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Jacoba van Tongeren, 
‘de Bonnenkoningin’ 

 
Algemeen 
 
Tijdvak 9: Tijd van de wereldoorlogen (1900-1950) 
Kenmerkende aspecten: 

• De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en 
vormen van massaorganisatie. 

• Het in de praktijk brengen van de totalitaire ideologieën: communisme 
en fascisme/nationaalsocialisme. 

• Het voeren van twee wereldoorlogen. 
• Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op 

de joden. 
• De Duitse bezetting van Nederland. 
• Verwoesting op niet eerder vertoonde schaal door 

massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de 
burgerbevolking bij oorlogvoering. 

Niveau: derde klas havo-vwo/bovenbouw havo-vwo 
Tijd:  

• Tijd van de voorstelling: 35 min 
• Tijd voor de vragen: 15 min 

Leerdoelen: 
• Je krijgt inzicht in hoe een verzetsgroep er uit zag. 
• Je krijgt inzicht in hoe Jacoba van Tongeren de verzetsgroep leidde. 

Je krijgt inzicht in het belang van Jacoba van Tongeren voor het Amsterdamse 
verzet. 
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OPDRACHT 
 
Kijkwijzer bij voorstelling De Bonnenkoningin  
 
Bekijk de voorstelling van verhalenverteller Karel Baracs. Hij heeft de 
voorstelling De Bonnenkoningin gemaakt gebaseerd op gebeurtenissen uit 
het leven van Jacoba van Tongeren. De voorstelling is via deze link te bekijken 
via F-site.nu. Tijdens het kijken of na het kijken maak je onderstaande 
vragen.   
 
Tijd 00:00-10.00 

a. Waarom gaat Jacoba verkleed als zwangere vrouw over straat?  
b. Waarom heeft Rudy zich ook verkleed?  
c. Voor wie zijn de geroofde voedselbonnen bedoeld?  
d. Waarom gebruiken ze geen namen?  
e. Waarom heet de groep: de ‘Groep 2000’? 
f. Waar is groepslid ‘8047’ bang voor, nu ‘2010’ is opgepakt?   

 
Tijd 10:00 – 20:00  

g. Waarom denk je dat het verzet steeds ‘brutaler’ wordt in het voorjaar 
van 1945? 

h. Waarom wil de voorzitter van de vergadering de leiding van de ‘Groep 
2000’ van Jacoba overnemen?  

i. Welk deel van Nederland werd het eerst bevrijd en welk deel werd het 
laatst bevrijd?  

 
Tijd 20.00-30:00  

j. Om welke reden vallen de nazi’s het huis aan de Stadhouderskade 
binnen?  

k. Waarom zijn veel groepsleden bang dat de envelop met code wordt 
gevonden? 

l. Waarom draagt Jacoba haar mensen op hun kantoor niet binnen te 
vallen?  

m. Vier leden van de groep gehoorzamen hun leider ‘2000’ niet. Wat is 
hun plan?  

n. Wat is er twee dagen later gebeurd in het Weteringsplantsoen?  
 
Tijd 30:00-35:00 
      o.    Waarom is Jacoba zo opgelucht als ze de witte envelop weer vindt?  
 
 
SLOTVRAAG  
Terwijl veel verzetsleiders na de Tweede Wereldoorlog werden geëerd, is 
Jacoba van Tongeren lang onbekend gebleven. Geef 2 redenen. 
Wat vind jij hiervan? Leg je antwoord uit. 
    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bSq38T8WCMY&feature=youtu.be.
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