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Hugo de Groot, het wonder van Holland 
 

Heb je weleens gehoord van Hugo de Groot? Hij leefde meer dan 400 jaar geleden. Toch 

is hij nog steeds heel bekend. Wie was deze man? En waarom is hij zo bekend 

geworden? Wat deed hij in een boekenkist? En waarom vieren we dit jaar het Hugo de 

Grootjaar? 

 

Wonderkind 5 

Hugo werd in Delft geboren in 1583. Zijn 

vader was een belangrijke man. Hij was de 

burgemeester van Delft. Mensen zagen al 

snel dat de kleine Hugo heel slim was. 

Hugo hield veel van leren en hij sprak 10 

verschillende talen. Op zijn elfde ging hij al 

naar de universiteit van Leiden. Hij deed 

verschillende studies. En hij was zo slim 

dat de koning van Frankrijk hem ‘het 

wonder van Holland’ noemde. Na zijn 15 

studie werd hij advocaat in Den Haag. Hij 

werkte ook veel samen met de regering. 

Daardoor kende hij veel belangrijke 

mensen, zoals prins Maurits. Dat was een 

belangrijke man in het Nederland van 20 

toen. + 

 

Tachtigjarige oorlog 

Hugo de Groot leefde in een spannende 

tijd. Nederland had namelijk oorlog met 

Spanje: de Tachtigjarige Oorlog. De 25 

Spaanse koning was jarenlang de baas 

over Nederland. Maar Nederland bleef 

vechten tegen het Spaanse leger. Prins 

Maurits was de leider van de Nederlandse 

legers. Dat werd een erg lange oorlog van 30 

1568 tot 1648. Toen lukte het pas om de 

Spanjaarden te verjagen. Tijdens de 

oorlog met Spanje kregen mensen in 

Nederland ook grote ruzie over het geloof. 

De ene groep mensen legde de verhalen 35 

uit de bijbel anders uit dan de andere 

groep mensen. Daardoor kwamen er veel 

rellen in Nederland. + 

 

Gevangen op Slot Loevestein 

Hugo de Groot en prins Maurits kozen 40 

ieder een andere kant in de geloofsruzie. 

Prins Maurits liet iedereen oppakken die 

het niet met hem eens was. Ook Hugo 

werd opgepakt. In 1619 werd hij 

opgesloten in Slot Loevestein. Hij mocht 45 

niet naar buiten en kreeg slecht te eten. 

Maar gelukkig was hij daar niet alleen. Zijn 

vrouw Maria en zijn kinderen woonden er 
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ook. In deze gevangenis kon Hugo ook 

doen wat hij graag deed: boeken lezen, 50 

studeren en schrijven. Vrienden stuurden 

hem steeds boeken. Soldaten brachten die 

boeken in een kist met een bootje naar 

Loevestein. En als hij de boeken uit had, 

gingen ze weer terug. + 55 

 

Ontsnapt 

In de gevangenis ging het niet goed met 

Hugo. Maria kreeg toen een idee. De 

soldaten controleerden de kist niet altijd. 

Dus misschien kon Hugo stiekem zelf in 60 

de kist kruipen en zo ontsnappen. Hugo 

moest eerst oefenen om bijna twee uur 

lang stil in de kist te zitten, want zo lang 

duurde de overtocht. In 1621 is hij in de 

kist gekropen en… ontsnapt! Hij 65 

verkleedde zich als metselaar en vluchtte 

naar Parijs. Zijn familie kwam hem later 

achterna. Van prins Maurits mocht hij nooit 

meer naar Nederland komen. Hugo vond 

dat heel erg. Hij overlijdt uiteindelijk in 70 

1645 in Duitsland.    

 

Belangrijke boeken 

Hugo schreef veel boeken. Zijn bekendste 

en belangrijkste boeken zijn: Oorlog en 

vrede en De vrije zee. In Oorlog en vrede 75 

vertelt hij dat landen altijd eerst moeten 

proberen met elkaar te praten als ze ruzie 

hebben. Hij wil dat landen alleen oorlog 

voeren als het echt niet anders kan. En 

dan alleen om het land te beschermen en 80 

om voor vrede te zorgen. Deze regels 

gelden voor een deel nog steeds. In De 

vrije zee zegt Hugo dat de zeeën en 

oceanen van iedereen zijn en dat alle 

landen er mogen varen. Alleen het water 85 

langs de kust hoort bij een land. Ook deze 

regel geldt nog steeds.  

Door deze boeken en natuurlijk door zijn 

bijzondere ontsnapping is Hugo de Groot 

nog steeds erg beroemd. Zijn ontsnapping 90 

uit Loevestein is dit jaar precies 400 jaar 

geleden. Daarom is het dit jaar Hugo de 

Grootjaar. +  

 

Bron: hugodegroot.nl, slotloevestein.nl

 

de studie = het leren van een vak of beroep  

het geloof = als je een geloof hebt, denk je dat er een of meer goden bestaan  

 

 

 

Foto: Slot Loevestein 

schilderij van Hugo de Groot 

Slot Loevestein bestaat nog steeds.  

Het is nu een museum.  

Foto: Slot Loevestein 


