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Nieuwsrekenprijsvraag Slot Loevestein - week 21 (context 2) 
 

 
Maak kans op een uitje met de hele klas naar Slot Loevestein!  
 
Stap met uw klas in de wereld van ridders en kastelen. Doe mee met de 
Nieuwsrekenwedstrijd, die Nieuwsrekenen in samenwerking met Slot Loevestein 
organiseert!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doe mee en win!  
Deze wedstrijd is bedoeld voor de groepen 6 en 7 van basisscholen en klassen uit het 
speciaal (basis) onderwijs die op dit niveau werken. De wedstrijd bestaat uit 3 
rekencontexten met steeds 3 vragen die volledig in het teken staan van Slot Loevestein. 
De rekencontexten worden per week uitgegeven op www.nieuwsbegrip.nl/nieuws, 
volgens onderstaande planning: 
Dinsdag 15 mei: rekencontext 1 (3 vragen)  
Dinsdag 22 mei: rekencontext 2 (3 vragen)  
Dinsdag 29 mei: rekencontext 3 (3 vragen) 
Voor elk goed antwoord ontvangt uw klas 1 letter van een te raden 9-letterig woord, dus 
hoe meer goede antwoorden, hoe meer letters! 
De antwoorden kunt u mailen naar: prijsvraag.nieuwsrekenen@cedgroep.nl.   
 
U kunt ervoor kiezen de antwoorden wekelijks te mailen of in één keer wanneer uw klas 
alle drie de rekencontexten heeft doorlopen. Zorg er wel voor dat alle antwoorden 
uiterlijk 5 juni gemaild zijn! Op 6 juni ontvangt uw klas de letters van ons terug 
(afhankelijk van het aantal juiste antwoorden natuurlijk).  
Hierna wordt het puzzelen geblazen! Het 9-letterige woord kan tot 12 juni worden 
gestuurd naar prijsvraag.nieuwsrekenen@cedgroep.nl.  
 
De uitslag en hiermee de gelukkige winnaar wordt op 13 juni 
bekendgemaakt op www.nieuwsbegrip.nl/nieuws. 
 
Slot Loevestein en het Nieuwsrekenteam wensen u veel puzzel- en 
rekenplezier!!!  

http://www.nieuwsbegrip.nl/nieuws
mailto:prijsvraag.nieuwsrekenen@cedgroep.nl
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Nieuwsrekenprijsvraag Slot Loevestein - week 21 (context 2) 
 

 

 : Gevaarlijke ontsnapping 
 
In de 17e eeuw werd Slot Loevestein ook gebruikt 
als gevangenis. De beroemdste gevangene was 
Hugo de Groot. Hij was een belangrijke 
rechtsgeleerde en schrijver en hij was het niet 
eens met prins Maurits, de legerleider van 
Nederland. Daarom werd hij op 5 juni 1619 op 36-
jarige leeftijd opgesloten in Slot Loevestein.  
Hugo mocht tijdens zijn verblijf daar wel blijven 
lezen en schrijven. De boeken die hij daarvoor 
nodig had, kwamen steeds in een boekenkist 
vanuit Gorinchem naar het kasteel. In het begin werd die kist streng gecontroleerd. Maar 
hoe langer Hugo gevangen zat, hoe minder streng de controle werd. En zo ontstond het 
idee om te ontsnappen in de boekenkist. Hugo trainde om stil in de boekenkist te zitten. 
Die training duurde steeds 2 uur per keer, want zolang duurde de oversteek naar 
Gorinchem.  
Op 22 maart 1621 besloot Hugo echt te ontsnappen. Daarbij krijgt hij veel hulp van 
vrienden. Hij kroop in de boekenkist en kwam om 10 uur ’s morgens veilig aan in 
Gorinchem. Daar verkleedde hij zich als metselaar en vluchtte de stad uit. Na een lange 
tocht van 24 dagen kwam hij aan in Parijs waar hij veilig was. Hugo overleed op 28 
augustus, 24 jaar na zijn ontsnapping. 
 
 
 
 
 
 
 

 Op welke datum kwam Hugo de Groot aan in Parijs? 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 Hoe oud is Hugo de Groot geworden?  
 
_______________________________________________________________________ 
 

 Tegenwoordig kun je met een veerboot van Gorinchem via Woudrichem naar Slot 
Loevestein varen. Die tocht duurt 31 minuten in totaal. Nu zou Hugo de Groot zich dus 
minder lang in de boekenkist hoeven te verstoppen bij de oversteek dan toen. Hoeveel 
minuten korter?  
 
_______________________________________________________________________ 
 

Hugo de Groot ontsnapt in boekenkist 


