
Lesbrief bij ‘Geen licht en geen lucht’ over Hugo de Groot

Voor groep 7 en 8

Inhoud van deze lesbrief

•	 Lesopzet

•	 Doel van de les

•	 Uitwerking 

•	 Bijlage: Aanwijzingskaartjes

Lesopzet

•	 Introductie en instructie       ± 10 minuten

•	 Opdracht ‘Langs welke route vlucht Hugo de Groot?’   ± 30 minuten

•	 Nabespreking en afsluiting      ±   5 minuten

Doel van de les:

•	 De kinderen ontdekken door aanwijzingskaartjes in de juiste volgorde te leggen hoe 

Hugo de Groot uit slot Loevestein is ontsnapt en langs welke weg hij vluchtte.

•	 De geschiedenis van Hugo de Groot komt voor de kinderen tot leven. 

•	 De kinderen ervaren dat historische helden spannende levensverhalen hebben.



Uitwerking

Voorbereiding

•	 Bedenk hoeveel groepjes van ongeveer vier kinderen u voor deze les gaat maken.

•	 Kopieer voor elk groepje 1x de bijlage.

•	 Knip de aanwijzingskaartjes uit.

•	 Doe de kaartje is een enveloppe en schrijf op de enveloppe “Langs welke route vlucht 

Hugo de Groot?”.

•	 Zorg dat u de geschiedenis van Hugo de Groot globaal kent. 

 Kijk bijvoorbeeld op www.wikipedia.nl of op www.entoen.nu. 

Introductie

Vraag aan de kinderen of ze weten wie Hugo de Groot was. Schrijf alle dingen die de kin-

deren noemen en die correct zijn op het bord. 

Reconstrueer met de voorkennis van kinderen, aangevuld met uw eigen kennis, de ‘high-

lights’ van Hugo de Groot zijn leven.

Indien u in het bezit bent van ‘Geen licht en geen lucht’, leest u een stukje uit het boek 

voor. Heeft iemand uit de klas het boek gelezen? Hoe vond hij of zij het boek?

Vertel dat de kinderen in groepjes een opdracht over Hugo de Groot gaan maken. 

De opdracht gaat over de vlucht van Hugo de Groot.

Instructie

Laat de kinderen groepjes vormen, of maak zelf groepjes en laat ze bij elkaar gaan zitten. 

Geef elk groepje een enveloppe. Lees de vraag voor die op de enveloppe staat.

Vertel dat in de enveloppe aanwijzingskaartjes zitten. Deze geven, als ze in de juiste volg-

orde geplaatst worden, antwoord op de vraag “Langs welke route vlucht Hugo de Groot?”.

Vertel dat de kinderen eerst álle kaartjes moeten lezen. Sommige kaartjes horen bij elkaar. 

Sommige kaartjes geven een stukje van het antwoord op de vraag, andere niet. Als alle 

kaartjes gelezen zijn, gaan de kinderen ze ordenen; welke hoort waar? Ze moeten daarbij 

samen overleggen en beslissen.

Geef de groepjes de opdracht om aan het werk te gaan. Als ze het antwoord op de vraag 

“Langs welke route vlucht Hugo de Groot” gevonden hebben, schrijven ze dat antwoord 

op. Als er tijd over is kan er bij elke stap een tekening gemaakt worden.

Afsluiting

Geef elk groepje de kans om te vertellen langs welke route Hugo de Groot volgens hen 

gevlucht is. Zijn de groepjes het met elkaar eens? Zo niet, laat ze elkaar met argumenten 

proberen te overtuigen van hun gelijk. 

Geef elk groepje de gelegenheid hun tekeningen te laten zien.

Sluit, zo mogelijk, af met het voorlezen uit ‘Geen licht en geen lucht’. Of laat de canonclip 

over Hugo de Groot op www.entoen.nu zien. U vindt deze clip door te klikken op de 

boekenkist en vervolgens rechts onderaan naar ‘canonclip’ te gaan.



Slot Loevestein       

www.slotloevestein.nl

De boekenkist van Hugo de Groot 



Aanwijzingskaartjes

Uit: Geen licht en geen lucht.
Hugo’s stem klinkt zwak.  

Cornelia moet haar best doen  
hem te verstaan. De ramen zijn 

klein en vol tralies.

Op 22 maart is er een jaarmarkt  
in Gorinchem. 

Het is er dan heel druk.

Op 5 april stuurt Maria een brief 
naar de regering om toestemming 
te krijgen Loevestein te verlaten. 
Die toestemming krijgt ze en dan 

reist ze naar het zuiden.

Uit: Geen licht en geen lucht.
‘Ik heb horen zeggen dat er touwen 

zijn gekocht waarmee je kan 
vluchten’, snauwt Prouninck.  

Maria, de vrouw van Hugo,  trekt 
haar schouders op.

‘Het is een roddel, er zijn geen 
touwen.’

Hugo trekt metselaarskleding aan.

Woudrichem is een heel klein 
stadje vlakbij Loevestein.  

Je kan er komen door het riviertje 
over te steken met een kleine 

veerboot.

Uit: Geen licht en geen lucht.
Maria glimlacht: ‘We moeten 

iets bedenken waardoor je kan 
vluchten. Ver weg van hier, niet 

naar ons huis in Rotterdam, maar 
veel verder. De grens over’.

In Waalwijk (bij Den Bosch)  
woonde een goede vriend  

van Hugo.

Het stormde behoorlijk op de  
rivier die Hugo moest oversteken.

Uit: Geen licht en geen lucht.
‘Ik ben naar mevrouw Prouninck 

geweest’, zegt Maria, ‘ik heb 
gezegd dat ik de boekenkist naar 

Delft wil laten brengen’.

http://www.satellite-sightseer.com/
id/10963

Hugo las heel veel boeken die 
regelmatig werden opgestuurd  

in een boekenkist.

Uit: Geen licht en geen lucht.
‘Bind de kist vast. De boeken 
worden niet alleen nat als ze 
overboord vallen, ze zijn ook 

verloren.’

Hugo moest twee keer een rivier 
oversteken. Een keer in een 

boekenkist en een keer vermomd 
als metselaar.

Hugo moest in zijn ondergoed 
urenlang stil in de boekenkist 

zitten.

Uit: Geen licht en geen lucht.
De enige redding voor Hugo is 

om zo snel mogelijk het land uit te 
vluchten, naar het zuiden.

Pas na de zomer,  
in september 1621 is het hele 

gezin weer bij elkaar.

Een vriend in Delft stuurde hem 
elke week boeken, die via Adriaan 

Daetselaar uit Gorinchem naar 
Loevestein kwamen.


