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SPEURTOCHT 

SPEUREN 
NAAR VRIJHEID 
In Brielle zijn veel plekken te vinden die 

te maken hebben met het verleden, en 

met vrijheid. Pak je fiets (of ga 

wandelen) en vind op iedere plek het 

antwoord waarmee je de puzzel oplost! 

Als je nog niet zo goed kunt kaartlezen 

of niet alleen kunt gaan, neem dan 

je vrienden, je ouders, de oppas of je 

opa en oma gezellig mee.

OP ZOEK NAAR SYMBOLEN VAN VRIJHEID IN BRIELLE

Wat moet je doen?

•  Op de kaart staan zeven plaatsen in Brielle. Ga naar die 

plekken toe. Op iedere plek is iets te vinden wat te 

maken heeft met vrijheid. Het kan een ding zijn, een 

beeld of een plaatje. 

•  Om de puzzel op te lossen geef je antwoord op de 

vragen hieronder. Je kunt hier natuurlijk ook wat hulp 

bij vragen. Ieder antwoord levert een letter op. 

•  Zet alle letters die je gevonden hebt in de rondjes. 

Hint: het woord heeft met 450 jaar Brielle te maken.



HOSSENBOSDIJK
Op deze plek zie je een speciale paal. Kijk op het bordje. 

Vraag: Hoe heten deze palen? 

Gebruik de eerste letter van dit antwoord en plaats dit in rondje 1. 

Uitleg:
Steden hadden vroeger hun eigen regels, rechten en 
wetten, die golden tot aan de grens van hun gebied. 
Die grenzen van die stedelijke vrijheid werden met 
palen aangegeven. Als reiziger kon je dan zien wanneer 
je onder de regels van de stad viel. Brielle had ook zulke palen.  

DIJKSTRAAT

Vraag: Hoe heette de poort die hier vroeger stond? 

Gebruik de vierde letter van dit antwoord en plaats dit in rondje 2.

Uitleg:

Vroeger stond hier de poort, die op 1 april 1572 werd 

ingeramd door de watergeuzen. De geuzen namen de 

stad in, Brielle was bevrijd.   
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NOBELSTRAAT/ 
MARKT/ 
STANDBEELD
Je ziet hier een beeld van een 
oude Nederlandse koningin.

Vraag: Wat was haar naam?

Gebruik de vierde letter van dit antwoord en 
plaats dit in rondje 5. 
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OUDE STADHUIS/
MUSEUM DEN BRIEL
In de hal van het oude stadhuis, voor Historisch Museum 
Den Briel vind je een prachtige maquette van de vesting van 
Brielle. Loop gerust naar binnen en bekijk de honderden 
huizen, monumenten, standbeelden en kleine straatjes in 
het klein.

Vraag: Wat is de naam van de grote kerk in het midden van 
de maquette?

Gebruik de zevende en achtste letter van dit antwoord en 
plaats dit in rondje 3 en 4.

Uitleg: 
Deze koningin was de overgrootmoeder van koning Willem-
Alexander. Zij was koningin van Nederland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. En ja, ze was echt zo klein! Tijdens die oorlog 
vluchtte zij naar Engeland. Pas na de Bevrijding in 1945 kon 
zij terugkomen en weer voet op Nederlandse bodem zetten. 
Het beeld laat dat moment zien. 
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OPLOSSING VUL HIER DE LETTERS IN
TIP 
Wil je eens met een gids door Brielle wandelen?  
De gidsengroep Brielle begeleidt jong en oud door  
de stad en weet alles van de geschiedenis van Brielle. 
Kijk op www.gidsengroepbrielle.nl

SINT CATHARIJNEHOF -  
MERULA WEESHUIS 
Kijk naar de gevelsteen op het oude weeshuis.

Vraag: Welke vogel zie je op de gevelsteen? 

 Gebruik de eerste letter van dit antwoord en plaats dit in 
rondje 8. 

Uitleg:
Op het gebouw zie je een gevelsteen met hierop de 
huiskamer van het weeshuis, links de jongens en rechts 
de meisjes. Je ziet ook een hondje, en een vogel. Deze 
vogel is een symbool voor liefde, vrede, vrijheid en zorg 
voor elkaar. 
Angelus Merula werd in 1482 geboren in Brielle en 
was pastoor in Heenvliet. Hij was een van de eerste 
geestelijken die door de Spanjaarden ter dood werd 
veroordeeld omdat hij over het nieuwe geloof, de leer 
van Maarten Luther, vertelde. Hij had bepaald dat zijn 
woonhuis na zijn dood een weeshuis moest worden. 
Dat is een tehuis waar kinderen konden wonen die geen 
ouders meer hadden om voor ze te zorgen. Het gebouw 
is een weeshuis geweest tot 1949. 

8

HIER OP BASTION IV  

STAAT EEN KANON  

Loop naar het kanon links op bastion IV en 

leer als een echte kanonnier de vijand te verslaan.

Vraag: Hoeveel uur duurde het ongeveer om de  

20 kogels die je het gras ziet liggen af te vuren?

Schrijf het getal uit:

                    
   Gebruik de tweede letter van dit  

antwoord en plaats dit in rondje 7. 
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ASYLPLEIN - VRIJHEIDSBEELD
Je ziet een groot standbeeld op dit plein.  
Kijk op het hekje. 

Vraag: Wat betekent Primitiae? 

 Gebruik de zesde letter van dit antwoord en plaats dit in rondje 6.

Uitleg:
Het beeld op dit plein is een vrijheidsnimf.  
De nimf wijst naar de zee. Dat was de plek  
waar de bevrijders van de stad Brielle (de geuzen)  
op 1 april 1572 vandaan kwamen. 
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