Nieuwsbegrip over Hugo de Groot - 2021
tekst niveau AA

Hugo de Groot, het wonder van Holland
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Heb je weleens gehoord van Hugo de Groot? Hij leefde
meer dan 400 jaar geleden. Wie hij was? Waarom is hij
nog steeds bekend? Wat deed hij in een boekenkist?
En waarom vieren we dit jaar het Hugo de Grootjaar?
Dat lees je in deze tekst. 

Foto Slot Loevestein
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Hugo de Groot
Wonderkind
Hugo werd geboren in Delft. Zijn vader was de burgemeester van de stad. Hugo
vond het leuk om te leren. Hij was heel erg slim. Hij sprak bijvoorbeeld vijf talen.
En toen hij 11 jaar was, ging hij al naar de universiteit. Daar ontmoet hij veel
belangrijke mensen. Ook mocht hij op bezoek bij de koning van Frankrijk. En die
noemde hem ‘het wonder van Holland’. Omdat hij zo slim was. 
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Oorlog
Hugo leefde in een spannende tijd. Nederland had oorlog met Spanje. Die oorlog
duurde wel 80 jaar. Soldaten vochten tegen de Spanjaarden. En prins Maurits
leidde het leger van Nederland. Hugo was het niet altijd eens met de prins. De
prins vond dat niet leuk. Daarom liet hij Hugo oppakken en opsluiten. +
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Gevangen op Slot Loevestein
Hugo zat gevangen in Slot Loevestein. Hij zat
in een kamer van het grote kasteel. Hij mocht
niet naar buiten. En hij kreeg slecht eten. Maar
gelukkig was hij daar niet alleen. Zijn vrouw
Maria en zijn kinderen mochten er ook wonen.
Foto: Tom Baas
Hij mocht er ook lezen en studeren. Soldaten
brachten de boeken in een boekenkist. En
ontsnapt in een boekenkist
haalden die boeken ook weer op. Toen
bedacht Maria een plan. Hugo kon in stiekem in die kist gaan zitten. Het plan
lukte! En zo ontsnapte Hugo in een boekenkist. Daarna vluchtte hij naar
Frankrijk. Dat is 400 jaar geleden. Daarom is het dit jaar Hugo de Grootjaar.+
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Boeken
Hugo schreef veel boeken. Een bekend boek is Oorlog en vrede. Hij bedacht
regels voor een oorlog. Landen mochten alleen vechten als het niet anders kon.
En ze moesten eerst met elkaar praten. Veel landen houden zich nog steeds aan
deze regels. Hij schreef ook het boek De vrije zee. Hij vond dat niemand de baas
van de zee was. Iedereen mocht daar altijd varen en reizen. Alleen de zee langs
de kust hoort bij een land. Deze regel geldt nu nog. Door deze boeken en door
het verhaal van de boekenkist werd Hugo wereldberoemd. 
Bron: hugodegroot.nl, slotloevestein.nl

En toen hij 11 jaar was, ging hij al naar de universiteit.
de universiteit = een school waar je naartoe kunt na de middelbare school.
Alleen de zee langs de kust hoort bij een land.
de kust = de strook land langs de zee
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