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Fictieopdracht 2   
Film-boekverslag bij ... 

KONING VAN KATOREN 

VERGELIJKING LEESBOEK EN FILM 

KLAS 2 
 

Boektitel  Koning van Katoren Filmtitel: Koning van Katoren 

Auteur: Jan Terlouw Regisseur: Ben Sombogaart 

Uitgever / Plaats: lemniscaat Rotterdam Filmmaatschappij: Kasander Film BV / KRO. 

Jaar van uitgave: 1971 Jaar van uitgave: 2012 

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: ...17 april 2020............................................................ 
 
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?  

Een voorpoefje van een film met enkele spannende fragmenten voor het wekken van de 

aandacht.  

b.  Wat verwacht je als je de filmposter ziet?  

Iets over een jongen en meisje, die waarschijnlijk Koning en koningin worden van Katoren; Een 

verhaal dat zich afspeelt in steden en onherbergzame streken, waarin de toren van Katoren een 

belangrijke rol speelt en er feest is gezien het vuurwerk.  

          

 

Opdracht 2 
Tijdens het kijken naar de trailer 
 

a. Let goed op het hoofdpersonage Stach. Wat is zijn ‘probleem’? Stach wil koning worden en 

moet daarvoor een reis ondernemen. Om koning te worden moet hij opdrachten vervullen die 

de toekomst van Katoren bepalen. Hij wordt daarbij tegengewerkt door de overheid en krijgt 

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
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hulp vanuit het volk en de media. Tijdens zijn reis ontmoet hij een meisje, waarop hij verliefd 

wordt.  

 

b. Welk verhaal wordt volgens jou in deze trailer verteld? Het verhaal hoe je met moed en 

doorzettingsvermogen moeilijkheden kunt overwinnen om je doel te bereiken. Je krijgt het 

koningschap niet cadeau.  

c. Wat is het hoogtepunt van deze trailer? Overleeft hij de sprong van de toren? 

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

uit. 

Er is lang gekeken naar een waardige troonopvolger: die hebben ze gevonden in Stach. Kim is 

cynisch over zijn kans van slagen. Maar hij heeft zichzelf bewezen. Hij heeft de opdrachten 

volbracht. Het volk heeft zijn nieuwe koning, dankzij een belangrijke eigenschap: eerlijkheid en 

omkijken naar een ander. Een koning die mensen verbroedert, helpt en bij elkaar brengt, Dat is 

waarom hij koning wil worden. Koningsdag, koningsdag, is eigenlijk de dag dat dat wordt 

gevierd.  

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?  

 

Nee, de meeste mensen hebben de ellende aan zichzelf te danken. Ze zijn egoïstisch en zien alleen het 

eigenbelang. Ze hebben vooral oog voor hun welvaart en banen. Daarvoor nemen ze veel op de koop 

toe: milieuverontreiniging, herrie, een corrupte overheid en bureaucratie, een onprettige leefomgeving 

en weinig levensgenot en oorlogsdreiging. Ze luisteren niet naar elkaar en zetten zich niet actief in voor 

een oplossing. Ze stellen geen kritische vragen en ondergaan alles en staren zich blind op het 

probleem. Wanneer ze onderzoek hadden gedaan en naar elkaar hadden geluisterd, hadden ze net als 

Stach de oplossing op een presenteerblaadje aangereikt gekregen.  Een kwestie van nadenken en 

doortastend handelen. Een beetje van dit en een beetje van dat en vooral jezelf niet boven een ander 

stellen. Eendracht.  

 
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. 
 
Het boek start in een tijd van het griepseizoen, dus waarschijnlijk de herfst. Een onstuimige nacht, want 
het hagelt en het bliksemt. In die nacht sterft de Koning. Stach wordt geboren en de dag erna valt zijn 
vader van de toren en even later sterft zijn moeder aan de kraamkoorts. In de film zien we het ziekbed 
van de koning en wacht het volk op de afloop. Hij leeft daar nog, terwijl de tv verslag uitbrengt. Een 
vuurpijl is het teken dat de Koning is overleden, zoals de witte rook de nieuwe paus aankondigt.  We 
zien het volk met bloemen de laatste eer bewijzen aan de koning. Gervaas doet de ring af van de 
koning. Die ring komt in het boek niet voor. Stach groeit op bij zijn oom, waarvan hij in het boek alles 
mag; in de film zitten flashbacks van zijn jeugd en krijg je een indruk van hoe hij opgroeit. De oom  
stimuleert in het boek de onbevreesdheid van de jongen en neemt zelf het initiatief tot het koningschap 
van de jongen. In de film daarentegen vraagt hij zich af ‘wat moet er van jou worden’ en raadt hij Stach 
juist af om koning te willen worden.  
 

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
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In het boek moet hij 7 opdrachten vervullen voor het koningschap, in de film slechts vijf. De film start 
met de opdracht van de Tara’s, terwijl het boek begint met de opdracht van de vogels van Decibel. 
Keert Stach steeds terug naar zijn woonplaats, in de film maakt hij een queeste en reist van opdracht 
meteen door naar zijn volgende opdracht. De muziek : “Here I go again, we need a king.“ Dat houdt de 
vaart erin. De namen van de ministers spelen in het boek een belangrijke rol, zij staan ergens voor. In 
de film doet eigenlijk alleen de minister van beleid ertoe en ook nog deels als de vader van Kim; in het 
boek is zij de dochter van een burgemeester en ze valt meteen voor Stach. In de film speelt Kim geen 
bijrol, maar mede een van de hoofdrollen als journalist-spionne. Zo komt ze er ook achter tegen welke 
opdracht hij absoluut ‘nee’ zal zeggen, wat ze doorspeelt aan haar vader.  Naarmate ze Stach beter 
leert kennen, komt ze in gewetensnood en wil hem haar geheim onthullen. Echter steeds komt het hier 
niet van. En als hij erachter komt, wil hij niets meer met haar te maken hebben. Niets van een 
ruzieachtig iets tussen Kim en Stach in het boek. Daarin is enkel sprake van wat bakvisachtige 
uitwisselingen. 
 
In het boek komt Stach over als iemand die goed over een en ander nadenkt en met beide benen op de 
grond staat. In de film daarentegen is hij aanvankelijk eerder een avontuurlijk, naïef persoon. “Hoe voelt 
het om een held te zijn? “ “Ik kom voor de draak, ik wil koning worden’. Ook de muziek geeft het aan: 
“The game is on, there’s no way back”. Zo uitgesproken komt hij er in het boek niet voor uit. In de film 
ontwikkelt hij zich echter steeds meer naar een koningswaardige figuur, terwijl zijn karakter in het boek 
eigenlijk onveranderd steeds hetzelfde blijft. Via Janus krijgen we in de film ook een inkijkje in de 
werking van een corrupte overheid. Hierbij hangt de oorlogsdreiging steeds in de lucht en komt het ook 
tot een oorlog. Er is sprake van overheden en ministeries die mensen verbannen om hun denkbeelden.. 
In die zin zijn de ministers in het boek brave dienders. De Minister van Beleid is zo op zijn macht belust 
dat hij de kennis van zijn dochter als ultiem wapen inzet: Stach moet van de toren springen. Dat gaat in 
tegen alles wat iedereen, Kim incluis, inmiddels weet: Stach is het beste wat Katoren kan overkomen. 
Stach als koning…. 
 
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.    
Film: het verhaal speelt zich af rond de eeuwwisseling 2000. Film: Beelden van straaljagers. 
Uikemene: de kerken die zich steeds meer afsplitsen van elkaar. Opkomst van nieuwe media in 
de film: tablet, tom-tom op de achtergrond te horen (“Neem de derde afslag links”). Iedereen 
heeft in de film al een mobieltje en ontvangt daarop bijvoorbeeld een alarm over Stach als 
indringer en er zijn fora waarop mensen berichten plaatsen die razendsnel rondgaan en appjes 
naar elkaar onder het eten. 1999 komst Messenger en Hyves rond 2004. Beelden van 
opnames in een Bijlmerachtige omgeving met veel gekleurde mensen en een burgemeester die 
rondtoert op een scooter. Kleding. Multiculturele samenleving. Camera’s die alles filmen op 
straat en filmpjes maken met uitklapcameraatjes. Journalisten die blogjes typen, maar nog wel 
werken met voicerecorders. Hele discussie over een gezamenlijk kerklied, zoals vanaf eind 
jaren negentig steeds opgang heeft gemaakt (D66 nog in 1997 en twee jaar later de PvdA).  
 
Het boek speelt eerder eind jaren zestig met de afsplitsing van kerken (12 verschillende kerken 
tegenover vier in de film). De dreiging van de koude oorlog is achter de rug, maar nog steeds is 
er een wapenwedloop. De namen van de ministers passen ook meer in die tijd. Maar bij het 
aantreden als koning wordt gerefereerd aan nieuwe opdrachten die te maken hebben met de 
opkomst van nieuwe thema’s en problematieken, zoals: fake news (leugenbron), drugs / 
lachgas, wintertijd/zomertijd (op hol slaande klokken), hondenpoep en andere regels openbare 
orde, vrouwenhandel en prostitutie, …; 
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f. Het verhaal van het boek wordt grotendeels in chronologische volgorde verteld. Wat 
betekent chronologische volgorde? Precies de volgorde waarin de verhalen zich voordoen. 
In een rechte tijdlijn.  
 

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?  In het boek komen weinig flashbacks voor, maar ze 
zijn er wel:  In 1602 was er een legende  “Er was eens…..”, de start waarmee sprookjes vaak 
beginnen.  P. 162: 50 jaar geleden was er in Wiss een groep studenten; 30 jaar geleden was er 
een koning die een bezoek bracht aan Stellingwoude….. En wanneer de burgemeester op p. 
131 onthult wat haar 20 jaar geleden was overkomen: .Een voorbeeld van een flashforward; 
misschien word je nog wel eens koningin… In de film vertelt Gervaas over hoe 12 jaar geleden 
allerlei mensen van het strijdtoneel verdwenen. In de film kijken Stach en Kim terug op het 
actieve schrijversleven – alweer 15 jaar geleden - van Janus als hoofd redactie. “Hoe was dat 
vroeger?”, “U was hoofdredacteur…”  Ook kijk je mee terug op eerdere acties van Pantaar, die 
op camera zijn vastgelegd in de periode twee weken voor de komst van Stach.  En natuurlijk is 
er het terughalen door de burgemeester van de ontvoering van het dochtertje en de dood van 
haar man 23 jaar geleden. Ook zijn er in het begin van de film beelden over het opgroeien van 
Stach: voorlezen in bed, kaarsjes uitblazen, papieren vliegtuigje gooien. Bovendien begint de 
film in het midden van het boek met de opdracht bij de Tara’s. In het boek komt die opdracht 
pas veel later in de reeks voor.  
 

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?  In de film is de vertelde tijd achttien jaar: de film begint met de geboortedag van 
Stach en eindigt op zijn verjaardag: 18 jaar. Stach loopt met Gervaas naar het plein om een 
roos te leggen voor zijn vader. En als hij is geslaagd: “Het is prachtig op je verjaardag, alsof 
alles zo heeft moeten zijn”. 

 
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.  

 
 
 
Boek  Film  

1. Decibel: maak een einde aan het 
geschreeuw van vogels. 

 

Plaatsje in het N.O van Katoren. Nevelige oceaan; 
rotsachtige eilanden.  

Geen aparte opdracht. Zit verweven in Smook.  

Praatgrage burgemeester. Haastige mensen, die bijna 
altijd binnen zitten en niet kunnen zingen (luisteren 
niet naar elkaar: ze hebben letterlijk oorkleppen op-= 
variant op de uitdrukking: oogkleppen ophebben). 
Symbool: standbeeld van Gatsonius de Dove, de 
uitvinder van het hoorapparaat.   

Komt terug in het verboden volkslied van het 
Koninkrijk van Katoren.  
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Dat lukt door de vogels te leren steeds hoger te 
zingen, totdat hun stembanden knappen.  

 

Aanpak Stag:  
- Goed luisteren naar alle ideeën van iedereen; Een 

beetje van dit, een beetje van dat.  
- Inspelen op behoefte van partijen: bijvoorbeeld 

naam op apparatuur vermelden als tegenprestatie 
zoals nu in televisieprogramma’s van Klussen, 
Tuinen, …. 

- Mobiliseren van pers.  
- Moed der jeugdigheid: “17 jaar is de leeftijd dat je 

alle reuzen, draken en heksen aankunt.”  

De pers heeft een controlerende functie, in negatieve 
zin voor de autoritaire regimes. Positief in de zin dat ze 
dingen aan de kaak stelt (binnenrollende 
tankeninvasie laten zien) 

Ministerie van Democratie: luisteren naar elkaar; 
gekozen burgemeester.  

 

2. Wapenfelt: maak de granaatappelboom 
onschadelijk.  

Ook deze komt niet voor in de film.  

Ligt op 36 uur reizen met de trein van Wiss, in het 
uiterste ZW. Warm klimaat. Granaatappelboom 50 jaar 
geleden gemuteerd.  

 

Wapenwedloop: opslag van voorraad voor het geval er 
oorlog komt. Eigenlijk krankzinnig, maar niemand weet 
hoe het te stoppen.  
Tegenwoordig: protectionisme: Amerika - China 

Zoals ook in de huidige tijd weer veel aandacht is voor 
protectionisme. Denk aan Trump en zijn 
handelsembargo op staal eb handelsoorlog met China.   

Aanpak Stag:  
- Goed vragen hoe dingen tot stand komen. 

Doorvragen.  
- (Een fictief) Iemand tijdelijk als baas aanstellen 

om de schuld op af te schuiven.  
Ook nu: complottheorie, geloven de mensen wel.  

- List: er iets anders instoppen.  

Wapenfeldt zit verwerkt in Smook: de draak verslaan 
betekent de redding van de inwoners van Smook., 
maar geeft de ministers vrij baan voor een oorlog met 
Eltoren. De machtswellust van de ministers is er nog 
steeds in de wereld gezien alle machtsconflicten die er 
zijn. In de film zijn het ronduit dictators.  

Ministerie: van Verdediging en Ontwapening.   

3. De draak van Smook: versla de draak In de film de 3e opdracht en gecombineerd met 
Eltoren. 

Moerassige binnenland van Katoren.   

Iedereen is miljonair. Veel luxe. Veel bureaucratie: 
belet vragen, passende kledij.  

Song op de achtergrond: 
Here I go again. 
We need a King.  

Veel luchtverontreiniging. Auto’s stoten rookwolken uit, 
dan gaan ze sneller en minder lang in de stank… 
Mensen gaan vroeg dood door de stank. Iedereen 
werkt altijd. Werkdagen van 16 uur. Vies water uit de 
kraan, veel aandoeningen en veel roken om stank te 
overtreffen.  

Versperring, prikkeldraad, hek om de draak tegen te 
houden. In het boek een andere schets van de 
omgeving. Afvallandschap. Veel dumpingen van vaten 
(olie / kernafval). Helm met perslucht en beschermend 
pak nodig. Achter het hek blijven. Betreden op gevaar 
voor eigen leven. Denk aan de stikstofdiscussie en 
klimaatdiscussie die ook nu hoogst actueel zijn.  

Welvaart boven alles. 
Zoals nu tijdens COVID-19 de kop opsteekt: afwegen 
belang volksgezondheid tegenover economie.  

 

Aanpak Stag: 
- Mensen verleiden met toekomstbeeld; 

Dennengeur, zon, bloemen, .. 
- Draak vullen met gevulde vogels. Inspelen op 

gewoonten van de vijand.  

Introductie van Janus: ex-journalist, verbanneling = 
aan banden leggen van de persvrijheid. Janus komt in 
het boek als personage niet voor. Hij verdenkt Kim, 
‘aan wiens kant sta je eigenlijk’? (spanningselement) 
Hij spreekt haar daarop aan. Toch geeft hij haar wel 
interviewlessen. (Dat is pas echte journalistiek in zijn 
ogen) Hij geeft haar als advies: heb oog voor het 
belang van small talk. Je wint meer wanneer je werkt 
aan de relatie om je doel te bereiken.  In de film lopen 
er twee verhaallijnen: die van het koningschap en die 
van de relatie tussen Kim en Stach.  
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Ministerie: van Schone Lucht en Zuiver Water.   

4. Schuivende kerken van Uikemene Dit is de 2e opdracht in de film.  

Noorden van Katoren. Uitgestrekte gemeente, 
Lommerrijk.  

Burgerlijk ”Let maar niet op de rommel, dan hadden 
we opgeruimd”, terwijl het een teringbende binnen is.  

12 kerken. Gelovig, grote gezinnen.  4 kerken. (ontkerkelijking is al flink doorgezet) 

In ieder geloof zit iets onverzettelijks, iets 
onbarmhartigs. Kerken kunnen alleen zichzelf 
tegenhouden. Ideaal van één grote kerk.  

Allemaal schermen om de boel in de gaten te houden. 
Kerken worden als een boot bestuurd. Oeverloze 
discussies, altijd wel iets om van mening te verschillen 
en niet bij elkaar te komen.   

Aanpak Stach:  
- Soms moet je iets heel grondig laten vastlopen, 

voor je iets nieuws kunt beginnen. Alleen dan zijn 
mensen bereid om over partijbelangen heen te 
stappen en naar het gezamenlijke belang te 
kijken. Eendracht weegt dan zwaarder. .  

- Van zichzelf denken mensen dat ze goed bezig 
zijn. Het is de ander die moet bewegen. Soms zijn 
kunstgrepen nodig; de kunst is mensen te sturen, 
zonder dat ze dat meteen zelf in de gaten hebben. 

In feite is de geloofsdialoog ook nu nog steeds 
actueel. Denk maar aan het vraagstuk van rondom de 
extremiteiten rondom de islam en de onrust die er in 
de wereld is in naam van godsdiensten.  
Dus er zijn nog steeds ideologische overeenkomsten 
en ook verschillen. Denk aan de bankencrisis, de 
bonussen voor grootindustriëlen, religieuze oorlogen, 
het milieu, de farmaceutische industrie.  

Ministerie van  Kerk, Cultuur en Maatschappij.   

Van de Aloysiustoren springen Dit is in de film de 5e opdracht. 
In de film zegt ie al vrij vroeg dat dit een opdracht is 
die die niet zal doen: dat blijft dus in de lucht hangen: 
gaat er een dergelijke opdracht komen? En ja hoor: 
natuurlijk is dat zijn laatste opdracht.  

In Wiss zelf. Soldaten weigeren op het eind gehoor te geven aan 
het bevel.  

Snelheid van bekendmaking via de media.  Kim stuurt naar alle plaatsen berichtjes (in het boek 
schrijft Stach nog brieven). Hier hebben Gervaas en 
Kim alles geregeld; in het boek zijn het de media die 
oproepen tot het komen met kussens.  

Aanpak Stach: geen. Hij vindt het een zinloze daad en 
wil met nutteloze daden geen koning worden.  
(Zelf vertrouwt hij ook niet zo op de kracht van de 
nieuwe media) 

Stach geeft aan dat hij het een spannende opgave 
vindt. Aanvankelijk wil hij niet. Dit is zelfmoord. Maar 
ja, een echte koning heeft alles over voor zijn volk. De 
burger moet de overheid kunnen vertrouwen.  

Wie goed doet, goed ontmoet. 
De mensen laten door hun hulp en steun zien dat ze 
willen dat hij koning wordt.  

Troepen komen om de menigte uit elkaar te slaan. 
Menigte laat zich niet boeien en scandeert: Koning 
Stach.  Iedereen zingt het oude volkslied. De overheid 
raakt de grip op de pers kwijt.  

5. Afzette-Rije: maak een einde aan de 
knobbelneuzen.  

Dit is in de film de 1e opdracht.  
 

Sjofel stadje. Tegenover het luxe Smook.  Je ziet de burgemeester tussen de mensen in het 
café. Geen gemeentehuis.  

Goedgelovigheid van mensen. Je laten intimideren 
door uiterlijk en gedrag van anderen.  Placebo effect: 
willen geloven dat iets werkt. Wereld is één grote 
poppenkast.  

 

Aanpak Stag:  
- Undercover-actie. Bedrijfsinfiltratie. 
- Hij heeft zich niet echt voorbereid. Zo weet hij niet 

eens dat ze er een andere taal spreken… 

Camera’s die alles filmen. Bodyquards met 
zonnebrillen en oortjes. Uitsmijters. Veel politie op 
straat. Veel mobieltjes. Een achtervolging door de 
Tara’s.  

Aanklagen: veelvuldig weggooien van medicijnen . 
Hoge kosten gezondheidszorg. Is ook iets van deze 
tijd.  
Mensen betalen per woord: ook nu worden 
witteboordenberoepen veel beter betaald Een grote 
laag van have nots en een kleine laag van superrijken.  

Lange rijen voor kassá. Geld verdienen over de rug 
van kwetsbare mensen.  
Ook nu speelt de prijs van medicijnen een grote rol. 
HIV-remmers komen bijvoorbeeld mondjesmaat 
beschikbaar voor arme gebieden zoals Afrika. Ook in 
Nederland worden veel medicijnen weggegooid.  

Ministerie van Volksgezondheid.   
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6. Ekilibrië: vernietig de onaantastbare 
Pantaar.  

Dit is in de film de 4e opdracht.  

Gezellig, welvarend, korte arbeidstijden: ogenschijnlijk 
alles goed voor elkaar. Mensen benoemen de 
problemen niet, kijken ervan weg en dekken ze af.  

Burgemeester heeft zijn hulp niet ingeroepen. En wil 
eigenlijk geen gebruikmaken van zijn diensten.  

Aanpak Stach: 
- Niet blindstaren op het probleem.  
- Geloven in oplossingen. 
- Onderzoeken van patronen. 
- Praten met ervaringsdeskundigen. . 

Song op de achtergrond: 
He find himself in the train again. 
He needs someone to lean on. 
I’m doing the best I can to stay true. 
These emotions I cannot bear. 
I’m just a simple man.  

Soms moet je een persoonlijk offer brengen voor een 
collectief belang.  
Je ziet vormen van dat denken bij COVID-19: ouderen 
zeggen: ik offer mijn plaats op de ic met liefde op voor 
het geluk en leven van mijn kleinkinderen.  

Onderschatting van de situatie aanvankelijk: “Het zal 
wel loslopen met die oorlog.” 

7. Stellingwoude: beklim de stenen stoel.  Deze opdracht zit ook niet in de film.  

Een gehucht op  7 km van Wiss waar alleen ouderen 
wonen. Trek van jongeren naar de steden. Bijna geen 
voorzieningen meer aanwezig.  

 

Aanpak Stach:  
- Hulptroepen inschakelen is ook een kracht.  

 

Ministerie Hulp aan achtergeblevenen 
(Ontwikkelingenshulp) 

 

 

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?  

De pers is op sensatie belust. Pers is belust op kleine onwaarheden en vergroot die uit, maar 
nemen het zelf niet altijd zo nauw met de waarheid. Dus wat dat betreft is er niet veel 
veranderd. En net als Stach de media inschakelt en ze zelf opbelt om zijn plan wereldkundig te 
maken, zo gebeurt dat ook nu nog. Lekken naar de pers. Denk ook aan rubrieken als Opt 1, 
Nieuwsuur  en Jinek. Daar laten mensen zich ook uitnodigen aan tafel.  En net zoals de 
ministers nerveus frummelen met de kranten, zo worden ook nu partijen nerveus van de 
uitwerking van de media. Bang dat het stemmen kost of dat de kranten de richting van beleid 
beïnvloeden. Of partijen zijn uit op een lovende pers. En bij erg belangrijk nieuws is er soms 
verslaggeving van uur tot uur. Denk alle berichtgeving op alle zenders en in alle media over 
COVID-19. 

De kracht van social media: de snelheid van rondgaan van berichten; het veranderen van de 
inhoud met het doorgeven van het nieuws. Complottheorieën steken daarin ook de kop op. Er is 
een hausse aan fake news. Blinde vlekken: iedereen leeft in zijn eigen filter bubble: dat 
betekent dat de meeste mensen alleen lezen wat in de eigen kringen gangbaar is. Algoritmen 
bepalen meer en meer welke boodschappen je voorgeschoteld krijgt.  

b. Wat is de functie van de rook in Smook. Smook: speaking name van de plaats. 
Personificatie van het begrip milieuverontreiniging. Wat is de functie van het grote 
televisiescherm in de film bij de sprong door Stach vanaf de Aloïsiustoren?  Het raam van 
de wereld. Iedereen, waar dan ook, kan meekijken. Aan de ene kant sensatietelevisie, maar 
ook transparantie: niks kan verborgen blijven en daarmee is het enerzijds een democratisch 
medium en anderzijds een medium dat juist ook totalitaire regimes dient, wanneer de overheid 
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er het monopolie op heeft.  De tv commentaren nemen ook de functie over van de alwetende 
verteller, die vertelt wat er in de hoofden van alle personages omgaat.  
 

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?) 
Als dochter van de Minister van Beleid speelt ze aanvankelijk een dubbelrol. Ze moet proberen 
te achterhalen wat zijn aanpak is en dat doorgeven aan haar vader. De kijker weet dat, maar 
Stach niet. Ze wil het hem wel steeds zeggen, maar krijgt er steeds de kans niet toe. Dan wordt 
ze voor de keuze gezet: haar vader blijven gehoorzamen of de kant kiezen van Stach,. Wat 
gaat ze doen?  
De handgeschreven brief moet tegenwicht bieden aan onpersoonlijke media;  

 
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? Aan het einde van het boek accepteren de ministers 
zondermeer een post, waarbij ze geen minister meer zijn en het land dienen als een soort van 
vlijtige loyale beleidsmedewerkers. Dat lijkt niet echt geloofswaardig. In de film keren de 
ministers zich van Stach af. Onduidelijk is hoe het hen verder vergaat.  

 
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.  
 
 
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. 

 
a. 1.Vuurwerkverbod; 2.Gekozen burgemeester./ vrouwelijke burgemeester (de eerste in 

Nederland was in 1966, maar zeker geen gemeengoed). 3.Koning worden door een aantal 
opdrachten uit te voeren (dat is in Nederland en de meeste andere koninkrijken via 
troonopvolging bepaald)..  4.In die tijd krijgt iedereen al alarms op zijn telefoon. 5.Hekwerk dat 
een heel gebied moet afschermen. Auto’s die zich aan rails voortbewegen. 6. De rivier van 
afval. 

b. 1. Het vuurwerkverbod zit eraan te komen; met name voor consumenten. 2. Inmiddels worden 
alle burgenmeesters gekozen, maar nog steeds is het aantal vrouwen in de politiek laag. 3.. Het 
is nu heel gebruikelijk om alerts uit te zetten bij bepaalde situaties. 4. Ook nu is er weer sprake 
van het plaatsen van hekken en muren om gebieden af te schermen. 5. Infrastructuur van 
monorails. 6. Plastic soep is realiteit.  
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c. Zelfrijdende auto’s. De zon als energiebron; alle daken en woestijnen die als één groot 
zonnepaneel functioneren. 

d.  
 
 
 
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. 
 
 
 

Met zijn oprechte en emotionele pleidooi in De Wereld Draait Door, wist Jan Terlouw miljoenen mensen 
in hun hart te raken. Zijn oproep tot een leefbare wereld, waarin wij zorgen voor de aarde en vertrouwen 
hebben in elkaar, heeft veel in de samenleving losgemaakt. Kennelijk heeft hij iets onder woorden 
gebracht waar velen van ons naar verlangen. Zoals Stach zelf op een gegeven moment aangeeft, ligt 
een oplossing soms zo voor de hand dat je er, als je er te nauw bij betrokken bent, zo maar overheen 
kijkt. 

                                                      
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
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Terlouw laat zien dat de opdrachten die Stach moest vervullen in het boek te vertalen zijn naar situaties 
in de huidige maatschappij. Terlouw brengt o.a. de volgende zaken onder de aandacht: het gebrek aan 
vertrouwen in de samenleving en de politiek, de individualisering en de gevolgen daarvan voor de 
samenleving (hebben we elkaar uiteindelijk niet meer nodig?), de klimaatproblematiek en het 
toenemend kapitalisme en materialisme. Alles draait om geld. We kijken veelal weg voor de (grote) 
problemen. 
 
Terlouw is van mening dat de belangrijkste zaken in de samenleving worden gevormd door het 
vertrouwen. Vertrouwen in elkaar. Vertrouwen in de politiek.  
 
Terlouw is geen voorstander van de vrije markt. Zie het verhaal over de Tara’s. Er zijn mensen die 
denken dat een vrije markt dé oplossing is. Maar in de vrije markt heerst de wet van de jungle en 
winnen de sterkste mensen. Die nemen vervolgens de macht in handen en spelen de baas. Mensen 
wantrouwen elkaar in steeds grotere mate. Maar ook de politiek vertrouwt de mensen niet meer. Als 
gevolg van groot gebrek aan vertrouwen in de politiek werd op Donald Trump gestemd. De reden is 
voornamelijk omdat men van mening is dat de andere partij ook niet te vertrouwen is. Men kiest dan 
voor de minst slechte partij. Ook de Brexit is veroorzaakt door een gebrek aan vertrouwen in de 
politieke leiders. Nu hebben we te maken met een steeds grotere kloof tussen arm en rijk. Terlouw geeft 
daarom aan de politici de boodschap dat ze integer en onkreukbaar moeten zijn en het vertrouwen 
moeten herstellen. Toch, kijk om je heen en je ziet ook juist een breed gedragen anti-geluid, anti-
immigratie, anti-klimaatmaatregelen, anti-gevestigde politieke partijen. 
 
Terlouiw ziet dat we ook nu de natuur naar onze hand willen zetten. De plastic soep die in de oceanen 
drijft is een voorbeeld van hoe slecht we omgaan met het milieu. We kappen de oerwouden en vele 
diersoorten worden met uitsterving bedreigd of zijn zelfs al uitgestorven. Je merkt het ook. Tachtig 
procent van de insecten en dertig soorten bijen zijn verdwenen! Industrieën lozen vrijelijk giffen in de 
natuur. Hoe moet de landbouw zo duurzaam worden? Want de macht ligt bij de grote 
inkooporganisaties. Zij bepalen dat boeren voor lage prijzen moeten leveren. Als dat niet lukt? Dan 
gaan ze maar meer dieren houden of meer gif op het land strooien. De temperatuur van het water en de 
atmosfeer aan het stijgen was. Heel weinig, hoor. Een tiende graad. Maar toch.  
Terlouw heeft geloof in dat we als we ons inzetten de problemen het hoofd kunnen bieden. Steeds weer 
moedigt hij mensen aan om op een positieve manier te kijken naar de uitdagingen waar we nu voor 
staan. “We moeten ophouden met het verbranden van olie, gas en kolen. Er is een overvloed aan 
energie in de wereld, namelijk zonne-energie. Van alle zonne-energie gaat 98 procent zo weer het 
heelal in. Waarom niet de Sahara als Europa’s grootste energiebron gebruiken? De oplossingen om 
CO2 te beperken zijn er al. Elektrisch rijden, rijden op waterstofgas. In een eeuw tijd hebben wij in een 
razendsnel tempo technische innovaties gerealiseerd. 
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We moeten de natuur weer behandelen als betrokken vrienden en niet als uitbuiter. En 
ontwikkelingslanden kunnen een duurzame groei niet voor elkaar krijgen zonder onze hulp. Dat vraagt 
om leiderschap, om personen met de eigenschappen van Stach: Een goede leider heeft vier 
eigenschappen: visie: waar gaan we naar toe; empathie: vooral in deze huidige tijd: aandacht en zorg 
voor de ander; zelfvertrouwen: sta waar je voor staat en wees duidelijk; charisma: haal de inspiratie uit 
jezelf en weet hoe je dit vanuit je eigen kracht kunt vertalen wat mensen voelen, wat uitgedragen moet 
worden. Het is wel duidelijk wat Jan Terlouw wil zeggen: we hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn of te 
geloven, als we maar in harmonie kunnen samenleven.  

Het is een basisprobleem van leiders wanneer ze niet kunnen luisteren, Doe als Stach en hoor wat 
iemand probeert te zeggen. Heb een sterk vertrouwen in de kracht van mensen. Mensen vinden het ook 
fijn. Ze dóen het gewoon voor je als je ze vertrouwt. Hij laat zien dat aan deze onderwerpen meer 
kanten zitten, dat je problemen van alle kanten moet bekijken voor je een beslissing neemt. Stel niet uit 
tot morgen wat je vandaag kunt doen. En überhaupt: DOE IETS! Pas dan maak je het verschil.. Vroeger 
kwam het een enkele keer voor dat een probleem een mondiaal karakter had. De Spaanse Griep in 
1919, bijvoorbeeld, maar meestal bleven problemen lokaal of nationaal. Nu zijn in een hele korte tijd 
bijna álle problemen mondiaal geworden, zoals het klimaatprobleem, terwijl de politiek lokaal is 
gebleven. Dat heeft veel met de economie te maken. De mindset moet dus anders 
 

 
 
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  
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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. 
 
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  


