
Hugo de Groot, Delft

We kennen Hugo de Groot allemaal als de man die in een
boekenkist ontsnapte uit het slot Loevestein, waar hij gevangen
zat. Niemand minder dan Vondel vroeg in een in memoriam-
gedicht in 1645 al om een standbeeld van Hugo de Groot: "Men
stel. gelijk den Rotterdammer (= Erasmus), Een beeld der
wijzen Delvenaar!" Maar het beeld zou nog heel lang op zich
laten wachten.

Pas in 1878 kwam er een comité om voor Hugo de Groot, ter
gelegenheid van zijn naderend driehonderdjarig geboortefeest
(10 april 1583), een monument op te richten. Maar zoals zo
dikwijls eerder — en ook later — het geval was. kwam het geld er
niet. Pas een half jaar vóór de driehonderdste geboortedag
kwam er hoop door de financiële steun van de gemeente Delft.
De resterende tijd bleek echter te kort: het zou nog tot 1886
duren voordat het beeld er stond.

Er werd een wedstrijd uitgeschreven, waarbij de Rotterdamse
beeldhouwer F. L. Stracké als winnaar uit de bus kwam. Het

drie meter hoge bronzen gevaarte kwam in september 1886 van
de gieterij in Breda per stoomschip in Delft aan. Het stelt Hugo
de Groot voor in toga. met een boek in de ene en een pen in de
andere hand. Het werd geplaatst op een voetstuk van gepolijst
rood Zweeds graniet.
Op 25 september 1886 vond de onthulling plaats. Een groot

gedeelte van het marktplein was in een feestterrein herschapen.
Mr. W. H. de Beaufort, lid van de Tweede Kamer, zei in zijn
feestrede: "Het pleit zoo voor de wakkere regeering dezer stad.
dat zij. ook na zoo lang tijdsverloop, al haar krachten heeft
ingespannen om de eereschuld aan haren grooten burger te
kwijten."

In de etalage van een banketbakkerij in Delft prijkte sinds
enkele dagen ook een standbeeld van Hugo de Groot... van
suiker.

In de zomer van 1954 moest het standbeeld zijn plek. midden
op het plein, prijsgeven om ruimte te maken voor de Taptoe
Delft. Het werd voorlopig in een hoekje van het plein neergezet.
De studentenvereniging 'Sanctus Virgilius' protesteerde hier-



legen door in november 1954 een standbeeld van papier-maché
op de Delftse markt te plaatsen.

In de eerste helft van 1954 was er al een commissie in het

leven geroepen die zich over de definitieve plaats zou beraden.
Er werd een houten beeld gemaakt, waarmee men op en bij het
plein ging experimenteren om te zien welke plek het beste zou
zijn. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad — met een geringe
meerderheid — dat het beeld niet meer naar zijn 'oude' plek zou
terugkeren, maar naar het plantsoen langs de Nieuwe Kerk
moest verhuizen. Ondanks allerlei protesten heeft het beeld
daar tot 1977 gestaan.

In 1974 werd de Taptoe Delft opgeheven, zodat Hugo de
Groot weer naar zijn plaats midden op het plein had kunnen
terugkeren. Maar hoewel het weghalen van het beeld destijds
veel protest had opgeleverd, hadden nü sommigen bezwaar
tegen terugplaatsing naar de oorspronkelijke plek. Die protesten
kwamen vooral van marktkooplieden en automobilisten, in
verband met de ingenomen parkeerruimte. Bovendien vonden
sommigen dat het beeld een te lelijke rug had om midden op het
plein te staan! Maar ondanks dat besloot de gemeenteraad in
1977 dat het beeld naar zijn oorspronkelijke plaats moest te
rugkeren. waar het nog steeds staat.




