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Samenvatting
Deze masterscriptie beantwoordt de vraag wat de aard en de functie van de roem was van Maria van
Reigersberch (1589-1653), tijdens haar leven en in de eeuw daarna, vóórdat zij in de negentiende
eeuw werd verheven tot vaderlandse heldin en icoon van vrouwelijke deugdzaamheid, vanwege haar
rol in de ontsnapping van haar echtgenoot Hugo de Groot in de boekenkist uit Loevestein.
Om vast te stellen waarop Maria van Reigersberchs faam berustte, welk beeld van haar
geschetst werd en welke actoren daarvoor verantwoordelijk waren, zijn diverse primaire bronnen
geanalyseerd, zoals gedichten, correspondentie en pamfletten over Maria van Reigersberch en
daarnaast geschriften over Hugo de Groot waarin zij belicht wordt. Tevens is de wijze waarop deze
geschriften werden verspreid bestudeerd.
Uit de analyse blijkt dat haar faam rustte op twee pijlers. Grotius en andere tijdgenoten
bejubelden in hun geschriften haar huwelijkse liefde en trouw, waardoor zij als exempel van
vrouwelijke deugdzaamheid kon fungeren. Juist deze deugden vormden de basis van het
huwelijksideaal dat in de zeventiende eeuw opkwam. Daarnaast werd zij geroemd om haar slimheid
en kloekmoedigheid die volgens haar bewonderaars resulteerden in de heldendaad waarmee ze haar
echtgenoot verloste uit zijn gevangenschap. Deze roem past in het zeventiende-eeuwse en klassieke
concept van faam; haar publieke bekendheid was immers gebaseerd op kwaliteiten, die anderen
haar toedichtten, waarmee ze volgens hen postume, onvergankelijke eer verdiende.
Door haar te eren in zijn lofdichten was Hugo de Groot tijdens haar leven de belangrijkste
aanjager en middelaar van haar roem. De vroegmoderne samenleving had een haast obsessieve
preoccupatie met reputatie. Ook in de geleerdencircuits, waarin Grotius verkeerde, werd strategisch
gewerkt aan het verkrijgen van eer en prestige, waarbij de erkenning door geestverwanten door
middel van zogenaamde ‘peer’-selectie cruciaal was. Volgens de conventies konden alleen anderen je
status bevestigen, trots werd beschouwd als een zonde. Dit was de belangrijkste reden dat Hugo de
Groot, met zijn zucht naar roem en eerherstel, op doordachte wijze zijn vrouw als instrument inzette
voor zijn eigen reputatie.
Maria van Reigersberch kon zo al tijdens haar leven een heldinnenstatus bereiken, al was dit
toen nog op relatief kleine schaal. Via diverse lofdichten - in eerste instantie het belangrijkste
medium voor de verspreiding van haar roem - en een vrouwencatalogus, kreeg zij vlak na haar dood
een plek toegedicht in een populair compilatiewerk van Hollandse heldendaden, waarna zij in het
begin van de achttiende eeuw een echte heldinnenstatus verwierf dankzij haar positie naast haar
man in Caspar Brandts biografie van Grotius.
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Inleiding
‘Heldhaftige vrouw van Hugo de Groot’, zo wordt Maria van Reigersberch (1589?-1653)
gekwalificeerd in het in 2013 verschenen werk van historica Els Kloek 1001 vrouwen uit de
Nederlandse Geschiedenis.1 Van Reigersberchs naam is onlosmakelijk verbonden met de fameuze
ontsnapping van haar echtgenoot uit slot Loevestein. Zij wordt immers algemeen beschouwd als het
genie achter het veelgeroemde plan. Hugo de Groot wordt gezien als een uitzonderlijk begaafde en
veelzijdige geleerde en neemt - met zijn boekenkist als symbool - een prominente plaats in in de
onlangs samengestelde Nederlandse historische canon. Maar ook zijn echtgenote heeft als
voorbeeldige vrouw de afgelopen eeuwen de nodige aandacht gekregen.
Al tijdens haar leven prezen beroemde tijdgenoten de deugden van Maria van Reigersberch
en haar optreden rond de ontsnapping, maar in historische verbeeldingen in de negentiende-eeuwse
literatuur en in de beeldende kunst, werd zij verheven tot een vaderlands rolmodel. Deze
ontwikkeling was enigszins vergelijkbaar met die van Kenau Hasselaer, hoewel hun beider beeld in de
loop der tijd heel verschillend ingevuld werd.2 In het proces van natievorming en de verheerlijking
van ons vaderlandse verleden in de negentiende eeuw groeide Maria van Reigersberch uit tot icoon
van deugdzaamheid, terwijl Kenau symbool stond voor vrouwelijke strijdbaarheid.
Over dit canoniseringsproces en de functie van heldenverering in de negentiende eeuw is al
vrij veel gepubliceerd. Aan deze verering en in het bijzonder aan ideaalbeelden van vrouwelijkheid in
de negentiende eeuw wijdt bijvoorbeeld Lotte Jensen een hoofdstuk in haar werk De verheerlijking
van het verleden.3 Meer specifiek over de historie van de beeldvorming rond de vrouw van Grotius
beschrijft Mieke Smits-Veldt hoe door de eeuwen heen haar beeld telkens anders ingekleurd werd
naar de behoeften van de tijd in haar artikel ‘Maria van Reigersberch. De canonisering van een
vaderlandse echtgenote’.
Interessant is om te bekijken wat het beeld is dat ontstaat van Maria van Reigersberch
gedurende en vlak na haar leven, vóórdat zij in de loop van de achttiende en negentiende eeuw
uitgroeit tot het symbool van vrouwelijke burgerdeugden. Waarop is dit beeld gebaseerd, wie
1

Kloek 2013, p. 293-296 (lemma 206).
Zie Smits-Veldt 1997, p. 271.
3
Jensen 2008, hoofdstuk IV ‘Haesje Claes als icoon van liefdadigheid. Ideaalbeelden van vrouwelijkheid’, p. 91127. Hierin bespreekt zij de problematiek van de negentiende-eeuwse verering van vrouwelijk helden aan de
hand van de controversiële heldenstatus van Haesje Claes, Jacoba van Beieren en Kenau Hasselaar.
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creëerde(n) haar roem en waarom en hoe werd deze roem verspreid? In deze scriptie wil ik daarom
antwoord geven op de vraag: Wat was de aard en de functie van de roem van Maria van
Reigersberch tijdens haar leven en in de eeuw na haar dood?
Om deze vraag te beantwoorden zal ik diverse primaire bronnen analyseren, zoals gedichten,
correspondentie en pamfletten over en van Maria van Reigersberch en daarnaast geschriften over
Hugo de Groot waarin zij belicht wordt, zoals biografieën. Ook zal ik de wijze waarop deze bronnen
door media werden verspreid bestuderen. Omdat zij zelf geen werk publiceerde, kunnen we haar
naamsbekendheid en roem niet meten aan de hand van productie- en verkoopcijfers van gedrukte
publicaties om op die wijze enigszins de mate van haar publieke bekendheid vast te kunnen stellen.
Ook haar correspondentie heeft niet bijgedragen aan haar reputatie tijdens of vlak na haar
leven. De brieven hebben niet gecirculeerd en twee van deze brieven werden pas in 1727 door
Brandt opgenomen in zijn biografie van Hugo de Groot. In de negentiende eeuw is een groot aantal
van haar brieven beschikbaar gekomen, die bijdragen aan het historische beeld van Grotius’
echtgenote. De 81 overgeleverde brieven die Maria voornamelijk schreef aan haar man, broer en
zoons scheppen bij de eerste editeurs van deze brieven een beeld van een doortastende vrouw, een
zeer praktische huisvrouw en een toegewijde en liefdevolle echtgenote.4 Een typering die de
negentiende-eeuwse heldinnenstatus van Maria alleen maar bevestigde.
Uiteindelijk zou in de twintigste eeuw Robert Fruin als eerste dit geromantiseerde
ideaalbeeld doorbreken met zijn essay ‘Allerliefste van Hugo de Groot’, waarin hij haar op basis van
de brieven neerzet als een statusbewuste, plichtsgevoelige, kleingeestige vrouw en strenge,
ontevreden moeder, bij wie de tijd en de tegenspoed ongunstig op haar oorspronkelijke kloekheid en
zachtheid hadden gewerkt.5 Later beschrijft Annie Romein-Verschoor in de roman Vaderland in de
verte Van Reigersberch als de tragische vrouw van een twijfelend, eerzuchtig genie.6
Van Reigersberch staat, mede dankzij de toegenomen aandacht voor vrouwen in onze
cultuurgeschiedenis, nog steeds in de belangstelling. Zo is biografische informatie over haar

4

Zie de edities van haar brieven van Vollenhove (1857) en Rogge (1902). Rogge en Vollenhove en Schotel
(1857) zetten Van Reigersberch neer als een fiere, kloeke, standvastige vrouw die ondanks alle beproevingen
enorme steun en toeverlaat bleef van haar man en zich vol liefde, achting en eerbied volledig schikte naar haar
echtgenoot.
5
Fruin 1957, p. 92.
6
Smits-Veldt, 1997, p. 290-291.
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opgenomen in het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, dat de basis vormt van de
eerdergenoemde 1001 vrouwen van Kloek.7 In 2007 verscheen een vuistdikke biografie van historicus
Henk Nellen over Hugo de Groot, waarin ook de rol van Maria van Reigersberch in het leven van de
beroemde geleerde belicht wordt. De tegen de achtduizend overgeleverde brieven van Grotius,
waarvan Nellen een van de bewerkers is geweest, vormen de basis van de kennis over zijn leven en
zijn de belangrijkste bouwstenen van deze biografie van de bekendste Nederlandse geleerde uit de
Gouden Eeuw.8 Nellen portretteert Grotius als een briljant geleerde, die als rechtsgeleerde een
fundamentele bijdrage aan de westerse cultuur heeft geleverd, maar hij laat ook zijn
onverzettelijkheid zien en de drammerigheid waarmee Grotius vaak zijn gelijk probeerde te krijgen.
Vooral met zijn godsdienstige en staatkundige stellingnamen maakte hij veel vijanden, met name op
politiek en religieus gebied, hetgeen leidde tot zijn gevangenschap en ballingschap. Dat hij zwaar
verbitterd was over dat hij in zijn geliefde vaderland verguist werd en niet de roem en het aanzien
kreeg waar hij naar verlangde, bleek uit zijn brieven en andere geschriften, hoewel hij, vooral in het
circuit van geleerden en literatoren nog veel bewonderaars had.9
Hugo de Groot schreef invloedrijke werken over het recht, zoals het driedelige werk De iure
belli ac pacis (Over het recht van oorlog en vrede) uit 1625. Daarnaast publiceerde hij een groot
aantal verhandelingen op historisch en op theologisch gebied, zoals Bewys van den waren godsdienst
(1622). Bovendien was hij een zeer verdienstelijk dichter van Nederlandse en Latijnse poëzie. Dat zijn
werk nog steeds tot de verbeelding spreekt, blijkt wel uit dat dit jaar Grotius’ magnus opus Kroniek
van de Nederlandse Oorlog uitkwam in een moderne Nederlandse vertaling uit het Latijn. Daarnaast
publiceerde het Huygens instituut in 2009 een digitale versie van zijn briefwisseling, waarin onder
andere brieven zijn opgenomen van en aan zijn ‘alderliefste’.
Om te onderzoeken waarop Maria van Reigersberchs faam berustte, zal ik in het eerste
hoofdstuk eerst ingaan op het fenomeen roem om vervolgens in te zoomen op de sociale conventies
rond faam en eer in de zeventiende eeuw en de media die roem verspreidden. De daaropvolgende
twee hoofdstukken zijn thematisch ingericht, dat wil zeggen op basis van de deugden waar Maria
door haar bewonderaars om werd geroemd. De schriftelijke bronnen waarin deze deugden worden
7

Nellen 2014.
Nellen 2007. ‘Inleiding’, p. 13-24.
9
Zie de ‘Epiloog’ van Nellen 2007, p. 609-612. Zie ook Romein 1956, p. 254.
8
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geprezen zullen in deze hoofdstukken de revue passeren om zo te analyseren hoe Grotius’ vrouw
gepresenteerd werd. Op deze wijze kan worden vastgesteld welk beeld van haar geschetst werd en
welke actoren daarvoor verantwoordelijk waren. Omdat in teksten meestal meerdere deugden van
Maria van Reigersberch door en naast elkaar werden genoemd en geroemd, zullen veel bronnen in
beide hoofdstukken aan bod komen.
Naast deze schriftelijke bronnen zal ik sporen van haar roem in de materiële cultuur bij mijn
onderzoek betrekken, zoals portretten en andere afbeeldingen die van Maria van Reigersberch
gemaakt zijn. Ik hoop met behulp van de bronnen en secundaire literatuur tevens te verklaren hoe
haar faam geplaatst kan worden in de sociale en culturele context van de vroegmoderne tijd en
welke functie haar roem had.
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Hoofdstuk 1 Constructie van roem
‘Mensen maken hun eigen heiligen, en sommige heiligen maken zichzelf.’10 Is roem inderdaad
maakbaar? Wat zijn de ingrediënten van roem en hoe komt het dat bepaalde personen een
heldenstatus krijgen? Om te begrijpen wat de grondslag van de faam van Maria van Reigersberch is
en waarom, in welke mate en op welke wijze zij deze faam verkreeg, moet eerst gekeken worden
naar het gehele proces van de constructie van roem en de aspecten die hierbij komen kijken.
Voorafgaand aan de analyse van haar faam, zal ik daarom in dit hoofdstuk het verschijnsel roem
belichten. Allereerst zal ik met behulp van verschillende definities het begrip omschrijven. Vervolgens
zal ik kijken naar sociale processen en conventies die van belang zijn voor de vorming van roem in de
vroegmoderne tijd en daarna zal ik de media die roem verspreidden in kaart brengen. Ten slotte
besteed ik aandacht aan waar roem in die tijd op gebaseerd was: wat waren de zeventiende-eeuwse
‘claims to fame’?

1.1

Wat is roem?

De nadrukkelijke aanwezigheid van beroemdheden in de media en de groeiende rol die zij lijken te
hebben in onze cultuur hebben de afgelopen decennia veel onderzoekers gestimuleerd om te
bestuderen wat het fenomeen roem inhoudt. Er zijn verschillende visies op de betekenis en de
ingrediënten van roem. Zo kan het ruim gezien worden als ‘wijdverbreide publieke bekendheid’,
maar kan het ook beperkter gedefinieerd worden door deze bekendheid aan een aantal
voorwaarden te laten voldoen. Om inzicht te krijgen in de betekenis van roem zullen daarom eerst
een aantal omschrijvingen van roem naast elkaar gezet worden.
Hoewel de godin Fama zowel de roem als het gerucht tot in de eeuwigheid rondbazuinde,
heeft het woord faam voor de meeste mensen een positieve connotatie. Iemand staat te goeder
naam en faam bekend. De woorden befaamd, vermaard of beroemd worden meestal gebruikt voor
personen die iets bijzonders gepresteerd hebben en daarmee publieke bekendheid hebben
verworven, hoewel volgens veel theoretici beroemdheden tegenwoordig hun publieke bekendheid

10

Frijhoff 1998, p.21.

8

niet langer verkrijgen door het hebben van bijzondere kwaliteiten of door grootse dingen te
bereiken.
In de definitie van Drucker & Cathcart (1994) is de publieke bekendheid van een persoon wel
het gevolg van een belangrijke prestatie: ‘a state that exists when a general public is acutely aware of
a significant deed or deeds and their perpetrator’.11 Zij merken hierbij op dat de informatie over
iemand die roem geniet altijd wijd verspreid is, dus verder reikt dan de directe kring rond de
persoon. Deze opvatting over roem komt overeen met wat men onder het begrip ‘heldendom’
verstaat. Een held verkrijgt - vaak plotselinge - roem en maakt zich onsterfelijk als hij een bijzondere
prestatie, een heldendaad, heeft verricht.
Volgens Leo Braudy, auteur van The Frenzy of Renown: Fame and its history, waarin hij de
ontwikkelingsgeschiedenis van roem in kaart brengt, bestaat roem uit vier elementen: een persoon
en wat hij of zij bereikt heeft, zijn of haar directe publiciteit en hoe het nageslacht sindsdien over
deze persoon heeft gedacht.12 In zijn opvatting over roem moet iemand dus, net als in de definitie
van Drucker & Cathcart, altijd iets onderscheidends hebben bereikt om roem te vergaren. Volgens
Braudy is roem bovendien iets dat na het leven voortduurt en waar tijdens het leven de aanzet voor
wordt gegeven.
In de definitie van roem die Arnoud Visser geeft in zijn rede over literaire roem in de
Renaissance laat hij in het midden of roem gerelateerd is aan wat iemand gepresteerd heeft. Hij
spreekt namelijk van ‘wijdverspreide, publieke bekendheid die het directe sociale netwerk van een
persoon overstijgt’. Wel onderscheidt hij het begrip ‘roem’ van het fenomeen ‘celebrity’, waarbij de
publieke aandacht specifieker gericht is op de persoonlijkheid van een beroemdheid, ‘los van positie
of capaciteiten’.13 Ook laat hij de duur van de roem buiten beschouwing.
Vanuit ons hedendaagse perspectief is roem niet per se gerelateerd aan een bepaalde duur,
maar als we kijken naar het klassieke idee van roem dan had het najagen ervan wel als doel dat een
held voor eeuwig in de herinnering zou blijven voortleven. Dat het in het verleden bijna altijd om
beroemdheid op de langere termijn ging, waarbij de eeuwigheidswaarde gebaseerd is op grote
11

Vrij vertaald: de algemene bekendheid die iemand heeft als het publiek zich bewust is van een belangrijke
daad of daden en hun dader. Drucker 1994, p. 5.
12
‘Fame is made up of four elements: a person and an accomplishment, their immediate publicity, and what
posterity has thought about them ever since.’ Braudy 1997, p. 15.
13
Visser 2013, p. 6.
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daden en kwaliteiten, laten voorbeelden van historische roemrijke figuren zien die op verschillende
manieren geprobeerd hebben om hun status vast te leggen teneinde onsterfelijke roem te
verkrijgen. Zo had bijvoorbeeld de Habsburgse keizer Maximiliaan (1459-1519) de opdracht gegeven
om voor zijn grafmonument veertig levensgrote bronzen standbeelden te laten gieten.
Postume, onvergankelijke roem was ook in de Renaissance een ultiem streven. In navolging
van de ideeën uit de klassieke oudheid, was de verzekering om eeuwig voort te bestaan in de
herinnering de grootste voldoening en beloning van het leven.14 Dit gold niet alleen voor heersers en
krijgshelden, maar ook voor schrijvers, kunstenaars en geleerden. Monumenten, standbeelden,
portretten, biografieën en andere geschriften moesten ervoor zorgen dat deze ambitie werd
gerealiseerd.15 Ook uit geschriften van Hugo de Groot zal blijken dat hij geen uitzondering op deze
regel was en dat hij zich bewust bezighield met het boekstaven van de deugden van zijn echtgenote
en daarmee het ensceneren van haar eeuwige roem.
Hoe belangrijk in die tijd het vastleggen van de kwaliteiten van helden is voor
onvergankelijke roem, beschrijft Caspar Brandt in de inleiding van zijn biografie van Hugo de Groot
uit 1727: ‘Het vereeuwigen van groote Helden, en het melden hunner daden en deugden kan
grootelyks tot lof der hemelsche voorzienigheit strekken, en om der werelt te doen zien, wat
flonkerlichten ze hier en daer aen den hemel van Kerken en Staeten schijnen liet.’16

1.2

Visies op roem

Gedurende de afgelopen decennia hebben veel onderzoekers zich gebogen over de functie, invulling
en ontwikkeling van het verschijnsel beroemdheid en vooral de moderne uitvoering van roem:
celebrity. Met name Amerikaanse sociologen, psychologen, antropologen, (cultuur)historici en
mediadeskundigen houden zich onder de noemer ‘celebrity studies’ in een groeiend aantal
publicaties bezig met een sociale en culturele benadering van het fenomeen.17 De focus van de
analyses ligt hierbij op de vraag hoe het fenomeen zich in de moderne geschiedenis heeft

14

Huizinga betoogt in Herfsttij der Middeleeuwen (1985, p. 62) dat deze persoonlijke roemzucht van de
Renaissance in de kern de ridderlijke eerzucht van vroeger was, ‘bevrucht met antieke gedachten’.
15
Zie ‘Posthumous Fame’ in Thomas 2009, p. 235-252.
16
Brandt 1727, p. 1.
17
Met veelzeggende titels als: Celebrity: The Media as Image Makers; Gossip, Power and the Culture of
Celebrity en Claims to Fame: Celebrity in Contemporary America.
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ontwikkeld, wat de maatschappelijke functie van beroemdheid is, maar ook vanuit economisch en
mediakundig perspectief, hoe beroemdheid, als resultaat van mediarepresentatie, een maakbaar
product is geworden.18 Hierbij wordt gekeken naar zowel de productie- als de consumptiezijde van
het roemvormingsproces: aan de ene kant wordt belicht hoe de media en de publiciteitsindustrie
sterren produceren, verhandelen en marketen en aan de andere kant wordt onderzocht hoe de haast
obsessieve fascinatie van het publiek voor ‘celebs’ verklaard kan worden.
Ook in Nederland wordt naarstig gezocht naar een verklaring voor de dweeplust van mensen.
Zo deed socioloog Joep de Hart in 2005 in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau
onderzoek naar onze behoefte aan idolen.19 In zijn essay Voorbeelden & nabeelden verklaart hij het
verschijnsel heldenverering door het groeiende verlangen naar nieuwe bindingen en saamhorigheid
in onze geïndividualiseerde samenleving.20 De aandacht in de studie van heldendom is verschoven
van de held zelf naar zijn publiek. ‘Heldendom is wat het publiek ervan maakt, is zo ongeveer de
hedendaagse gedachte’, zo schrijft historicus Henk te Velde.21
Wat opvalt in deze onderzoekshype is dat er in maar weinig analyses een relatie wordt
gelegd met het historische concept van beroemdheid en de manier waarop vroeger roem
geconstrueerd werd, hoewel er zeker parallellen te ontdekken zijn, zoals uit dit onderzoek naar de
roem van Maria van Reigersberch zal blijken. De meeste publicaties gaan in op de vraag hoe in onze
tijd bepaalde celebrity’s zijn ontstaan en wat de rol is die de media hierin spelen.22 Een aantal
wetenschappers, zoals Daniel Boorstin en Leo Braudy, die het fenomeen wel in historisch perspectief
plaatsen, constateren dat het hedendaagse streven naar beroemdheid niet iets nieuws is, maar een
continuering van vroegere versies van faam en glorie.23 Cultuursocioloog Graeme Turner is
daarentegen geneigd het verschijnsel celebrity te zien als een geheel nieuwe ontwikkeling in plaats
van een verlenging van een oude traditie.24

18

Zie bijvoorbeeld Turner 2004, p.9.
Dit naar aanleiding van de emotionele publieke reacties op het overlijden van figuren als Pim Fortuyn en
André Hazes
20
Hart 2005, p. 92. Zie ook het artikel ‘De dwepende mens’ in De Volkskrant van 31 mei 2014 (katern Sir
Edmund, p. 16-21).
21
Velde 2013, p. 9.
22
Zie voetnoot 17.
23
Turner 2004, p. 9.
24
‘It is the pervasiveness of celebrity across the mass media that encourages us to think of it as a new
development, rather than simply the extension of longstanding condition.’ Turner 2004, p. 4.
19
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Het grote verschil tussen ‘toen’ en ‘nu’ zou hem zitten in de waarde van beroemdheid. Door
de grootschaligheid en de snelheid van de massamedia, individualisering en democratisering van de
samenleving en het verval van de functie van religie zou de invulling van het begrip beroemdheid zijn
veranderd en de waarde ervan zijn gedevalueerd. Heldendom is gedemocratiseerd; de implicatie is
dat iedereen held kan worden.25 Deze daling in waarde betekent volgens Braudy echter nog niet dat
de betekenis van roem wezenlijk veranderd is. Daarnaast meent hij dat de geschiedenis van roem en
de veranderende opvattingen over succes ons inzicht geven in de verschillende visies in onze
maatschappij op identiteit.26 Fameuze figuren uit het verleden en hun nalatenschap zijn de dragers
van ons collectieve culturele geheugen en onderzoek naar hun roem geeft ons de mogelijkheid ‘to
identify what’s present with what’s past’.27
Over de sociaal-culturele functie van beroemdheid en heldendom zijn de meeste
onderzoekers het eens: beroemdheden en helden doen dienst om de collectieve identiteit van een
gemeenschap vorm te geven en sociale cohesie te bevorderen, maar ze komen ook voort uit de wens
van het individu om zich te identificeren en definiëren. De behoefte aan roemrijke personen wordt
beschouwd als een verlangen naar symbolische figuren die collectieve kernwaarden van de
maatschappij representeren, zodat men voorbeelden heeft waaraan men zich kan spiegelen.28
De oppervlakkige en inhoudsloze beroemdheid van een celebrity wordt door velen
gerelateerd aan de vervlakking van de maatschappij en het verval van normen en waarden. Om de
devaluering van beroemdheid en daarmee onze westerse cultuur te duiden maakt Boorstin in ‘From
hero to celebrity: The Human Pseudo-Event’ onderscheid tussen de fenomenen ‘hero’ en ‘celebrity’.
Hij schetst een negatieve ontwikkeling, een ‘cultural decline’, van hoe het concept van het oude
heroïsche menselijke model sinds de grafische revolutie is veranderd in het verhandelbare
beeldmerk van de celebrity. Het grote verschil ligt in het gegeven dat een held zichzelf creëert door
zich te onderscheiden met wat hij bereikte; door zijn voorbeeldige prestaties.29 Een celebrity heeft
niets bereikt, heeft geen bijzondere kwaliteiten en geniet enkel publieke bekendheid, die gecreëerd
is door de media. De traditionele ‘hero’ was een groot persoon; de moderne celebrity is een grote
25
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naam. Boorstin duidt dit met het volgende aforisme: ‘The celebrity is a person who is known for his
well-knownness’.30 Om tegenwoordig beroemd te worden zijn geen bepaalde aanwijsbare prestaties,
talenten of deugden nodig, alleen de (sociale) netwerken van de massamedia, die een cruciale rol
spelen in de creatie van publieke bekendheid, zij beïnvloeden en manipuleren immers de publieke
opinie.
Dit plaatst de vergankelijke, snelle en oppervlakkige faam van een synthetische celebrity,
waarbij de aandacht gericht is op de persoon zelf, tegenover de eeuwige roem van een waarachtige
held, bij wie het vooral gaat om wat hij gepresteerd heeft. De overleden held wordt onsterfelijk, zijn
reputatie gaat generaties lang mee, terwijl de door de media gecreëerde celebrity al tijdens zijn leven
‘verleden tijd’ kan zijn.31 De vraag die we binnen dit onderzoek kunnen stellen is of Maria van
Reigersberch inderdaad de traditionele held vertegenwoordigt, of dat haar roem - reeds in de
zeventiende eeuw - celebrity-achtige trekjes vertoont.
Door de tegenstelling ‘held versus celebrity’ zo zwart-wit te poneren, gaat Boorstin enigszins
voorbij aan de gedachte dat voor ‘authentiek’ heldendom óók publiciteit nodig is. Iemand die
anoniem een heldendaad verricht, zal zonder publieke bekendheid nooit onsterfelijke roem
verwerven, daarvoor moeten media de heldenstatus vieren en communiceren. Een held kan dus
nooit zichzelf creëren en publieke erkenning krijgen zonder de bemiddeling van media.
Het actief najagen en creëren van beroemdheid is een verschijnsel dat volgens een aantal
cultuurhistorici pas in de achttiende eeuw ontstond. Fred Inglis schrijft bijvoorbeeld in zijn A short
history of celebrity dat het streven naar persoonlijke roem iets is van de afgelopen tweeënhalve
eeuw.32 Voor die tijd bestond er wel roem, maar de erkenning was niet gericht op het individu, maar
puur op zijn prestaties en het belang van zijn daden voor de maatschappij.33
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‘Een celebrity is bekend om zijn bekenheid’, later ook wel opgevat als ‘famous for being famous’. Boorstin
2006, p. 79.
31
Hieraan kan de bekende uitspraak van Andy Warhol gekoppeld worden: ‘In the future, everyone will be
world-famous for 15 minutes’.
32
‘My most pointed moral is that the business of renown and celebrity has been in the making for two and a
half centuries.’ Inglis 2010, p. 3.
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‘The recognition was of his accomplishments […]. Renown brought honour to the office, not to the individual,
and public recognition was not so much of the man himself as of the significance of his actions for the society.’
Inglis 2010, p. 4.
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Ook Boorstin ziet roemzucht en imagovorming voornamelijk als een modern fenomeen.34 Dit
zou betekenen dat vóór de achttiende eeuw het doelbewust creëren van roem door individuen ter
meerdere glorie van zichzelf niet of nauwelijks bestond. Braudy beargumenteert echter dat het
verlangen naar persoonlijke roem al sinds vele eeuwen een belangrijk onderdeel is van Westerse
samenlevingen en beschrijft een geschiedenis van beroemdheid die al vroeg in de Romeinse tijd
begint. Hij geeft voorbeelden van historische ‘sterren’, zoals de Romeinse keizer Augustus, Julius
Caesar en Alexander de Grote, die zijn afbeelding op munten liet slaan en steden met zijn naam
stichtte, maar constateert wel een intensivering van roemzucht toen in de tijd van de industriële
revolutie in de achttiende eeuw individuen minder gehinderd werden door oude tradities en
beperkingen uit het verleden.35 Visser stelt aan de hand van aansprekende voorbeelden vast dat
celebrity zeker geen modern fenomeen is en dat roemzucht een verschijnsel is ‘met diepe historische
wortels in Europa’.36
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van Herostratus, de Griek die in 365 voor Christus de
tempel van Artemis in brand stak in zijn verlangen naar een onsterfelijke naam, zoals hij zelf toegaf. 37
Deze daad laat zien dat er zelfs misdrijven worden gepleegd om roem te verkrijgen. De Efezische
autoriteiten vonden de doodstraf niet voldoende en stelden daarnaast een verbod in op het noemen
van zijn naam, op straffe van de dood. Natuurlijk lukte dit niet. Zijn naam werd genoemd door
meerdere geschiedschrijvers en later gekoppeld aan een ziektebeeld: het Herostratus Syndroom.38
In 1967 verschijnt zelfs een film getiteld Herostratus over een dichter die geen succes heeft en zijn
geplande zelfmoord als mediaproduct verkoopt aan een reclamebureau.

1.3

Roem en sociale conventies

Het gericht zijn op zelfpromotie en het opzichtig streven naar publieke bekendheid is iets wat in onze
huidige samenleving min of meer lijkt te zijn geaccepteerd. In de vroegmoderne tijd waren de
conventies echter anders. Het ambiëren van een goede naam was algemeen aanvaard, maar dit
34
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streven moest wel gebeuren volgens bepaalde ongeschreven regels en door middel van eerbaar
gedrag. Men moest goed zijn plaats weten in de rangorde en weten welke weg je moest bewandelen
om een bepaalde status te bereiken. Welke gedragscodes en sociale processen waren in de
zeventiende eeuw van belang voor de constructie van roem binnen de verschillende kringen in de
maatschappij?
Eerder zagen we dat het verkrijgen van eeuwige eer in de Renaissance een groot goed was.
De waarde van deze eerbaarheid hing in grote mate af van de sociale en economische
omstandigheden waarin iemand zich bevond. Historicus Keith Thomas stelt dat in vroegmodern
Engeland menselijk gedrag voornamelijk werd bepaald door de wens om door anderen positief
gewaardeerd te worden.39 In alle lagen en kringen van de samenleving probeerde men door
prestaties, vakmanschap, bezit en deugdzaam gedrag respect van de medemens af te dwingen.
Daarbij was eer een hiërarchisch concept: sommige mensen waren immers eervoller dan anderen en
doordat de mate van eer grotendeels werd bepaald door je ‘peers’, ontstond tussen deze ‘gelijken’
een competitieve strijd om prestige en erkenning van superioriteit.40 Deze eerzucht kwam volgens
Thomas niet alleen voort uit het streven naar postume eer, maar ook naar een veranderende
behoefte aan wat hij noemt ‘fulfilling lives’ in een tijd van beperkte sociale mobiliteit.41 Bij deze
zoektocht naar voldoening stonden niet unieke persoonlijke eigenschappen, maar ideale collectieve
gedragsvoorschriften en patronen centraal.42
In de internationale gemeenschap van geleerden van de Republiek der Letteren, waar Hugo
de Groot deel van uitmaakte, werd uitgebreide en correcte sociale omgang met de juiste personen
gezien als een essentiële strategie om naam te maken en daarmee een goede positie in de hiërarchie
van het geleerdennetwerk en de maatschappij te verkrijgen. Hierbij hoefde het in eerste instantie
niet zozeer te gaan om economische motieven, maar vooral om wetenschappelijk aanzien en
postume reputatie.
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‘In early modern England, the desire to secure the favourable opinion of other people was a primary
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Centraal in dit sociale verkeer stond de etiquette van de intellectuele elite, namelijk die van
de ‘honnête homme’, de erudiete, deugdzame en beschaafde man. De conventie ‘voor wat, hoort
wat’ zorgde voor een complex geheel van wederkerigheidsrelaties binnen zulke netwerken. Het doen
van bepaalde gunsten voor een ander was in feite een instrument om zelf eer en aanzien te
verkrijgen. Hoe groter het netwerk van een geleerde was, des te hoger was diens status binnen de
Republiek der Letteren. Deze positie kon alleen door anderen bevestigd worden. Men moest op
bescheiden wijze met deze status omgaan, want trots werd beschouwd als een zonde. Daarnaast
mocht je niet ten koste van een ‘hoger’ persoon je reputatie verbeteren. 43
De briefwisseling van Hugo de Groot is een goed voorbeeld van het belang van zo een
netwerk. Grotius legde veel contacten en onderhield deze voornamelijk per brief binnen het circuit
van internationale geleerden in de Republiek der Letteren.44 Daarbij hield hij zich aan de heersende
gedragscodes die binnen het netwerk golden. Grotius schreef bijvoorbeeld een brief aan de Duitse
legeraanvoerder, Von Degenfeld. Grotius, die op dat moment ambassadeur van Zweden in Parijs was,
schreef dat hij Von Degenfeld tijdens diens verblijf in Parijs misschien niet naar behoren had
onthaald. Als hij inderdaad te kort was geschoten, beloofde hij die misstap in de toekomst met
passende dienstbaarheid compenseren.45
Dat Grotius streefde naar waardering en een goede positie in het netwerk van de geleerden
van de Republiek der Letteren blijkt bijvoorbeeld uit zijn lange rijmbrief Silva ad Thuanum, die hij
schrijft als hij zich net in Parijs heeft gevestigd na zijn vlucht uit Slot Loevestein om aansluiting te
zoeken bij de kring van geleerden aldaar. Hij richt het gedicht aan de jonge zoon van de bekende
Franse historicus De Thou, voor wie de inhoud waarschijnlijk niet te begrijpen was. Grotius toont in
deze tekst zijn Latijnse dichtkunst en zijn klassieke en wetenschappelijke kennis en eert een aantal
Franse geleerden, waarna hij volgens Nellen in gepaste bescheidenheid vraagt aan De Thou om tot
43

Een illustratief boek over hoe het netwerk van geleerden in de Republiek functioneerde in bijvoorbeeld de
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de kring van geleerden te worden toegelaten, onder verwijzing naar de vroegere vriendschap met
zijn vader. Grotius verspreidde het gedicht zelf onder vele internationale connecties.46
Ook voor de economische positie van een cultureel ondernemer was een goede naam in de
Gouden Eeuw zeer belangrijk, omdat het een indicatie was voor de marktwaarde van bijvoorbeeld
schrijvers en kunstenaars. Volgens economisch-sociaal historicus Clé Lesger had de vroegmoderne
vaderlandse samenleving zelfs een haast obsessieve preoccupatie met reputatie en eer.47 Voor het
opbouwen en cultiveren van een goede reputatie was het belang van het hebben van zinvolle
contacten zeer groot. De omvang en de inzetbaarheid van het netwerk van relaties dat iemand heeft,
bepaalden de waarde van het sociaal kapitaal van een ondernemer in de zeventiende eeuw, hetgeen
een belangrijk hulpmiddel was bij het verwerven van welstand, macht en prestige.48
Wat dat betreft is de focus die wij nu hebben op netwerkactiviteiten voor onze sociale en
professionele positie geen nieuw fenomeen, het leggen en onderhouden van contacten verloopt
alleen via heel andere kanalen, die ook nog eens een veel groter bereik hebben. Het principe van
netwerken was ook in de vroegmoderne tijd maar al te goed bekend. Het was bovendien volledig
geaccepteerd dat de uiteindelijke bedoeling van het netwerken voornamelijk was om er eigen
voordeel uit te halen en om zich te kunnen positioneren op de markt. In haar artikel ‘Zonder
vrienden geen carrière’, een voorpublicatie van haar proefschrift over culturele ondernemers in de
Gouden Eeuw, laat kunsthistorica Erna Kok aan de hand van de schilders Govert Flinck en Ferdinand
Bol zien dat kunstenaars in de Gouden Eeuw volgens de heersende conventies moesten netwerken,
om hun werk te kunnen verkopen en carrière te maken.49
Om een plaats in een kring of netwerk te kunnen bemachtigen is men afhankelijk van
selectiemechanismen en actoren die de samenstelling van zo’n netwerk bepalen. Deze vorm van
selectie is beschreven door econoom Nachoem Wijnberg als het resultaat van een competitief proces
dat plaatsvindt tussen degenen die worden geselecteerd en de selectoren (degenen die selecteren).
Het selectiemechanisme dat komt kijken bij dit proces kan gezien worden als een vorm van ‘peer’-
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selectie. Hierbij bepalen gelijkgestemde vakgenoten min of meer wie participeren in een netwerk,
hetgeen de reputatie, marktwaarde en de publicatiemogelijkheden van de participanten en daarmee
de verspreiding van zijn werk in en buiten de circuits beïnvloedt.50
Ook voor de distributie van literair werk was de goede naam van een schrijver van wezenlijk
belang. Het behoren tot een kring met grote namen vergrootte immers het ‘afzetgebied’ en daarmee
de marktwaarde van een auteur en zijn werk. De grote namen waren essentieel voor de verspreiding
van werk. De acceptatie door peers in het sociale systeem van een literair-cultureel netwerk
openbaarde zich door (aanbevelings)brieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten van culturele
gezelschappen en het opnemen van drempeldichten van anderen in eigen werk.51
Daarnaast droegen lofdichten bij aan de faam van bijvoorbeeld dichters. Aansprekende
figuren kregen veel hulde en eer toegezwaaid in deze odes. Maar het schrijven van lofdichten was
ook een manier om te werken aan een positie in bepaalde kringen. Jonge, ambitieuze dichters, zoals
Geeraerdt Brandt en Jan Vos, proberen op deze wijze via gedichten over Tesselschade toegang te
krijgen tot het literaire circuit rond Hooft.52 Daarnaast droegen auteurs dichtbundels en andere
werken op aan persoonlijkheden die door de auteur werden bewonderd. Deze persoonlijkheden
vervulden vaak een exemplarische functie door bepaalde deugden te illustreren. Zo wijdt Johan van
Beverwijck zijn vrouwencatalogus Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts toe aan de
geleerde Anna Maria van Schurman en draagt Cats met een lofvers zijn bundel Maechden-plicht op
aan Anna Roemers Visscher.

1.4

Media als verbreiders van roem

Communicatie volgens de heersende conventies was in de vroegmoderne tijd van groot belang voor
de verspreiding van roem en de status van een persoon. De gedichten aan de hiervoor genoemde
vrouwen zijn hier een goed voorbeeld van. Ook Maria van Reigersberch werd door tijdgenoten
gelauwerd in een aantal lofdichten, hetgeen bijdroeg aan de vorming van haar reputatie.
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Eerder bleek al dat beroemdheid alleen maar tot stand komt door de distributie van beelden
en teksten die het imago van een persoon creëren. Lance Strate stelt in ‘Heroes: a communicative
perspective’ dat helden eigenlijk niet bestaan, maar alleen de communicatie over helden. Immers, zo
meent hij: ‘Without communication, there would be no hero’. Een ‘unsung hero’ is daarom volgens
hem een oxymoron, want, zo stelt hij door middel van een retorische vraag: kan er wel een held zijn,
zonder aanbidder? 53 Om het fenomeen heldendom en de cultuur van roem volledig te begrijpen
moeten we ons daarom volgens Strate vooral afvragen op welke wijze de informatie over een
persoon verspreid wordt en met welke media in de maatschappij wordt gecommuniceerd over hun
helden, in andere woorden: wat is de rol van de media in het proces van beroemd worden?
De ontwikkeling in de opvattingen over heldendom en hoe in een cultuur roem wordt
nagejaagd en ervaren, worden vaak gerelateerd aan de veranderingen die hebben plaatsgevonden in
de manier van verspreiden van informatie door de media. Vaak worden de meest dramatische
verschuivingen in de denkbeelden over heldendom geassocieerd met vernieuwingen in
communicatie, zoals de uitvinding van de boekdrukkunst en recent de ontwikkeling van digitale
media.54
Strate illustreert dit met een beschrijving van de historische ontwikkeling in het type helden:
‘oral heroes’, ‘typographic heroes’ en ‘electronic heroes’. Wanneer door de introductie van schrift en
gedrukte tekst informatie sneller en grootschaliger in omloop kan worden gebracht, wordt de grote
‘mythische, legendarische held’, die vooral ontstond bij de gratie van orale communicatie,
verdrongen door een groter aantal ‘lichtere’, realistischere en sterfelijke helden, waarbij het minder
gaat om daden en meer om de bewondering van de ideeën, de woorden van deze typografische
helden. Daarnaast zorgde het schrift en de drukpers voor een nieuw gevoel van onsterfelijkheid en
historisch bewustzijn, doordat de woorden van de schrijver generaties lang konden doorklinken.55
De media die er in het verleden voor zorgden dat iemand beroemd werd, waren andere dan
tegenwoordig. In bijvoorbeeld de oudheid speelden afbeeldingen, zoals op munten, en standbeelden
een grote rol in dit proces. Zo beschrijft Onno van Nijf in Public space and political culture in Roman

53

Lance Strate (1994, p.16) beschouwt het fenomeen held vanuit communicatief perspectief.
Strate 1994, p.17.
55
Elizabeth Eisenstein (1979, p.87) noemt dit in The Printing Press as an Agent of Change, ‘the preservative
powers of print’.
54

19

Termessos de Romeinse plaats Termessos, waar diverse standbeelden van notabelen uit belangrijke
families te vinden waren, die ze zelf hadden laten oprichten. Hij constateert dat hier sprake was van
een ‘monumentale celebrity cultuur’ en toont aan dat ‘celebrity’, status en politieke macht zeer
verwant waren in deze samenleving.56 Bekend zijn ook de buitenproportioneel hoge torens van San
Gimignano, een klein middeleeuws stadje in de Toscane, die dienden als prestigeobjecten van
rivaliserende families.57 In het geval van deze grootheidswaanzin was natuurlijk sprake van beperkte,
regionale omvang van de aan politieke autoriteit gekoppelde roem. De moderne ontwikkelingen in
de digitale media maken het eenvoudiger om sneller en op veel grotere schaal beroemd te worden,
ongeacht of iemand iets groots gepresteerd heeft. Hierbij spelen overigens afbeeldingen, hoewel
andersoortig dan in de oudheid, een minstens zo grote rol in de verering van personen en de vorming
van roem.
In de vroegmoderne tijd waren lof-en drempeldichten en brieven, zoals we eerder zagen,
essentieel in de interne dynamiek van de elitaire netwerken van gelijkgestemde literatoren,
geleerden en wetenschappers. Ze werden strategisch ingezet om waardering voor werk te genereren
en een bepaald imago te creëren.58 Ook voor Grotius was de brief volgens biograaf Henk Nellen een
geschikt middel om zichzelf te presenteren als een geëngageerde intellectueel en trouw vaderlander.
Met de brief, ‘geschreven in kunstig Latijn of stijlvol Nederlands, vol beleefdheden, loftuitingen en
betuigingen van dienstbaarheid, verstevigde hij zijn positie in een bovenlaag van geleerden,
edellieden en andere notabelen.’ Daarnaast gebruikte hij de brief als een propagandamiddel om zijn
politieke doeleinden te verwezenlijken. 59
Via brieven wisselde men nieuws en ideeën uit, maar op deze wijze zorgde men ook voor
verspreiding en publicatie van boeken, handschriften en een gunstige beoordeling van elkaars werk.
Daarnaast introduceerde men relaties bij andere contacten door middel van aanbevelingsbrieven,
die toegang verschaften tot andere geleerden en eigenlijk kunnen worden gezien als zelf-
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aanbevelingsbrieven. De grootte van iemands correspondentienetwerk bepaalde hierdoor de invloed
hij had op de distributie van iemands werk en aanzien. Op deze manier fungeerden deze
netwerkcontacten als tussenpersonen die van essentieel belang waren in het proces van beroemd
worden.
Als we specifiek kijken naar de vorming van literaire roem in de zeventiende eeuw komt het
pragmatisch inzetten van brieven om jezelf, je werk, maar ook anderen te positioneren sterk naar
voren. Uit bijvoorbeeld de briefwisselingen van autoriteiten als Hooft en Huygens blijkt dat zij binnen
hun literaire circuit de functie hadden van intermediairs. Zij zorgden voor verspreiding van
handschriftelijke publicaties, door deze mee te sturen met hun brieven, maar regelden ook dat werk
gedrukt werd, zodat teksten in grotere aantallen konden circuleren.60 Daarnaast was het gebruikelijk
dat werk tijdens bijeenkomsten werd voorgedragen.
Ook met andere netwerkactiviteiten hielpen zij schrijvers, zoals Anna en Tesselschade
Roemers Visscher, bij het vestigen van hun reputatie. Door bijvoorbeeld deze zussen en hun werk te
introduceren en aan te bevelen bij hun contacten werden Hooft en Huygens, samen met andere
literaire grootheden als Cats, Barlaeus, Vondel en Heinsius, de makelaars van hun roem. In een
aanbevelingsbrief uit 1642 aan Puteanus, waarin Huygens de dichtkunst van Tesselschade aanprijst,
schrijft hij: ’Van de dochters van Roemer hebt gij, door mij als tussenpersoon, de oudste gezien [...].
Als gij hare zuster Tesselscha had gezien [...] die eveneens zeer hoog staat in kunstvaardigheid, maar
door haar uiterlijk, haar spreken en manieren veel lieflijker, van een waarlijk verheven verstand en
uitmuntend boven alle vrouwen en boven de meeste mannen, dan zoudt gij bekennen, dat gij mij
nog meer verschuldigd zijt.’ 61
Naast deze intermediairs waren er ook formele bemiddelaars, literaire agenten, die een
schakel vormden tussen geleerden, schrijvers en de drukker/boekverkoper. Zij regelden dat
manuscripten gedrukt werden, onderhandelden over de voorwaarden van de publicatie van werk en
fungeerden vaak ook als corrector.62 De uitgever is de speler in het literaire veld die uiteindelijk
bepaalt welk werk van welke auteur gedrukt en verspreid wordt.63 Door de macht die uitgevers
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hebben om auteurs en hun teksten te selecteren, worden ze vaak getypeerd als ‘gatekeepers’.64 Ook
in de vroegmoderne tijd, een periode waarin teksten zowel handschriftelijk als in druk in omloop
waren, waren uitgevers zeer bepalend in de distributie van werk en daarmee de naamsbekendheid
van een auteur.
Om de mate van literaire roem die iemand genoot te bepalen, moet dus goed gekeken
worden naar de circulatie van teksten via de eerdergenoemde mediakanalen. Omdat Maria van
Reigersberch zelf geen werk publiceerde, gaat het hier niet om haar literaire roem en kunnen we niet
kijken naar handschriftelijke verspreiding en productie- en verkoopcijfers van gedrukte publicaties
om op die wijze enigszins de mate van haar publieke bekendheid vast te kunnen stellen.65 Het is
sowieso problematisch om dit in kaart te brengen voor het werk van een zeventiende-eeuwse
schrijver. Er zijn weinig sporen van handschriftelijke verspreiding in de manuscriptcultuur en het is
moeilijk vast te stellen hoe werk gewaardeerd werd door lezers buiten het literaire circuit. Wel
kunnen teksten over Maria van Reigersberch, zoals lofdichten, hoe deze circuleerden en
gewaardeerd werden, dus haar roem in de literatuur, een bijdrage leveren aan dit onderzoek.
Bij onderzoek naar de vorming van roem moeten we ons overigens niet beperken tot het
geschreven woord. Portretten, prenten en andere afbeeldingen waren in de vroegmoderne tijd ook
indicatoren en verspreiders van roem. Zo was bekend dat Erasmus afbeeldingen van zichzelf liet
maken en deze uitdeelde.66 Prenten konden door de mogelijkheden van de drukpers op grote schaal
worden verspreid.

1.5

Claims to fame: helden en hun deugden

Als we de cultuur van roem in de zeventiende eeuw willen doorgronden, moeten we niet alleen de
wijze waarop de informatie over een persoon verspreid wordt bestuderen, zoals Strate dat stelt.
Naast de rol van de media in het beeldvormingsproces rond een persoon als Maria van Reigersberch
zal ook gekeken moeten worden naar waar de mensen die haar bewonderden haar om roemden.
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Eerder zagen we al dat sommige cultuursociologen, zoals Boorstin, constateerden dat men
tegenwoordig ook beroemd kan worden zonder dat er een duidelijke kwaliteit of prestatie aan ten
grondslag ligt. De claim to fame is dan eigenlijk het bekend zijn op zich. Op basis waarvan kon men in
de Republiek faam verkrijgen en een held worden? Was men überhaupt ontvankelijk voor roem en
zo ja, met welke deugden werd een held gekarakteriseerd? En welke functie heeft een persoon die
zulke deugden bezit voor de maatschappij?
Dat helden in onze huidige samenleving een duidelijke functie hebben, blijkt onder andere
uit de succesvolle heiligen- en heldencampagne die de KRO van 2001 tot 2005 jaarlijks organiseerde,
met als afsluiting de veelbekeken verkiezing van de ‘held van het jaar’. De heldendaden van alle
genomineerden werden getoetst aan de zeven deugden: ‘geloof, hoop, liefde, rechtvaardigheid,
moed, matigheid, voorzichtigheid.’ De omroep besloot op zoek te gaan naar mensen die iets bijzonders doen in hun leven en daardoor inspiratiebron zijn voor anderen. Hun opzet was die figuren als
rolmodel aan de samenleving voor te stellen en ‘op die manier een bijdrage te leveren aan de discussie over hoe je in verwarrende tijden met elkaar omgaat’. Net zoals de helden van nu, hadden ook
heiligen in het verleden volgens de programmamaker een voorbeeldfunctie: ‘ze stegen boven het
alledaagse bestaan uit en betekenden iets voor hun omgeving.’67
We bewonderen en respecteren helden omdat zij bepaalde populaire deugden en waarden
verpersoonlijken, ‘zij legitimeren een bepaalde maatschappelijke moraal en belichamen de
metafysische instantie die de gemeenschap haar coherentie (terug)geeft’.68 Het traditionele type
held voorzag tijdgenoten en latere generaties van inspirationele lichtende voorbeelden van
menselijke grootheid. Caspar Brandt beschrijft in 1727 treffend hoe de deugden van
voorbeeldfiguren anderen kunnen inspireren: ‘Hoe groot een voordeel voor de naekomelingen hier
in steekt, kan niemant onbewust zijn, die met bezadigden gemoede, de kracht van uitnemende
voorbeelden bespiegelt, als welke machtig zyn om alle rechtschaepe borsten, waer in in slechts de
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minste vonk van edelzinnigheit glinstert, te ontsteken met een gloet van graetigheit om hen in
weldoen te achterhaelen of verby te streven.’69
Grote helden hebben volgens Boorstin bovendien de zogenaamde ‘common touch’.70 Dit
doet sterk denken aan Max Webers concept van charismatische autoriteit. Hij gebruikt de term
vooral om de autoriteit van grote leiders te verklaren. Met charisma duidt Weber de unieke
persoonlijke eigenschappen en bovennatuurlijke kwaliteiten aan die aan bepaalde individuen worden
toegekend, waarbij talent wordt beschouwd als een uniek en niet rationeel verklaarbaar fenomeen.71
Charisma is dus iets wat de aanhang de leider toedicht, het bestaat het niet zonder die toekenning.
Hieruit blijkt dat charisma en heldendom elkaar dicht naderen.
De deugden die we in beroemde figuren bewonderen zijn cultuur- en tijdgebonden. Zo kan
het zijn dat helden door andere generaties om andere kwaliteiten worden vereerd of dat deugden
later gecreëerd en aan hen toegekend worden. In Verheerlijking van het verleden laat Lotte Jensen
zien aan de hand van de romantische creatie van helden ten behoeve van de negentiende-eeuwse
nationale identiteitsvorming ‘dat heldendom plooibaar was naar de tijdsomstandigheden. Helden
werden toegeëigend en geplooid [...] zodat ze pasten in de mal van de eigen tijd.’72 Niet alleen door
latere generaties, maar ook in de eigen tijd kan de wijze waarop roemrijke figuren en hun deugden
worden gerepresenteerd, aangepast zijn aan de politieke, morele of religieuze behoeften.73 Zo werd
de eerdergenoemde Anna Maria van Schurman tijdens haar leven alom bejubeld om haar
geleerdheid, zoals door Jacob Cats en Johan van Beverwijck, maar lag in de negentiende eeuw vooral
de nadruk op haar bescheidenheid en vroomheid.74 Ook in het canoniseringsproces van Maria van
Reigersberch veranderde haar oorspronkelijke imago van de doortastende en trouwe echtgenote in
het negentiende-eeuws ideaal van de vrouwelijke deugd van nederigheid.75
Zoals we hebben kunnen zien was deugdzaamheid in de vroegmoderne tijd essentieel voor
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het hebben van eer en het bereiken en behouden van een bepaalde status in de maatschappij. Alleen
met goede manieren, vroomheid en deugdzaamheid kon men een onsterfelijke reputatie verkrijgen.
Bovendien was het leiden van een deugdzaam en godvruchtig leven van belang voor het verwerven
van hemelse zaligheid. Kerkelijke voorschriften hiervoor klonken door in het alledaagse bestaan.
Maar ook op andere manieren werd men aangezet tot het leiden van een eerbaar leven.
Ongeschreven en geschreven regels gaven aanwijzingen voor een eerzaam bestaan. Het opkomende
ideaal van het burgerlijk gezin in de zeventiende eeuw speelde hierin een grote rol. Zo spoorde Jacob
Cats met zijn moralistische beginselen en praktische levenslessen mensen in zijn leerdichten en
emblematabundels aan tot een godsvruchtig leven en een een deugdzaam huwelijk. Het
huwelijksideaal, gekenmerkt door de dienende, trouwe liefde van de vrouw voor haar echtgenoot,
staat centraal in zijn boek Houwelick, dat is het gansche beleyt des echten-staets, waarin hij
voorschrijft wat de taken en plichten van een deugdzame vrouw en echtgenote zijn.76
De kunstschilder Karel van Mander moedigt in ‘Den Grondt der Edel vry Schilder-const’ van
zijn Schilder-boeck ‘jonghe Pictorialisten’ aan om de kunst van de deugdzaamheid te leren, want zo
‘Souden sy gheraken over den drempel / Van der onsterffelijcker Famen Tempel’.77 Hij gebruikt de
bescheidenheid en beleefdheid van ‘Raphael [...] Hooft-schilder t'zijnen tijde’ om te laten zien hoe je
als schilder ieders hart en vriendschap kunt winnen.78 Deugdzame personen gaven mensen het
voorbeeld van hoe men deze roem en eer kon verkrijgen.
De deugden die in de vroegmoderne tijd centraal stonden, zijn vaak terug te herleiden tot de
kardinale deugden: prudentia (wijsheid), iustitia (rechtvaardigheid), temperantia (gematigdheid) en
fortitudo (moed), die uit de klassieke oudheid dateren.79 Het navolgen van klassiek exemplarische
levensvormen zou volgens de humanisten in de Renaissance zorgen voor een ideale mensheid en een
harmonische samenleving. Maar ook heiligenlevens dienden ter inspiratie en navolging voor
bijvoorbeeld geloofsstrijders, dominees en stadhouders, zo schrijft cultuurhistoricus John Exalto in
Gereformeerde heiligen. De religieuze exempeltraditie in vroegmodern Nederland. Dat
heiligenverering ook na de Reformatie plaatsvond, maar op een andere manier ingevuld werd, blijkt
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uit de voorbeeldfiguren die Exalto beschrijft in zijn betoog, zoals gestorven predikanten, waaraan
protestantse gelovigen zich spiegelden. In deze traditie stonden eveneens de exemplarische deugden
van deze rolmodellen, zoals vroomheid, dapperheid en zachtmoedigheid, voorop.80
Dat heiligenverering, in de breedste zin van het woord, een algemeen menselijke behoefte
lijkt te zijn, blijkt ook uit het cultuurhistorisch essay Heiligen, idolen, iconen van Willem Frijhoff.81
‘Heiligheid is voorbeeldig gedrag op menselijke maat’, zo stelt hij. Exempels hebben een bewijzende
en concretiserende functie ten aanzien van een algemeen geldende waarheid en de daden en
deugden van exemplarische figuren dienen bovendien ter inspiratie en tot navolging, als
rolbevestiging, steunpunt in een zoektocht naar identiteit en als maatschappelijke bevrijding. De
voorbeeldige grootheid van deze rolmodellen is gebaseerd op de schaal van deugden, waarop hun
daden worden geplaatst.82
Binnen het repertoire ‘exemplarische levensvormen’ onderscheidt Frijhoff drie modaliteiten.
In de drieslag heilige-idool-icoon die hij maakt, laat hij zien dat deze voorbeeldfiguren op
verschillende manieren de deugden, de ‘lichtende waarden’, die een groep zichzelf voorhoudt,
belichamen, maar dat de drie functies over en weer met elkaar in wisselwerking staan. Zo geven
heiligen tijdens hun leven zelf het goede voorbeeld van exemplarisch gedrag, wordt bij de verering
van idolen aan deze personen een voorbeeldfunctie toegeschreven en gaat het bij de iconische
functie meer om de herkenbaarheid van het symbool waar de persoon of het voorwerp voor staat.
Deze persoon wordt naar dat idee gestileerd uitgebeeld.83 Dat in de werkelijkheid de drie functies
door elkaar kunnen lopen, laat Frijhoff zien aan de hand van diverse historische en contemporaine
figuren. Zo beschouwt hij alle vroegere martelaren als iconische heiligen en typeert hij bijvoorbeeld
Lenin als zowel idool van de communistische voorhoede als een icoon van de revolutionair.84
In de zeventiende eeuw is er volgens Frijhoff nog geen plaats voor idolen. Dit komt vooral
doordat de communicatie in de publieke ruimte nog te gebrekkig en daardoor niet intensief genoeg
was. Toch signaleert hij wel kenmerken van idoolverering in bijvoorbeeld de manier waarop mystica
80

Exalto 2005, p. 87.
Frijhoff (1998, p. 23) vat heiligheid niet op als het gevolg van een ‘kerkelijke strategie van erkenning van
persoonlijke kwaliteiten, [...] maar als een tijd- en groepsgebonden notie die van onderop, vanuit een
gemeenschappelijke leefwereld, als paradigma van gewenst of voorbeeldig gedrag wordt geformuleerd.’.
82
Zie Exalto 2005, p. 40 en Frijhoff 1998, p. 7 en 80.
83
Frijhoff 1998, p. 81.
84
Frijhoff 1998, p.68.
81

26

Antoinette de Bourignon in die tijd werd geadoreerd door haar aanhang.85 Naast het
heiligheidsmodel was er met name sprake van icoonfuncties in de vroegmoderne tijd.
Levensbeschrijvingen, pamfletten, schilderijen en prenten werden het meest gebruikt om iconen te
verbeelden en daarmee de herkenbaarheid te vergroten. Hier heeft het icoon de betekenis van een
‘als het ware aangescherpte en gestandaardiseerde afbeelding van de werkelijkheid’. Volgens Frijhoff
zal zo’n icoon ‘historisch gesproken vaak de vorm aannemen van een narratief, een archetypisch
tafereel, of een ideaalbeeld dat afgeleid is van de historische gebeurtenis, de persoonlijke ervaring of
een kenmerkende handeling.’ Maar ook publieke personen kunnen de rol van icoon vervullen als zij
een bepaalde waarde verbeelden.86
Een persoon kan dus ook een meervoudig icoon zijn, zoals we zagen bij Lenin. Ook de
representatie van Erasmus heeft bijvoorbeeld niet altijd dezelfde iconische waarde gehad. Tijdens en
vlak na zijn leven verbeeldde hij vooral de deugd prudentia (wijsheid en geleerdheid), later werd hij
beschouwd als icoon van onder andere humanisme en verdraagzaamheid.87 Tegenwoordig wordt de
geleerde vooral gezien als het icoon van de stad Rotterdam en zou Erasmus, ‘de beroemdste
Rotterdammer aller tijden’, volgens de kernboodschap van het Comité Erasmus Icoon van Rotterdam,
nog meer het boegbeeld moeten worden van zijn geboortestad.88
Overigens hoeven iconen niet altijd voorbeeldig te zijn en kan het gedrag van een
voorbeeldfiguur ook ongewenst zijn, voor zover algemeen bepaald kan worden wat (on)gewenst
gedrag is. Zo zijn exemplarische levensvormen niet per definitie sociaal gewenste levensvormen en
zijn sociale normen per sociale kring en cultuur verschillend.89 Hierin verschilt de icoonfunctie met
het heiligheidsmodel, hoewel heiligheid ook geen volmaaktheid hoeft te betekenen.
Het is interessant om te kijken of er bij Maria van Reigersberch sprake is van een
exemplarische levensvorm zoals Frijhoff die beschrijft en of een of meer van deze drie modaliteiten
van toepassing zijn op haar status in de zeventiende eeuw. Maar of je het nu hebt over helden,
heiligen, iconen of idolen, en hoe je de begrippen ook definieert, wat opvalt is dat er maar weinig
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vroegmoderne vrouwen waren die voor zo’n kwalificatie in aanmerking komen. De vraag rijst dan
ook of, en zo ja, op welke wijze vrouwen in die tijd en in het bijzonder Maria van Reigersberch de rol
van protagonist konden vervullen.

1.6

Tot slot

Nu we in dit hoofdstuk het verschijnsel roem nader hebben beschouwd, kunnen we gericht vanuit
cultuur-historisch en literair-historisch perspectief de roem van Maria van Reigersberch analyseren.
In hoeverre hebben we hier te maken met faam zoals deze in de vroegmoderne tijd werd opgevat:
wijdverbreide publieke bekendheid die voornamelijk voortkwam uit eerzucht en het belang van een
goede reputatie met onvergankelijke, eeuwige eer als uiteindelijk doel.
We hebben gezien dat in de zeventiende eeuw de deugden die een persoon bezat en de
daaruit voortvloeiende prestaties de belangrijkste claims to fame waren en personen vanwege hun
deugdzaamheid als rolmodel naar voren werden geschoven. De hieropvolgende twee hoofdstukken
zullen daarom een thematische analyse van Maria van Reigersberchs roem geven, waarbij we de
twee pijlers van haar faam als uitgangspunten zullen nemen. In het volgende hoofdstuk zullen
allereerst de huwelijksdeugden waar zij om werd geëerd in de bronnen worden geanalyseerd en in
het daarop volgende hoofdstuk haar slimheid en kloekmoedigheid die volgens haar bewonderaars
resulteerden in de heldendaad waarmee ze haar echtgenoot verloste uit zijn gevangenschap.
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Hoofdstuk 2 Maria van Reigersberch als exempel van huwelijkse liefde en trouw
‘De Trouw, de gulde Trouw,waer door de Mans en Vrouwen
Haer mengen onder een, en heel de werelt bouwen,
Dient ook hier aengeroert, en niet voor-by gegaen;
Want Vrouwen hebben daer al weder meer gedaen,
Haer Mannen by-gewoont, en hare sucht bewesen,
In kerckers, ballingschap, en hondert duysent vresen.’
Zo begint het gedicht waarmee Johan van Beverwijck in zijn Van de wtnementheyt des vrouwelicken
geslachts de deugd van de trouw en de ‘Houwelicsche Liefde’ bezingt.90 In de zeventiende eeuw
krijgt de notie van het huwelijksideaal steeds meer aandacht. Hierin staat de trouwe, dienende liefde
van de deugdzame vrouw voor haar echtgenoot centraal. Dit ideaal neemt in deze vrouwencatalogus
een belangrijke plaats in in de beschrijving van de uitnemendheid van de vrouwendeugden. Maria
van Reigersberch wordt daarbij prominent als exempel naar voren geschoven ter illustratie en als
bewijs van huwelijkse liefde vanwege haar toewijding en opofferingsgezindheid, zoals later in dit
hoofdstuk zal worden toegelicht. Door de verbeelding van deze deugd kon zij uitgroeien tot een van
de meest voorbeeldige vrouwen en echtgenoten van haar tijd en toonbeeld van vrouwelijke
deugdzaamheid. Door deze representatie kreeg zij in de negentiende eeuw door gedichten,
biografieën, toneelstukken en prenten een iconische functie en nam haar roem mythische vormen
aan.
Om een beeld te krijgen van de lof die zij in haar eigen tijd dankzij deze ‘Houwelicsche Liefde
en Getrouwigheyt’ voor haar man toegezwaaid kreeg, zal ik in dit hoofdstuk ingaan op hoe Maria van
Reigersberch op basis van deze deugden in tekst en beeld werd geframed als trouwe, liefhebbende
gemalin en de actoren die hiervoor verantwoordelijk waren.

2.1

De deugdzame ‘Huysvrouw’

Maria van Reigersberch wordt in de teksten die in haar tijd over haar worden geschreven aangeduid
als ‘huysvrouw’ van Hugo de Groot. Dit begrip moeten we niet opvatten in de huidige betekenis van
het woord. In de vroegmoderne context stond ‘huysvrouw’ voor de ‘vrouw des huizes’ of ‘echtgenote
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(van de heer des huizes)’.91 In de zeventiende eeuw, met de opkomst van het huwelijks- en
huiselijkheidsideaal, kwam het begrip te staan voor een scala aan voorschriften voor de getrouwde
vrouw.92
In de vroegmoderne tijd veranderde de positie van de vrouw in de samenleving van de
Republiek. In de zestiende eeuw verbazen buitenlandse bezoekers zich in reisverslagen nog over de
ondernemende rol die de vrouw in de Republiek buitenshuis heeft. De vrouwen lijken weinig
onderdanig te zijn aan hun man en vaardig te zijn in het bedrijven van handel.93 Ook Hugo de Groot
beschrijft rond 1603 op negentienjarige leeftijd in zijn Vergelijking der gemeenebesten hoe in de
Republiek vrouwen met evenveel inzicht als mannen handel voeren. Bij afwezigheid van hun man
beheren zij de financiën, verkopen zij de waren, reizen zij van de ene stad naar de andere en voeren
tegelijkertijd het huishouden. Dit multi-tasken doet zij met veel ‘zedigheid en omzichtigheid’. In hun
huis ontbreekt niets en hun milddadigheid en spaarzaamheid zijn een groot goed, ‘zo zeer is de
wijsheid hier te lande ook een vrouwelijke deugd.’94
In de loop van de zeventiende eeuw verschuift het domein van de vrouw steeds meer naar
de privésfeer, waar zij binnenshuis het huishouden en het gezin bestiert en de rol van toegewijde
echtgenote en moeder vervult. Volgens Els Kloek heeft dit vooral te maken met het gegeven dat
huishoudens het zich konden permitteren om in de tijd van de grote rijkdom van de Gouden Eeuw de
vrouw geheel vrij te stellen voor de huishoudelijke taken. Dit gold overigens niet voor de lagere
sociale klassen.95 Het huiselijkheidsideaal wordt onder meer gerelateerd aan de toenemende
verstedelijking en de opkomst van de burgerij, voor en door wie het voornamelijk uitgedragen werd.
In de Republiek zou dit ideaal vanwege de vroege opkomst van het burgerlijk gezin - en daarmee het
toenemende belang van een goed geordend huishouden - eerder zijn geïntroduceerd dan in de rest
van Europa.96
In de Gouden Eeuw verschenen veel moralistische verhandelingen over het beeld van de
huisvrouw en het huwelijk, waarin de taken van de vrouw des huizes uitvoerig werden uiteengezet
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en het huwelijk werd geschetst als een natuurlijk, eerbaar instituut van God en de ultieme roeping
van de vrouw. Jacob Cats publiceert bijvoorbeeld in 1625 zijn zeer succesvolle Houwelick, dat is het
gansche beleyt des echten-staets waarin hij de zes stadia die een vrouw in haar leven doormaakt
beschrijft: maagd, vrijster, bruid, vrouw, moeder en weduwe.97 In het vierde - verreweg grootste deel van het werk met de titel ‘Het christelick huys-wyf’ schrijft hij in ellenlange opsommingen en
verhandelingen nauwgezet voor wat de plichten van de getrouwde vrouw zijn en schetst hij de
eigenschappen van de ideale en deugdzame ‘huysvrouw’.98 Cats noemt onder andere
onderdanigheid, trouw, vroomheid, vriendelijkheid, zedigheid, ijver en bescheidenheid als de
voornaamste deugden van een goede huisvrouw en echtgenote.99
Vrouwen uit de klassieke literatuur, maar ook uit de Bijbel, waren veelgebruikte voorbeelden
van vrouwelijke eerbaarheid. In vroegmoderne schilderijen en andere afbeeldingen figureren zij,
naast contemporaine vrouwen, om de huiselijke deugdzaamheid te verbeelden.100 Ook in
vrouwencatalogi, zoals de eerdergenoemde Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts van
Johan van Beverwijck, dienen zij ter illustratie van de vrouwelijke deugden die hierin behandeld
worden en hadden zij als exempel een concretiserende en belerende functie.
Dat de Bijbel een grote inspiratiebron vormde voor de opvattingen over de deugdzaamheid
van de vrouw blijkt uit het werk van Cats, maar ook bijvoorbeeld uit de bewerking die Hugo de Groot
maakt op de ‘lofzang op de sterke vrouw’ uit hoofdstuk 31 van het Bijbelboek Spreuken.101 Het
betreft een ode aan de kloeke, vrome en sterke ‘huys-vrouw’ die iedere dag haar man bijstaat, haar
huis en familie verzorgt, handelt met beleid en zich over ieders nood ontfermt. Haar man zal haar
prijzen om haar deugden. Het is duidelijk dat Hugo de Groot, hoewel hij haar niet noemt, wel zijn
vrouw Maria van Reigersberch impliceert bij het herschrijven van deze tekst.102
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2.2

Maria, de vrouw achter het beroemde genie

Voordat ik ga analyseren in hoeverre en via welke media Maria van Reigersberch om deze huwelijkse
deugden geroemd werd, is het zinvol om kort de historische gebeurtenissen te beschrijven die de
belangrijkste aanleiding vormen voor haar status als voorbeeldige echtgenote en daarom relevant
zijn voor het onderzoek.
Maria van Reigersberch trouwde in juli 1608 in Den Haag op achttienjarige leeftijd met Hugo
de Groot, die ze waarschijnlijk had leren kennen via haar broers Johan en Nicolaes van Reigersberch.
Hugo de Groot, die zeven jaar ouder was dan zijn vrouw, was toen al in binnen- en buitenland een
bekende juridische geleerdheid en had een aantal publicaties op zijn naam staan. Maria kwam uit
een gegoed Zeeuws gezin. Haar vader, Pieter van Reigersberch, was burgemeester van Veere en
speelde een niet onbelangrijke rol in de stedelijke en gewestelijke politiek. Volgens Henk Nellen,
biograaf van Hugo de Groot, had Maria geen scholing in de Latijnse taal en de klassieke schrijvers
genoten, zoals hij opmaakt uit de manier waarop zij in haar brieven de woorden ‘contenweren’
(continueren) en ‘konscentie’ (consciëntie) spelde. Zij had wel onderwijs genoten en werd
beschouwd, ook qua maatschappelijke status, als een geschikte, ‘gelijkwaardige levenspartner’ voor
Grotius.103 Nadat De Groot in Den Haag advocaat-fiscaal bij het Hof van Holland was geweest, werd
hij in 1613 pensionaris in Rotterdam, alwaar het gezin, inmiddels met twee kinderen, zich vestigde.
Later zouden er nog drie kinderen geboren worden, waarvan de laatste op de wereld kwam toen
Grotius net gevangen was genomen op beschuldiging van landverraad.
Van de brieven die Maria van Reigersberch schreef is een aantal bewaard bleven, waardoor
we haar uit de eerste hand enigszins kunnen leren kennen. Uit haar brieven komt naar voren dat ze
tijdens haar volwassen leven zich veel bezighield met het behartigen van de belangen van haar man,
zowel voor en tijdens zijn opsluiting als gedurende zijn ballingschap nadien. Dit doet zij op zeer
doortastende wijze; zij doet diverse rekwesten aan de Algemene Staten voor een betere behandeling
van haar man, neemt zijn zaken waar en regelt alle financiële en andere huishoudelijke
aangelegenheden.104 Daarnaast onderhoudt ze persoonlijk contact met een groot aantal relaties en
doet ze van haar bezoeken en van de ontwikkelingen in de Republiek uitgebreid verslag in haar
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brieven aan haar man.105 Ook adviseert ze hem over de distributie van zijn werk. Daarvoor wint ze
informatie in bij diverse contacten, zoals bij de hoogleraren Vossius en Erpenius.106 Over de
ontsnapping uit slot Loevestein in 1621 is niets terug te vinden in de brieven, zodat we informatie
over haar rol in deze gebeurtenis moeten halen uit andere bronnen.

2.3

De fameuze ontsnapping

Welke ontwikkelingen gaan vooraf aan de spectaculaire vlucht van Hugo de Groot uit slot Loevestein
op 22 maart 1621? Sinds 1619 zat Grotius een levenslange gevangenisstraf uit wegens landsverraad.
Dit had alles te maken met zijn betrokkenheid bij de godsdiensttwisten tussen de
contraremonstranten en de remonstranten die uitbreken tijdens het Twaalfjarig Bestand (16091621). De theologische controverse groeit uit tot een grootschalig conflict met religieuze en politieke
dimensies.107
Grotius wordt de rechterhand van de landsadvocaat van Holland, Johan van Oldenbarnevelt,
die lijnrecht tegenover Maurits, prins van Oranje, staat. Hierbij speelden verschillen van inzicht over
de verhouding tussen staat en kerk een rol, naast uiteenlopende opvattingen over de
verzelfstandiging van de gewesten en het buitenlandse beleid.108 Door zijn religieuze en politieke
stellingname en zijn samenwerking met Rombout Hogerbeets, pensionaris van Leiden, en Van
Oldenbarnevelt werd Hugo de Groot gerekend tot het vrijzinnige kamp van de remonstranten.
Volgens Grotius’ biograaf Nellen, hoopte Hugo de Groot met zijn publicaties verzoening te
bewerkstelligen en streefde hij naar een oplossing voor de godsdiensttwisten. De staat zou brede
tolerantie van het kerkelijk leven moeten opleggen, waardoor er meer stabiliteit in de Republiek zou
komen.
De machtsstrijd die zich vanaf 1617 ontspint tussen Van Oldebarnevelt en Prins Maurits
eindigt in 1618 in de arrestatie van de remonstrantse leden van de Staten van Holland. Maurits
‘verzet de wet’, nadat tijdens de Synode van Dordrecht het rekkelijke standpunt van de
remonstranten wordt verboden, vervangt hij zijn tegenstanders in de stadsbesturen door
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contraremonstranten. Van Oldenbarnevelt, De Groot en Hogerbeets worden gearresteerd en
gevangen gezet in de Gevangenenpoort in Den Haag. Van Oldenbarnevelt krijgt na ruim een half jaar
voorarrest de doodstraf en wordt in mei 1619 onthoofd op het Binnenhof. Hugo de Groot en
Hoogerbeets worden veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en naar slot Loevestein overgezet.
Van verschillende kanten was Van Reigersberch aangespoord om gratie aan te vragen voor
haar man, maar zij deed dat niet omdat het een schuldbekentenis zou hebben ingehouden, wat
slecht zou zijn voor zijn reputatie.109 Maria van Reigersberch en Hillegonda Wentzen, de vrouw van
Hogerbeets, voegen zich na enige tijd met kinderen bij hun echtgenoten in Loevestein, waar zij na
een aantal maanden toestemming krijgen om onder bepaalde voorwaarden het slot te verlaten. De
vrouw van Hogerbeets overlijdt een jaar later. Grotius schrijft naderhand dat Maria van Reigersberch
meermalen had verzocht om haar te mogen verzorgen op haar ziekbed, maar dat dat niet werd
toegestaan.110 Hogerbeets prijst zijn vrouw in een van zijn brieven om haar ‘mannelijke courage’ en
Hugo de Groot noemt Hillegonda Wentzen in zijn Latijns grafdicht dat hij op haar schrijft een
‘voorbeelt van vroomheit en godtzaligheit’.111
Tijdens zijn opsluiting in Loevestein worden bij Hugo de Groot geregeld grote hoeveelheden
boeken gebracht en gehaald, die onder andere door de eerdergenoemde Vossius en Erpenius
toegestuurd worden. Maria van Reigersberch regelt het vervoer van de boeken in een boekenkist,
waarin uiteindelijk De Groot uit Loevestein weet weg te komen.112 Over het feit dat Maria van
Reigersberch een grote rol heeft gespeeld in de organisatie van ontsnapping van haar echtgenoot
bestaat geen twijfel. In de biografie van Hugo de Groot staat beschreven dat Maria van Reigersberch
vlak voor Grotius’ vlucht uit Loevestein een bezoek brengt aan juffrouw Daetselaer, de zus van
Erpenius en vrouw van koopman Daetselaer in wiens huis De Groot uit de roemrijke boekenkist
stapte, om haar in bedekte termen voor te bereiden op de komst van Grotius.113

109

Zo blijkt uit een brief van de broer van Maria van Reigersberch, Nicolaas van Reigersberch aan zijn broer
Johan: ‘Ons werd bij verscheidenen geraden enige submissie te verzoeken [...] Zo wij pardon verzoeken, zijn wij
zeker dat de naam gekwetst wordt [...]. Ik en al de wereld bewonderen haar kloekheid en standvastigheid.’ Zie
Fruin 1957, p. 38-39 en Rogge 1902, p. 24.
110
Groot 1622, p. 164. Zie ook Brandt 1727, p. 231.
111
Later werd dit grafdicht door Brandt in het Nederlands vertaald. Zie Brandt 1727, p. 232.
112
Zie brieven van Vossius en Erpenius In Brandt 1727, p. 216 en 217.
113
Brandt 1727, p. 243. Hij baseert zich op verklaringen van mevrouw Daetselaer.

34

De ontsnapping van Hugo de Groot in deze kist uit de zwaarbewaakte gevangenis van de
Republiek staat gedetailleerd beschreven in een anoniem pamflet, dat een ruime week na de
ontsnapping, op 1 april 1621, is gedrukt in Antwerpen, waar Grotius tijdelijk verblijft voordat hij op 3
april doorreist naar Parijs en zich daar als balling vestigt. In het pamflet, met als titel Cort Verhael hoe
subtyl en wonderlyck Mr Hugo Grotius Pensionaris der Stadt Rotterdam Met een Koffer wt zijne
Ghvancknisse te Loevesteyn in Hollant, gedraghen, ende voorder ontkomen is, benadrukt de schrijver
van de tekst dat alleen de vrouw van De Groot - haar naam wordt niet genoemd - wist van de list,
maar dat Hugo de Groot zelf het plan heeft bedacht. Zo wordt beschreven hoe zijn pijnlijke en
ongemakkelijke situatie, naast het feit dat hij zijn naasten en zijn vaderland niet kon dienen, hem
heeft ‘doen ommesien ende praciseren om op te speuren een middel om soo sijne swaere Detentie
te ontkomen’.114 Ook zijn knecht en dienstmaagd worden buiten het complot gehouden.
Het pamflet bevat zoveel nauwkeurige informatie, dat we er gevoeglijk van uit kunnen gaan
dat de tekst uit de mond van Hugo de Groot is opgetekend, of zelfs door hem is geschreven, vooral
omdat het zo kort na de ontsnapping en tijdens zijn verblijf in Antwerpen is gepubliceerd. Zo wordt
bijvoorbeeld vermeld hoe in de voorbereiding van de ontsnapping De Groot uitvoerig heeft geoefend
hoe lang hij het in de kist zou kunnen uithouden en wat het precieze traject was dat de kist met
Grotius erin heeft afgelegd. Hij heeft vermoedelijk getracht om zoveel mogelijk betrokkenen buiten
schot te houden, vooral omdat hij vermoedt dat zijn vrouw op dat moment nog in Loevestein vast
zit.115 Maria van Reigersberch wordt samen met dienstmaagd Elselina van Houweningen eerst nog
vastgehouden op Loevestein, maar worden korte tijd na de ontsnapping van haar man, na overleg in
de Staten Generaal, vrijgelaten. Zij vertrekken beiden na enige tijd ook naar Parijs om zich te
verenigen met De Groot. Hugo de Groot zou de rest van zijn leven grotendeels in ballingschap in het
buitenland verblijven.
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2.4

Grotius over zijn trouwe gemalin

De ideale huwelijksband en echtelijke trouw zijn terugkerende thema’s in de gedichten en andere
geschriften van Hugo de Groot over zijn vrouw. Tijdens en vlak na zijn opsluiting in Loevestein schrijft
hij drie gedichten waarin hij uitvoerig haar deugden prijst en laat zien dat hij zeer ingenomen is met
hun huwelijk. Hij voert zijn vrouw op als toonbeeld van toewijding en echtelijke trouw en pleit
bovendien in deze verzen voor haar eeuwige eer, waarbij hij haar opoffering vergelijkt met de
bijzondere trouw van vrouwen aan hun mannen uit de klassieke oudheid, maar ook impliciet met het
lijden van Christus. Met deze gedichten was hij de eerste persoon die Maria van Reigerberch op
schrift roemde om haar deugden en noemde als het brein achter het ontsnappingsplan waarmee hij
uit zijn gevangenschap werd bevrijd. Grotius kan daarom worden beschouwd als de aanstichter van
de faam die haar in de rest van haar leven, en ook daarna, ten deel zou vallen. Uit bronnen van een
aantal tijdgenoten die ook Maria’s lof zongen in hun teksten zal blijken dat zij door Grotius’ gedichten
zijn geïnspireerd.
Het eerste gedicht schrijft hij in oktober 1619 tijdens zijn gevangenschap in Loevestein. Hierin
vereert Grotius zijn ‘alderliefste vrouw’ met een gedicht ter gelegenheid van haar dertigste
verjaardag, dat als beginregel heeft ‘Waert dat mijn drouff gemoedt kondt eenigsins gehengen’.116
Na een aantal regels waarin hij zich beklaagt over zijn ‘bitter ongeval’ en het ‘schandelijk verdriet’,
prijst hij in dit gedicht haar grote trouw en noemt haar een voorbeeld aller vrouwen. Hij refereert
aan de trouw van vrouwen die in het verleden hun man volgden in de dood en stelt dat het
voortdurende lijden van zijn vrouw eigenlijk veel zwaarder is:
‘Voorwaer een vaster trouw, als in voorleden tijden
Die toonden, die haer mans navolgden in de dood;
Soo veel het swaerder is gestadelijk te lijden,
Dan haest te sijn verlost van allerhande noot.’
Het gedicht werd pas veel later, in 1657, na de dood van De Groot en Van Reigersberch,
gepubliceerd in Klioos Kraam, een tweedelige bloemlezing van verscheidene gedichten van onder
andere Huygens, Vondel, Vos en Brandt. Onduidelijk is in hoeverre het gedicht van De Groot eerder
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circuleerde en in welke kringen het eventueel gelezen is. In briefwisselingen zijn geen reacties op het
gedicht te vinden.
Vlak nadat hij op 13 april 1621 na zijn ontsnapping in Parijs is aangekomen, draagt Grotius
een tweede gedicht als eerbetoon op aan zijn vrouw en aan hun huwelijk: ‘Aen sijn Huysvrouw M.
Reygersbergh, over sijn verlossing uyt d’eeuwige gevangenis’. Hij laat hierin zien waartoe de liefde
van een echtgenote in staat is, aldus het motto: ‘Discite jam Belga Pietas quid possid & uxor’.117 Ook
in deze ode prijst Grotius uitvoerig haar grote toewijding en geduld in de tijd dat zij vrijwillig met hem
in Loevestein opgesloten zat:
‘Dat sy in al dit quadt, geduldigh, wel gemoedt,
Hem volgen soude nae, om haer met hem te laten
Besluyten met een gracht, met slooten en soldaten’
In het gedicht roept hij zijn vrouw aan met ‘O Spiegel van de deught! die nu (eylaes!) moet lijde / en
dat om mijnent wil’.118 Dit kan een metaforische verwijzing zijn naar het lijden van Christus. In haar
ziel worden zijn deugden weerspiegeld en met haar gedrag volgt zij zijn exemplarische opoffering
na.119
Hij vindt dat haar naam ‘eeuwelijck geroemt’ moet worden, omdat zij vergeleken kan worden
met mythische vrouwen die ook hun man navolgden in de dood. Grotius voorspelt:
‘Indien dat of gedicht, of wel gestelt verhael
In Griecksch, of in Latijnsch, of oock in Duytsche tael
Een deughdelijcken naem kan houden buyten sterven;
Een onvergancklijck lof sult ghy voorwaer verwerven.’
Zij heeft minstens zoveel doorstaan als bijvoorbeeld Euadne en Alcestis, die zich volledig opofferden,
zelfs hun leven gaven voor hun echtgenoten en daardoor eeuwig geëerd worden voor hun daden.120
Immers, de hoog verheven muren van Loevestein kunnen volgens hem vergeleken worden met een
eeuwig graf.
‘Waerom en soud dan niet daer neven zijn genoemt
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Maria Reygersbergh, en eeuwelijck geroemt
Die hebbend uytgestaen soo hooge en felle baren,
Om, en oock met haer Man, ses maenden en twee jaren,
Oock niet heeft geschroomt te blijven in den noodt,
Verlossende haer Man van eene lange doodt,
Die hem beslooten hiel in hoogh verheven muuren,
Als in een graf gemaeckt om eeuwelijk te duuren’
Onder het gedicht staat vermeld dat het is geschreven op 16 april 1621 en is ontvangen op
25 april te Delft. Waarschijnlijk is het verstuurd naar familie die daar woonde. Het gedicht is in 1651,
na zijn dood, maar vóór Maria van Reigersberchs overlijden gepubliceerd in Verscheide
Nederduytsche Gedichten, de bekende bloemlezing van Geeraardt Brandt, maar het heeft al eerder
in handschrift gecirculeerd. Een gedicht dat Vondel over en aan Van Reigersberch schreef in 1632,
waarover later meer, lijkt geïnspireerd te zijn op het gedicht van De Groot.
In de zomer van 1621 publiceert Grotius een Latijnse rijmbrief Silva ad Thuanum in
boekvorm, opgedragen aan François-Auguste de Thou, de veertienjarige zoon van de in 1617
overleden beroemde Franse historicus Jacques-Auguste de Thou. Dit is de eerste tekst die wordt
gedrukt waarin Hugo de Groot zijn vrouw roemt. Hierdoor bereikt het een groter publiek dan de
eerdere gedichten, die in eerste instantie alleen handschriftelijk verspreid werden. Het gedicht is
door Grotius geschreven om zichzelf te introduceren in het netwerk van Parijse geleerden dat zich in
het begin van de zeventiende eeuw had opgebouwd rond de historicus De Thou.121
De Groot verspreidt zijn lange gedicht als boekje in binnen- en buitenland, volgens Nellen ‘als
een brochure ter zelfpromotie. Heel Europa moest weten dat de tot levenslang veroordeelde balling
Hugo Grotius in Parijs goed bevriend was met vooraanstaande geleerden.’ 122 De Silva ad Thuanum
werd in de zomer van 1621 in een speciale editie in Parijs gepubliceerd en in hetzelfde jaar herdrukt,
waarna het in 1634 en 1635 in een Amsterdamse uitgave verscheen. Het boekje werd waarschijnlijk
door een selecte groep geleerden gelezen, omdat het een doorwrochte Latijnse tekst is, waarvoor de
lezer veel voorkennis moest hebben.123 Grotius raadt in het gedicht de zoon van De Thou aan om in
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de voetsporen van zijn vader te treden en geeft hem allerlei educatieve adviezen over wat hij
allemaal zou kunnen bestuderen binnen de verschillende wetenschappen, waarmee hij tussen neus
en lippen door zijn eigen geleerdheid en kennis toont.
Ook in dit gedicht is het huwelijk een belangrijk thema. Grotius wijdt een passage aan het
liefdevolle huwelijk van de ouders van de jonge De Thou, waarna hij in veertig regels zijn eigen
huwelijk bejubelt, beginnend met de woorden: ‘Nos quoque, si quisquam, multum debere fatemur
Conjugio’.124 Hij prijst de grote steun die hij van zijn ‘conjux fidissima’ (trouwe echtgenote) heeft
ondervonden en haar enorme opofferingsgezindheid. In de vrije vertaling van het gedicht door Van
Vollenhove is te lezen hoe Grotius laat zien hoe de geheel onbaatzuchtige Maria haar leven geeft in
ruil voor zijn vrijheid. Hij verbeeldt haar in het gedicht als een biddende vrouw, die nadat de
boekenkist is weggevoerd, God aanroept om haar man de vrijheid te schenken en haar het verdere
lijden te laten dragen. Zij smeekt God dat als de toorn dan nog niet is gestilt, om haar levend te laten
bedelven door de haat.
Nauw had de wachter uw kamer geruimd, of zóó was uw bidwoord:
‘Heilige God, zoo niet toekomend gebeuren u hard laat,
Hard als rots; zoo ge duldt, dat des menschen gebed u beroere, O neem op in Uw hoede den dierbare, dien mijn verknochtheid
Voert in bevrijding en licht, omvang met Uw hand in gevaar hem.
Niet, zoo heilig het huwlijk mij is en zoo kostlijk mijn kinders,
Niet uit vrees voor een eigen verdriet onderwond ik mij hiertoe, Enkel uit zorg voor den vriend: ik kan wel buiten hem, kan wel
't Bitterste leed doorstaan. Heeft nóg, na 't razende woeden,
't Haten zich niet voldoende gekoeld, voldoende verzadigd,
Laat het zich werpen op mij: laat levend dit graf mij beknellen.125
In dit gebed aan God Maria offert zich op, zij toont zich bereid, net als Jezus, het lijden te dragen en
de haat en de straf voor de zonden van de mensen op zich te nemen. Ook in dit gedicht van Grotius
wordt hiermee in Maria het exemplarisch gedrag van Christus gespiegeld.
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Net als in het vorige gedicht ‘Aen sijn Huysvrouw M. Reygersbergh, over sijn verlossing uyt
d’eeuwige gevangenis’ betoogt De Groot dat zijn vrouw door haar deugdzaamheid en daadkracht
onvergankelijke faam verdient. Hij vergelijkt haar met befaamde klassieke echtgenotes die hun man
tot in de dood trouw bleven.126
Dat Hugo de Groot ook in brieven aan zijn geleerde relaties zijn huwelijk met Maria van
Reigersberch looft, blijkt uit de correspondentie tussen De Groot en de geleerde Erycius Puteanus.
De Groot ontvangt in april 1621 van Puteanus een brief waarin hij gelukgewenst wordt met zijn
herkregen vrijheid. Daarnaast betreurt Puteanus dat de ware huwelijksband nu tijdelijk verbroken is ‘O verum coniugium sic disiungi!’ - maar hij belooft Grotius dat zijn trouwe vrouw, die van geen
kerker bang was, zich spoedig bij hem zal voegen in zijn ballingschap. In antwoord op de brief van
Puteanus, prijst De Groot de onbaatzuchtigheid van zijn vrouw. Zij bleef immers achter in Loevestein
en schonk hem de vrijheid, terwijl zij onzeker was over haar eigen lot.127 Zij wenste haar man ver weg
van haar, iets wat, zo schrijft De Groot, niemand zou verwachten van een eega die haar man het
hartelijkst bemint. Hij vindt zijn vrouw prijzenswaardig en verklaart dat bij geen vrouw de volgende
versregels beter passen dan bij haar: ‘Tu melius certo meruisti pignore vitae, Ut tibi non esset morte
probandus amor.’128
In 1622 verschijnt van De Groot zijn Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh van
Hollandt ende West-Vrieslandt, waarin hij zijn visie op de wettigheid van het Hollandse bewind geeft.
Dit werk wordt in een Latijnse uitgave (met als titel Apologeticus) in Parijs gedrukt en in hetzelfde
jaar in Hoorn in een Nederlandse editie. Opvallend is dat Grotius ook in deze niet-literaire tekst een
aantal zinnen aan de huwelijksdeugden van zijn vrouw wijdt. Hij prijst vooral de kracht die zij heeft
opgebracht om met hem alle beproevingen te doorstaan.129
In deze Verantwoordingh richt hij zich ook in een open brief tot binnenlandse en
buitenlandse overheden om zijn onschuld en de onrechtmatigheid van zijn opsluiting te bepleiten. In
veel van zijn andere geschriften staat dit thema centraal. Dat De Groot veel belang en waarde

126

‘Quod mea di auderet famam spondere Camēna,/Acciperet quantis virtutem laudibus istam Posteritas?’
Grotius 1634, p. 7.
127
Brief 637 aan E. Puteanus. Uit: The correspondence of Grotius 2009.
128
Caspar Brandt vertaalt deze versregels als volgt: ‘Gy hebt met recht verdient door trouw bewys in ’t leven,
Dat gy uw liefde door geen doodt behoeft te toonen.’ Brandt 1727, p. 267.
129
Groot 1622, p. 158.
40

hechtte aan zijn eer en aanzien blijkt uit brieven en andere teksten die hij tijdens en na zijn
gevangenschap schreef. Deze waren gericht op zijn eerherstel en het verantwoorden van zijn teksten
en daden die hadden geleid tot zijn opsluiting.130 Ook bracht Hugo de Groot in 1631 in het geheim
een bezoek aan de Republiek in een poging eerherstel te krijgen. Dit lukt niet en als hij in april 1632
opnieuw dreigde gearresteerd te worden vlucht hij naar Hamburg.131
Een ander voorbeeld van zijn eergevoel zijn de zogenaamde ‘kistgedichten’, waarin Grotius
de kist waar hij in ontsnapte uitvoerig roemde en als geschenk van God beschouwde: ‘Quas Arca
grates, quas tibi feram landes?/Tibi fugata victa servitus cessit’.132 Hij schreef deze gedichten, die
volgens Brandt door de ‘grootste verstanden van Europe met vermaek en verwondering’ werden
gelezen, nadat hij net in Parijs was aangekomen.133 De goede afloop van het kistavontuur bewees
volgens hem dat God zich om zijn tragische lot had bekommerd. Door de kist te eren, roemt hij in
feite indirect zichzelf. Overigens noemt hij zijn vrouw niet in deze gedichten. Daarnaast scheen hij het
zeer te betreuren dat zijn familie niet beter zorg had gedragen voor de kist, die niet meer te traceren
was, hij had het graag als relikwie behouden.134 De enige echte kist is overigens nooit meer
teruggevonden.135

2.5

Tijdgenoten over Maria van Reigersberch

Bijna twee decennia na de ontsnapping uit Loevestein wordt Maria van Reigersberch voor het eerst
in druk geroemd om haar huwelijkse deugden door een ander dan Hugo de Groot. Johan van
Beverwijck, een bekende Dordtse arts en schrijver, besteedt in zijn eerdergenoemde werk over de
voortreffelijkheid van de vrouw Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts (1639), dat hij
opdroeg aan Anna Maria van Schurman, ruime aandacht aan de deugden van Maria van Reigersberch
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en haar trouw aan haar echtgenoot in slot Loevestein.136 Hiermee gebruikt Van Beverwijck hetzelfde
kader voor Maria’s roem als Grotius.
Zijn boek, bestaande uit drie delen, vormt een overzicht van internationale beroemde en
geleerde vrouwen in de vrouwenloftraditie van Boccaccio’s De claris mulieribus (1374), een catalogus
van vitae van 106 exemplarische vrouwen. Van Beverwijck beoogt met zijn ‘lof der vrouwen’ aan te
tonen dat de vrouw niet inferieur is aan de man, maar superieur, zowel lichamelijk als geestelijk. Hij
doet dit allereerst door stereotype fysiologisch-medische argumenten voor de zwakte van de vrouw
te weerleggen en vervolgens de praktische redenen voor de maatschappelijke achterstand van de
vrouw te belichten.
Door voorbeelden te geven van ongeveer zevenhonderd vrouwen uit klassieke, Bijbelse en
historische bronnen, maar ook van vrouwen uit zijn eigen tijd, demonstreert hij in het derde deel,
een soort deugdencatalogus, de uitmuntende deugden die vrouwen bezitten. Van Beverwijck voert
Maria van Reigersberch als exempel op om de kwaliteit van de ‘Houwelicsche Liefde’ van de vrouw te
illustreren, zodat haar trouw een duidelijk zichtbaar spoor voor ‘iedere echte vrouw’ kan zijn, zo
schrijft hij in zijn ode aan haar, waarvan hieronder een fragment:
‘U sal ick, Zeeusche Blom, u sal ick, sonder ergh,
Beroemde Lands-genoot, getrouwe Reygers-bergh,
Maer nemen in de pen [...]
U trouw is sonder vleck, al was u man versloten,
Gekerckert, uyt-geseyt, sijn bloeds by nae vergoten, [...]
Ghy bleeft hem even by, ghy wild’ hem niet verlaten,
Al was hy nu berooft van allegroote staten; [...]
Ghy sloot hem in de kist, en hield’ hem op het pat
Van Vryheyt, van geluck, dat, schoon ’t hem Hollant weygert,
Wel elders, onversocht, tot aen de kroonen steygert.
Godt latet hem gedien. En doe u groote trouw
Wtmuyten tot een spoor voor yder echt vrouw. 137
De vlekkeloze trouw aan haar man, die zij bleef bijstaan tijdens zijn gevangenschap en ballingschap,
is volgens Van Beverwijck een lichtend voorbeeld voor iedere echtgenote en waarlijke vrouw. Dit
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sluit aan bij een van de functies van exempels: hun gerepresenteerde deugden dienen ter inspiratie
en tot navolging.
In ruim drie bladzijdes verhaalt Van Beverwijck vervolgens uitvoerig wat ‘Joffrouw
Reygersbergh’ allemaal uit liefde voor haar echtgenoot heeft gedaan en doorstaan en prijst hij
nogmaals haar ‘sonderlinge trouwe’ en het ‘vroom bedrogh’ waarmee ze haar mans leven heeft
gered.138 Hierna volgt nog een lange opsomming van vrouwen die model staan voor de ‘deftigheyt
van de Houwelicsche Liefde’.139 Door Maria van Reigerberch op deze wijze voor het voetlicht te
brengen, draagt Van Beverwijck bij aan de vorming van haar reputatie als deugdzame ‘huysvrouw’.
Ook in het meest bekende geschrift over Maria van Reigersberch, het gedicht ‘Huigh de
Groots Verlossing. Aan Mevrouw Marie van Reygersberg’, dat Joost van den Vondel aan haar
opdroeg, is de echtelijke trouw een thema .140 In het gedicht zet Vondel Maria neer als een trouwe
gemalin en ‘druckgenoot’, die haar man bijstond en meeleed in zijn verdrukking, en bovendien de
haat overwon, waardoor zij tot in de lengte der dagen besproken zou worden:
De volgende eeuwen sullen spreken,
Hoe ghy den Haet hebt uitgestreken
Na dat ghe op ’t droef gevangenhuis
Gelijck Marye neffens ’t kruis
Uw Bruigom, onder moordenaren
Gerekent, trooste heele jaren.
Van Reigersberch troostte haar man, haar bruidegom, vele jaren lang in de gevangenis, net als Maria
naast het kruis haar zoon troostte.141
De eeuwige roem die Maria van Reigersberch toekomt, wordt net als in de gedichten van
Hugo de Groot genoemd. Van Reigersberch wordt ook door Vondel vergeleken met mythische
vrouwen, zoals de echtgenote van Lynceus, en met Michal, dochter van Saul, uit het oude testament,
die haar echtgenoot David hielp ontsnappen toen hij opgesloten zat. Vondel roemt in het vers ook
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andere deugden, zoals haar kloekmoedigheid en heldhaftigheid, die in het volgende hoofdstuk aan
de orde zullen komen.
Vondel lijkt bij het schrijven van dit gedicht geïnspireerd te zijn door het eerbetoon dat De
Groot voor zijn vrouw schreef na zijn ontsnapping uit Loevestein: ‘Aen sijn Huysvrouw M.
Reygersbergh, over sijn verlossing uyt d’eeuwige gevangenis’. Zo schrijft Vondel in de beginregels
over de ‘dubble gracht’, ‘wacht bij wacht’ en ‘breede stroomen’ die Loevestein beveiligen, waar De
Groot het heeft over ‘besluyten met een gracht, met slooten en soldaten’. Vondel spreekt over ‘’t
droef gevangenhuis’, De Groot over ‘’t droeve Loevesteyn’ en beiden vergelijken het slot met een
graf.
Vondel was een groot bewonderaar van Hugo de Groot en had het vers geschreven in 1632,
ter gelegenheid van het vertrek van Grotius, die heimelijk korte tijd in Holland was geweest. Vondel
publiceerde het gedicht niet meteen omdat hij de inhoud bij nader inzien te controversieel vindt en
het daarom te riskant achtte voor Grotius om het uit te brengen. De Groot reageert hierop als volgt:
‘UE. bedenkinge, die deselve genomen heeft over het dicht ter occasie van mijn vertrek, vinde ik
goedt. Seer qualijk soude de ergernisse gemijdt hebben konnen werden ende lichtelijk soude men
hemselve quaedt doen sonder mij goedt te doen.’142 Hij reageert niet op de inhoud van het gedicht.
Uiteindelijk werd het pas in 1644 gepubliceerd in Vondels Verscheide gedichten en werd het daarna
in alle uitgaven van zijn gedichten opgenomen.
Het gedicht van Vondel is van grote invloed geweest op de naamsbekendheid en de roem
van Van Reigersberch in de achttiende en met name negentiende eeuw. Het zou door velen in
boeken en toneelstukken geciteerd worden. Zo besluit Jeronimo de Vries in 1827 zijn boek Hugo de
Groot en Maria van Reigersbergen, waarin Van Reigersberch wordt neergezet als het toppunt van
vrouwelijke beminnelijkheid en zedelijkheid, met het de eerste helft van het gedicht van Vondel.143
Uit het vers dat Anna Roemer Visscher in 1620 stuurt naar Slot Loevestein met de door haar
herziene versie van haar vaders Sinnepoppen blijkt hoe in die tijd Maria en de trouw aan haar
echtgenoot bekend stond. Anna Roemer Visscher verzoekt in het korte begeleidend gedicht de
‘cappiteijn op het Huijs te Loevesteyn’ het boekje te geven aan de vrouw die
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‘door haer groote lieft, en vast geknochte trou
Haer Man geselschap hout, die in voorspoedicheeden
En in de droeve staet van bittre tegenheeden
Gaet toonen dat sy is een trouwe Megenoot
Haer vaders dochter, en de Huysvrou van de Groot’. 144
Dit vers werd pas in 1881 door Nicolaas Beets gepubliceerd in een verzamelbundel van haar
gedichten en het is onduidelijk of het ooit in handschrift heeft gecirculeerd.
Ook in het buitenland was Maria van Reigersberch een bekend fenomeen. In de periode van
ballingschap in Parijs kreeg zij enige internationale naamsbekendheid als ‘de trouwe vrouw van’, zo
blijkt uit de memoires van de Franse diplomaat Aubéry du Maurier uit 1680. Grotius wordt uitvoerig
gefeliciteerd met zijn herkregen vrijheid. Dat zijn vrouw de ontsnappingslist had bedacht, maakte
daar veel indruk, maar vooral haar ‘grosseur prodigieuse’ - wonderbaarlijk forse gestalte - was er
onderwerp van gesprek, zo blijkt uit een anekdote die de ronde ging en die Du Maurier opneemt in
zijn memoires, omdat hij het ‘fort plaisante’ - zeer vermakelijk - vindt. Hierin vraagt een kardinaal in
een gezelschap per abuis aan de dochter van De Groot, Cornelia, wie toch die ‘beer’ is die dichtbij de
koningin zit.145
De remonstrantse predikant en geschiedschrijver Geeraert Brandt (1626-1685) heeft
gedurende zijn leven veel geschreven over de remonstrantse zaak. In diverse publicaties besteedt hij
aandacht aan de rol die Hugo de Groot en zijn vrouw hierin speelden. In 1708 verschijnt postuum van
Geeraert Brandt de Historie van de rechtspleging gehouden in de jaeren 1618 en 1619 ontrent de dry
gevangene Heeren Johan van Oldenbarnevelt, Rombout Hoogerbeets, Hugo de Groot, waarin Brandt
vanuit remonstrants perspectief het proces van de drie gevangenen beschrijft. In dit werk zijn twee
brieven van Maria opgenomen die zij stuurde aan haar man tijdens zijn gevangenschap. Brandt merkt
bij deze brieven op dat ‘Dit schrijven van een echtgenoot, die in trouw- en kloekhertigheit onder de
vrouwen weinig weêrgae vondt’, de gevangene zonder twijfel zeer heeft verkwikt.146
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Geeraert Brandt deed veel onderzoek voor de biografie van Hugo de Groot Historie van het
leven des Heeren Huig de Groot, maar hij overlijdt voordat hij dit werk kan publiceren. Zijn zoon
Caspar Brandt, die het werk van zijn vader overneemt, plaatst dezelfde opmerking over de trouw en
kloekmoedigheid van Grotius’ vrouw als zijn vader Geeraert Brandt in zijn Historie van de
rechtspleging.147 Ook verderop in de biografie roemt Brandt de ‘onwankelbaerheit harere huwlyks
trouwe’ en ‘de list der liefde’ van Maria van Reigersberch.148 In het volgend hoofdstuk zal uitgebreid
ingegaan worden op de rol die deze biografie speelde in de reputatievorming rond Maria van
Reigersberch.
Een gravure van Maria van Reigersberch door J. Houbraken is opgenomen in de biografie met
een onderschrift van Adriaan van Cattenburgh, waarin hij haar schrijft dat zij door koningen werd
geëerd om haar ‘beleidt en trouw’.149 Deze gravure is gemaakt naar het originele schilderij van Van
Mierevelt (zie omslag) uit 1640, een pendant van een portret van Hugo de Groot uit 1631. Michiel
Jansz. van Mierevelt (1566-1641) was in de eerste helft van de zeventiende eeuw een
vooraanstaande en zeer productieve en succesvolle portretschilder. Hij schilderde portretten van
prominenten als prins Maurits, P.C. Hooft, Jacob Cats en wordt hofschilder van de Oranjes. Zijn
populariteit was zo groot dat iedereen die iets betekende door hem vereeuwigd wilde worden.150
Vooral rijkere burgers lieten hun succes en status graag benadrukken door hun portret te laten
schilderen, bij voorkeur door een belangrijk kunstenaar als Van Mierevelt. Dat ook Grotius hier
waarde aan hechtte, blijkt dat hij ook door Van Mierevelt geportretteerd wilde worden. Later
bestelde hij een aantal kopieën van zijn portret uit 1631 bij Van Mierevelt voor relaties die hem graag
aan de wand hadden hangen.151 De originelen van beide portretten van Van Mierevelt zouden nog
vaak gereproduceerd worden, met name in de achttiende en negentiende eeuw. Uit de zeventiende
eeuw zijn van Van Reigersberch zijn verder geen afbeeldingen bekend.
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2.6

Maria’s reputatiebewustzijn

Wat deed Maria van Reigersberch zelf aan de verspreiding van haar roem? Tijdens haar leven heeft
Maria van Reigerberch niets gepubliceerd en het is onduidelijk of haar brieven hebben gecirculeerd,
pas na haar leven zijn er een paar opgenomen in de biografie van Brandt. Uit de brieven die zijn
overgeleverd en die pas later in diverse edities zijn uitgebracht, blijkt dat zij, als zij brieven schreef
naar anderen dan naar haar man, kinderen of broer, zij dit voornamelijk deed om Grotius’ belangen
te behartigen. Het aanzien dat zij genoot was sterk afhankelijk van de positie van haar man. De eer
van haar echtgenoot, en daarmee haar eigen eer, was zeer belangrijk voor haar, zo bleek al uit het
gegeven dat zij niet wilde dat Grotius schuld bekende, zodat hij gratie zou kunnen krijgen. Volgens
Robert Fruin zou zij zeer gehecht zijn aan haar maatschappelijke status en de ‘aanzienlijke stand’
waarin zij verkeerd had en deed zij alles om zijn en haar naam hoog te houden.152
In de biografie van Brandt is te lezen dat zij met veel mensen contact zocht om over het lot
van haar man te praten, maar het resultaat van deze ontmoetingen is onduidelijk.153 Tevens blijkt uit
haar brieven dat zij tijdens haar mans ballingschap vaak naar de Republiek terugreisde om bij hun
relaties te polsen of het politieke klimaat al gunstiger was voor Grotius om terug te keren, zodat hij
zijn status in zijn vaderland kon herstellen.154
Ook na Grotius’ overlijden waakt Van Reigersberch, zoals een eerbare weduwe betaamt, over
de nalatenschap van haar echtgenoot. Zij bekommert zich om de uitgave van in manuscript
achtergelaten werken van Grotius, waarvoor met name in de wereld van geleerden veel
belangstelling bestond.155 Daarnaast bewaakte zij de postume reputatie van haar man. Toen de
vooraanstaande Franse geleerde Claude Saumaise op zeer fanatieke wijze tegen Hugo de Groot na
diens dood ten strijde trok, dreigde Maria om vierentwintig brieven van Saumaise aan Grotius uit
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betere tijden te publiceren. Iedereen moest zien hoe de Franse hugenoot haar man tijdens zijn leven
geëerd had, om hem vervolgens na zijn dood op laffe wijze zwart te maken.156

2.7

Tot slot

Uit de hier besproken bronnen blijkt dat Maria van Reigersberch een groot deel van haar roem in
haar tijd verkreeg doordat anderen haar als voorbeeld van huwelijkse liefde en trouw presenteerden.
Zij werd als exempel opgevoerd om deze vrouwelijke deugden te illustreren en demonstreren. In
eerste instantie gebeurde dit door haar echtgenoot, maar later, in navolging van Grotius, ook door
andere tijdgenoten, zoals Vondel en van Beverwijck. Zij paste met dit beeld binnen de zeventiendeeeuwse representatie van de modelechtgenote en het ideale huwelijk dat gepredikt werd door Cats
en consorten en was volgens de mannen die haar loofden een lichtend voorbeeld dat nagevolgd
diende te worden. Voor Hugo de Groot was dit ongetwijfeld van groot belang; een vroom en
deugdzaam huwelijk droeg immers bij aan de eer en het aanzien van beide huwelijkspartners.
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Hoofdstuk 3 Maria van Reigersberch als schrandere en kloekmoedige heldin
‘’t En is niet om uit te spreken; hoe de Groots huisvrouw, Maria van Reigersberg, wegens die
verlossing, bij haer uitgevonden en uitgewrocht, van vrienden, vremden en vyanden wierdt
geprezen.’ 157 Dit schrijft Caspar Brandt in zijn biografie van Grotius uit 1727 over de roem die Maria
van Reigersberch tijdens haar leven ten deel viel vanwege haar rol in de ontsnapping van haar
beroemde echtgenoot uit Slot Loevestein, waarvoor zij, volgens haar man, de schrandere list
bedacht.158 Haar manhaftige, heroïeke optreden was volgens Brandt te danken aan haar bijzondere
kloekmoedigheid. De legendarische bevrijding van haar man werd door schrijvers in de achttiende en
negentiende eeuw algemeen beschouwd als een heldendaad die van groot belang was voor onze
vaderlandse geschiedenis. In niet alleen afbeeldingen, gedichten en boeken, maar ook toneelstukken
uit die tijd over Grotius’ vlucht werd de doortastendheid en moed van onze vaderlandse heldin
breeduit over het voetlicht gebracht.159 Ook tijdens en vlak na haar leven werd Maria van
Reigersberch al geroemd als kloekmoedige en schrandere heldin, waarbij haar uitzonderlijke
prestatie uitvoerig belicht werd.

3.1

De vrouw als held

Een held is iemand die dankzij een bijzondere daad of prestatie publiekelijk bekend is geworden,
zoals in de verkenning van het verschijnsel roem in het eerste hoofdstuk duidelijk werd. Deze daden
worden getoetst aan de deugden die in een betreffende tijd en cultuur gewaardeerd worden. Was er
in de vroegmoderne tijd wel plaats voor vrouwelijke helden zoals Maria van Reigersberch? Of was
heldendom het domein van mannen?
Volgens Frijhoff behoren lichtende waarden en exemplarische levensvormen tot het
openbare domein waarin vrouwen slechts een ondergeschikte rol mochten of konden spelen.160 In
vergelijking met het aantal mannelijke helden, valt het aantal vaderlandse vrouwelijke helden in het
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niet, zo stelt Lotte Jensen.161 Ondanks de publicatie van diverse vroegmoderne catalogi met
uitgebreide opsommingen van beroemde en geleerde vrouwen, leken weinig vrouwen een echte
heldenstatus te bereiken. Als ze er al waren, kregen ze geen of weinig plek in de geschiedschrijving
en de historische canon, hoewel veel - voornamelijk vrouwelijke - onderzoekers, zoals historica Els
Kloek, hard hun best doen om hier verandering in te brengen.
De ondervertegenwoordiging van vrouwelijke helden heeft natuurlijk alles te maken met de
beperkte publieke rol die vrouwen konden spelen in het maatschappelijke leven. Vaak werden
vrouwen beroemd vanwege hun positie als vrouw van een bekende echtgenoot. Bovendien werden
de deugden waar helden om werden bewonderd, beschouwd als mannelijke deugden, zoals
daadkracht, moed, strijdlust en geleerdheid. De mannelijke held is de norm, waaraan de deugden
van de vrouwelijke held worden aangepast. De moed van vrouwen werd wel bejubeld, maar als
onnatuurlijk en mannelijk en dus problematisch beschouwd. Als vrouwen in het verleden een
heldenrol vervulden, doorbraken ze volgens de beschrijvingen de aan hen toegeschreven genderrol
en namen ze, vaak gedwongen door de omstandigheden, masculiene eigenschappen aan.162
Dit wordt duidelijk als we kijken naar hoe het icoon van vrouwelijke strijdbaarheid, Kenau
Hasselaar, die volgens overlevering tijdens het Spaanse beleg in Haarlem op moedige wijze twee
vrouwenvendels aanvoerde, wordt geportretteerd in 1573 door de Friese geleerde Arcerius. Hij
noemt haar de dapperste van alle Haarlemse vrouwen en ‘een zeer mannelijke vrouw, die met recht
een Manninne genoemd mag worden, … [die] met arbeid, wapens en tegenweer het algemene
welzijn voorstond en met spijt en schimpen de vijand onophoudelijk tergde’.163 Zij wordt uiteindelijk
als held gezien omdat zij als vrouw mannelijke karaktertrekken zou hebben gehad.
Wat verder opvalt is dat wanneer vrouwen geroemd worden, dit zeer uitbundig gebeurt en
vooral door mannen, zoals in vrouwencatalogi en lofdichten.164 Dat het hebben van roem, ook voor
vrouwen, niet beschouwd werd als ‘verkeerd’, blijkt wel uit de geschriften waarin juist de faam van
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persoonlijkheden werd bejubeld.165 Natuurlijk moest hier dan wel op bescheiden wijze mee
omgegaan worden.
Vrouwen worden in deze geschriften vaak getypeerd als uniek en uitzonderlijk. De uniciteit
van vrouwen als Anna Maria van Schurman en Maria van Reigersberch impliceert dat hun status
sterk afwijkt van de geldende normen en dat deze positie eigenlijk niet vrouwelijk is. Vrouwen passen
dus niet in het traditionele beeld van helden, tenzij ze, zoals Anna Maria van Schurman, Jeanne d’Arc
of Marie Curie, het terrein van de mannen hebben betreden.166 Daarmee wordt in feite de marginale
rol die zij speelden in het publieke domein bevestigd.

3.2

Maria als de verlosser van Grotius

Ook Maria kon enkel beroemd worden en geëerd worden als heldin dankzij haar huwelijk met de
vermaarde geleerde en dankzij de geschriften van haar echtgenoot. Zoals we in het vorige hoofdstuk
zagen, wijdde De Groot verschillende publicaties aan haar huwelijkse trouw, waardoor hij de
drijvende kracht werd in de vorming van haar faam. In deze teksten looft hij tevens haar dappere
optreden en haar schranderheid. Hoewel hij haar in zijn geschriften geen heldin noemt, is hij de
eerste die haar erkent als de bedenker, organisator en uitvoerder van het ontsnappingsplan.
Zo krijgt Maria in zijn gedicht ‘Aen sijn Huysvrouw M. Reygersbergh, over sijn verlossing uyt
d’eeuwige gevangenis’ alle eer voor zijn bevrijding uit ‘de slaefsche band’, waarvoor zij met haar
‘gescharpt verstand’ heeft gezorgd. Zij heeft niet ‘geschroomt te blijven in den noodt, / Verlossende
haer Man van eene lange doodt’. Dit gedicht is, naast een ode aan zijn vrouw, ook een aanklacht aan
de manier waarop hij behandeld wordt door zijn tegenstanders. Hugo de Groot laat zien wat zijn
vrouw heeft moeten doorstaan uit loyaliteit aan haar man.
Ook in het lange Latijnse gedicht Silva ad Thuanum dat van Hugo de Groot in 1621 in Parijs
verschijnt, krijgt Maria alle eer voor het bedenken van de schrandere list.167 Grotius bejubelt in deze
tekst het huwelijk en zijn moedige vrouw die hem met haar slimme uitvinding zijn vrijheid
teruggaf.168 Zoals we eerder zagen, bepleit hij ook in dit gedicht dat zijn vrouw met haar
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deugdzaamheid en onbaatzuchtigheid eeuwige roem verdient.169 Zij overwint de hardvochtige
behandeling en de haat die ze samen hebben moeten doorstaan tijdens hun gevangenschap en is
bereid haar leven op te offeren voor zijn vrijheid.
Grotius droeg het gedicht op aan de zoon van de in 1617 overleden beroemde Franse
historicus Jacques-Auguste de Thou en verspreidde het onder zijn contacten in het
geleerdennetwerk. De briefwisseling van De Groot leert ons dat het gedicht in dit internationale
netwerk zeer goed is ontvangen. Binnen een maand na publicatie krijgt hij diverse brieven met
lofuitingen over het gedicht. De Antwerpse koopman Fransiscus Sweertius prijst de Silva en citeert de
lovende woorden die de Leuvense geleerde Erycius Puteanus aan hem stuurde over het gedicht.
Hierin prijst Puteanus vooral de Latijnse dichtkunst en de gevarieerdheid aan leerstellingen in het
gedicht.170 Gerard Vossius bedankt Grotius voor het gedicht en schrijft in de eerste zin van de brief
dat hij het met veel genoegen heeft gelezen en dat hij zeer onder de indruk is van de Silva.171
Verderop in de brief noemt hij de echtgenote van Grotius een heldin en schrijft hij dat hij de passage
over Maria niet met droge ogen kon lezen.172 Ook de Franse diplomaat en historicus Louis Aubéry du
Maurier laat weten dat hij bepaalde stukken al meerdere malen met genoegen heeft gelezen.173
Later zou hij in zijn memoires uit 1680 een heel hoofdstuk aan Hugo de Groot wijden, waarin hij ook
het mooie Silva looft. Bovendien vermeldt hij dat Grotius in de Silva zijn vrouw alle eer voor de
ontsnapping geeft.174
In zijn Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh van Hollandt ende West-Vrieslandt
(1622) beschrijft De Groot in een paar zinnen de moed en kracht van zijn gemalin. Hij stelt dat hij en
zijn dappere vrouw in Loevestein diverse kwellingen van de ‘Commandeur’ (de slotvoogd) hebben
moeten doorstaan, maar dat hij dankzij de voorzienigheid van God en de ‘kloeckmoedigheydt’ van
zijn huisvrouw door middel van een ‘Coffer waar in men Boecken plach te senden’ het slot kon
169
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ontvluchten. Daarnaast schrijft hij dat hij zonder haar en Gods krachtige hulp zijn opsluiting nooit had
kunnen doorstaan.175
Ook door afbeeldingen kreeg de ontsnapping in de boekenkist en Maria’s betrokkenheid
hierbij bekendheid. Zo is de vlucht uitgebeeld in een van drie gebrandschilderde ramen, die in 1627
worden geplaatst in het huis in de Gasthuisstraat in Gorinchem, waar Hugo de Groot uit de kist
stapte na zijn vlucht. Dit huis was eigendom van Adriaen Daetselaer, de zwager van Thomas Erpenius,
die bevriend was met Grotius. Op elk van de drie ramen is een symbolische afbeelding te zien, die
aan de klassieke oudheid is ontleend, van respectievelijk een gevangenschap, verlossing en
ballingschap. Het middelste glasruit verbeeldt een scène uit de geschiedenis van de Romeinse Titus
Junius, die zich ook met de hulp van zijn vrouw in een kist schuilhield, met erboven een buste van
Hugo de Groot. Op het tafereel heeft Titus Junius de gelaatstrekken van Grotius, de vrouwen naast
de kist zouden Van Reigersberch en de dienstmaagd kunnen voorstellen.176

De gebrandschilderde ramen op hun nieuwe plek in een erker in Gorinchem (eigen foto)
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Onder de middelste afbeelding staat een zesregelig vers dat verwijst naar de rol van de echtgenoot in
de ontsnapping:
Doen Junius wel eer was inde hoogchste noot
Waer van geen uytkomst scheen, soo heeft hem van de doot
Sijn huysvrouw, in een kist, onsichbaerlijck bewaert;
En sprack daernae: ghy zijt tot tweemael nu gebaert,
De eenemael met pijn, de tweede mael met list;
Doen uyt u moeders lijf, en nu uyt mijne kist.

Schets van het raam door C. Jonker uit 1791
Bron: Collectie Rijksmuseum; objectnummer RP-P-OB-80.966

Hoewel geschreven wordt dat de koopman de ruiten heeft laten plaatsen ter herinnering aan de
ontsnapping, is vaak gesuggereerd dat Hugo de Groot zich heeft bemoeid met het ontwerp van de
taferelen en dat hij de tekst op de ramen zelf heeft geschreven. Hierbij wordt als verklaring gegeven
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dat de koopman de oorspronkelijk Latijnse tekst niet zou kunnen lezen en vertalen en dat hij dit
redelijk verborgen geval van Titus Junius niet kan hebben gekend omdat hij zelf onvoldoende thuis
was in de klassieke wereld.177 Ook is beweerd dat Hugo de Groot de ramen geschonken heeft aan
Daetselaer en zijn vrouw uit dankbaarheid voor de hulp die hij van hen heeft gekregen.178
In het vorige hoofdstuk is besproken hoe Johan van Beverwijck in zijn vrouwencatalogus
Maria uitbundig prees als trouwe echtgenote en haar als exempel van huwelijkse liefde
presenteerde. Net als Hugo de Groot in zijn gedichten roemt de arts in de Wtnementheyt ook de
kloekmoedigheid van Van Reigerberch. Van Beverwijck voegt daar nog haar standvastigheid aan toe.
Zij drong immers bij haar man aan om onwankelbaar te blijven en geen gratie te vragen omdat hij
daarmee schuld zou bekennen voor een misdaad die hij niet gepleegd had.179
Ook haar ‘gauwigheyt, die gebruyckt is in ’t verlossen van den heer Mr Hugo de Groot’
typeert Van Beverwijck als onovertroffen. ‘Joffrouw de Groot is op een middel voor gekome, waer
mede sy haren man, hoe scherp hij ook bewaert werde, uyt de gevangenisse gekregen heeft’ 180 Van
Beverwijck schrijft verder dat de bevrijding van Hugo de Groot door zijn vrouw grote indruk maakte
op de Prinses de Condé in Parijs. Het speet haar dat zij niet hetzelfde voor haar man, die lang in de
Bastille in Frankrijk gevangen had gezeten, had gedaan.181
Doordat Van Beverwijck Van Reigersberch schaarde onder zijn voorbeelden van doorluchtige
vrouwen, kon ook een ander publiek, dat geen Latijn las, kennisnemen van het volgens Van
Beverwijck exemplarische optreden van de gemalin van Hugo de Groot. In ieder geval is bekend dat
Van Beverwijcks betoog over de superioriteit van vrouwen in zijn kringen veelbesproken was en dat
hij veel reacties kreeg op zijn argumentatie.182 Hij had een groot netwerk van dichters, politici en
predikanten. Zijn vriend Jacob Cats beval hem meerdere malen aan als autoriteit op het gebied van
de geneeskunde. Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts, dat in 1639 voor het eerst
verscheen, werd in 1643 op groter formaat uitgebracht en daarna nog meerdere malen herdrukt.
177
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Cornelia Moore schrijft in haar artikel over Van Beverwijcks vrouwenlof dat zijn inspanningen in het
buitenland niet werden opgemerkt; er waren geen buitenlandse geleerden die op het werk
gereageerd hebben of hem geciteerd hebben. Dit had natuurlijk te maken met het feit dat het boek
in het Nederlands was geschreven en niet in de internationale geleerdentaal Latijn. Vertalingen van
het werk zijn nooit gemaakt. Cats had Van Beverwijck overgehaald om de tekst in het Nederlands te
schrijven om zo een breder publiek te bereiken.183
De eerste grootheid die Maria van Reigersberch als heldin bestempelt is Vondel, wanneer hij
haar ‘drukgenoot en kruisheldin’ noemt in zijn gedicht ‘Huigh de Groots Verlossing. Aan Mevrouw
Marie van Reygersberg’.184 Het gedicht schetst het beeld van Maria van Reigersbergh als de
troostende en ‘schrandre gemalin’ die op het moment dat ‘den Grooten Huigen’ aan het wegkwijnen
is in het ‘droef gevangenhuis’ het heft in handen neemt: ‘Helaes! Maar ’t is vergeefs gesuft. / Hier
helpt geen kermen, maer vernuft.’ Door haar te typeren als een kruisheldin, een martelares die
bereid is boete te doen voor de zonden, haar leven te offeren en haar man te verlossen van zijn
lijden, vergelijkt hij haar met Jezus, verlosser en bevrijder van het kwaad.185 Maria wordt
‘drukgenoot’ genoemd van Grotius, omdat zij samen met hem lijdt en zij zo haar man troost biedt in
zijn verdrukking, zoals ook de apostel Paulus Jezus noemt en dankt als ‘vertrooster in onze
verdrukking’.186
Ook de volgende versregels spreken zeer tot de verbeelding.
Een vrouw is duizent mannen t’ergh
O eeuwige eer van Reigersbergh,
De volgende eeuwen zullen spreken,
Hoe ghy den Haet hebt uitgestreken 187
Met haar schranderheid was Maria iedereen te slim af en leidde zij de haat van de tegenstanders van
Hugo de Groot om de tuin. Alle eer voor de ontsnappingslist, de ‘eerlijke uitkomst’, gaat wederom
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naar Van Reigersberch.188 Zij heeft immers verborgen Grotius, het ‘lantjuweel / In ’t onweer, dat het
roer vermande, / Toen ’t groote schip van Hollant strande’, aldus de slotregels van het gedicht.
Er zijn geen reacties op het gedicht terug te vinden in de zeventiende eeuw zelf. Maria van
Reigersberch schrijft er in haar brieven ook niet over. In de biografie van Grotius uit 1727, Historie
van het leven des heeren Huig de Groot, waarin Caspar Brandt ruime aandacht besteedt aan de roem
die Hugo de Groot en Maria van Reigersberch door dichters toegezwaaid kregen, wordt het
‘uitmuntend’ gedicht volledig opgenomen.189
Ook dichter Jacob Westerbaen brengt in een spitsvondig vers een ode aan de ontsnapping
van Hugo de Groot door het vernuft van Maria. Hierin wordt zij verbeeld als een slimme en gevatte
vrouw, zoals blijkt uit hoe zij reageert op de slotvoogd van Loevestein.
Vrouw Reyghersbergh sey tot den Casteleyn
Den Slot-vooghd van het sterke Louvesteyn,
Wat hebt ghy doch dus over my te klaeghen
Dat ick mijn Man heb uyt het Fort doen draeghen?
Danckt my veel eer als dat ghy my beticht:
Ghy hadt de Huygh, en die heb ik gelicht.190
Het gedichtje met de titel ‘Op het ontkomen van Heer Hugo de Groot uyt het Huys te Louvesteyn,
door ’t beleydt van zijn Huysvrouwe Maria Reygersbergen’ verschijnt in 1657 in zijn
Mengeldichten.191
Dat Maria’s optreden in haar tijd werd beschouwd als heroïsch komt ook naar voren in een
compilatiewerk van Hollandse heldendaden. Vlak na de dood van Maria van Reigersberch verschijnt
in 1661, De Batavise Romeyn, ofte Alle de voornaemste heldendaden [...] by Hollanders en
Zeeuwen verricht geschreven door Petrus de Lange. De Lange schreef in de tweede helft van de
zeventiende eeuw een groot aantal van dit soort werken. Deze waren voor een breed lezerspubliek
bestemd en werden zeer gewaardeerd. Sommige werden in de achttiende eeuw nog herdrukt.192
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Onder de titel ‘Vrouwe behendigheydt’ wordt de heldendaad van Van Reigersberch in drie
pagina’s in detail beschreven en met name haar doortastende optreden tijdens de ontsnapping van
Grotius. Als een van de soldaten die de kist het slot uitdraagt wantrouwig wordt vanwege het
gewicht van de kist, weet Maria van Reigersberch hem ervan te overtuigen dat er zware
‘Arminiaensche boecken’ in zitten en kan ze vervolgens voorkomen dat de kist niet wordt
geopend.193 Het fragment vermeldt verder dat Van Reigersberch werd geprezen om haar handelen
en kloekheid, ‘toonende soo hertgrondighe en trouwe ghenegentheydt tot haren man’.194 In deze
tekst wordt voor het eerst de dienstmaagd van Hugo de Groot en Maria van Reigersberch genoemd,
weliswaar niet bij naam. Zij begeleidde volgens De Lange de kist van Loevestein naar Gorinchem,
alwaar De Groot in haar bijzijn uit de kist stapte.

3.3

Heldenverering door Brandt

De rol van dienstmaagd Elselina (Elsje) van Houweningen, die door Petrus de Lange voor het eerst
genoemd wordt in Batavise Romeyn, wordt verder uitvergroot door Geeraert Brandt, remonstrants
predikant, geschiedschrijver en biograaf. Tijdens zijn leven vergaart hij bronnen voor een biografie
die hij wil gaan schrijven over Hugo de Groot, echter door zijn plotselinge dood in 1685 wordt dit
verhinderd.
Voordat de biografie alsnog wordt gepubliceerd, verschijnt in 1708 postuum van Geeraert
Brandt de Historie van de rechtspleging gehouden in de jaeren 1618 en 1619 ontrent de dry
gevangene Heeren Johan van Oldenbarnevelt, Rombout Hoogerbeets, Hugo de Groot, waarin twee
bezorgde en liefdevolle brieven van Maria van Reigersberch aan haar man zijn opgenomen, die zijn
geschreven tijdens zijn gevangenschap in Den Haag in 1618. Brandt merkt bij deze brieven op dat ‘dit
schrijven van een echtgenoot, die in trouw- en kloekhertigheit onder de vrouwen weinig weêrgae
vondt’, de gevangene zonder twijfel zeer heeft verkwikt.195 Ook is te lezen dat Maria van
Reigersberch diverse rekwesten bij ‘de Heeren Staeten van Hollandt’ heeft ingediend om een betere
behandeling van haar man te bewerkstelligen.196
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Deze twee brieven van Maria aan Hugo zijn later ook opgenomen in de eerdergenoemde
biografie Historie van het leven des heeren Huig de Groot uit 1727 die Caspar Brandt en later na diens
dood de remonstrantse predikant en theoloog Adriaan van Cattenburgh voltooiden aan de hand van
het voorwerk dat Geeraert Brandt in de tweede helft van de zeventiende eeuw gedaan had. De
brieven worden in de biografie voorafgegaan door een korte brief van De Groot aan zijn vrouw.
Hierbij plaatst Caspar Brandt precies dezelfde opmerking over de trouw en kloekmoedigheid van
Grotius’ vrouw als zijn vader Geeraert Brandt in zijn Historie van de rechtspleging maakte.197
De hele biografie is in feite een ode aan het leven en werken van ‘de groote Delvenaer en
Koning der Nederlandtsche Letterhelden Huig de Groot’, die wordt genoemd ‘het dierbaarste
staatjuweel en flonkerlicht van geleertheit’.198 Hoewel tussen de regels door wel blijkt dat Hugo de
Groot geen gemakkelijk persoon was, wordt vooral zijn grote betekenis voor het vaderland
benadrukt en ‘dat hy in zyn Vaderlandt grootelyks gehoont en daer uit verdreven zynde, altoos zyne
Vaderlande eene teedere liefde bleef toedraegen en begunstigen’.199
De biografie van Grotius kan ook gezien worden als een aanklacht tegen de onheuse
bejegening van de remonstranten in de Republiek door Maurits en zijn aanhang. Net als in de
Historie van de rechtspleging wordt het proces tegen Van Oldenbarnevelt, Hoogerbeets en De Groot
en hoe met de betrokken remonstranten vervolgens is omgegaan in een kwaad daglicht gesteld.
Brandt laat zien hoe Van Reigersberch een voortdurende strijd voert tegen de tegenstanders van
haar man, zoals slotvoogd Prouninck.200 Op deze wijze schetst Brandt een beeld van Van
Reigersbergh als vechtster tegen het kwaad en laat hij zien dat zij - als heldin - uiteindelijk het kwaad
overwint.
Naast Hugo de Groot krijgt zijn vrouw in de biografie veel positieve aandacht. De biografie
vormt volgens Mieke Smits-Veldt ‘de grondslag voor een heldinnenverering van niet alleen Maria van
Reigersberch, die tot dan toe alle lof had gekregen, maar ook van het dienstmeisje dat de
ontsnapping mogelijk had gemaakt’.201 Dezelfde deugden, die al eerder door De Groot, Van
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Beverwijck en Vondel werden geprezen, worden ook in de biografie volop belicht. Al in de inleiding
wordt zij aangekondigd als ‘de kloekmoedige Manninne’ die haar man uit zijn eeuwige gevangenis
helpt.202
In het zesde boek van het werk, waarin de ontsnapping zeer gedetailleerd wordt verhaald,
roemt Brandt de ‘kracht der huwlijkstrouwe’, ‘de list der liefde’ en de ‘mannelyke kloekmoedigheit
der vrouwe, die zulk een verlossing bedacht en uitvoerde’. Hij noemt haar een vrouw, ‘die in
Schranderheit weinige haers gelijke vondt’ en dicht haar een heldinnenstatus toe.203 Vooral het
bijvoeglijk naamwoord ‘kloekmoedig’ komt vaak terug in de biografie om haar te karakter te
kwalificeren. Verder beschrijft Brandt hoe Maria van Reigersberch werd geprezen door vrienden,
vreemden en vijanden. Brandt noemt hierbij Van Beverwijck, Vondel en De Groot zelf bij naam, maar
noteert niet de vreemden en vijanden die haar roemden.
Daarnaast beschrijft Brandt in de biografie het drietal gebrandschilderde ramen geplaatst zijn
in het huis in Gorinchem van koopman Abraham van Daetselaar in 1627, ‘tot een eeuwige
gedachtenis van De Groots ‘verlossing, gevankenis en ballingschap’’ en de klassieke achtergronden
van de afbeeldingen.204 De afbeeldingen zijn niet afgedrukt in de biografie, wel de drie verzen die
onder de taferelen staan.
In de biografie is ook een afbeelding van de gravure van Jacob Houbraken naar het originele
schilderij van Van Mierevelt uit 1640 opgenomen, met een achtregelig onderschrift van Adriaan van
Cattenburgh. Dit portret is een pendant van eenzelfde soort gravure van Houbraken van Hugo de
Groot - ook naar een portret Van Mierevelt - met onderschrift van Vondel dat op een van de eerste
pagina’s van de biografie is afgedrukt.205 In het onderschrift wordt Van Reigersberch geprezen als de
schrandere en rustige echtgenote van Hugo de Groot, die als heldin kan pralen naast de afbeelding
van de fenix, haar - uit de as herrezen - man.206
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Afb. 1: Gravure van J. Houbraken naar het originele schilderij
van Van Mierevelt uit 1640. Bron: RKD (collectie Iconografisch Bureau)

Met het onderschrift van A. Van Cattenburgh:
Wat beeldt praalt schooner by den Fenix HUIG DE GROOT,
Dan Deez’ heldin, zijn schrandre en rustige Echtgenoot;
Getroost op Loevestein te leven en te sterven,
En na zijn vlugt met hem in ballingschap te swerven,
By Koningen geëert om haar beleidt en trouw
Zwigt voor Thamisia de Lof van Paetus vrouw,
Datz’ aan een kist ’t behoudt van haren man dorst vergen,
Nog grooter eerkroon voegt MARIA REIGERSBERGEN.
In de biografie beschrijft Brandt verder wat Van Reigersberch onderneemt voor haar
echtgenoot, met name tijdens zijn gevangenschap. Zij zorgt ervoor dat ze mag intrekken bij haar man
op Loevestein, beheert de financiën en correspondeert met vrienden van haar man, zoals Vossius. De
‘Bladwyzer’, een persoonsregister achterin het boek met daarbij een korte samenvatting van wat er
over de persoon op verschillende bladzijden is geschreven, geeft bij Van Reigersberch een overzicht
van wat zij in het werk heeft gesteld en wie zij heeft benaderd tijdens de opsluiting van haar man.
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Haar rol als intermediair tussen Grotius en de buitenwereld en haar daadkrachtig optreden worden
hiermee duidelijk naar voren gebracht.
Van Reigersberch krijgt in Brandts biografie voor het eerst de kwalificatie ‘mannelijk’. De
biografie verschilt hierin van eerdere lofuitingen en karaktertyperingen. In de inleiding presenteert
Brandt haar als ‘Manninne’ en verderop in het werk en in het ‘Aenhangsel’ van het boek worden
verschillende malen haar moedige aard en haar mannelijke kordaatheid benadrukt: ‘een Vrou van
een moedigen inborts, mannelijke kloekmoedigheit en zoo wel wegens de snedigheit haeres vernufts
als onwankelbaerheit harere huwlykstrouwe onder de Heldinnen onzer eeuw te rekenen’.207
Dat haar standvastigheid en bemoeienissen niet door iedereen op prijs werden gesteld, blijkt
uit een fragment dat Brandt citeert uit een van Van Reigersberchs brieven aan haar broer. Mensen
bespreken haar onversaagdheid en haar ‘te grote kouragie’, die haat en afgunst van sommigen tegen
haar man zou hebben verwekt. Zij zegt zelf hiervan geen berouw te hebben en merkt op dat ze wel
zo moest optreden, want wie moest het anders doen?208 Het voor een vrouw te daadkrachtig
handelen en haar ‘onvrouwelijk’ gedrag wordt hiermee geproblematiseerd en verklaard als een
noodzakelijk ‘kwaad’, zoals ook in de volgende paragraaf zal worden besproken.
Ook de dienstmaagd Elselina van Houwelingen wordt door Brandt gekarakteriseerd als
mannelijk. In de biografie krijgt zij bovendien een veel grotere aandeel in de ontsnapping. Dit heeft te
maken met het bronnenonderzoek dat Geeraert Brant had gedaan voor het werk. Waar eerdere
teksten over Maria van Reigersberch vooral uitgingen van wat Hugo de Groot in onder andere zijn
gedichten over haar schreef, betrok Brandt briefwisselingen, rekwesten en diverse andere teksten,
maar ook mondelinge bronnen bij zijn onderzoek.209 Zo sprak Brandt in 1675 met de inmiddels
hoogbejaarde dienstmaagd en zijn de gespreksaantekeningen door zijn zoon in de levensbeschrijving
van De Groot verwerkt. Haar verhaal werpt een ander licht op haar betrokkenheid en die van Maria
van Reigersberch bij de list met de boekenkist. Grotius’ biografie impliceert dat de dienstmaagd een
grotere rol speelde, omdat zij wel degelijk wist dat Grotius in de kist zat en zij de kist heeft begeleid
van Loevestein naar Gorinchem. In een uitvoerige beschrijving van de ontsnapping en een
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nauwgezette weergave van dialogen wordt Elselina van Houweningen neergezet als een zeer
heldhaftige en slimme jonge vrouw. Volgens Brandt heeft de trouwe en moedige dienstmaagd weten
te voorkomen dat de vervoerders van de kist teveel argwaan kregen en dat zij de kist niet te ruw
behandelden.210 Hoewel in de biografie Van Reigersberch nog steeds geëerd wordt om het bedenken
van de slimme list, wordt ook de dappere dienstmaagd op deze wijze naar voren geschoven.211
Dat de schrijvers van de biografie de rol van Elselina van Houweningen belichtten, had
volgens historicus Dirk Pfeiffer te maken met het gegeven dat zij de nog enige levende ooggetuige
was en daarom uit de eerste hand geloofwaardige informatie kon geven.212 Bovendien was zij er
inmiddels qua sociale status een stuk op vooruit gegaan, omdat zij trouwde met een vooraanstaande
rechtsgeleerde en zij samen deel uitmaakten van de remontrantse gemeenschap in Den Haag.

3.4

Maria als remonstrants rolmodel

Het ligt vrij voor de hand om te bedenken dat de heldinnenstatus die de biografie oproept te maken
heeft met de remonstrantse geloofsovertuiging van beide auteurs. Pfeiffer geeft een verklaring voor
de verering van de vrouwen en met name Elselina van Houweningen in zijn artikel ‘Loyalty, bravery
and female cleverness. Grotius’ maidservant and Remonstrant identity’.213 Zoals de titel al doet
vermoeden, plaatst hij de receptie van de ontsnapping en de lofuitingen aan Van Houweningen en
Van Reigersberch - in de biografie van de remonstrantse Brandt en Van Cattenburgh - in de context
van het creëren van een remonstrantse identiteit in de loop van de zeventiende eeuw. Pfeifer
verklaart tevens waarom remonstranten speciaal aan vrouwen een prominente rol toekenden bij
deze ontsnappingen. Zij zouden in afwezigheid van hun mannen hun positie innemen en zo de
mannelijke deugden van moed en heldhaftigheid overnemen.
Het religieuze meningsverschil tijdens de godsdiensttwisten over de predestinatieleer tussen
de contraremonstranten, aanhangers van theoloog Franciscus Gomarus (de orthodoxe gomaristen,
ook wel de preciezen genoemd), en de remonstranten, aanhangers van Jacobus Arminius (de
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gematigde arminianen, ook wel de rekkelijken genoemd), had geleid tot de Nationale Synode van
Dordrecht, de landelijke vergadering van de gereformeerde kerk die was belegd door Maurits om
een einde te maken aan de de religieuze twisten en de onrust in de Republiek. Hier wordt in 1618 het
rekkelijke standpunt verboden. Remonstrantse predikanten worden uit hun ambt gezet en moeten
een preekverbod ondertekenen. Een groot aantal predikanten weigert en gaat in ballingschap. Een
groep van 38 van deze remonstrantse predikanten, onder leiding van Uytenbogaert, sticht in 1619 in
Antwerpen de Remonstrantse Broederschap.
Pfeiffer toont aan hoe en waarom de remonstrantse gemeenschap zichzelf vervolgens
opnieuw moest uitvinden en een nieuwe identiteit creëerde. Noties van vervolging en ontsnapping,
werden volgens hem tot kernwaarden van de remonstrantse identiteit verheven. De remonstranten
begonnen zich bovendien te presenteren als martelaars die leden onder de vervolging van de contraremonstranten. De associatie met historische martelaars zou de rechtmatigheid van hun doel
benadrukken vanwege de protestantse traditie van martelaarschap.
In de periode vanaf 1619 ontsnapte een aantal gevangen genomen remonstrantse
predikanten, meestal met de hulp van hun vrouwen, zoals Dominicus Sapma, die erin slaagde om in
de kleding van zijn vrouw uit de Amsterdamse gevangenis te komen. De ontsnappingen van de
‘martelaars’ werden geïnterpreteerd als een bevestiging van Gods zegen en voorzienigheid en in
boeken, pamfletten en liederen werd hier volop ruchtbaarheid aan gegeven.214 De spectaculaire
boekenkistontsnapping van Hugo de Groot, en vooral de rol van de vrouwen hierin, paste goed in de
thema’s van vervolging en ontsnapping. De karaktereigenschappen zoals moed, slimheid en
dapperheid, die voorheen alleen voor mannen werden gebruikt, werden nu toegeschreven aan
vrouwen, omdat zij in deze omstandigheden de overheersende plaats van mannen moesten
innemen.215 Het is daarom niet verbazingwekkend dat Brandt en Van Cattenburgh beide vrouwen
meerdere malen kwalificeren met ‘mannelijke kloekmoedigheid’.
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3.5

Tot slot

Welke vrouw nu precies echt de heldenrol heeft gehad tijdens de ontsnapping, zal waarschijnlijk
nooit precies duidelijk worden. En of de kloekmoedige gemalin, de manhaftige dienstmaagd of
misschien zelfs de beroemde geleerde zelf de ontsnappingslist heeft bedacht, ook daar kan moeilijk
een uitspraak over gedaan worden en is hier ook niet relevant. Waarschijnlijk kende Grotius zijn
klassieken het beste en heeft wellicht het lezen van een van de voorbeeldverhalen waarnaar hij
verwijst in zijn gedichten hem op een idee gebracht.
In ieder geval is duidelijk dat Hugo de Groot de reputatie van zijn vrouw en daarmee zijn
eigen roem erg belangrijk vond en heeft hij haar daarom naar voren geschoven als bedenker en
uitvoerder van het plan in zijn lofuitingen in gedichten en boeken. Hij liet de eer aan haar en niet aan
hemzelf of aan zijn dienstmaagd, waardoor Maria van Reigersberch al in de zeventiende eeuw door
verschillende tijdgenoten werd bestempeld als heldin.
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Conclusie
Kloekmoedigheid, schranderheid en echtelijke trouw. Dit zijn de deugden die Maria van Reigersberch
volgens haar bewonderaars belichaamde en waarmee zij eeuwige roem verdiende. Deze kwaliteiten
hebben er immers voor gezorgd dat zij haar echtgenoot kon bijstaan in zijn lijden en dat zij hem heeft
kunnen verlossen van het kwaad dat hem werd aangedaan door zijn tegenstanders. Dat haar
deugdzaamheid haar belangrijkste ‘claim to fame was’, past binnen de vroegmoderne ideeën over
hoe men roem kon verkrijgen. Deugdzaam gedrag was immers essentieel voor het bereiken van een
eervolle status in de samenleving. Bovendien was het leiden van een eerbaar en godvruchtig leven
essentieel voor het verwerven van postume roem en eeuwige zaligheid zoals klassieke helden die
toebedeeld kregen. Deze roem past in het zeventiende-eeuwse en klassieke concept van faam. Haar
publieke bekendheid was gebaseerd op kwaliteiten die anderen haar toedichtten, waarmee ze
postume, onvergankelijke eer verdiende.
In dit onderzoek heb ik de nucleus van de roem van Maria van Reigersberch bestudeerd en
daarnaast waarom en hoe haar faam verspreid werd. Haar echtgenoot Hugo de Groot was de
belangrijkste makelaar van haar roem. Hij was de eerste die Maria en haar ‘lichtende waarden’ in zijn
teksten bejubelde. Hij prees vooral haar trouw, geduld en opofferingsgezindheid in de lofgedichten
die hij aan haar opdroeg tijdens en vlak na zijn opsluiting in Loevestein. Hierna zouden meer
tijdgenoten volgen die bijdroegen aan de beeldvorming rond de vrouw van Grotius. Het iconisch
beeld, grenzend aan heiligheid, dat van Maria wordt gecreëerd als deugdzame, vrome vrouw en
toegewijde echtgenote, was gebaseerd op eigentijdse behoeften. Zij wordt in deze teksten
opgevoerd ter illustratie van deze - in die tijd - populaire deugden.
Met zijn lof aan zijn toegewijde gemalin, zijn ‘Spiegel van de deught’, demonstreert Grotius
dat zijn vrouw en haar deugden passen binnen het huwelijksideaal dat gepredikt werd door diverse
tijdgenoten, zoals Johan van Beverwijck, die Maria van Reigersberch in zijn vrouwencatalogus als
exempel van ‘Houwelicsche Liefde en Trouw’ schetst. Waar Van Beverwijck haar exemplarische
deugdzaamheid gebruikt als bewijs in zijn betoog over vrouwelijke uitnemendheid en om vrouwen te
stimuleren tot navolging, bepleit De Groot vooral dat zij met haar deugdzame gedrag eeuwige faam
zou moeten verkrijgen. Het waren geen ‘fifteen minutes of fame’, waar Grotius voor zijn vrouw op uit
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was, maar onvergankelijke roem, hetgeen ook past in de klassieke roemcultuur van de
vroegmoderne tijd.
Het construeren van haar roem kwam niet alleen voort uit altruïstische motieven. Niet voor
niets gaf Hugo de Groot de eer van het bedenken en uitvoeren van de ontsnappingslist aan zijn
vrouw. Hij was tenslotte zelf de grootste belanghebbende in de roem van zijn echtgenote, want haar
status was ook van invloed op zijn eigen eer en aanzien. We hebben gezien dat in de zeventiendeeeuwse samenleving eerbaarheid een groot goed was en dat het hebben van veel aanzien in het
geleerdencircuit, waarin Grotius verkeerde, een doel op zich was. In deze kringen werd strategisch
gewerkt aan prestige, waarbij de erkenning door vakgenoten en geestverwanten door middel van
zogenaamde ‘peer’-selectie cruciaal was. Volgens de conventies konden alleen anderen je status
bevestigen en mocht je niet teveel met je eigen veren pronken, want trots werd beschouwd als een
zonde. Dit was de belangrijkste reden dat Hugo de Groot, met zijn zucht naar roem en eerherstel, op
doordachte wijze zijn vrouw als instrument inzette voor zijn eigen reputatie. Ter meerdere eer en
glorie van zichzelf manifesteerde hij zich als aanbidder van zijn gemalin.
Maria van Reigersberch kon zo al tijdens haar leven langzamerhand uitgroeien tot heldin, al
was dit toen nog op relatief kleine schaal. Via diverse lofdichten, in eerste instantie het belangrijkste
medium voor de verspreiding van haar roem, en de vrouwencatalogus, kreeg zij vlak na haar dood
een plek toegedicht in een populair compilatiewerk van Hollandse heldendaden, waarna zij in het
begin van de achttiende eeuw een echte heldinnenstatus verwierf dankzij haar positie naast haar
man in de biografie van Brandt, waarin zij kon schitteren naast ‘het dierbaarste staatjuweel’. Pas in
de loop van de achttiende en negentiende eeuw, toen er een aanzienlijk grotere behoefte aan
vaderlandse helden was, kreeg zij als symbool van vrouwelijke deugdzaamheid een ware iconische
functie, waar de biografie van Brandt grotendeels aan ten grondslag lag. Dat het niet vanzelfsprekend
was dat zij als vrouw de positie van held bekleedde, blijkt uit de manier waarop Brandt haar deugden
als mannelijk typeert. Dit kon verklaard worden doordat Maria, gedwongen door de
omstandigheden, masculiene eigenschappen aannam.
De vraag hoe wijdverbreid haar roem nu eigenlijk was, is moeilijk te beantwoorden. Binnen
het uitgebreide netwerk van Hugo de Groot was zij tijdens haar leven zeker befaamd, dit kunnen we
herleiden uit de manier waarop over haar geschreven en gesproken werd. Hoe ver Van Reigersberchs
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roem het sociale netwerk van Hugo de Groot oversteeg is minder duidelijk. Het is schier onmogelijk
om de naamsbekendheid die zij genoot tijdens haar leven te meten. Ongetwijfeld kenden velen in de
Republiek, en ook daarbuiten, het spectaculaire ontsnappingsverhaal en de rol die Maria hierin
speelde, maar dit zegt niets over de mate van haar roem en op welke manier ze een
voorbeeldfunctie vervulde, hoewel de aandacht die Van Beverwijck aan haar besteedt wel een
indicatie is. Onderzoek naar hoe het relaas en haar rol erin bijvoorbeeld circuleerden in de orale
traditie zou hier meer duidelijkheid over kunnen geven. Deze informatie zou gehaald kunnen worden
uit annalen en kronieken. Ook de gedigitaliseerde en gecategoriseerde briefwisseling van Grotius,
weliswaar grotendeels in het Latijn, zou hier meer licht op kunnen werpen.
Hoewel het moeilijk is om de consumptiezijde van roem in de vroegmoderne tijd te
analyseren, is het zeer zinvol om te onderzoeken op welke wijze en waarom helden in het verleden
werden bewonderd. De analyse van hoe helden in een bepaalde cultuur vereerd worden, helpt ons
deze cultuur beter te begrijpen. Heldendom is tenslotte ook wat het publiek ervan maakt.
In onze tijd wordt door cultuurpessimisten vaak geklaagd over de maakbaarheid van roem.
Door hoe Hugo de Groot zijn vrouw positioneerde is duidelijk geworden hoe maakbaar roem - ook in
de vroegmoderne tijd - was. Het tempo waarin dat proces verliep is, onder andere door de relatieve
traagheid van de vroegmoderne media, niet te vergelijken met hoe snel dat nu gaat. Daarnaast kon
in die tijd niet zomaar iedereen faam verwerven, beroemdheid om het beroemd zijn alleen was
bovendien nog geen serieuze optie. Nu is heldendom door de democratisering van roem voor
iedereen in principe haalbaar, toen was het handig om iemand als Grotius als echtgenoot te hebben.
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