
Johannes 
Tonckens

Opdracht 1
Lees hier de tekst over Johannes Tonckens. Een gemeenteraadsvergadering 
in de tijd van Johannes Tonckens zag er heel anders uit dan nu:

In de periode waarin Johannes burgemeester is, bestaat er nog geen gemeen-
tehuis zoals nu. De bestuurders van de gemeente vergaderen in de dorpskroeg. 
Als er een vergadering wordt gehouden, mogen alle inwoners van het dorp 
komen kijken. Ze moeten dan wel hun pet af zetten, dat is wel zo netjes. Net 
als veel anderen gaat Johannes als burgemeester altijd met paard en wagen 
naar de vergaderingen toe. Daarom staan op de brink allemaal paaltjes om de 
paarden aan vast te kunnen maken.

Jullie gaan de raadsvergadering in de tijd van Johannes Tonckens naspelen 
in de klas. Door de leerkracht worden jullie verdeeld in 3 groepen. Elke 
groep speelt een zaak na waarover gesproken wordt tijdens een raadsver-
gadering. De drie zaken zijn:
1. De aanleg van de Tonckensvaart voor handel en vervoer
2. Het koninklijk bezoek van Willem III aan Norg
3. Het heidegebied dat tot akker wordt gemaakt voor de landbouw

Jullie gaan rollen verdelen. Denk hierbij aan de volgende rollen:
- Johannes Tonckens als burgemeester
- Vrouw van de burgemeester
- De notabelen van het dorp 
- Gemeentebestuurders 
- Boeren in het café
- Een barman
- Dochters en vrouw van de kastelein 
- Bediendes 
- Een plaggenhutbewoner 
- De schaapsherder 
- Een schoolmeester 
- Een ontevreden vrouwen die het café niet in mogen

Schrijf het verhaal dat jullie gaan spelen in steekwoorden op. Eventueel 
kun je de aankomst bij het café in je verhaal verwerken. In het verhaal kun 
je bijvoorbeeld denken aan voor- en tegenstanders van de besproken 
zaak. Houd er rekening mee dat de burgemeester altijd heel beleefd werd 
aangesproken en dat er grote verschillen tussen vroeger en nu waren. Bij-

In de klas
Wat heb je nodig?
attributen als petten, 
hoed en stok, schort, 
(bierg)lazen, stoelen en 
tafels, pen
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voorbeeld in taal en gedrag. Vrouwen mochten bijvoorbeeld niet in het café 
komen. Maar ze kwamen hun man wel vaak ophalen uit het café…

Opdracht 2
Vul het kruiswoordraadsel over Johannes Tonckens 
in. De antwoord zijn te vinden in de 
tekst van opdracht 1 en in het venster over 
Johannes Tonckens. 
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Horizontaal
1. Waar vergadert de gemeenteraad tegenwoordig
4. Waar stonden de paaltjes om paard en wagen aan 

vast te maken
6. Waar werd de gemeenteraadsvergadering in de 

tijd van Johannes gehouden

Verticaal
2. Welk beroep had Johannes Tonckens
3. Wat mochten bezoekers van de vergadering niet 

op hun hoofd hebben
5. Hoe heet het huis waar Johannes woonde
7. Met welk vervoer ging Johannes naar de gemeen-

teraadvergadering
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