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Fictieopdracht 2   
Film-boekverslag bij ... 

KONING VAN KATOREN 

VERGELIJKING LEESBOEK EN FILM 

KLAS 2 
 

Boektitel   Filmtitel:  

Auteur:  Regisseur:  

Uitgever / Plaats:  Filmmaatschappij:  

Jaar van uitgave:  Jaar van uitgave:  

Naam leerling:    

Docent:    

 

INLEIDING 

 
Deze fictieopdracht bestaat uit twee delen: de oriëntatieopdrachten en de verwerkingsopdrachten. De 
oriëntatieopdrachten voer je in de les uit voor je de film hebt gezien. De verwerkingsopdrachten voer je 
individueel uit, na het kijken van de film. Je eindigt met de keuze uit één van de twee slotopdrachten. 
 
In je verslag moeten de volgende onderdelen zitten: 
 

 Voorkant met naam en klas 
 

 Inhoudsopgave met paginanummers 
 

 Alle oriëntatie- en verwerkingsopdrachten met antwoorden (te vinden in dit boekje) 
 

 Eén slotopdracht  
 
 

Daarnaast moet je verslag aan de volgende eisen voldoen: 
 

 Lettergrootte max. 11 (m.u.v. de hoofdstuktitels) 
 

 Verzorgde indruk, lay-out 
 

 Let op je spelling, interpunctie en zinsbouw 
 

 Inleveren in een snelhechter  
 
Inleverdatum: ............................................................... 
 
Veel plezier bij het kijken van de film en lezen van het boek. Succes met het maken van het verslag! 
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Oriëntatieopdrachten bij Koning van Katoren  
 
Speciale editie 2020 Koning van Katoren  
De school beschikt over een aantal leenexemplaren. Het boekje Koning van Katoren is als actieboek 
voor € 2,00 verkrijgbaar in de boekhandel; voor dat bedragje bezit je een klassieker van Jan Terlouw uit 
1971, welke werd verfilmd in 2012.  Dit (politieke) fantasieverhaal uit de jaren zeventig blijkt nu - bijna 
vijftig  jaar later - nog steeds actueel te zijn. Het gaat om universele problemen die niet 1-2-3 zijn op te 
lossen, ook omdat ze te maken hebben met het menselijke gedrag. Al ligt op de problematiek nu 
misschien een ander accent…. 
 
De eerste vijfenvijftig  pagina’s vind je hier….  
 
Opdracht 1 
Voor het kijken naar de trailer 
https://www.youtube.com/watch?v=_JqKyYwtC4k 
 

a.  Wat is een trailer?  

b.  Wat verwacht je als je de filmposter ziet? 

          

 

Opdracht 2 
Tijdens het kijken naar de trailer 
 

a. Let goed op het hoofdpersonage Stach. Wat is zijn ‘probleem’? 

b. Welk verhaal wordt volgens jou in deze trailer verteld? 

c. Wat is het hoogtepunt van deze trailer? 

d. Aan het einde van de clip zegt Stach tegen Kim ‘Koningsdag, Koningsdag’. Leg dit citaat uit. 

Huiswerkopdracht  

Lees de eerste vier verhalen van het boek. (t/m pagina  50 van het boek). Op het eerste gezicht worden 

alle problemen (in het boek) veroorzaakt door externe factoren en zijn de mensen in de steden die 

Stach bezoekt er het slachtoffer van. Maar zijn ze wel slachtoffer? Wat vind jij en waarom vind je dat?  

https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=WzQMstQNoXUC&oi=fnd&pg=PA6&dq=koning+van+katoren&ots=EA6P1UZh-_&sig=hLhchqaghCzIx2YjTA1NVJSB4ik#v=onepage&q&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=_JqKyYwtC4k
https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=WzQMstQNoXUC&oi=fnd&pg=PA6&dq=koning+van+katoren&ots=EA6P1UZh-_&sig=hLhchqaghCzIx2YjTA1NVJSB4ik#v=onepage&q&f=false


 
3 

Verwerkingsopdrachten bij Koning van Katoren 
Opdracht 1 
Het begin van het boek en de film 
De film start heel anders dan het boek. Beschrijf hoe het boek start en hoe de film start. Benoem 
vervolgens de belangrijkste verschillen. 
 
Opdracht 2 
Beantwoord de vragen over de tijd. 

e. In welke tijd speelt dit verhaal zich af? Geef twee voorbeelden uit de film en het boek waaruit 
dat blijkt.  

f. Het verhaal van het boek wordt grotendeels in chronologische volgorde verteld. Wat betekent 
chronologische volgorde?  

g. Zijn er voorbeelden waarin wordt afgeweken van de chronologische volgorde? Is er verschil 
tussen het boek en de film?  Geef daarvan twee voorbeelden uit de film. Wat is de vakterm voor 
een sprong in de tijd? 

h. Met het begrip vertelde tijd bedoelen we de tijd die het hele verhaal in beslag neemt. Dat kun je 
uitdrukken in dagen, weken, maanden of jaren. Wat is de vertelde tijd van het verhaal in de 
film? 

 
Opdracht 3 
Beantwoord de vragen over scènes uit de film  

a. In het boek wil Stach niet per se koning worden. Het is oom Gervaas die er, mede door zijn 
droom, van overtuigd is dat hij koning moet worden. Zelfs nadat hij voor de zoveelste keer zijn 
oom heeft gevraagd om over die droom te vertellen, houdt Stach zijn twijfels: ‘Ach, denkt hij, als 
de opdrachten mislukken word ik metselaar. Dat is ook een mooi beroep’ (p. 15). Welke zeven 
schijnbaar onmogelijke opdrachten gaat Stach uitvoeren en hoe lost hij deze op? Zet dit in een 
tabel.  Welke eigenschappen van Stach zijn hierbij doorslaggevend? Wat was belangrijk bij het 
vinden van de oplossingen? Licht dit toe met voorbeelden uit de film en het boek. Kijk hierbij 
niet alleen naar de acties die hij uitvoerde, maar ook hoe hij met mensen omgaat.  

a. Wanneer Stach bij zijn eerste bezoek aan de ministers zegt dat hij hun beleid afkeurt,  legt de 
verteller uit waarom minister Regtoe dit tandenknarsend aanhoort (p. 14) en denkt:  “…Ze zijn 
er altijd als de kippen bij om ook maar de kleinste onwaarheid die hij zegt met vette koppen af 
te drukken”. Wat wordt hiermee bedoeld en hoe zit dat in onze tijd?  

b. Wat is de functie van de rook in Smook?  Wat is de functie van het grote televisiescherm in de 
film bij de sprong door Stach vanaf de Aloïsiustoren?   

c. Kim is in het boek de dochter van een burgemeester van Wapenfelt en speelt in de film een 

veel grotere rol als kritisch  journaliste. Bovendien is ze in de film de dochter van de minister 
van Beleid. Hoe beïnvloedt dit de opbouw van de spanning in de film? Wat is de bredere functie 
van de handgeschreven liefdesbrief van Kim aan Stach?  (Wat is de ingesloten boodschap van 
de regisseur: waarom laat deze Kim de brief niet gewoon typen?)  

d. De film eindigt met de scène waarbij mensen het oude volkslied zingen en een soldaat salueert 
voor Stach. Hoe gedragen de ministers zich dan in het boek en hoe in de film?  Welk einde vind 
jij  realistischer? 

 
Slotopdracht bij Koning van Katoren 
 
Slotopdracht: kies een van de twee opdrachten. De eerste opdracht is gemakkelijker dan de 
tweede opdracht. Kies je voor meer uitdaging, ga dan sowieso voor opdracht 2.  
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Slotopdracht 1 
 
Het boek Koning van Katoren is voor het eerst uitgegeven in 1971. In Koning van Katoren gebeuren 
dingen die niet in het echt kunnen gebeuren.  
 a. Noteer vijf dingen uit Koning van Katoren die niet in het echt gebeuren. 

b. Welke van deze vijf dingen zijn inmiddels wel realiteit? Leg uit. 
c.  Welke van de dingen zouden in de toekomst ook realiteit kunnen worden? Hoe kijk je 

daar tegenaan?  
a. Wat zijn de voordelen daarvan? Noteer er drie. 
b. En wat zijn de nadelen? Noteer er drie. 
c. Weeg de voordelen en nadelen tegen elkaar af: zou jij het goed vinden als dit in 

de toekomst echt zou kunnen gebeuren? Of zou het misschien wel 
verschrikkelijk zijn? Leg je antwoord duidelijk uit. 

Slotopdracht 2 
 

a. Het boek is in zekere zin tijdloos. Hoezo is het boek nog steeds actueel? Kun je de problemen 
die destijds in het boek werden beschreven en die later zijn verfilmd nú van een andere 
betekenis voorzien?  

Waarop zou jij accent leggen in de problematiek om  het verhaal / de deelverhalen aan te laten sluiten 
bij onze tijd? Stel, er komt een nieuwe versie van dit boek. Wat kan de schrijver doen om het boek te 
moderniseren? Welke actualiteit past als achtste opdracht voor Stach erin en welke oplossingsrichting 
kies je dan voor het script? Je mag het ook dicht bij huis zoeken: bijvoorbeeld een probleem op of 
rondom school : denk aan grote hoeveelheden zwerfvuil, veel fietsen en een beperkte fietsenstalling, 
wachttijden in de kantine. Welk probleem pak je aan, wat is er al uitgeprobeerd, hoe ga je als ‘een 
Stach’ te werk. Tot welke oplossing kom je en wat is het resultaat?  
 
Verwerk dit in een PowerPoint of Padlet1. 
 
 
 
 

b. Terlouws boek werd en wordt gezien als een fantasieverhaal vol verwijzingen naar de politieke 
opvattingen van D'66 aan het begin van de jaren zeventig. Jan Terlouw heeft ook nu nog een 
actieve kijk op de problematiek. Hoe kaart hij deze nu aan? Op welke wijze kaart hij deze nu 
aan? Wat is zijn stellingname?  

 
 
De stelling van Jan Terlouw over …………………………….. (thema / onderwerp) luidt: 
…………………………………………. 
 
Schrijf jouw mening hierover op. Onderbouw je mening met argumenten die niet alleen op meningen, 
maar ook op feiten zijn gebaseerd. Zoek dus op internet naar bronmateriaal. 
 
Richtlijn: ongeveer 300 woorden. 
Denk aan de indeling: inleiding – kern – slot. Gebruik signaalwoorden en overgangszinnen. Bedenk een 
pakkende titel en tekstkopjes. 
 
 

                                                      
1 Voorbeelden Padlet: https://padlet.com/maxiemjanssen/bnnzs1oj86bw  /  

http://fictieblogd1a.blogspot.com/2017/10/verwerkingsopdracht-36-padlet-door.html  
In een Padlet, op jouw prikbordmuur, kun je video’s, plaatjes, quizvragen, korte beschrijvingen et  cetera opnemen) 

 
 

https://padlet.com/maxiemjanssen/bnnzs1oj86bw
http://fictieblogd1a.blogspot.com/2017/10/verwerkingsopdracht-36-padlet-door.html


 
5 

Bijlage: lees- en kijk (uitwerk)schema 
  
verhaallijn 

 hoofdlijnen  

 details 

 opvallende verschillen  
Wel of niet realistisch geschreven? 

  

 motieven 

 cliffhangers, spanning 

 versnelling / vertraging  / tijdsprongen 

  

 opening 

 Is het verhaal goed te begrijpen? 

 Kun je je goed kunt inleven in de 
hoofdpersoon?   

  

 (historische) tijd waarin het speelt  

 veel dialogen of juist niet?  

 vertelt de hoofdpersoon het verhaal 
zelf? 

 verteltijd en vertelde tijd 

  

 zinsbouw: korte of lange zinnen? 

 woordkeus 
- veel of weinig bijvoeglijke 

naamwoorden? 
- moeilijke woorden of juist makkelijke? 
- ouderwetse woorden (archaïsmen) of 

juiste nieuwe woorden (neologismen)? 

  

 ruimtebeschrijving 

 veel beeldende ruimtebeschrijvingen of 
juist weinig? 

  

 beeldspraak? Veel figuurlijke taal of 
juist weinig? 

  

tekstschrijver / scenarioschrijver   Regie  

casting 

 ontvouwen en ontwikkeling 
personages 

 rollen 

 invloed op omgeving en sfeer 

 verloop gesprekken 

 drijfveren 

 .  

uitgever  Geproduceerd door  

‘lay-out’ / filmisch    

decor / attributen / projecties 
scenes 

   

ruimte - locatie   

muziek - sfeer   

licht   

 omslag 

 illustraties 

 kleurgebruik 

 grootte van de letters 

 indeling in hoofdstukken 

 formaat 

 aantal pagina’s 

 . 

Je kunt verwikkelingen en situaties in de tekst beschrijven. Je kunt bepalen in welke mate de 
personages en situaties realistisch zijn  en typeren. Je kunt de tekst met realistische argumenten 
evalueren en jouw persoonlijke reacties toelichten met voorbeelden. Je kunt jouw bevindingen in een 
schrijfproduct met een eenvoudige structuur terugkoppelen of een visuele presentatie voorbereiden met 
gebruikmaking van ondersteunende (media)materialen. 
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Beoordelingsmodel fictie Koning van Katoren (film-boek), klas 2 
 

Onderdeel Max. aantal te 
behalen punten 

Score leerling 

Voorkant met naam en klas + inhoudsopgave 5  

Oriëntatieopdrachten: volledige en serieuze 
antwoorden, voldoende uitgewerkt. 

10  

Oriëntatieopdrachten: volledige en serieuze 
antwoorden, voldoende uitgewerkt. 

20  

Slotopdracht:  volledigheid, structuur, creativiteit, 
voldaan aan de eisen van de opdracht. 

(Keuze voor slotopdracht 2 mag extra beloond 
worden.) 

35 

 

 

 

Verzorgde indruk, lay-out 5  

Spelling, interpunctie en zinsbouw 10  

Ingeleverd volgens afspraak: op tijd, in snelhechter 5  

 
        100  


