilettant met 
zekere mate van historisch inzicht dan een man van methodische 
studie en kritiek zag, was ten opziehte van den staatsman GROEN 

zelfs zooyer gegaan, dat hij eenmaal - het was in 186Z - zijn 
ouden tege Ilstall der als candi<laat zijner eigen liberale kiesvereeni
ging had aanhevolen, daar, meende hij, een liberaal candidaat te 
Leiden toch geen kans zou hebhen en dan de "uitstekendste" 
der calHlidaten mn de andere partij "de voorkeur verdiende". 
Maar GRm:N's houding bij de stembus van 1 S64., toen de leider 
der antirevolutionairen zijnen partijgenooten de samenwerking met 
de conservatieveIl aanprees teil einde met hunne hulp tegen zekere 
cOIlcessies de gehate f'cllOolwet te doen wijzigen, deed hem naar 
de peIl grijpen, gedachtig aan de gevaren, die in de 17e eeuw 
ons staats wezen hadden hedreigd, toen ook "kerkelijke hartstochten 
het hadden yergiftigd", toen ook "aan het verkiezen der regenten 
voorwaarden" van kerkelij ken aard "verbonden werden", gedachtig 
aan de staatkundige "corruptie", die opnieuw, naar het hem toescheen, 
lwre intrede zou kunuen doen in onze "staatsmaximen" . "Geen bedrie
gelijk shibboleth maar politieke moraliteit", was zijn wapenkreet, die 
hij in een "naschrift" eu een "antwoord" nog tweemalen luide deed 
weerklinken uit vrees voor het veldwÎlllleneener "partijschap, die alle 
begrippen, zelfs de begrippen van goed eH kwaad, van recht en 
onrecht vermengt en verwart", uit vrees voor "de dwaallichten bij 
de stembus". En z\i ne stem - "kras oordeel in de zachtste bewoor
ding", zoo beschrijft hij zijn stuk 2) - heeft invloed gehad, ook in 
die dagen. 

"Ieder staatsburger, die een misbruik, dat voor den staat ver
derfelijk dreigt te worden, meent op te merken, is verplicht de 

') Een der merkwaardigste bewijzen van die goede verhouding ook later vond ik in 
een brief van GROEN dd. 25 Maart 1874, waarbij hij FRUIN neen net geconditioneerd 
exemplaar van (zijn) Handboek (doet) geworden. Ten blijke, ook in uwe Bibliotheek, 
dat geen verschil van beginsel mij ooit belet heeft hulde te brengen aan de schaars 
geëvenaarde nauwkeurigheid en scherpzinnigheid van uwe historische kritiek." Vgl. 
BvvANcK, in Gids van Maart 1899, blz. VI. De daar gegeven schets der verhouding tus
schen GROEN en FRUIN is minder juist. 

') Áan J. Á. FRUlN, Juni 1864. 
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aandacht zij IIcr medeburgers er op te vestigen" 1). Zoo spreekt hij, 
MlLI:S leer volgende, in een dier brochures en aan dat beginsel 
is hij getrouw gebleven tot zijn dood. In het jaar na den vermelden 
hrochurenstrijd verscheen in de Gids zijn "Nederland's rechten en 
verplichtingen ten opzichte van Nederlandsch-Indië", eene studie, die 
met hare aanprijzing van billijkheid en rechtvaardigheid in onze han
delingen tegenover de Koloniën, met haar scherp inzicht in den 
aard der financieele verhoudingen tusschen Indië en het Moeder
land, nog niet vergeten is. De bezwaren van ons kiesstelsel gaven 
hcm aanleiding tot niet minder dan vier belangrijke geschriften, 
waarvan dat over de kiesdistricten tot aanprijzing van HARE'S 
stelsel in de Gids van 1869, die over "algemeen of attributief 
stemrecht" en de kieswct-'rAK in de Nieuwe Rott. Cour. van 1893/4, 
dat "Over den zoogenaamden kiesd'wang" in 1895 als afzonderlijke 
brochure verscheen. Nog versch is de herinnering aan deze laatste 
geschriftcn van }lRUN, VOOl'zoover de krantellartikelen aangaat 
machtige wapenen in den staatkundigen strijd dier jaren, gelijk in 
1889 zijne verr.ocllellde artikelen over "de Schoolwet in de Eerste 
Kamer", die volgens het getuigenis van bekende staatslieden op 
het l:uttste oogenblik den doorslag hebben gegeven bij de behan
deling dcr "pacificatie-wet". 

Ook te Leiden zelf nam hij levendig deel aan den politiekell strijd. 
In de Leidsche liberale kiesvereeniging was hij meer dan 25 jaren 
lang een del' voornaamste leiders, met zijne vrienden GOUDSl\llT en 
Buys samenwerkend. De pogingen, in 1867 in het werk gesteld om 
het Leidsch Dagblad tot een staatkundig blad te verheffen, werden 
door hem gesteund en meer dan een artikel van beteekenis was 
aan zijne hand te danken. Maar ook deze poging om het Leid
sche politieke leven krachtiger in liberalen zin te leiden mislukte. 

Werkelijk, }llWIN heeft een gewichtigen invloed geoefend op de 
ontwikkeling der liberale politiek ten onzent in de tweede helft 
dezer eeuwen dat niet alleen door zijne brochures en tijdschrift
of kranten-artikelen maar ook door zijne raadgevingen, mondeling 
of schriftelijk, aan invloedrijke staatslieden, vooral in de laatste jaren, 
toen menigeen hunner in moeilijke gevallen met dezen veteraan 
der liherale partij te rade ging. Het is een publiek geheim, dat 
FRUIN in de periode van crisis in 1894 een dergenen was, die 
nog ter elfder ure de oud-liberale elementen in den lande hielpen 
organiseeren tot den strijd tegen wat hij, nog steeds afkeerig van 

') Antwoord van dr. R. FRUIN, blz. 40. Vgl. BYVANCK in Gids van Mei 1899, blz. 
XXXV, vooral den brief aan V" dd. 17 Juli 1864. 
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radicale politieke lIelglllgen en bevreesd voor eeue "plotseliuge 
aanmerkelijke uitbreiding der bevoegdheid om te kiezen", voor 
"eene versterking van den invloed en de macht der heethoofden" 1), 
verderfelijk achtte voor de hoogste landshelangen. Het mag intusschen 
hier worden uitgesproken, dat hij tot in zijne laatste dagen bezield 
was met die reine vaderlandsliefde, die het partijbelang achterstelt 
b~i het heil van allen en zich ten onzent vooral uit in liefde tot 
Ollze staatkundige vrijheden, in liefde tot de schuts en den waar
borg daarvan, het Huis van Oranje. En in dit verband mag 
ik getuigen van ziju diepen eerbied voor Haar, die thans de 
kroon der Nederlanden draagt, eu voor de geëerde Moeder onzer 
Koningin, wier wijs beleid, wier onovertroffen zorgvuldigheid 
hij de opvoeding van Haar Kind hij van nab~i had leereIl ken
BeIl en die heUl van Hare zijde beiden de onmiskenhare hewijzen 
schonken van Hare persoonlijke ingenomenheid, niet het minst door 
Hare treffende hulde aan zijn graf. 

Ook de buitenlandsche aangelegenheden van ons volk verloor hij 
geen oogenblik uit het oog, wanneer wolken zich aan den staatkun
digen horizou vertoonden, wanneer de toekomst van den Kederlalld
schen stam bedreigd scheen, ja op het spel scheeJl te stuan. 

In de dagen, die wij beleven, waarin een moedig volk van 
onzen stam zich gewikkeld ziet in een der grootste crisissen, die 
een volksbestaan kunnen treffen, gaan onze gedachten als van zelf 
terug naar de omstandigheden van ZO jaren geledeu, toen een 
dergelijke crisis het volk vall 'rrausvaal, het Hollandsche element 
in Zuid -Afrika met volledige onderwerping aan Engeland, d. i. 
met den ondergang bedreigde. }i'RUlN, die, in samenwerking 
met zijne vrienden DE VRIJ<;S en IIARTEvEur, met MOLTZER en onzen 
SPRnT, sedert eeuige jaren reeds zijn steun had verleend aan de 
pogingen om den taalstrijd in Zuid-Afrika zooveel mogelijk in 
N ederlandschen zin te leiden, zag zich in 1881 genoopt zelfstandig 
op te treden. Hij deed het in een tier woord van afkeuring der 
Engelsche politiek, eerst in het Utrechtsch Dagblad, daarna als 
afzonderlijke brochure, ook in het Engelsch, verschenen. Naast de 
hoffelijke bestr\jding door Ih BEAUJ<'ORT vau BARTLE FRERE'S betoog 
tot verdediging der Engelsche politiek tegenover 'üansvaal, plaatste 
hij "uit den naam van duizenden en tienduizenden onder ons" 
een welsprekend woord van verweer, aantoonende Engeland's on
recht, getuigende van zijn vertrouwen in der Transvalers heldengeest, 
in Engeland's zin voor rechtvaardigheid, die ten slotte toch zou 

') FHVIN aan X, 22 Febr. 1887. 



- 38 -

137 ) 

blijken ... , in den Eugelschen volksgeest, waaraan hij den zijnen 
verwant gevoelde, den geest van SHAKESPI<~ARE en MILTON, rÜIACKE
RA y en SCOTT, MILL en SPl<~NCER. 

l!~RUIN liet het niet bij die brochure. In eelle merkwaardige 
hriefwisseling met eene hoog ontwikkelde Groningsche dame, Me
vrouw de Wed. STAR N UMAN, vOlld ik de bewijzen, dat hij langs dien 
weg zijne meening, de meening van l\ederland, ook tot in de on
middellijke omgeving der leidende Engelsche staatslieden ingang 
deed vinden. Ook hij deed het zijne om hen te brengen tot het 
ongedaan maken del' annexatie van rrrallsvaai. 

En na het herstel der onafhankelijkheid van de Republiek liet 
hij niet af haar zijne belangstelling metterdaad te toonen. Bij het 
bezoek der Transvaalsche deputatie aan ons land in 1884 was h~i 

een dergeneII, die zich bereid toonden om niet alleen in woorden lllaar 
ook metterdaad de jonge Republiek te helpen. De Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde, de Zuid-Afrikaansche Vereeniging kun
nen getuigen, met hoeveel ijver }~ItUIN de Nederlandsche belangen 
in Zuid-Afrika zocht te bevorderen, vooral door den steun aan de 
Nederlandsche taal, aan het Nederlandsche onderwijs verstrekt. De 
oprichting van het zoogenaamde "Schoolfonds" in 1890, van het 
"Taalfonds" in 1896 werd krachtig door hem gesteund en met de 
heeren M OLTZER en SPItFY'l' behoorde hij tot de ij verigste voorstan
ders dezer instellingen. De beurspraktijken van eeu RHODES, de schan
delijke politiek van een CHAMBERJ,AIN waren hem een gruwel en 
met toenemenden weerzin, met diepe teleurst;llling zag hij nog in 
zijn laatste dagen J.:llgeland's heilloos drijven in Zuid-Afrika aan. 

Wat zou hij gezegd hebben van de gebeurtenissen der laatste 
maanden? Geen twijfel of hij zou opnieuw in de bres gesprongen 
zijn voor het verdrukte recht, toonende metterdaad, dat hij zich 
gevoelde den bekleeder van den leerstoel in nationale geschiedenis, 
wien de toekomst des volks even na aan het hart dient te liggen 
als het verledene. 

Maar wat FRUIN als staatsburger heeft gedaan wordt verre over
troffen door datgene, wat hij als wetenschappelijk schrijver, als 
voorganger zijner natie op het gebied van de kennis harer geschie
denis heeft verricht. 

FRUIN had de gewooute om h~j alles, wat hij la..'l, aanteekening 
te houden van wat hem trof; zijn tot op llOogen leeftijd vOOI-tref
felijk geheugen stelde hem in staat ook kleine bijzonderheden on
middellijk op hare juiste waarde voor verder onderzoek te schatten. 
Deze losse aanteeken in gen , dikwijls op kleine stukjes papier~ in 
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~1'allW papwrell zakken, onderwerp bij onderwerp, verzameld, plach
ten langzamerhand aan te groeien, totdat het oogenblik naderde, 
waarop hij over het bewuste onderwerp ongeveer volledig op de 
hoogte meende te zijn. Eenige nadere lectuur volgde ter aanvulling, orn 
te zorgen, dat zoo weinig mogelijk gegevens ongebruikt bleven en 
dHn . .. werd het dossier hij de overige gelegd en kwam eerst 
weder voor den dag, wanneer er aanleiding tot uitgave bestond. 

Deze methode van werken verklaart, waarom van bijna alle stuk
ken, die hij heeft uitgegeven, menschelijkerwijze gezegd kan wor
den, dat zij "af" zijn, wat ook verkeerd begrip dienaangaande 
mocht beweren, het verwaarloozen van onbelangrijke en verwar
rende kleinigheden aanziende \~oor onvolledigheid. Zij hangt samen 
metFRl'IN'S onweerstaanbare neiging tot het napluizen, het ontwarren 
yau ingewikkelde kwesties, zelfs "kleine kwesties", met zijne be
hoefte om "volledig en nauwkeurig te keunen" 1). Zij kan tevens 
dienen ter opheldering van het feit, dat hij slechts een enkel ge
schrift van grooteren omvang heeft uitgegeven en dit nog wel een, 
dat ten duidelijkste het karakter een er monographie draagt. Mono
graphieën, zoo troostte h~i zich, en hij sprak het GrIZOT na - die er 
ten slotte evenmin vrede mee had als hij .- diLt was het" waarmede 
de historie op hare tegenwoordige hoogte het meest gebaat wordt." 2) . 
. En als die troost hem soms niet voldoende scheen, dan legde hij 
zich met een berustend "Lass das V ergang'ne vergangen seyll" 3) 
hij de zaak neder. 

l"RlTS'S ruim 250 groote en kleine artikelen op historisch gebied 
knunen in twee groote groepen worden onderscheiden, die van zuivel" 
wetenschappelijken en die van meer populairen aard. De eerste bestaat 
uit een lange reeks van bijna 200 artikelen van afwisselenden omvang, 
in de Algemeene Konst- en Letterbode, haar opvolger de Neder
landsche Spectator, vooral in Nijhoff's Bijdragen, sedert 1865 onder 
zijne redactie verschenen, waarbij zich dan nog aansluiten de inlei
dingen en voorberichten bij verschillende uitgaven in de Werken, 
de Kronijk, de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch 
Genootschap, in de Werken van de Maatschapp~i der N ederlandsche 
Letterkunde, de kleinere stukken in de Handelingen dier Maat
schappij, eindelijk die in de Verslagen en Mededeelingen onzer Aka
demie opgenomen. 

De tweede afdeeling, die der meer populaire geschriften, is 

') Afcheidsrede blz. 28. 
') Verspreide Geschriften I, blz. 22. 
3) Afscheidsrede, blz. 29. 
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hoofdzakelijk in de Gids, waarvan hij van 1865 tot 1874. mede-redac
teur was, een enkele maal in de genoemde Bijdragen of elders te 
zoeken en omvat een zestigtal artikelen van grooteren of kleineren 
omvang, in den tijd van 40 jaren achtereenvolgens ontstaan. Slechts 
één jaar, dat van de ziekte en den dood van zijn veelgeliefden 
broeder, is in de langè lijst zijner geschriften niet vertegenwoordigd. 

Yan een enkel dier artikelen - ik heb daar'bij vooral het oog op 
die over "WilIem III en zijne verhouding tot Engeland" 1), die 
gezamenlijk een klein boekdeel vormen - zou men kunllen zeggen, 
dat het voor den leek, waarvoor het hestemd was, wat al te zwaar 
mag heeten; van een enkel - dat over "Mevrouw Bilderdijk en 
haar slachtoffer" b. v. - dat het eell wat al te mager onderwerp 
bchandelt. Verreweg de meeste paren onnavolgbare helderheid en 
helangwekkendell inhoud aan sierlijken stijl; niet die eigenaardige 
soort van sierlijkheid, die vooral gezocht wordt in bijzondere zins
wendingen, in grillige overgangen, in aanstellerige woordenpraal en 
valschen schijn van ongedwongenheid, maar die eenvoudige sierlijk
heid zonder opsmuk, die er aan hecht de zuivere gedachte in 
zuivere vorlllen weer te geven, licht maar toch vol pit, helder 
zonder oppervlakkigheid. Een Gidsartikel van :FRrIN was zeker 
van de belangstelling van duizenden lezers in den lande en daar
door vooral heeft hij zijne denkbeelden kunnen verbreiden over 
talloos velen, die hij met zijn onderwijs en zijn zuivel' weten
schappelijke geschriften niet kon bereiken. Hij kende het geheim 
van het populair schrijven, dat hij eenmaal beschreef als "tact 
om zich aan te sluiten aan hetgeen wij onderstellen mogen, dat de 
hoorders weten" 2). 

Ook de meer populaire stukken omvatten weinig meer dan de 
periode van viel' eeuwen, waartoe hij zich voornamelijk beperkte. 
Slechts één hunner behandelt in zeer breede trekken "de drie tijd
vakken der Nederlandsche geschiedenis" 3), algemeene beschouwingen, 
waarmede hij " voor eens in strijd handelde" met zijn stelling 
omtrent de noodzakelijkheid van het schrijven van monographieën. 

Slechts een enkele Illaal waagde hij zich in zijne geschriften 
gelijk op zijne colleges aan de behandeling van een punt uit de 
vroegere periode; nooit ging hij met werkelijk wetenschappelijk 
onderzoek buiten de grens, die hij zich voor dat onderzoek had 

') Gids 1889. 
') FRUIN aan FRED. MULLER, 1859. 
') Verspreide geschriften I, blz. 22. 
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gesteld, het jaar 1813. En ook op het gebied rter geschiedenis 
na den val der Republiek tot 1 ~ 13 heeft hij zich, van een paal' 
kleinigheden afgezien, slechts een enkele maal geuit, al kende hij 
ook dezen t\jd tot in bijzonderheden: het was, toen h\i zich stelde 
tegenover JOIUSSE~'S opvatting omtrent de beteekellis mil Gl.ISBEH'f 

KAREl, VAN HOOGENDOR1"S optreden in I ~ J 3, het hegin van eell 
heftige polemiek, waarin de "steken boven water" van de zijde des 
bekwalllen maar hartstochtelijken Amstel'damschen llOogleeraars, rtoor 
hem met kalme, maar d,ULrom niet minder scherpe en geestige 
kritiek werden beantwoord 1). 

In de vóór-Bourgondische periode waren het \'oornamelijk juri
disch- en taalkundig-historische vraagpunten, waartoe hij zich sedert 
1873 anngetrokken gevoelde, toen de studie der Leidsehe Middel
eeuwschc Keurboeken en z,jll voortreffelijk (iidsartikel "Eelle Hollaud
sehe stnd in de Middeleeuwen" hem in deze nieuwe richting hadden 
gevoerd en de belangstelling in het streven Vlm zijn broeder JACQUJi;S 

en van vriend Th Y RJES hem nader tot deze soort van vraagHtukken had 
gehracht. Ook het verleden van zijn bemind Hotterdam, welks toene
mende handelsbloei, welks "waterweg" hem bijzondere helangstelling 
inboezemde 2), gelijk dat van Leiden en het hoogheemraadschap 
Hijnland, in welks midden hij zijn "stil en eentonig leventje" door
bracht 3), gaf hem tot belangrijke studit'n over die vroegere periode 
aanleiding: de geschiedeniH vau den rivierhandel en het dijk- en 
polderwezen in de latere Middeleeuwen, die vall het ontstmm en 
de opkomst del' Hollandsehe steden, die van den ondergang van 
enkele machtige riddergeslachtelI van den ouden tijd, de Rokels hij 
HotterdalH, de Velsens, de 'l'eyliugens, hebben veel aan hem te 
d'lIlken. Dan volgen zijne studiëIl over Allaert Beylinc, wiens welbe
kende legende hij door scherp nagaan del' bronnen tot hare ware 
historische kern trachtte terug te brengen en na eellig tasten 
werkelijk wist te verklaren; die over de uih'inding der boekdruk
kunst, ten opzichte waarvan hij aan het slot eener zeer fijne studie 
met voorzichtigheid verklaarde "vooralsnog" de kansen van Mainz 
hoven die van Haarlem te stellen; zijne haan brekende statis
tieke studiën over de Informatie van 14ü6 en de Enqueste 
van ] 514, zoo belangrijk voor de kennis van Holland's eeollomi-

') Gids 1868, I, blz. 1 vlg.; 1H69 Il, blz. 147 vlg. 
') De heer LEEMANS getuigde mij, dat hij zelden belangstellender leek ontmoette en 

vooral zelden een, die zoo veel inzicht in waterstaatszaken toonde. FRUIN bewaarde 
trouw alles, wat over Rotterdam werd geschreven. 

') Vgl. BYVANCK in Gids van Juli 1899, blz. V. 
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s~hen toe3tand om,;treek,; 1500; zijne belangrijke taalkundig-j uridi
sehe bijdragen tot de kennis van het middeleeuwsche recht, 
zijne historisch-j uridische studiëu over het middeleeuwsche straf
recht vooral; die over enkele hetwiste punten uit het leven van 
ErasInus, een voor z\jn fijn ontwikkelden geest zeer aantrekkelijke 
figuur; eindelijk eenige kleinere studiën over de bronnen onzer ge
schiedenis in de latere Middeleeuwen. Met twee meesterlijke studiën, 
de eenc ovcr den rechtsgeleerde Philips van Leyden en zijn merk
waardig werk, aan de voorbereiding van welks nieuwe uitgave hij 
zijne laatste maanden hoofdzakelijk heeft gewijd, de andere - klei
ner lllaar even belangr\jk - over "muntverzwakking in de 14e 

eeuw", getuigend van diep inzicht in de economische toestanden dier 
dagen, is de lijst zijner geschriften over de periode vóór den Op
staud zoo goed als uitgeput. Fragmenten zoouis men ziet, disjecta 
melllbra, losse grepen in onze historie van dien ouden tijd, maar 
grepen, die de meesterhand verraden, modellen meestal van fijne 
kritiek en heldere uiteenzetting. "Das Pinden an sich ist kein Lob; 
diesel' liegt erst in tadellosem Gebrauche des Gefundenen", 7.eide hij 
met RANKE 1) vooral ten opzichte dezer studiën. 

Fragmenten zijn ook z\ine geschriften over de geschiedenis van 
den Opstand gebleven, waaraan hij van het begin tot het einde 
zijner loopbaan met voorliefde heeft gewerkt. Met dat al vormen 
die, welke heginnen met het "Voorspel" en eindigen met "De onder
handelingen van Prins Willem met den vijand over vrede" eene 
serie, die de geschiedenis van het vertrek van Philips II naar 
Spanje in 155 Ü tot einde van het jaar 1576 bijna in samenhang 
voor onze oogen stelt, wat de eigenlijke brollnenkritiek betreft 
steuuende op eelle daarmede gelijkloopende reeks van bron
nenstudiën over de voornaamste N ederlandsche en Spaansche auteurs, 
over de pamfletten en pamfletschrijvers van dien tijd, W ESEN
BEKE, MARNIX, Gl<jLDORP, JUNIUS, wier anonieme geschriften hij 
toelichtte. Hier is het vooral, dat BAKHUIZEN en - in veel gerin
gere mate, eigenlijk alleen door zijne uitgave der Archives - ook 
GROEN op de ontwikkeling van FRUIN'S talent hebben gewerkt; 
hier is het, dat hij tallooze malen de hulp inriep van wetenschap
pelijk gevormde boekenkenners als zijne vrienden FREDERIK MULLER 
en MARTINUS NIJHOI"F, om vergeten of verscholen pamfletten of zeld
zame boekjes op het spoor te komen en ze zoo mogelijk in te lijven 
in zijne bibliotheek of in de oude verzameling van 'rhysius op het 
Rapenburg te Leiden, die hij van een wissen ondergang had 

1) Rist. Biogr. StIldien, S. 473. 
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gered; dezen tijd, waarover hij alles gelezen had, kende hij om 
zoo te zeggen van dag tot dag, en geene uiting" van het volks
leven bleef hem vreemd, geen nuance van verschil onopgemerkt. 
Van het volksleven in die bewogen dagen niet het minst. Hij 
leefde mede, wat de gemoederen onzer voorvaderen deed gisten; 
hij leed met de vervolgden der Inquisitie, met de slachtoffers van 
Spaansch geweld en wanbeheer; hij zegepraalde met de stoere bur
gers en visschel'S onzer landen. 

Boven alles en allen trok de hooge heldellfiguur van prins Willem 
hem aan. Hèm vooral trachtte :FRUN te begrijpen en hem heeft 
hij ten slotte meel' dan eenige andere gestalte in onze geschiedenis 
bewonderd, neen liefgehad, meer, veel meer dan prins Willem lIl, 
in wien hij den staatsman van ruimen blik, den energieken veld
heer heeft bewonderd waal' dien hij nooit heeft vereerd met de 
innige vereering, die h~j "Vader Willem" toedroeg. "Vader Willem"; 
dat was de volksnaam, dien hij op grond der bronnen zelve op
eischte voor den beminden volksman, wien vergissing en misvatting 
den naam van "den Zwijger" gaven - een onjuisten naam, 
waartegen FRlTS met kracht zijne stem heeft verheven. Wat 
praat men van teleurstelling in wetenschappelijk onderzoek, van 
nederlagen in wetenschappel~ike polemiek, die FRrIN zouden heb
ben teruggehracht van de liefde zijns harten voor den derden Wil
lem, die den Engelschen koningstitel droeg! 1) FRUIN'S vereerde 
held was Willem I, dien hij tallooze malen heeft verdedigd tegen 
onbillijke aanvallen, in wien hij den grooten stnatsman, den 
diepen denker, den edelen verdediger der geloofs-, der gewetens
vrijheid bewonderde, den geestverwant liefhad met innige liefde. 
"La vérité est qlle Ie grand homme d'état est de son pays et de 
son siècle, qll'il eu partage les aspirations mais qu'il transforme des 
sentimens conflls en idées claires, des forces inconscientes en outils 
intelligens et qu'il décollvre des moyens d'exécution dont persOJ1l1e 
ne s'était avisé avant lui" - deze woorden van CHERBUUF.z 
achtte hij "een juisten karaktertrek van prins Willem I" 2). 

Den Prins en de zijnen verdedigde FRUIN zegevierend tegen felle 
verwijten, hatelijke opmerkingen, tegen de ongewettigde, ja onedele 
verdachtmaking, waaraan vooral katholieke schrijvers hen blootstelden. 
Zijn waardeerende recensie van NUYENS' geschrift over "de Neder
landsche beroerten in de 16de eeuw uit een Katholiek oogpunt be-

') BYVANCK in Gids van Juli 1899, blz. VIII vlg. 
') Rev. des Deux Mondes, 1 Dec. 1887. Uit FRUIN'S spreuken en gezegden. 
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schouwd", door hem als een betrekkelijk verdienstelijk geschrift 
gekenschetst, was het begin eeuer helangwekkende reeks stuk
ken van kritisch-polemisch en aard, vooral in de Gids, maar ook 
in andere t~idschriften verschenen, nu eens over hijzollderhedeu 
uit dien tijd als "De overwinning bij Heiligerlee", over "Prins 
Willem in onderhandeling met den vijand over vrede", over den dweep
zieken moordenaar en den grnwelijken moord van] 584, over 's Prin
sen "olJverdraagzaamheid" en zijne veelbesproken houding tegenover 
de Katholieken van zijn tijd te Amsterdam en elders, over' s Prinsen 
beroemde laatste woorden, een nationalen schat, welks authentici
teit hij verdedigde; dan weder in het algemeen in "Proeven" van 
"ultramontaansche kritiek" of van "averechtsche geschiedschrijving" 
de methode z~jner tegenstanders, N urENS, KERVIJN, MEUI,IJENERS, 
KLöNNE en anderen, alt~jd op hoffel\ike W\lze en met persoonlijke 
waardeering 1) toetsend aan de beginselen van verstandige kritiek 
en gezonde tekstverklaring. Nog in zijn allerlaatste jaren hield hij 
zich met voorliefde bezig met fleu Prins, wiens handelingen op 
staat- en krijgskundig gehied in de donkere jaren 1570 tot 1572 
hij ten slotte op grond van Hieuw ontdekte gegevens nog eens uit
eenzette. Ongetwijfeld: prins Willem zou de eereplaats ingeno
men hebben in de serie van "politieke biographieën" uit onze 
geschiedenis, waaraan hij meermalen gedacht heeft maar die hij 
niet heeft geschreven. 2) 

Maar bij die voorliefde schroomde hij niet op 's Prinsen mis
slageJl en gebreken de aandacht te laten vallen of de gerechtvaar
digde bezwaren der Katholieken met onpartijdigheid in het licht 
te stellen. Toen een zijner vrienden hem uit een misplaatst gevoel 
van vaderlandsliefde, aangewakkerd door roomschenhaat, een ern
stig verwijt maakte van dit ook van protestantsche zijde in het 
licht stellen der fouten en gebreken der leiders van onzen Opstand, 
antwoordde hij rondweg 3): "Gij zoudt wenschen dat wij ons ont
hielden van het behandelen van zekere onderwerpen, van het in
stellen van zekere onderzoekingen, althans van het uitspreken van 
het resultaat waartoe wij gekomen zijn, indien het mocht blijken 
dat dit koren was op den ultramontaanschen molen. Daarin ver
schil ik van U om twee redenen. Vooreerst omdat ik zoo overtuigd 

I) Met Dr. NUYENS onderhield hij lang een vrij geregelde briefwisfeling. 
') Het motto ervoor vond ik onder de verzameling spreuken: "Great men are the 

guide posts and landmarks in the state" (Eurke, I, 127). 
') FRUIN aan X, 22 Nov. 1879. 
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ben van het ongelijk der heeren ultramontanen in de hoofdzaak, dat ik 
gaarne hun gelijk geef in bijzaken, als zij daarin gelijk hebben . 
. Ja, ik gevoel lll\j veel krachtiger om hen op het hoofdpunt te 
wederstaan, als ik de onverdedighare punten van minder belang 
vrij willig heb opgegeven. Maar ten andere, ik acht het den plicht 
van een wetenschappelijk man niets dan waarheid te zoeken en de 
gansche waarheid, die hij gevonden heeft, te belijden. Gij spreekt 
van kritiek en van hyperkritiek. De woorden hebben voor m\j 
geen zin evenmin als de vroegere onderscheiding onzer theologen 
vall geloovige en ongeloovige kritiek. Ik keu slechts juiste en 
onjuiste kritiek en al mijn streven is gericht om, als ik kritiek 
oefen, juist te kritiseeren. Nu is het moeilijk aan te wijzen, 
waarin de onjuiste kritiek zich van de juiste onderscheidt. Maar 
zeker is het, dat een kritiek, die geleid wordt door de begeerte 
om tot een vooruit beoogd resultaat te geraken, niet beantwoordt 
aan het denkbeeld, dat ik mij van de ware kritiek heb gevormd. 
Na GROEN en RAKHUIZI{N zou ik het een droevigen teruggang ach
ten, als wij 01lS daarin weer verliepen". 

Dit was FRUIN'S standpunt. Dat hij syillpathie voor het Catho
licisme als zoo danig gevoelde, is wel beweerd maar volkomen 
onjuist. H\j gevoelde weinig of niets voor het katholieke geloof 
in het algemeen, evenmin, zooals zijn vriend ACQUOY wèl deed, voor 
de katholieke mystiek, die bij zijn sterk verstandel~jken aanleg weinig 
paste; h\j had een sterken afkeer van de katholieke staatkunde gelijk 
van elke staatkunde, die haar voornaamsten grond vindt in geloofsover
tuiging, in wat men "clericaIe" heginselen pleegt te noemen. Al mocht 
hij het gelukkig achten 1), dat "alle brave lieden van allerlei ker
kelijke en politieke gezindheid in duizenderlei opzichten overeen
komen en tot het stichten van oneindig veel goeds kunnen samen
werken" , h,j zag "ten opzichte der politieke beginsels tU8Schen 
liberalen en ultramontanen een onverzoenbaar verschil" en achtte 
"om die reden samenwerking onnatuurlijk en ongewenscht" en een 
verbond tusschen deze beiden met wederzijdsche concessies zelfs 
"monsterachtig" 2), maar deze politieke overtuiging, dat verschil van 
religieuse opvatting kon hem niet verleiden om de onderdrukking 
del' Katholieken door de Calvinisten in de 16e eeuwen later goed 
te praten. 

Hij erkende herhaaldelijk volmondig, dat onze historische traditie 

') Aan NUYENS, 12 Mei 1868. 
') Aan NUYENS, 19 April 1866. 
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voor het midden dezer eeuw veel te uitsluitend protestantsch 
gekleurd was, en juichte daarom het optreden van katholieke ge
schiedkundigen ten zeerste toe, met MILT, in diens "gulden verhan
deling On Liberty", overtuigd "dat de kennis der waarheid er bij 
verliest, als zij tot axioma verheven is en door niemand in twijfel 
getrokken wordt", want "tegenspraak noopt tot wederlegging, weder
leggingfeischt nauwkeurige beschouwing ell overweging" en "alleen 
dwaling, die voor waarheid wil doorgaan, kan blinde erkenning be
geerel1", maar "de waarheid wellscht, dat de twijfel, wodra h\j op
rijst, wordt uitgesprokell, wallt dan eerst kan zij hem overwinnen." 1) 
Die beginselen paste hij toe in ûjne gesehriftell over de katholieke 
opvatting onzer geschiedenis, die hij, waar hij haar olljllist vond, 
met krHcht hestreed, ook al erkende h\l gaarne vall z~jIl tegenstan
ders veel geleerd te hebben. 2) Zijne merkwaardige studie over "De 
wederopluiking van het kHtholicisme in Noord-Nederland omstreeks 
den Hanvang der 17" eeuw" (I Sn4), het voortrefielüke pendant 
zijner "V oorhereiding in de baUing~ehap vall de nerefonneerde 
Kerk in Holland", ollgeveer te gelijk op touw ger,et, het een het 
ander aallvulJend en beiden hehoorend tot een geliefkoosden kring 
van denkbeelden in zijn latere Jaren, geven een schitterend getui
genis zijner edele onpart,ijdigheid. Zijll plan om te doen uitkomen, 
dat na I (,4 ~ hoven de on voldoeude gift eener onzekere gewetens
vrijheid, het toestáan ook van godsdienstvrijheid Hall de Katholieken 
een verstandige politiek Wil geweest Z~iJl, kwam niet. lUeer tot uit
voering. Men vergete intussehell niet, dat h\i steeds met nadruk 
opkwam ä) tegen de schrolllel~ike overdrijving in tegenovergestelde 
richting in dit opzicht getoond en VOOl'H1 tegen de onhillijkheid van der 
Katholieken oordeel over dezen toestand hunner voorvaderen hier 
te lande vergeleken met dien van de Protestanten in andere landen. 
Waar h\1 bemerkte, dat men van zijne uitingen in dat verband 
van katholieken kant mishl'llik maakte, ergerde hij zich intnsschen 
niet al te zeer, den twijfelaars vall protestantsche zijde alleen soms 
leukweg verzoekende zijne geschriftelI met de noodige opletterHlheid 
te lezen om zijne juiste bedoeling te leeren kennen. 

Behalve de Prin!l werden ook Oldellbarllevelt en Hugo de 
Groot door hem herhaaldelijk Illet groote sympathie besproken, 
hoewel de geniale maar harde natuur van den grootell lands-

') Gids, 1867, lIl, blz. 284. 
') Ib. blz. 289. 
3) Vgl. zijne inleiding op de uitgave der Annalen van Dusseldorp (Werken Bist. 

Gen. Nieuwe Serie. n° 1). 
JlL&rboek 1899. 10 
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advokaat en de zwakke weifelende aard van het beroemde "licht 
der wereld", door hem reeds in zijne eerste studie over Hugo de 
Groot en Maria van Reigersbergh" in het licht gesteld, hem 
weinig behaagden. Zijne verontwaardiging over den "gerechtelijken 
moord" op Oldenhal'llevelt, in de Akademie tegenover Mr. VAN 

DEN BERGH geuit, hield gelijken tred met z~ine bewondering voor 
het genie van dezen tweeden "st.ichter van onzen staat." Aan 
dezen wijdde hij zoowel in de ., Tien .Jaren" als in z~ine lange studie 
over het Leyeestersehe tijdvak -- "de il1leiding tot onze geheele 
rep u blikeinsehe geschiedenis, het wezen van beide staatspartijen in 
den dop" - 1) Haar aauleiding van MOTI,EY'S History, ook in zijne 
bibliographiseh-historisehe stukken over het schandelijke proces en 
de gevallgcnsehap sympathieke woorden. Zijn medelijden met het 
droevig lot mil den geleerden balling De Groot, helau!'ó geknakt in 
zijne ontwikkeling, die voor het vaderlalHl nog zooveel goeds had kun
nen brengen. werd geëvenaard door zijn eerbied voor De Groot's 
taleuten als dichter en geleerde, als letterkundige en jurist, blij
kende uit z~ille diepgru-l.lIde studiën over De Groot':;, ollsterfelijke 
geschriften opstaatkulldig en juridisch gehied, het laatst nog uit 
zijne voortreffelijke voorrede op ANDREAl': 's uitgaaf del' "lnleidinge". 

Ook prins lhederikHendrik trük hem aan - meer dan 1\1au
rits - en ik katl niet zeggen, hoe het gekomen is, dat hij, 
die toch Aitzema en Vau der Capellen van buiten kende en 
in zij ne gesehriften over den veldtocht van 1572, over Leiden' s 
ontzet, over den slag hij ~ ieuwpoort, dien bij Duins, dien bij 
St. Venis zooveel bewijzen gaf van goed inzicht in ,kl'ijgszaken, 
den grooten staats- en krijgsman Hooit opzettelijk heeft behan
deld. Alleen de studie over "De jeugd vau Louise Henriëtte 
van Oranje" gaf hem aanleiding zijne diepe kennis ook van dit 
t~jdvak en de toen handelende personen te doen blijken. Heeft 
hier meer dan elders de noodzakelijkheid van een langdurig onder
zoek in de Parijsche archieven hem afgeschrikt? I )ie noodzake
l~ikheid ondervond h~i ook bij de bewerking van zijne beide 
studiëu over "De oorlogsplannen van WiUem 1I", waarover hij 
ten slotte zelf niet geheel tevreden was, omdat het ouderzoek der 
bronnen, die voor een goed deel weder in de archieven te Parijs lagen, 
niet volledig genoeg was geweest om tot een definitief besluit te 
komen. Hij betreurde in zijn latere jaren wel eens ten ;l;eerste zijn 
onbekendheid met buitenlandsche archieven. 

') _~an mij, 27 Oct. 1885. 
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7.011 dit ook de reden, laat ons 7.eggen een der redenen geweest 
zijn, waarom het herhaaldelijk op touw gezette boek over De Witt 
nooit is verschenen? Nog in ûjne "Afscheidsrede" 1) stelt hij de 
mogel~jkheid van het schrijven van zulk een boek, waarvoor hij 
"veel voorarbeid verricht en een uitgebreid apparaat b~jeel1ge

bracht" had, in uitzicht; "vrijheer van zijn tijd" geworden, heeft hij 
er toeh in zijne laatste jnren zelfs de hand niet aan gelegd doch 
zijne aanteekeningen van voor twintig en meer jaren laten liggen, 
waal' zij rustten. Hoe gaarne hadden wij hem gehoord over dat 
tijdvak, waarin h\i zich 7.00 geheel thuis gevoelde, welks hoofû
personen hij ook in hun dagelijbch leven -- ik denk aan zijne 
kostelijke "aanteekeningen" op Droste's prnldicht ell zijne stukken 
over DOllhleth's daghoek in de Gids, over Buat'" proces in de Bijdra
gen - 7.00 goed kende! Hoeveel beloofdelI niet ûjne woorden over 
GEn[)J~s' onvoltooid hoek over De Witt, zijne vertrouwelijke uitin
gen over de gebreken van PONTAUS' verdienstelijk maar onvolledig 
werk, Ûjll meesterl\ike uiteenzetting over" Het burgemeesterschap van 
Amsterdam"! Helaas, wat baat 01lS klagen! Maar het zou ook on
dankbaar z~in. LUIt ons tevreden zijn met het vele, dat hij heeft 
gegeven, en niet langer vragen, wat hij hud kunnell of·- misschien 
beter - niet heeft knnnen doen, iJl ieder geval lIiet heeft gedaan; 
het voortreffelijke "apparaat", dat zorgvuldig bewaard is en vooral 
uit excerpten uit De Witt's ms. correspondentie bestaat, zal ten minste 
bruikbaar te maken z\in voor hem, die zal doen wat PRljIN heeft 
nagelaten om redenen, die ook hemzelven Iliet geheel konden 
bevredigen maar samenhingen met zijn aard e1l zijne neigingen. 

Over Willem III bezitten wij teil minste, behalve kleinere stu
diën en de leerzame polemiek met generaal KNOOP over den slag 
bij St. Denis, die van PRl1Il~'S zorgvuldige kritiek en eerlijkheid 
in het erkennen van een begane fout getuigen, ecn groote studie 
betreffende zijne verhonding tot Engeland, waarill met bewon
dering van Willem's staatsmanstnlelJt, met vereering van Maria's 
aanhankelijkheid en zelfopofferende liefde wordt gesproken. Aan 
haar, de "liefhebbende vrouw", die "haar hartsgeheim" aan haar 
dagboek had toevertrouwd, wijdde hij daar eene der meest ge
voelvolle bladzijden, die ooit uit zijne pen z\in gevloeid: ik be-

1) Blz. 27. Aan DE VRIES uit 1863: "ik zit begraven en verdiept iu de geschiede
nis van De Witt en begin nu en dan wat te stellen voor het boek, dat ik over dien 
tijd wil schrijven. De bouwstof is echter zoo overvloedig dat het mij moeielijk valtze 
te beheerschen. Intusschen is de studie zelve bijzonder aantrekkelijk en onderJloudend." 

10* 
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doel die, waar hij het aandoenlijk afi'cheid hij 's Pl'inf;en vertrek 
naar Engeland in 1688 beschrijft. 1) 

De uitgave dezer lange studie, twaalf jaren na genoemde pole
miek, toont duidelijk aau, dat van de beweerde tragische zielsont
roering en wetenschappelijke teleurstelling 2) bij gelegenheid dezer 
polemiek, die PUUlN zou belet hebben voortaun zonder droevige her
inuering over Willem III te schr~iven, geen woord waar is, hoewel 
erkend moet worden, dat de onverwachte ontdekking van '8 Prinsen 
dubhelzinnighcid hij dl' hehandeling der zaak van St. Dcnis FRUIN 

onaangenaam heeft aangedaan. FRUIN was niet vatbaar voor derge
l\ike tooneelmatige gevoelens als hem door den steller dier bewering 
worden toegeschreven. 

~Met \Villelll III houdt eigenlijkFRrIN's dieper gaande studie 
van om:c gcsehiedcni8 op. \Yat er volgt, hoezemde hem slechts 
matige helangstelling in -- hij placht het op z\ine colleges te 
erkennen en zijne schriftelijke nalatenschap heve8tigt het. Alleen 
de Patriottentijd heeft hem nog in ~menhang heziggehouden en 
ook voor eell hoek daarover 18 het "apparaat" he waard gebleven. 
,,Ik geef de PatTlotten mpt vrengd; ik heb er zoo veel aardigs en 
nieuws over te zeggen", i'Chl'~ift hij eenmaal in het hegin zijner 
werkzaamheid all' hoogleeraar. ä) Maar het tijdvak, op den duur 

weinig aantrekkel~ik 7,00 wel in Z\l11 aard als in z~in hronnen, hield 
hem nipt genoeg gehoeid om uit de uitvoerige uittreksels del' 
papieren VHn vreemde gezanten en agenten, die hij verzameld 
had, uit de tallooze oll7.egbaar vervelende boeken en pamflet
ten van den t~id een samenhangend verhaal te maken. 'foen 
een zijner laatste leerlingen dien arheid aanvatte, zette h\l alle 
gedachte aan een dergelijk werk uit het hoofd, toen het nieuwe 
hoek hem bleek aan hooge eii'chen te voldoen; hij stelde den jongen 
auteur zijne aanteekeningen ten dienste. ~ijne studiën over Gijs
bed Karel'i' jongelingsjaren en diens houding in 1787, eene klei
nigheid over "M evrou w Bilde\'d~i k' s slachtoffer", eene eukele rec,eu
sie over "Van de Spiegel's nagelaten papieren" is ongeveer het 
eenige, wat hij ons gaf. 7,ijne reeds genoemde polemiek met Jo
RISS]<;N staat dan geheel op zichzelf aan het slot. 

En daarmede eindigt zijne wetenschappelijke werkzaamheid, lang
durig, rijk aan rijpe vruchten, afwisselend en diep indringend, 
een l'\ike schat, die, eenmaal hiJeengebracht, van groote hetce-

') Blz. 191 vlg. van den afzonderlijken overdruk, 
') BrvANcK, Il. 
') Aan J. A. FRUIN, 6 Febr. 1862. 
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kenis zal hlijkell voor de studie onzer geschiedenis, nog grooter dan 
ze reeds had in de dagelI, toen de gever dien schat bij gedeelten 
schonk aan zijn volk. 

De klassieke werk- eu woonkamer van den Leidschen geleerde 
heeft grootendeels die lange reek:,; van gesehriftell billllell hare met 
statige rijelI hoeken getooide muren zien wordelI ; voor FRUIN':,; 

vrienden is zij een plek van heilige herillllering aall al het goede 
en schoolle, dat zijn hart cn ûjn hoofd hebbell voortgebracht. 

Daar heeft h~i b~illa zijn gnnsche profes:,;oraat gewoond te lJliddell 
zijner hem steeds dierbaarder gewordeJl Leidsche olUgevillg, te 
midden van de schoonste 'hel'illllel'illgeu aan vl'ielld:,;chap cn liefde. 
Daar heeft hij het feest van 18 S () gev ierd. toen het N ederlandsche 
volk hem b~i de herdenking V/UI zijll 25jal'ig professoraat lml
digde als den vertrou wdeu voorganger op het gebied der geschie
oenis - dat heugelijke feest, dat hem onthief van de dofheid, 
waarin het overlijden vall zijn dierbaren broeder ten vorigen jare 
hem had doen ver'tillkell, en helll lust en moed gaf tot nieuweu arbeid. 

Daar heeft hij na zijn aftredeu nog ruim viel' jaren lang, in 
ruste maar niet iu ledigheid, geleefd, eerst met moeite zich well
nende aan zijn ambteloos leve)) lIlaar later andereu "uit eigen 
ervaring" verzekerend, "dat z~jn lot ook benijdbaar was." 1) Daur 
heeft hij de . reine vreugd gesmaakt, die het wetenschappelijk 
onderzoek schenkt, lIeveu:,; de teleurstellingen, die het oplevel't. 
Daar heeft hij nagedacht over het verledene, lIet tegenwoordige en 
de toekomst zijns volh, der lllellsehheid, z~jn geest na het ingespau
nen werk del' kostbare ochtenduren, zijll hesteu werktijd 2), dagelijks 
verfrisscheud met "stichtelijke lectuur" vuu wijsgeerigell, godsdieusti-

. gen, letterkundigen aard, met zijne uitgezochte collectie gravures 
naa.r CAUME, die hij zoo wist te waardeel'en, met de onsterfelijke 
werken der besten van 01lS geslacht. 

De liefste tijd was hem de vacantie, als hij .,zwelgde van de 
vreugde van niets te moeteu doen eu alles te mogen en van hijna 
nooit gestoord te worden." "Ochtend aan ochtend gaat voorbij zon
der 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", schertst hij. 3) 

Hij heeft er ook de smart gekend, de smart over het verlies vau 

') Aan S. A. NABER, 20 Juni 1898. 
2) Vgl. Philips van Leiden, De cnra reipnblicae, p, 69. 
3) 14 Juli 1873. Aan J. A. FRUlN, 
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verwant.en en vl'iellden, elkander opvolgend in lange rij, hem den 
weg wijzend naar de onbekende toekomst. "Alweer eeu oude 
vriend, die een stukje van mijn leven en levensgenot met zich 
in het graf lIeemt," schreef hij dali. 1) Z\lIlC moeder, zijne zuster, 
zijn broeders, zijne oudste eu beste vrienden, ook jongeren van 
groote belofteu, ontvielen hem de een na den ander, sommigen na 
lang en droevig lijdeu, dat hij medeleed met geheel zijll ziel, anderen 
plotseling weggenomelI te midden eener vruchtbare werkzaamheid. 

Zijn werk was hem tot troost en rrwnig geschrift zijner laatste 
tien jaren heeft ziju oorl'iprong te dankeu aan de behoefte aau werk 
tot afleiding van droevige gedachten, menige gevoelvolle aallteekening 
omtrent gestorveIl vrienden of vrielldiIlllcn moest dienen om in 
zijne eenzaamheid uiting te gevclI aan sombere stemming. Hoe le
vendig herillner ik llIij menig gesprek uit de laatste jarell, getui
gend van zijn fijn gevoel, zijll liefdevolle zorg voor de levenden, 
ook een bron vau troost bij het terugzien op wat voorbij il:l, getui
gend van zijn inuige gehechtheid aan yeleu, die waren heengegaan, 
aan velelI, die nog leefde)\. Hij beaamde lIIet geheel zijll hart de 
les van een zijner meest geliefde en hest gekende auteurs, MÉRIMÉE: 
"il est bieu malheureux de perdre ses amis mais c'est ulle calamité 
qU'OIl ne peut évitel' que pur une autre bieu plus grande, qni est 
de n'aimer riell",2) maur hij vermeed met zorg zich schuldig te 
maken aan het laatl'ite. 

Zoo werd h\i ouder, weinig gevoelend van de kwalen des ouder
doms, gelijk HANKE in zijne latere jaren vereerd door eene breede 
schare van jongeren, gelijk RANKl<l weinig verzwakt van geest zoo
als zijne allerlaatste studiën - die over Meruia lag ter verzending 
naar de pers gereed, toen de doodelijke ziekte hem trof - bewijzen. 

Nog staat mij zijn laatste eenzame verjaardag, zijn laatste eenzame 
Nieuwjaarsdag levendig voor den geest: "dès que mOJl ame est 
triste, eUe veut être seule", zeide hij op zulke dagen MARMONTEL 
na. Nog herinneren wij, z\ine vrienden, ons met eerbied zijne laatste 
gesprekken, zij ne laatste uitingen, naar het mij wil voorkomen eene 
toenemende droefgeestigheid verbergelId onder opgewekte woorden. 
Nooit zal mij die avond uit de gedachten gaan, drie dagen voor 
zijn 75 sten verjaardag, toen een zestal zijner beste jongere vrienden 
hem als een stille hulde de gedrukte lijst zijner geschriften kwam 
aanbieden 3) - eeu plan, opgekomell in het hartelijke gemoed van 

') .Aan S . .A. NABER, lOet. 1888. 
'J .A une inconnue, I, p. 354. Uit FRUIN'S verzameling spreuken . 
• ) Zie deze hierach ter. 
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onzen S'l'AR NUMAN, die nu ook al is heengegaan, en dat hem ten 
zeerste roerde, zooals bleek uit de bewogen woorden, waarmede hij 
ons zijn hartelijken dank betuigde. Niemand vermoedde, dat hij zoo 
spoedig uit ons midden zou heengaan, al zagen sommigen onzer 
toen reeds, dat hij lichamelijk niet meer de oude was, en al bleek dit 
weldra steeds duidelijker. In .Januari bewerkte hij nog eene studie voor 
de Bijdragen over PauUus' Mertlla's geloofwaardigheid 1), besteedde 
nog menigen avond tot bijna in den nacht aall den arbeid met Dr. 
MOLHUYSEN voor de nieuwe uitgave van Philips van LeidCll's boek en 
nam met belangstelling keullis van alles, wat helangstelling waardig 
was; het laatst nog van de sporen van den invloed der moderne 
godsdienstwetensehap ook in ·de katholieke wereld, blijkende uit 
een merkwaardig artikel van DJ'. POELS in de Katholiek, dat hij 
nog zelf h\j zijn oudelI vriend RJJK}~ ter lezing aan huis hezorgde, 
even voordat eene sterke zenuwaandoening hem trof op Zondag 
middag den 13den ,lanuari. 

Daar bereikte mij in den vroegen Maandagmorgen het onheil 
spellende bericht, dat mijn vaderl\jke vrieud mij noodig had: ik 
vreesde het ergste, iets veel ergers dan den dood, het langzaam ver
duisteren vau zijll geest ;l,ooals hij dat met zooveel deernis hij 
sommige zijner beste vrienden had gezien: het verzwakken der 
"lichaams- en zielskrachten, zonder welke het leven diell naam nau
welijks verdieut te dragen". 2) Benige clagen lang zweefden familie 
en vriendcn ttlsschcn hoop eH vrees; de hoop, dat het spoedig 
gedaan zou z~ln, de vrees-- ook Z\l" vrees _.- dat het langdurig 
lijden z\iller moeder ook zijn deel zou worden. Gelukkig werd 
hem dit bespaard en in den vroegelI morgen van den 2~)'ten Januari 
1899 ontsliep onze vriend kalm en ongemerkt, zonder in zijne 
ziekte tot werkelijke bewustheid te zijn gekomen, in het bijzijn van 
beminde leden zijner familie. 

In het graf, dat hij voor zijll vriend ACQUOY en zichzelven had 
bestemd, brachten wij hem ter ruste, Ulet de dankbare gedachte, 
door de eersten van ons volk gedeeld, aan wat wij verschuldigd 
zijn aan dezen grooten en veelzijdigen geleerde, dezen voortreffe
lijken staatsburger, dezen trouwen vriend, dezen edelen mensch. 

1) Na zijn dood in dl. X der 8de Serie verschenen. 
s) Leopold van Ranke, in Gids 1886, blz.!. 
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tijd, verzameld door M. 11. VAN DJ<WENTER. lIl. - Als voren. 
1865, blz. 315-816. 
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De drie tijdvakken der Nederlandsche geschiedenis. -- De Gir18, 
1865, IV, blz. 245-271. 

1866. 

Register van Academische dissertatiën en oratiën betreffende de 
geschiedenis des vaderlands. Aanhangsel op het Repertorium van 
verhandelingen en bijdragen bijeengebracht en gerangschikt door 
de Commissie van geschied- en oudheidkunde van de Maatschappij 
der N ederlandsche Letterkunde, Leiden, E. .T. Brill, 1866, (IV, 
124 blz.). 8vo. 

In samenwerking- met J. T. BoDEL NIJENHUIS, L. .T. }'. JANSSEN, W. 
N. De RIEt:, \V. 1. C. R.uOIELMAN ELSEVIEIt en J. DE WAL.- Het 
Supplement. hierop in 1 RR2 verschenen werd door Dr. W. N. DU RIJW 

bewerkt. 

Informaeie up den staet faeulteyt ende gelegentheyt van de steden 
ende dorpen van Hollant ende V rieslant om daernae te reguleren 
de nyeuwe sehiltaele gedaen in den jaere MDXIV. (Uitgegeven 
[met Inleiding en verklarende Woordenlijst] vanwege de Maat
schappij der Nederlandsehe Letterkunde). Leiden, Ter boekdruk
ker\i van A. \\7. S~jthoff. 1866. (XXXIV, 6HO blz.). 8vo. 

Het geloof aan wonderen.- De Gid8, 1866, ll, blz. 28---()4. 

Naar aanleiding van: C. W. OPZOOMKR, 'Oud of nieuw? - J. 1. 
DOEDES, Oud en nieuw. --- C. W. OPZOOMKR, Nog eens Oud of nieuw? 

Beoord. van: J. W. VAN SIJPES'rEYN, Geschiedkundige Bijdragen. 
3" Afl .. ~ Als voren. 1866, H, blz. 18Sl~193. 

De jeugd van Louise Henriëttc d'Orange. - AI8 l7oren. 1866. H, 
blz 531--556. 

Memoriën van HUGO DE GaooT. - Handel. en Meded. v. d. Mt8CIt. 
d. Neder!. LetterIc., lR66, blz. 138--142. 

Korte autobiographie van Mr. Floris Oem van Wijngaarden. -
A18 voren. 1866, blz. 143~-153. 

Over de verschillende uitgaven van EMANUEl. VAN METEB.EN'S His
toriën. - Rijdr. v. vader!. ge8cltied. en oudlteidlc., N. R., dl. IV, 
186(l, blz. 82-98. 

Nog iets over de houding van Engeland vóor en na den zeeslag 



- 60 -

( 159 ) 

. bij DuÎns. --- Als voren. N. R., dl. IV, 1866, blz. 206-
212, 258. 

Naar aanleiding van: Voor en na den zeeslag bij Duins, door 
A. ISING. 

1867. 

De meuwe historiographie. Volksalmanak d .. Mt8Ch. 1bt nut 
van 't algemeen, 1867, blz. 137-144. 

Opnieuw uitgegeven in: Kennen en doen. Bijdragen verzameld door de 
M(UJück. Tof nut Vatt 't algemeen. lIl, 1870, blz. 137 -144. 

Beoord. van: .1. DE BOSCH KJ<;MPER, Staatkundige geschiedenis van 
Nederland tot 1795. De Gids, 1Rö7, I, blz. 182-189. 

De schuld van W illem III en zijn vrienden aan den moord der 
gebr. de Witt. --- Als vorell. 1867, I, blz. 201-214. 

De jongelingsjaren van Gijsbert Karel van Ho~elldorp. --- Als voretl. 
1867, I, blz. 439--481. 

Gijsbert KaI'el van Hogelldorp en de om wenteling van 1 787. -
Al8 voren. 1867, IC blz. 40--100. 

Beiden naar aanleiding van: Brieven en gedenkschriften van G. K. 
VAN HOGEl'DORP, uitg. door zijn jongsten, thans eenigen won. 

Willem IV en de correspondelltiëll der regenten.-- Ned. Spectator, 
1867, blz. 202-20~. 

Beoord. van: W. BISSCHOP, Verhalldeling over de woelingen der Lei
cestersche partij te Leyden. -- De Gids, 1867, lIl, blz. 160-164. 

Beoord. van: G. D . .1. SCHon:L. Het olld-Hollandsch huisgezin der 
178 eeuw. - Als vorell. ISG7, lIl, blz. 164·_·166. 

De N:derlandsche beroerten in de ] (jO eeuw uit een Katholiek oog
punt beschouwd. - Als VOre'll. 18()7, lIl, blz. 283-318. 

Naar aanleiding van de Geschiedenis der Nederl. beroerten in de 16e 

eeuw door W. J. F. NuYK"s. 

De aanstelling van Marnix van St. Aldegonde tot bij bel vertaler. -
Handel. en Meded. t'. d. Mtsch. d. Ned. ü:tterk., 1867, blz. 
3-14, 

Een anoniem pamflet .van 1567 toegekend aan Marnix van St. Alde
gonde. - Als 'C01'en, 1867, blz. 36--48. 
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Over Dr . .1. K. van der "'-ulp. - Ned. Spectator, 1867, blz. 281. 

Hoofdartikelen in het Leidsch ])agblad van 25, 29 Maart, 1, 13, 
] 7 April, 11 Juli, 17 en 18 Sept. 1867. 

186t'. 

Gijsbert Karel van Hogelldorp in Nov. lRI3. - ])e Gids, 1!-H>8, 
I, blz. 1-22. 

Naar aa.nleiding "an TI!. JORISSKN, De omwenteling van 1813. 

De overwinning b~i Heiligerlee, [Amsterdam, H. W. Mooy, 1868]. 
(22 blz.). 8vo .. - ,Kleine 8tu~je8 ui{r;. door de Afaal8chappij tot 
nut van 't algemeen, N°. 46. 

De slag hij Nienwpoort.-· Bdd}".v. lJaderl. geschied. en oudheid!..·. 
N. K, dL V, 1 R6k, blz. 65 --Hl. Met eene kaart. 

Bericht omtrent de voort7.etting der Bijdragen voor vaderlandsche 
geschiedeni~ en oudheidkunde. -- .418 mren. N. R., dL V, 1 k f)H. 
BoeHeoord. blz. 103--104. 

Een onuitgegeven werk van Hugo de Groot.-- ])e Gids, 1868, 
IV, hlz. 1--3/-1, 215--254. 

Naar aanleidmg van: HUGONIS GROTII de jure prnedae commentarilL~. 
Nnnc primnm erl. GER. H.HUKEll 

] 869. 

Uitvinding der boekdrukkunst.-- De Navor8cher, XIX, N. S. IJ, 
1869, blz. 1--3. 

Eene proeve van historische critiek. -- ])e Gids, 1869, I, blz. 
193---238. 

Naar aanleiding van: W . .J. P. NUYENS, De Ultrnmontaansche Kritiek. 

Beoord, van: 'rH. .JORISSEN, G. K. van Hogendorp en L. van 
Limburg Stirum in Nov. HD 3. - Ats voren. 1869, IJ, blz. 
147-173. 

De oudste oorkonden betreffende Rotterdam. - .Bo#CI"dtJ/llllJclte 
Hwtoriebladen, uitg. door J. H. SCHEFJ<'ER en }<'. D. O. OBREEN. 
He Afd. Afl. 1, 1869, blz. 73-89. 

Over de oude huldigingsplaatsen van Holland. - Handel. en Medet:J. 
v. d. Mt-8ch. d. Ned. Letterlc., 1869, blz. 21-24. 
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Beool'd. van: Mémoires de MARnN AN'roINE DEL RIO SUf les 
troubles des Pays-Bas, 1576-1578. - Ned. Spectator, 1869, 
blz. 289-292. 

Brielschc Courant. - Als roren. 1 SöH, hlz. 203. 

De quaestie der Kiesdistricten. -- De Gid8, ] 869, IV, hlz. 
1-36. 

Verslag der Commissie helloemd tot het heoordeelen eener verhan
deling door Dr. P. L. MULLER [over Nederlallds eerstehetrek
kingen met Oostenrijk, 1658-1678]. - Vers!. eN. meded. d. 
K. Akad. v. lVetel18ch. .~fd. Let/er!.:. (8 Nov. ] 8(9), Ilo R. 
dl. I, 1871, blz. 10-11. 

Met Dr. W. G. BRILL. 

Uit het dagboek vall een Oud-Hollander (George RatalIer DouhJeth).
De Gid8, 1869, IV, blz. 369-416. 

1870-lEHJ8. 

Redactie der Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheid
kunde, verzameld en uitgegeven vroeger door Mr. Is. AN. NIJ
HOI<'F en P. A. NI,JHOFF. Nieuwe Rks., Dl. VI-X; IIlc Rks., 
Dl. I-X. 's-GJ'avenhage, Mart. Nijhoff, 1870--1898.15 dIn. 8vo. 

1870. 

De waarheid aangaande Alhert BeiJinc. - - B(jdr. v. vadert. ge8chied. 
en oudheidk., N. R., dl. VI, 1870; blz. 1-20, 164-169. 

De sleutels van de Sont. - Als voren. N. R., dl. VI, 187(1, blz. 
214-216. 

Een Hollander [Mr. George RatalIer Doubleth] op de kermis te 
Antwerpen in 1654. - Als VOreJl. N. R., dl. VI, 1870, blz. 
314-335. 

Toestand eener gevangenis in Holland onder Keizer Kàrel V. -
Als voren. N. R. dl. VI, 1870, blz. 361-364. 

[Aankondiging en aanvulling van:] Over het leven en werken van 
Paulus Heuterus (De Katholiek, 1866, N°. 1). - Als voren. N. R. 
dl. VI, 1870; Boelcbe8chouwin9, blz. 28.· 

De oudste oorkonden betreffende de omstreken van Rotterdam. -
Rotterdamache Hi8torieblàden, uitg. door J. H. SCHI<:1<'b'ER elll<'. D. O. 
OBREEN, He Md., Afl. 2, 1871, blz. 192-210. 
Jaarboek 1899. 11 
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De Bokels van Rotterdam en hun geslacht. - Rotfe1'dam8che 
Historiebladen, uüg. door J. H. SCHEFFER en "P. D. O. OBREEN, 

Ille Afd., Aft. 1, 1870, blz. 22-. 54. 

1871. 

Verhooren en andere hescheiden hetreffende het rechtsgeding van 
Hugo de Groot. Utrecht, Kemink & Zoon, 1871 (XIV, 36S 
blz.) 8vo. 

Werken van het Historisch Genootschap te Utrecht. Nieuwe Serie, 
No. 14. 

Het karakter van het Nederlandsche volk. - Alg. 8taNstiek van 
Nederlmld, dl. Il. aft. 1, 1871, blz. 3-15. 

Met Mr. S. VISSERING. 

1872. 

Galilei en de onfeilbare kerk.--- De Gids, 1872, 1, hlz. 233--268. 

Naar aanleiding van H. DE L'EPUIOIS, Galilée, sou procès etc., en S. 
GHEBARDI, Il processo Galileo. 

Supplement op het Repertorium der verhandelingen en hij dragen 
betreffende de geschiedenis des vaderlands, in mengelwerkell en 
tijdschriften tot op 1870 verschenen. Leiden, .T. K. Steenhoff, 
1872. (XVI, 271 blz.). 8vo. 

In samenwerking met J. T. BODEL NUENHUIS, J. E. H. HOOFT VAN 

IDDEKINGE, W. 1. C. RAMMELMAN ELSEVIER, W. N. nu RIEU eu .J. DE 

WAL. 

MEURSIUS' Geschiedenis van het Bestand. - Handel. cu Merkd. 
v. d. Mt8ch. d. Ned. Letterk., 1872, blz. 3-10. 

Nog iets over Albert Beilinc. Met naschrift. --- Bijdr. v. vaderl. 
ge8chied. en oudheidk., N. R., dl. VII, 1872, hlz. 14-28, 
93-102. 

Aanteekeningen op: De geslachten van Velsen en Woerden, door 
Mr. IJ. Ph. C. VAN DEN BERGH. - A18 voren. N. R., dl. VII, 
1872, blz. 42-44. 

Oordeel over de Kroniek van Hendrik van Thahor. - Kroniek 
v. h. Hist. Genoot8ch. te Utrecht. XXVIIIü Jaarg. 1872, blz. 
413-415. 
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1873. 

Prins Willem in onderhandeling met den vijand over vrede, 1572-
1576. - I,t M elJlorialll. làfereeletl uit Hollands l'aclt t~r;jari

geIL 8trijd, 1873. 4to. Afl. 9. Met Portret van Prins Willem 
naar GOLTZIUS geëtst door W. UNGER. 

Herdrukt op blz. 275-335 (Ier 8° uitgave van 1874. 

Een geschrift van MARNIX VAN ST. AWEGONDE. - Ned. Spectator, 
1873, blz. 68, 92. 

Een Hollandsche stad III de middeneeuwell. - De Gid8, 1873, 
Il, blz. 119-173. 

Naar aanleiding van: De middeneeuwsche Keurboekeu van Leiden, uitg. 
door H. G. HAMAKER. 

Verslag over eene verhandeling aangeboden door den heer Dr. J. 
C. G. BOOT [over de Latijnsche brieven vall HvnmNs]. -
Ver81. en meded. d. Kon. A/md. v. WeteJlfJ-ch., Afd. Letter!.:. (tl 

Juni 1873), Ile R., dl. IJl, 1873, blz. 343. 

Met Dr. W. G. BRILL. 

rrwee brieven van CHARLES D1~ BorsoT (waarschijnlijk aan den graaf 
van Leieester). -- Handel. en .jJfeded. '0. d. Mt8ch. d. Neder!. 
Letter!.:., 1873, blz. 133-] 34. 

Aankondiging van: Die Recesse und andere Akten der Hansetage 
von 1256-1430. Bd. I. - Bijd?'. tot de !.;eJtn'Ï8 v. lt. 8taat8-, 
pJ'ov.- en .r;emeiJlttebe8t. iJl Nederl., dl. XVIII, N. S., dl. V, 1873, 
blz. 106-110. 

1874 .. 

Beoord. van: GRUAU DE LA BARRE, La branche ainée des Bour
bons. - ])e Gids, 1874, I, blz. 593-608. 

De oude verhalen van het Beleg en Ontzet van Leiden, bij gele
genheid van het derde eeuwgetijde in hun oorspronkelijken vorm 
herdrukt. Namens de Historische Commissie van de Maatschappij 
der Nederlandsche letterkunde, uitgegeven door R. FRUIN, J. E. H. 
HOOFT VAN lDDEKINGE en W. I. C. RAMMRI,MAN ELSEVIER. 's-Gra
venhage, Martinus Nijhoff, 1874. (36, 8, 34, 50, 20, 11, 38, 
26 blz. met 1 kaart). 4to. 

Met inleiding van Dr. R. FRUIN. 

11* 
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Het beleg en ontzet der stad beiden in 1574. 's-Gravenhage, Mar
tinus Nijhofi', 1874. (184 bh. met 1 kaart). 8vo. 

De bladzijden gewijd aan het Ontzet van Leiden zijn overgenomen in: 
Aangename UTen. Leeshoek voor Gymnasia door Ic. J. HEEm,; en \". 
TOOSE . .Amsterdam 1898, blz. 387-389. 

De Costumen van Rijnland, zooais zij in 1570, op aanschrijven van 
Alva, in schrift zijn gebracht. -- N. Bijdr. v. Recld8gelee'rdh. 
elt Wetgevillg, Dl. XXIV, 1~74, blz. 456-468. 

Verhaal der gevangenschap van Olden barnevelt, beschreven door 
zijn knecht .hN FRi\.~CKE~.- KrOitielc v. h. lfi8t. GeJloot8ch. te 
Utrecht, XXXe Jrg., 1874, rI" Ser., dl. V, blz. 734--785. 

1875. 

Del' Francoysen ende haerder llagebuercn Morghenwecker. - Bióliogr. 
Adcersaria, 1I, blz. 115 -124. 

Prins 'Yillem 11 en d'Estrades. - .L"Yed. Spectator, 1875, blz. 
146-148. 

De aanleiding tot de afzonderlijke uitgaaf van het XII" hoofdstuk 
van het Jus Praedae van GH.O'fIUS, onder dell titel VUil Mare Li
berum. - Als voren, 187;3, blz. 210, 211. 

Naschrift op het artikel van .1. G. Frederiks over het Geslacht 
van de 'Vateringe. - Bijdr. v. vaderl. /Jeschied. en oudheidIc., 
N. R., dl. VIII, 1875, blz. 38-43. 

rroevoegsel tot de vroegere opstellen over Allaert Beyling. - Bijdr. 
v. vader!. geschied. en oudheidk., N. R., dl. VIII, 1875, blz. 
169-172. 

Van Meteren vrij gepleit van een onvergefelijke dwaling. - Als 
voren. N. R., dl. VIII, 1875, blz. 204-206. 

De moord van Gerard van de Wateringe. - Als VOrell. N. R., 
dl. VIII, 1875, blz: 227-233. 

Beoord. van: Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Ie Afd. 
bewerkt door Mr. L. PH. C. VAN DEN BIm,GH. - Als voren. 

N. R., dl. VIlI, 1875. Boekbe8cltouwing, blz. 54-69. 

1876. 

Uit de nagelaten papieren van VAN DE SPIEGEL. - ]Je Gids, 
1876, I, blz. 516-538. 

Naar aanleiding van: G. W. VREEDE, Mr. Laurens Pieter van de Spie-
gel en zijne tijdgenooten. ' 
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Enqneste ende Informatie upt stuck van der reductie ende refor
matie van den Schiltaelen, voertijts getaxeert ende gestelt geweest 
over de landen van Hollant ende Vrieslant. Gedaen in den jare 
MCCCCXCIIU. (Uitgegeven [met eenfl inleiding en verklarende 
woordenlijst] vanwege de .Maatschappij der Nederlandsche Letter
kunde). Leiden, E. J. BrilI, 1876. (XIX, 333 blz.). 8vo. 

Journaal van SPUNTER HEI,MICH, soldaat en, later hopman in 
dienst vun den lande, van 1572 tot 1589. - Kroniek v. h. 
Nis!. Gr:llOot8Ch. te Utrecht, XXXI" Jrg., 1875,VIe Scr., dl. 
V, blz. 159~-281. 

Het oudste Keurboek van Hotterdam. - N. Bijdr. v. Recht8ge
leerdh. en We~ljeviJl/J, N. H.., dl. lI, lS76, blz. 44-' 95. 

'roespraak ter opening del' Alg. Vergadering van de Maatschappij 
der ::\ederl. Letterkunde. - Handel. ell ll[eded. v.d. Jl1t8ch. d. 
JVed. Lelted.:., lS7ö, blz. 7-22. 

Een standbeeld voor HoutmaIl. - lVî'euwe HotterdmJl8che Courmd, 
1 S7n 10 ·Sept., 2 tle blad. 

Rapport over eene verhandeling vau ·Prof. Tu . .TORISSEN over: De 
eer:4e coalitie en de Hepnbliek der Yereenigde Nederlanden.
Ver81. eH mer/ed. rI. K. ,A/md. l'.weteJè8ch., Afd. Lelterlr. (13 
Nov. 187G), lIe R, dl. YI, lS7'7, blz. 253-256. 

Met Dr. W. G. BRILL cu Geuental W. J. KNOOP. 

De oudste oorkonden betreffende Rotterdam. (Naleûllg op het 
vroegere opstel yan gel~iken titel). - RotterdalJ/8che Hi8toriebla
dell, ltitg. d. ,1. H. SCHEPI'l'iR en F. D. O. OBltEEN. JIe Afd., 
dl. I, Afl. 5, 1~7G, blz.H9-467. 

1877. 

ZettingeJ) en omslageIl vall 14UG, 1515 en 1518. R~ivoegsel op 
de uitgaven der Informatie vau 1514 en der Enqueste van 14Ç)4, 
vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Leiden, 
E. J. BrilI, 1877. (16 blz.). 8vo. 

Over de muntverzwakking in de 14e eeuw. -- Rijdr. V. vader! . 

. r;e8chied. e1Z oudheidk., N. R., dJ. IX, 1877, blz. 1-11. 

Aanteekeningen bij: Lt1DOVICO GmccIAHoINI, Descrittione di tutti i 
Paesi Ba.ssi .... Bibliographische studie door P. A. M. BOELE VAN 
HENSBROEK.. - Bijdr. e1l meded. V. h. lIi8t. Genoot8ch. te Utrecht, 
I, 1877, blz. 202, 208, 210, 211, 225, 235, 242, 244. 
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De slag van St. Denis, in verband met den vredehandel van Nij
megen. - Ver8!. eJt meded. d. K. Akad. v. wetell8ch., Afd. Letterk. 
(9 April 1877), He R., dl. VII, 1878, blz. 26-9~L 

Over de Historie van het leven en sterven van Heer Johan van 
Oldenbarnevelt, beschreven door een liefhebber der waarheyt. 
Met naschrift. - Bijdr. v. radert. ge8chied. en olldheidk., N. R., 
dl. IX, lS77, blz. 119-Hi9, 354-360. 

Rubells. - .1Yed. Spectator, 1877, blz. 323. 

'Welkomstgroet aan de Universiteit van Amsterdam bij gelegenheid 
harer feestel\ike opening, 15 October 1877. - Jaarboek der 
llijk8-Unil'eJ'8iteit te Leiden, IS77-1878, blz. 80-85. 

Nadere mededeclingen betreffende \Villern III en den slag b~i Saint
Denis. - Verst. en lJIeded. d. K. Akad. v. Weü:fl8ch., Afd. 
Letterk. (12 Nov. 18077), lIe R., dl. VII, 1878, hlz. 234-242. 

De aanspraak van Gorculll op de visscherij in de Merwede. -
N. BI/dr. v. llec!tts!Jeleerdh. en Wetgeving, N. R., dl. lIl, 1877, 
blz. 337-353. 

187S. 

Over de plaats, die de Geschiedenis iu den kring der wetenschap
pen inncemt. Redevoering uitgesproken [als] RedoJ' Magllificus 
op den jaardag der Univcrsitcit, SFebruari 1878. - Jaarboek 
del' Rijk8- Universiteit te Leidelz, 1877 ~~] 878, blz. 47-79. 

Verslag over dc stukkcn betrcffende de Ahdij te Bcdbur, aange
boden door den Heer L. A.W. ,J. SLOB'I'. ~- Versl. ell meded. 
d. KAkad. v. weteJl8ch., Afd. Letterk. (13 Mei IS71:'), He R., 
dl. VIII, 187~), blz. 125--127. 

Met Mr. J. m; WALen Mr. B. J. L. DE GEER. 

Verslag van de lotgevallen del' Universiteit in hct afgeloopell jaa.r, 
uitgcbracht den 17dell Scptembcr 1878, hij het ovcrdra.gen dcr 
waardighcid van Rector Magnificus aan Mr. A. E. .,. Modder
man. -Jam'boek der llijks-Universiteit te LeideJl, 1877-1878, 
blz. 23-43. 

lB79. 

Overblijfsels van geheugchenis, der bisonderste voorvallen, in het 
leeven van den Beere CoENRAET DRos'rE, terwijl hij gedient 
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heeft in Veld- en Zee-slaagen, Belegeringen en Ondernemingen. 
Als ook mede sijn verdere bejegeningen aan en in verscheyde 
vreemde Hoven en Landen. 3de druk, uitgegeven van wege de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Leiden, E. J. Brill, 
1873. 2 dIn. Cl" deel, 'l'ekst (VIII, blz. 1-263); lIe deel, Aan
teekeningen door Dr. R. FRUIN (blz. 264-548). 4to. 

De Unie van Utrecht, naar aanleiding der voordracht van Prof. 
W. G. BRILL. Vers!. en Jlfeded. d. K. Akad. van Weten8ch. 
Afd. Letterk. (8 Sept. 1879), Ile R., dl. IX, 1880, blz. 
139-141. 

l\1agdalena Moons en haar verhouding tot Valdes. - Handel. en 
Jfeded. v. d. JWt8ch. d. Ned. Letter!.:., 187!J, blz. 161--176. 

1880. 

Gcddes over De Witt. - Ned. Spectator, 1880, blz. 102-104, 
110---112. 

Naa.r a.anleiding" van: History of the Administration of John de Witt ... 
by JAMES GEDDES. Vol. I. 

Erasmiana. - Bijdr. v. vader!. !Je8chied. en oudheidIc., N. lt, dl. 
X, 1880, blz. 85-118. 

Over dc duhbele ebbe in het jaar 1672. - A18 voren. N. R., 
dl. X, 1880, blz. 125--138. 

1881. 

Een Hollandsch woord over de 'l'ransvaal-quaestie. --. Utrecht8ch 
Prol'. elt Stedelijk nagblad, 18S], 23 jJ1.aart. 

Ook als brochure verspreid. 

A word fr011l Holland 011 the 'l1ransvaal Question. Utrecht, L. E. 
Bosch nnd Son, 1881. (16 blz.). Bvo. 

De vrede van de Trallsvaal. Nieuwe RotterdalJl8Che Courant 12 
April 1881, 2e Blad, en 13 April 1881, 2e Blad. 

Willem III en de slag 
A. van HoOt,rstraten 
kaartje). Svo. 

van Saint-Denis (1678). 's-Gravenhage, 
& Zoon, I S81. (132 blz. met 1 

Met Generaal W. J. KNOOP. - Vermeerderde herdruk der verhande
ling voorkomemle in de Verslagen der Kon. Akad. v. Wefenschappeu, 1878. 
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1882. 

Over een brief van den Kardinaal BAltONIUS aan een onhekende 
betrdfende het martelaarsehap va 11 Balt. Gerard. -- Vensl. en 
Meded. d. K. A/md. v. WeteJl8ch., Afd. Letferk. (10 .Jan. 1882), 
lle R., dl. XI, 1882, blz. 218-231. 

Tien jaren uit den 'raehtigjarigen oorlog. 1588----1598. Derde 
uitgaaf. 's-Gravellhage, Murtinus N\ihofl', 1882. (nn, 383 
blz.). 8\'0. 

Het proces van Buut. - BUdr. l .. vader!. /le8ckied. eil oudlteirllc., 
llIe R., dl. I, 1882, blz. 1---54. 

Erasmiana. - At8 l~OreJl, lIl" R., dl. I, ISS2. blz. 55-57. 

Xog eens over een brief van den Kardinaal R<\RONIrS betreffende 
het martelaarschap van Halt. Gerard. ---- Verf/1. eli klerlecl. d. K. 
Akad. v. WeteI/8ch., Afd. Let/efk. (17 April 1882), 11" R., dl. 
XI, 1882, blz. 283-2!H. 

Toespraak ter opening der Alg. Vergadering vall de Maatsdmppij 
der ~ederl. Letterkunde. --- llaJldel. en Jfeded. v. d. Mt8Ch. 
d . ..LYed. Letterk., 1882, blz. 7-31. 

Uitvoerige repliek aan Mr. L. PH. C. BK miN HERGH over zijne 
verhandeling over de Staatkunde vau Oldenbarnevelt. -- Vers!. 
en J[erled. d. K. Akad. v. TrefeIl8clt., -Afd. Let/eric. (!J Oct. 1882), 
He R. dl. XII, 1883, blz. !) l-D5. 

Yerslag over de herdenking van den jaardag van H. Grotills.-
Al8 VOl'ell, (13 Nov. 1882), IJe R., dl. XII, 1883, blz. 
174~181. 

Met Mr. S. VISSF.RING- en Mr. J. DE WAL. 

Over de beteekenis van Ballflus pacis in charter van Florus V, van 
14 Mei 1273. - Al8 I'oren (13 Nov. 1882), IIc K, dl. XII, 
1883, blz. 99-118. 

Het oordeel van Richelieu over .François Aerssen. ~ Bijdt·. v. 
var/cri. f1e8c/n"erl. eli oudlteidlc., lIl" R.., dl. I, 18 ti 2, blz. 310. 

1884. 

'rweede Supplement op het Repertorium der verhandelingen en bij
dragen betreffemIe de geschiedenis des vaderlands, in mengel-
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werken en tijdschriften tot op 1880 verschenell. Leiden, E. .T. 
Rrill, 1 ~S4. (XIII, 172 blz.). 8\'0. 

[n S!llllCll\H>rking met Dr. W. N. Dl: HIEL 

De oude verhalelI valJ dell moord vall Prins Willem 1. - De Gid8, 
1SB4, H, blz. 22·()-272. 

Naar aanleiding- van: Oorspronkelijke verhalen en gelijktijdige J)prich
ten \':Ill (lell moord euz .. llitg. door J. G. FHED~:RIKS. 

'l'he Tragedy of ~il' .lohll vall Oldcn BarnaveJt. Herdrukt lIaar de 
uitgave vall A. H. BUJ,LI~~, met een illieiding van H. FItt:IN. 

's-Ora veil hage, Martinus :\'ijhoff, 1 ~84. (XXXIII, 95 blz.). tho. 

1 S~:). 

VCl'kJ3I'illg van oude Rechtstermen. Acht, Aehten, Achting, Aft. -
FerN!. ell _lIer/ed. c. d. Vereen. lof lt'i1f!. d. brOlwen v. h. Oud
lV(>c/erl. Recht., 1. ] 8S;), blz. Hi2-173. 

Oudheid val!' het Dmnspel. -' - JVed. l'ipecla tOl' , J ~S5, blz. 2G2-2G3. 

Beool'd. van: Les Huguellots et les Gueux (15öO-15S5) par M. 
Ie baron KERYY~ DE LET'l'ENHOVE. - Als voren. lS85, blz. 
382-384, 392-397. 

Brief van den Haadpensionnris lh: "~JT'I' aan Pieter de Groot, als 
naschrift op: iets over Pieter de Groot, als Pensionaris van Am

, sterdam, door .T. ~F. GEBHARD .Tr. - B~J'dr. v. cad ed. ge8chied. 
eli oudheidk. IJle R., dl. 11, 1885, blz. 31 s. 

Brieven van JACOB DE GHAE[<'F, uit het leger van Prins 'Yillem III 
in 1 () 7;~ en I G 74 geschreven aan zijn broeder Pieter de Graeff', 
<md-schepen van Amsterdam. - Als voreu.lIIe R., dl. Il, 18b5, 
blz. 34,9 -3n9. 

Reoord. van: De Griffie van Hare Hoog Mogenden door .1kh. Mr. 
TH. VAN Rn~MSDIJK. - Ned. Spectat01', 1 S85, blz. 411-413. 

De Etymologie van Holland. - Etudes archéol., litlguwt et hwtor. 
dédiés à C. Leemans, 1 R85, blz. 285-2tHi. 

1886. 

De rechtsbronnen del' stad Utrecht. - IJe Gids, 1886, I, blz. 
349-353. 

Naar aanleiding van: S. MULLER FZN., De middeleeuwsche rechtspleging 
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der st:d Utrecht. - S. M"ULT.F.R }Zl>., Inlei(Ling tot de middeneeuwsche 
rechtsbronnen. - S. ~frLLE1t FZN., Glossurium. - Stukken betreffende 
den strijd der bisschoppen met de stall Utrecht over het bezit vun heer
lijke rechten. 

Lcopold VOIl Ranke op Z\ill negentigsten verjaardag. - A18 voren. 
l~S(i, 1, blz. 4H;;-5I3. 

Over eCllige ziekten van Prins Willem 1, uit de aanteekcningt'll 
van z~in lijfal'hi , l)ieter nm Foreest. - Bijdr. v. vader!. geschied. 
en ou dh eidk. , 111" H., dl. lIl, 188G, hlz. 1-3iJ. 

Het proces van Gerrit yall He\·ervoorde. - Al~ voren. lIl" R., dl. 
111, 188G, blz. 131-132. 

Bricveu "all LgICESTER aan den KouilJg van Denemarken. - Als 
voren. BIe R. dl. lIl, lShfi, blz. 14,n-1(W. 

Over zoenen en '.'reden in Holland, Zeeland en Utrecht en over 
de beteekenis van de Utrechtsche keur op de vredebl'aak nlll 

het jaar 1300 voor de politieke geschiedenis der stad. - Als 
VOl'ett. lIl" lt., dl. lIl, 18SG, blz. lG7-;21G. 

}~mendatie op GROE~'S Archivcs. 2'> Reeks, dl. V, p. 3H. - Als 
voren, IIle R, dl. lIl, 1 hSG, hlz. 220. 

Een zeldzaam boekje: "Mémoires de Hollande", Paris, chez Etienne 
MichalIet, lG7~, in-Ua. - Handel. en .~feded. v. d. jlftsch. 
d. Xed. Lelterl., 188G, hlz. ()7-68. 

Is de overlevering, o. a. dool' \Vagenaar gehoekt, dat aan de IJei
denaars na het ontzet de keus was gelaten tusschen vrijdom van 
tollen gedurende eenige jaren of eene hoogeschool, al dan niet 
gegrond? - Al'! voren. 1886, hlz. 68-73. 

Over het bewaren van het lijk voor het proces hij de Friezen. -
Als voren. 18S(>, hlz. 73-74;. 

Over de Universiteit te Leiden. - Al8voren. 1886, hlz. 74-76. 

R. C. Bakhuizen van den Brink. - De Gids, 1886, IV, blz. 
421-445. 

1887. 

Over twee middelnederlandsche woorden. 1. Over de beteekenis 
van woesten in de oud-Nederlandsche rechtstaal. - 2. Over het 
woordhevene in de Zeeuwsche oorkonden. - VerB!. en .A/eded.: 
d. K. Akad. li. lVetensch., Afd. Letierk. (l0 Jan. 1887), HP R., 
dl. IV, 188'7, blz. 82-101. 
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Voorrede van: Del' Stede Kuerboeck van Haerlem bewerkt door 
Mr. A. .1. ENSCHEDÉ eu C. J. GONl\E'l'. 's-Gravenhage, Mart. 
Nijhoff', ] 887. fol. 

Het verhaal VUil dell moord van pater Musius, in DUSSELDOltP'S 

AUllules. - HaNdel. en Meder/. r. d. Ml8eh. (/. Ned. Let/erk., 
1887, hh. sa-sn. 

Reoord. van: C()!'re~pondallee de Lon:·u~ DE COLJGNY. recueillie 
par P. JlAIH'HEGAL - .::Verl. Spectator, 1~S7, bh. 284-2s7, 
291-:!!l3. 

Beoo!'d. vall: Méllloires dil Général DJHK VMi I-lOGENDORP. -

AI8 1'0 reit , ] 887, blz. 3G3-3G5. 

1 S88. 

Mailtz of Haarlem. - ]Je (hds, ] 888, I, blz. 49-95. 

Nog iets oyer Custillge. - lUdsc!t1·. v. JYederl. taal- el/ letterk .. dl. 
YJIJ, 1888, blz. 4ü-5(L 

lIet woord J701'SCfte, in de Groote Kem van Zeelalld. -- Als 
voren, dl. YlII, 18SS, hlz. 5ö-62. 

Levensberieht yan Mr. L. Ph. C. vall den Bergh (voorgedragen 
12 .\1aart 1888). - Jaarboek d. Ko)/. A/mi. c. lrete1l8chappeJI 
voo}' 1 ss7, blz. 51"-HG. 

Y ermeerderd her,lmkt in: LereJ/sberiddel/ ,'. d. M~(Iat.~c". rI. ~:Yerl. J~Aferk., 

188S, blz. 29-80. 

Gedenksehrift VaII JORIS m: Bn, betreffende het bewind van 
Oldenbarnevelt. -- ~ Bijdr. eN medecl. v. h. Ili8t. GeJlootsch. te 
Utrecld, dl. Xl, 1888, hlz. 400-459. 

Een duistere plaats in SHAKESPEARE'S HamIet verklaard. - .Ned. 
Spectator, 1888, blz. 371. 

Nog eens de Chopinen van hall!' Ladyship. -~ Als voren. ] 888, 
blz. 386. 

Over de opkomst van het Hoogheemraadschap vall Rijnland. -
Vers!. en Meded. d. K. ..t1lcad. Z:. WeleJlsch., Afd. Letter!.'. (11 
Juni löSS), HF R., dl. V, 1888, blz. 275-356 

Over waarheid,kcnning en zeventuig in de rechtspleging van Hol
land en Zeeland. - Bijdr. v. vaderl. ,fJe8chied. en oudheidk., 
IlIe R., dl. IV, 1888, blz. 1-67. 
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Over het .Jaat·geding in Holland en Zeeland gedurende de latere 
middeleenwcll. - Als voren. BIe H., (11. IV. 1 BRR, blz. n7-Un. 

Twee llicmye bijdragelI tot (le kennis van het tijdyak van Koning 
Lodewijk. - Als roren. lIl" H., dl., IV, 1~"8, blz. 15:3-190. 

Over geschriften aan FRJ."KC'lscrs .lrNn~s ell aan FRANcIscrs R-\L

DlT~TS toegeschreyeu. - A!lsvorell. 11l" H.) dl. lV,15RR, blz. 
2-13-2.) 1. 

Twee brieyen uit dell tijd der troehelen, over den beeldclIstorm en 
de Spaansche furie. -- Ab,. coreJl. lIl" R., dl. IV, 18%, hlz. 
-103-·t 1(50 

Oyer het olltstaan en de eerste hoogduitsehe uitgaven van EMA

NUL YAN ~lwI'EREN'S Historiën. - _lIs l"oreJt. lIIe H., dl. IV, 
1 t-S~, blz. 417- t2H. 

1 t'sn. 

Prins \Villem Hl in zijll verhoudilIg tot Eugelalld. - De (;'irk, 
1 ~sn, 1, blz. 264-303,451-495. Il, blz. 52-!H, 262-332. 

ffieu jaren uit den 'l'aehtigjul'igen oorlog, 1588-1 5 \) S. Vierde uit
gaaf. 's-Gravenhage, Martinus Nijhotf, 1889, (VIII, 3k;~ blz.). 8vo. 

Het gravenregister uit het Adelbertsboek der Egmonder abdij, naar 
het handschrift van BALDUNLS DE BAGA. -' - B~ïdr. c. vader!. 
geschied. en oudheidk., III" R.) dl. V, 18'-\9, blz .• 182-210. 

Bijdra.ge tot de geschiedenis van het burgemeesterschap vau Amster
dam t~idens de Republiek. - _1l8 ooren, nle R., dl. V, ISSn, 
blz. 211-250. 

De samensteller van de zoogenaamde Divisie-Kroniek. - Handel. 
en Meded. v. d. Mtsch. d. Ned. LetterIc., 1888-89, blz. 
114-122. 

De Schoolwet in de Eerste Kamer. - Nieuwe Rotterda1il8che Cou
rant ISSn, 26 Oct. 111l;eede blad en 3 ])ec. l!lOeede blad B. 

Verslag over eene verhandeling van den Heer Mr. S. MULLERPZN. 
[over de Claustraliteit]. - Vers!. en 1lleded. d. X. Alcad. v. 
wetensch., Afd. Let/eric. (9 Dec. ]889) IIIe R., ·dl. VII,1890, 
blz. 3-4. 

Met Mr. S. J. FOCKElH ANDREAE. 
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Nieuw naricht over P. Loyseleur de Villiers. - Bijdr. v. vaded 
geschied. elt oudheidk., lIIe R., dl. V, 1889, blz. 273-277. 

Naschrift op het artikel van Mr. M. S. POLS, De echt.heid der 
cyrograaf van Dirk V nader getoetst. -- Als voren. lUc R., dl. 
V, 1889, blz. 344---348. 

lSDO. 

Naar nanleiding der vereemgmg van Delfshaven met Rotterdam. -
Rotterd. Jaa'rboel.:je. He Jrg., 1890, blz. 1-40. 

De Catalogus van de Pamfletten verzameling der Koninklijke Biblio
theek. -- Ned. Spectator, lS90, blz. 122-123.> 132--135. 

De ovenlmkjes van het 2e geil. van dit opstel vervaardigd, dragen den 
titel: De str\jllschriften tussehen Don Juan en de Staten-Generaal in 1577 
en 1578 gewissel<l. 

Planor over Calvin. - Als voren. 1890, blz. 405. 

De godsdienstige verdraagzaamheid van Aha geroemd en met de 
onverdraagzaamheid van den Prins van Oranje vergeleken door 
een Nederlalldsch geschiedkundige. - Handel. ell illeded. v. d. 
Jlfaal8ch. d. Nederl. Letterh:., lS8D-90, blz. 159-177. 

Naar aanleÎlling van: J. L. ~hULI,ENERS, Legertochten tusschen Maas
triclIt en Mook, se(lert 1568 -1575. 

Sir .Francis Vere als commanda.nt in Üi;tende ml60 1. - Als 
vore/zo 1889-90. blz. 177--194. 

HooI, henl. -- lijd8chr. V. Neder!. laal- ell Letterk., dl. IX, 
1890, blz. 243-245. 

Een nieuwe mededinger van Gutenberg. - ])e Gids, 1890, In, 
blz. 842-348. 

Naar aanleiding van: L'Abbé REQUIN, L'im}Jrimerie à Avignon en 1444. 

1891. 

Brieven van COBET aan Geel uit Parijs en Italië. Nov. 1840-.Juli 
1845 uitgegeven door Dr. R. FRUIN en Dr. H. W. VAN DER 

MB\'". Leiden, E. J. Brill, 1891 (XLV, 652 blz.). 8vo. M. portr. 

Met inleiding van Dr. R. FRUIN. 

Verklaring van een plaats in de Rijmkroniek van JAN VAN 
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HEEJ.t': vs. 2:-:55. - Pijilac!tr. v. Neder!. {aal- en letterk., dl. X, 
1891, blz. 156-157. 

Suum cuique. - Ned. Spectator, 1891, blz. 240. 

Nog eens over de onverdmagzaalllheid vau Prins \Villem 1. -
Handel. eli Aleded. v. d. jj{aatsch. d .. 1\7"ederl. Letter!.-. 1890-9], 
blz. 113-119. 

Oycr de politieke weddingschappen van voorheen. - All!! voren. 
1890-91, blz. 119-125. 

1892. 

Illusie en werkelijkheid. - Alg. llmldelab1ad, 7 AJ)ril] 892. AvoNd
blad 1 eBIad. 

Over de invoering van de West-Europ. tijdrekening. 

Alva's bril. - l(jil'whr.t. J.Vederl. taal- en lelterk., dl. XI,1892, 
blz. 25-31. 

Over cliven en .clamen in onze oude rechtstaal. - Al8 vorell. dl. XI, 
1892, blz. 202-209. 

Clawen en Clawenden. - Al8 t'orell. dl. XI, 1892, blz. 308-312. 

Gedenkschrift van Don SANCHO DE LONDONO over de krijgsbedrijven 
van 1568 in de Nederlanden. - Bijdr. en lIleded. v. h. Hi8t. Ge· 
Jloot8ch. te Utrecht, dL XIII, 1892, blz. 1--97. - Naschrift. -
Als norell. dl. XVI, 18~J5, blz. 372-373. 

Een nog onuitgegeven vervolg op het Recueil de HOPI'ERUS. -

Als vorell. dl. XIII, 1892, blz. 115-147, 343-347. - Na
schrift. - All' varen. dl. XVI, 1895, blz. 373-·374. 

De N ederlandsche ballingen in Engeland, betrokken in den opstand 
hunner landgenooten tegen Spanje, 1 ;)68-70. -_. Bijdr. t'. vaderl. 
/feschied. ell Oltdheidk., lIIe R., dl. VI, 18HZ, blz. 57-74. 

Grondbezittingen der Abdij van Echternach op Walcheren. - Als 
voren. lIIe R., dl. VI, 18ü2, blz. 291-306. 

1893. 

Uittreksel uit FRANCISCI DUSSEI,DORPII Annales 1566-1616. 
Uitgegeven [met eene inleiding en registers] door R. FIWIN. 

's-Gravenhage, Martinus Nijhotf, 1893 (CXXIV, 592 blz.). 8vo. 

Werken, uitgegeven door het Historisch Genootschap, gevestigd te 
Utrecht, Derde serie, No. 1. 
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Algemeen of attributief stemrecht: Wat van beide geeft de aan
hangige wet? - Nieuwe RotterdaJllsclte Courant 1893, 16 ~1ug., 
P Blad B. 

Nog eens over het Algemeen Stemrecht en de toepassing er van 
III de aanhangige wet. - Als voren. ZI Sept. ze Blad. 

Het Latijnsche Origineel van Les crueIs et horribles Tormells de 
Balthazar Gerard. - Bijdr. v. vaderl. gesckied. ell oudheidIc., 
UIe R., dl. VII, 1893, blz. 1:35-145. 

'Vesenbeke of Marnix. - Als VOre!l. IIIe R., dl. VII, 1893, blz. 
222-246. 

De zeventien provinciën en haar vertegenwoordiging in de Statell
Generaal. - A18 voreJt. UIe R., dl. VII, lSÇ)3, blz. 310-
339, 348. 

Belasting bij quoten en bij gemeene middelen in 1577. - Als 
voren. IIIe R., dl. VII, 1893, blz. 340-347. 

1894. 

De wederopluiking van het Katholicisme in Noord-Nederlalld, om
streeks den aanvang der XVlIe eeuw. - ]Je Gids, 1894, I, 
blz. 1-33, 240-Z9Z. 

'Vut thans te doen? -- Nieuwe RotterdalJlsche Courant, 1894, 25 
~Maart, ze Blad. A. 

Het Shibboleth. - A18 VOre!i. 1894, S Aprz"l, ze Blad C. 

Afscheidsrede h\j het nederieggen van het Hoogleeraarsarnbt aau 
de Rijksuniversiteit te Leiden den 1 st,m .Juni 18~)4 uitgesproken. 
's-Gravenhage, Martinus Nijhofi', 1894. (32 blz.). 8vo. 

Dl'ente opgeroepen ter Groote Vergadering? --- Handel. ell Meded. 
v. d. Mt,sch. d. Ned. Letter·lc. 1893---94, blz. 95-101. 

Naar aanleiding van K. LIJNDRAJER, Drente's recht op sessie ter Gene
raliteit. 

1895. 

I3eoord. van: M. PHIJjIPPSON, Ein MinisteriulII unier Philipp Il. -
jt!useuJJl. Maandól. voor philologie en geschiedenis, He jaarg., blz. 
442-446. 
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De laatste woorden van Prins WiUem J. - ])eGitk, 1895, 11, blz. 
178-179. 

De voorbereiding in de ballingschap van de Gereformeerde Kerk in 
Holland. - Archief I'. lYederl. Kerkge8chierl., dl. Y, 18U5, 
blz. 1-46. - Naschrift. -- Als lwell, dl. VI, 1897, blz. 
391-392. 

Geschiedenis der lnleidinge 
[van HrGo Dl~; GROOT] 

(18 blz.). 

tot de Hollamlsche rechtsgeleerdheid 
gedurende het leven des auteurs. 

Yooraf~fl:mde :mn: lnleillinge tot de Hollandsche recht.'l~eleerdheitl, be
schre"cn bij Hem) lIE GROOT. Met aanteckellin~ell mu Mr. S. J. Foc
KE)fA A~DREAE. Arnhem, P. Gomb Quint, 1895. 2 dIn. 8°. 

Voordraeht ovel' den veldtocht in de Nederlandcn van 1572. 
Ver8la,r; r. d. A~r;. l'm:r;. d. leden v. h. Hist. Ge/wotsch. pelt. te 
Utrecht ter gelegellh. v. h. 501. bestaaN c. h. GeJlootsclt.,1895, 
blz. 17-32. 

Herman Stt~icker, een nndci" dali Modcd. -- Archil;f c. lVederi. 
Kerl.:'le8chied., dl. V, 18U3, hl",. 336---344·. - Naschrift. -
Ais voren. dl. VI, 1S!J7, blz. 3D3-8gct, 

Aanteekeningen VHll Pastoor ,beoB BUYCK, over de stemmillg der 
Katholieke gemeente en der regecrillg van Amsterdam t~idens 
het "geus wordcn" der stall. -- BUrlr. en merléd. c. h. Hist. 
Gelloot8ch. te Utrecht, dl. XVI, 1805, hlz. 285-332. 

{)rel' den zoogenaamden kicsdwRng. 's-Gravenhage, Martinus Nij-
h ft, '1 (> (J - ('1'1 11 ) -, 0, ;-" <), _'.J )z •. I"-VO. 

1896. 

Brief [aan de rcdactie van den Ne<lerl. Spectator over hare bespre
king vaIl: Allt"~üol'(l aan nr. R. J!'ruin door B. H. KLiiNNEJ. -
Ned. Spectator, 1SUG, blz. 44. 

Eene proeve van avercchtsche geschiedschrijving. -])e Gids, 1896, 
I, blz. 352-361. 

Na.ar aanlcidin~ van: R H. Kr,iiNNt\ Amstelorlamensia., Antwoord aan 
Dr. R Frnin. 

Over 't woord Haagpreek. - l{jtkc1tl'. v. Nederl. taal- en leftel'Á'., 
dl. XV, 1ti96, blz. 308-315. 

Over de oorlogsplannen van Prins Willem 11 na Zijn aanslag op 
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Amsterdam in 1650. - Bijdr. v. vader!. f1e8clu"ed. en oudheidIc., 
Hl" R., dl. IX, IS96, blz. ] -40. 

St. Margriet = -13 .Juli. - Als voren. HF R., dl. IX, ]896, 
hl?;. 274-275. 

1S97. 

Prins Willem I in het jaar 1570. Naar meuwe bescheiden. - ])e 

Gids, IS97, 1, blz. 1-57. 

Naar aanleiding" vall: La correspondance du Prince Guillaullle d'Orange 
avec Jacques de Wesenbeke, pubt par J. V. VAN SOMEREN. . 

Mevrouw BildCl'dijk-Woesthovell en haar slachtoffer. - Al8 voren. 
lS97, I, blz. 397-4·25. 

De uitvinder der boekdrukkunst nog eens op het tapijt. - Als voren. 
IS97, H. blz. 352-361. 

Naar I,tanleiding van: De uitvinder der boek(lrukkunst te Haarlem, door 
Mr. W. B. S. BOELES. 

De bemiddeling tusschen de kronen van Frankrijk en van Spal~e 

door de Staten der Vereelligde Nederlanden in 1050 aallgeboden. -
Bijd1·. v. vader!. ge8chied. eN oudheidIc., Inc R., dl. X, 1897, 
blz. 197-234. 

Een gedeelte van SmON VAN LEEUWEN'S Redenckingen over de 
stadthouderlijcke magt omtrent de verkiezinge van de Magistraten 
in de steden van Holland, tot noodige verclaringe van veele 
saeken, de politie en bijsonderlijck de regeringe van de steden 
betreffende, uitg. door R. FRUIN. - Bijdr. eli meded. v. h. Rist. 
Genoot.ach. te Utrecld, dl. XVIII, 1897, blz. 407-464. 

De oprichting der Nieuwe Bisdommen in Nederland, ] 559. -
llandel. flit Meded. v. d. Mt8Ch. d. l\'èd. LetterIc., 1896-97, 
blz. 14.1-14S. 

Over den aanbreng van doodslag bij de vierschaar in Kennemer
land en in het Noorderkwartier van Holland. - Per8l. elt Meded. 
d. K. Alcad. v. Wetell8ch., Afd. LetterIc. (11 Oct. 1897), IVc R., 
dl. H, 1898, blz. 50-70. 

1898. 

Beoord. van: . De verantwoording van Angelus Meruia, uitg. door 
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Dr. I. M. J. HOOG. 

1898, blz. 517-532. 

( 178 ) 

Theolo!Ji8ch Ti.id~chrift, Jrg. XXXII, 

Naschrift op de verhandeling van wijlen Mr. M. S. Pols over Graaf 
Jan I van Holland. -- Rijdr. t,. vaderl. ge8chied. en o udheidlc. , 
IIIe R., dl. X, 1898, blz. 55-60. 

De jongere tak der Van 'reylingens. Aanhangsel op de verhandeling 
van den heer Craandijk. - Al8 voren, IIIe R., dl. X, 189tl, blz. 
78-99. 

Een onlangs ontdekt Commissiehoek van Prins vVillem I vaIl de 
jaren 1572-74. - Ilamlel. en Meded. v. d .. Mtsch. d. Ned. 
Letterlc., 18~)7-98, blz. lU4-207. 

Over den schrijver der Mémoires de Hollande. -- Al8 vO?'CIl. 
1897-98, blz. 181-193. 

Herinnering aan Marnix van Sint Aldegonde. - ])e Gids, ] 898, 
dL IV, blz. 385-. 395. 

Ruard Tapper en Nicolaas van Nieuwland tegenover Angelus 
Merula. --- Bijd?'. v. vader!. ge8chied. en oudheid!,;., IIle lt., dl. 
X, 1899, blz. 205-234. 

'tIen jaren uit den 't1achtigjarigen oorlog, 1588-1598. Vijfde 
uitgaaf, laatste, door den schrijver herziene druk. 's-Gravenhage, 
Martiuus Nijhoff, lS~)!) (VII, 386 blz.) 8vo. 

In bewerking met Dr. P. C. MOLHUYSF.N voor ue '{'er/teil der Vel'eel1i· 
ging tot ui(1ave der bronnen van ket oude l.,adel'larw<lcne recht: 

PHILIPPUS DE LEYDEN, De cura reipublicae et sorte principalltis. 


