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DEEL I 

Inleiding 

Met dit scriptieonderzoek beëindig ik mijn opleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de 

Open Universiteit Nederland. Binnen het facultaire onderzoeksthema ‘De literaire tekst: 

adaptatie en toe-eigening’ heb ik gekozen voor het subthema ‘Bewerkingen van literaire 

teksten’. In de loop der jaren zijn talloze literaire werken bewerkt, zeg maar geadapteerd, tot 

theaterstuk, tv-serie en/of film. Zo ook een aantal jeugdromans van de Nederlandse auteur, 

(ex) kernfysicus en (ex) politicus Jan Terlouw (geb. 1931).1 Deze prominente duizendpoot 

heeft zich sedert decennia een voorname positie weten te verwerven binnen het 

Nederlandstalige (jeugd)literaire landschap. Vooral zijn jeugdroman Koning van Katoren 

(1971), bekroond met een Gouden Griffel, is in het collectieve geheugen gegrift. Het is dan ook 

deze roman die samen met de verfilming ervan het onderwerp uitmaakt van deze scriptie. De 

verfilming van Koning van Katoren onder regie van filmmaker Ben Sombogaart, verscheen 

voor het eerst op het witte doek in 2012.  

Bij mijn keuze voor Koning van Katoren speelt naast mijn belangstelling voor jeugdliteratuur 

en film ook nostalgie een rol. Net als zoveel andere tieners uit Nederland én België kwam ik in 

de vroege jaren zeventig als Belgische tiener via de schoolbibliotheek in contact met Terlouws 

verhalen. En net als bij al deze jonge lezers hebben zijn verhalen op mij een diepe indruk 

gemaakt. Ze maken deel uit van dierbare jeugdherinneringen. Ik beschouw het dan ook als 

een voorrecht om bovenvermeld boek en de verfilming ervan in samenhang met het begrip 

adaptatie en de ontwikkelingen binnen de Nederlandse jeugdfilm tot onderzoeksthema van 

deze scriptie te maken.  

  

 
1 Naast Koning van Katoren (1971) werden eveneens Terlouws romans Oorlogswinter (1972) en Briefgeheim 
(1973) bewerkt tot film en/of televisieserie. Van Oorlogswinter verscheen er onder regie van Aart Staartjes in 
1975 een dertiendelige televisieserie, nadien verscheen er in 2008 onder regie van Martin Koolhoven een film 
van het gelijknamige boek. In 1983 verscheen er een zevendelige televisieserie gebaseerd op de jeugdroman 
Briefgeheim. In 2012 verscheen er vervolgens een filmbewerking van Briefgeheim onder regie van Simone van 
Dusseldorp. Daarnaast werden er een aantal boeken van Terlouw eveneens bewerkt tot hoorspelen, musicals en 
toneelstukken. Zie: Joep Boerboom, Jan Terlouw, jeugdboekenheld op het Binnenhof (Amsterdam 2016) 70-72. 
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Adaptatie 

Binnen een onderzoek naar filmbewerkingen van romans neemt het begrip adaptatie een 

belangrijke plaats in. Het vormt de schakel tussen het medium roman en het medium film. 

Daarom worden er in deze paragraaf enkele belangrijke aspecten rondom adaptatie 

behandeld waardoor deze scriptie meteen ook in zijn bredere context geplaatst wordt. 

Adaptatie is een synoniem voor ‘bewerking’, in het kader van deze scriptie de bewerking van 

een ‘tekst’ in een bepaald medium (roman) naar een ‘tekst’ in een ander medium (film). 

Adapteren kent een lange geschiedenis. De Canadese literatuurcriticus Linda Hutcheon wees 

erop dat onder meer William Shakespeare (1564-1616), Jean Racine (1639-1699) en Johann 

Wolfgang von Goethe (1749-1832) reeds lang geleden hun literair werk herwerkten voor 

toneel. Dit in navolging van voorgangers zoals bijvoorbeeld de oud-Griekse tragediedichter 

Aeschylus (ca 525 v.Chr. - 456 v.Chr.).2 Daarnaast beperkte het adapteren zich niet enkel tot 

het bewerken van ‘literaire’ teksten. Reeds in het Victoriaanse tijdperk (1837-1901) was het 

de gewoonte om zo ongeveer alles te bewerken en dit in talloze creaties vorm te geven. Zowel 

gedichten, romans, theaterstukken, schilderijen, liederen, dansen en zelfs tableaux vivants 

werden voortdurend herwerkt van het ene medium naar het andere aldus Hutcheon. Ook stelt 

ze dat wij, postmodernen, deze gewoonte hebben overgenomen maar hiervoor veel meer 

materiaal ter beschikking hebben. Denk maar aan film, televisie, radio en de verscheiden 

media evenals themaparken, historische opvoeringen en virtual reality experimenten.3 Hieruit 

blijkt de alomtegenwoordigheid en verscheidenheid van adaptaties. Zelfs films met het proces 

van adaptatie als thema, werden geproduceerd. Voorbeelden hiervan zijn Spike Jonze’s 

Adaptation4 en Terry Gilliam’s Lost in La Mancha5. Ook televisieseries zoals de elfdelige BRAVO 

 
2 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation (Londen/New York 2013) 2. 
3 Ibidem, xiii. 
4 Adaptation van Spike Jonze is een film die niet alleen een adaptatie is, i.c. een herwerking van Susan Orlean’s 
roman The Orchid Thief, maar eveneens een film die over adaptatie gaat. Vandaar ook de titel Adaptation. In 
feite wordt er in Jonze’s adaptatie minder aandacht besteed aan de verhaallijn en de gebeurtenissen uit het 
boek, dan aan de moeilijkheden die het hoofdpersonage Charlie Kaufmann (gespeeld door Nicolas Cage) 
ondervindt bij zijn pogingen een scenario te schrijven. Zie: Robert Stam, ‘Introduction: The Theory and Practice 
of Adaptation’, in: Robert Stam & Alessandra Raengo (ed.), Literature and Film. A Guide to the Theory and Practice 
of Film Adaptation (Oxford 2005) 1-3. 
5 Terry Gilliam’s Lost in La Mancha is een documentaire film over de moeilijkheden die de maker ondervond bij 
zijn poging Miguel de Cervantes Don Quichote te verfilmen. De film zelf kwam uiteindelijk nooit tot stand. Zie: 
https://www.kutfilm.be/recensie/lost-la-mancha. 
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documentaire Page to Screen6 onderzochten de aard van het adapteren, hetgeen toch blijk 

geeft van een bepaald niveau van zelfbewustzijn rondom adaptaties en de aanvaarding ervan, 

aldus nog Hutcheon.7  

Adaptaties zijn dan ook niet vreemd aan het academische debat. Dit wordt in grote lijnen 

beheerst door twee vragen. Ten eerste de vraag of er een hiërarchie bestaat tussen de 

(literaire) brontekst en de adaptatie, ten tweede in hoeverre een adaptatie getrouw moet 

en/of kan zijn aan zijn brontekst. Alhoewel deze thema’s niet tot de kern van mijn 

scriptieonderzoek onderzoek behoren kunnen ze omwille van een beter begrip niet 

veronachtzaamd worden. Daarom zal ik er hier beknopt op ingaan aan de hand van de 

opvattingen van George Bluestone, Brian McFarlane, Linda Hutcheon en vooral Robert Stam. 

 

  

 
6 Page to Screen is een Amerikaanse documentaire reeks gepresenteerd door Peter Gallagher. De elfdelige serie 
ging op 28 oktober 2002 in première op de Amerikaanse Tv-zender BRAVO. De serie verkent het proces van het 
vertalen van romans in films. Zie: https://www.themoviedb.org/tv/21690-page-to-screen. 
7 Hutcheon, A Theory of Adaptation, 2. 
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(Vermeende) hiërarchie tussen (literaire) brontekst en adaptatie 

Het idee dat de literaire brontekst ‘beter’ is en zich hiërarchisch op een hoger niveau bevindt 

dan de filmadaptatie gaat ver terug in de tijd. Zo zien we dat toen George Bluestone, bekend 

als de pionier van de wetenschappelijke adaptatietheorie, in 1957 zijn boek Novels into Film 

publiceerde, er nog steeds een sterk gevoel van hiërarchie bestond. Binnen die hiërarchische 

opvatting werd de oudere, nobele schrijfkunst als ver verheven gezien boven de nieuwe 

populistische film. Een aspect dat daar volgens Bluestone een grote rol in speelde is de grotere 

complexiteit van de roman en dit omwille van zijn langere geschiedenis en verfijnder 

methodes.8 

In Novels into Film ging hij op zoek naar overeenkomsten tussen de romantekst en de 

filmtekst. Deze zoektocht, aan de hand van een zestal case-studies, leidde Bluestone tot de 

conclusie dat er weliswaar overeenkomsten bestaan tussen de onderscheiden media, maar 

dat deze zich toch vooral kenmerken door hun verschillen. Daardoor behoren zowel boek als 

film tot verschillende artistieke ‘geslachten’. Hij concludeert dan ook dat:  

 An art whose limits depend on a moving image, mass audience, and industrial production 

is bound to differ from an art whose limits depend on language, a limited audience and 

individual creation. In short, the filmed novel, despite certain resemblances, will 

inevitably become a different artistic entity from the novel on which it is based.9 

Ondanks het feit dat Bluestone de talrijke verschillen tussen literatuur en film (h)erkende 

beoordeelde hij toch de adaptatie (i.c. verfilming) naar de mate waarin deze ‘trouw’ was aan 

haar bron en baseerde hij daarop zijn beoordeling. 

Linda Hutcheon stelt in A Theory of Adaptation vast dat geadapteerde teksten ook nu nog 

vaak denigrerend behandeld worden ten opzichte van de originele tekst. Zowel in de vorm 

van een videospel als een musical wordt een adaptatie hoogstwaarschijnlijk als 

minderwaardig en ondergeschikt onthaald.10 Ten onrechte vole’s Hutcheon. Immers: ‘[…]to 

be second is no to be secondary or inferior; likewise, to be first is not to be originary or 

 
8 George Bluestone, Novels into Film (Baltimore 1957) 7. 
9  Bluestone, Novels into Film, 64. 
10 Hutcheon, A Theory of Adaptation, xiv. 
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authorative.’11 Hutcheon vindt het dan ook een uitdaging dit critical abuse uit de weg te 

ruimen.12  

Ook Robert Stam verzet zich tegen dit hiërarchische denken en de bijhorende standaard 

retoriek. Die is volgens hem gekenmerkt door een discours van louter verlies en negeert zo 

wat er gewonnen wordt bij de adaptatie. Harde bewoordingen zoals ‘ontrouw’, ‘verraad’, 

‘bastaardisatie’ en ‘ontheiliging’ worden daarbij niet geschuwd, aldus Stam.13 Hij stelt zich dan 

ook tot doel om de opvatting die op subtiele wijze de ondergeschikte status van de adaptatie 

ten opzichte van de brontekst bewerkstelligt, te deconstrueren. Volgens Stam zijn het vooral 

een aantal diepgewortelde vooroordelen die het intuïtieve gevoel van inferioriteit van de 

adaptatie ten opzichte van literatuur tot stand brengen. 

Als eerste noemt Stam anteriority and seniority: de aanname dat oudere kunsten beter zijn 

dan jongere kunstvormen. Door wat Marshal McLuhan rear view mirror noemt, zouden 

kunsten hun prestige verwerven doorheen het tijdsverloop. Binnen deze logica is de 

‘eerbiedwaardige’ kunst van de literatuur inherent superieur tegenover de jongere kunst van 

het film maken, die op zichzelf weer superieur is ten opzichte van de kunst van het televisie 

maken, enzovoort.14 

Een tweede reden die aan de basis ligt van de vermeende inferioriteit van adaptaties noemt 

Stam dichotomous thinking. Deze manier van denken gaat uit van het idee dat er een bittere 

rivaliteit bestaat tussen literatuur en film. Volgens een oud verhaal zitten de schrijver en de 

filmmaker samen in een boot en willen ze elkaar overboord gooien. De relatie tussen roman 

en film blijkt een Darwiniaanse strijd op leven en dood, meer dan een gemeenschappelijke 

dialoog die wederzijds voordeel en kruisbestuiving zou opleveren.15 

Een derde reden voor afwijzing is iconophobia. Dit is het diepgewortelde culturele 

vooroordeel tegen visuele kunsten dat te traceren is tot het joods-islamitisch-protestants 

verbod op ‘gesneden’ beelden, zelfs tot de (neo)platoonse denigratie van ‘de zichtbare 

wereld’. Hedendaagse theoretici die zich vijandig opstellen tegenover de film bedienen zich 

vaak van de platoonse afwijzing die beeldende kunsten beschouwt als kunst die de illusie 

voedt en lagere passies oproept. Film en andere visuele media worden zo gekenmerkt als een 

 
11 Ibidem, xv. 
12 Ibidem, xiii-xv. 
13 Stam, Introduction: The Theory and Practice of Adaptation, 3-4. 
14 Ibidem, 4. 
15 Ibidem, 4. 
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bedreiging van de symbolische orde waarin de status van de literatuur en de gewijde kunsten 

zullen eroderen.16 

Een vierde reden is volgens Stam logophilia. Dit is de voorliefde voor het woord, een typisch 

verschijnsel in culturen die geworteld zijn in het heilige woord, de Heilige Schrift en bij 

uitbreiding het boek.17 

Een vijfde oorzaak vindt Stam in de anti-corporeality. Dit begrip staat voor anti-lijfelijkheid, 

een afkeer voor de ‘belichaming’ van de filmische tekst. In deze visie zou de filmkunst door 

zijn onontkoombare materialiteit, zijn vleesgeworden personages, zijn tastbare voorwerpen 

en omgeving een negatieve invloed uitoefenen op het menselijk zenuwstelsel. Daarentegen 

wordt literatuur gezien als een kunst die zich op een hoger, cerebraal, het lichaam 

overstijgend niveau bevindt.18 

Als zesde vooroordeel wordt the myth of facility genoemd. Dit is de misplaatste opvatting 

dat films eenvoudiger te maken en te consumeren zijn dan literatuur. Achterliggend idee is 

dat het kijken naar films weinig of geen intellectuele inspanning vereist. Men negeert dan 

echter de inspanningen en het talent die nodig zijn om een film te maken, ook aan de 

receptiezijde. Denk maar aan visuele ontcijfering, narratieve gevolgtrekking en mentale 

constructie, onmisbaar om een film te bekijken en te begrijpen.19 

Een zevende reden voor afwijzing van adaptatie is class prejudice. Film wordt daarbij gezien 

als een kunstuiting voor de lagere klasse, de massa. Literatuur daarentegen is een kunstvorm 

voor de ‘geletterde mens’. Adaptaties worden beschouwd als versimpelde versies van hun 

literaire bron, ontworpen voor een publiek dat een tekort heeft aan hetgeen Pierre Bourdieu 

‘cultureel kapitaal’ noemt.20 

Tenslotte is er parasitism: adaptaties worden gezien als parasitair, ze graven zich in de 

brontekst in en zuigen al het leven eruit.21 

 

 
16 Ibidem, 5. 
17 Ibidem, 6. 
18 Ibidem, 6 
19 Ibidem, 7. 
20 Ibidem, 7. 
21 Ibidem, 7-8. 
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Ondermijning van de hiërarchie: adaptatie evenwaardig aan de brontekst 

Om zijn stelling te bekrachtigen dat de adaptatie niet ondergeschikt is aan het origineel 

verwijst Stam zowel naar een aantal structuralistische en post-structuralistische theoretische 

ontwikkelingen als naar de ontwikkeling van vakgebieden zoals Cultural Studies en 

narratologie.22  

Stam wijst erop dat structuralistische semiotici tijdens de jaren zestig en zeventig van de 

twintigste eeuw alle betekenisgevende praktijken als gelijkwaardige ‘tekensystemen’ zagen. 

Die gelijkwaardige ‘tekensystemen’ verdienden volgens deze semiotici allemaal dezelfde 

rigoureuze behandeling als literaire teksten. Het was hun manier om de hiërarchie tussen 

roman en film weg te werken.23 

Ook de theorie betreffende intertekstualiteit van Kristeva en die van transtekstualiteit van 

Barthes ondergroeven volgens Stam het hiërarchische denken inzake brontekst (i.c. roman) 

en adaptatie (i.c. film). In beide theorieën wordt de eindeloze infiltratie van teksten door 

teksten benadrukt, waardoor de idee van de brontekst als enige bron ernstig wordt 

ondermijnd en ontdaan van zijn aura. 24 

Door Barthes’ gelijkschakeling in hiërarchie van literaire kritiek en literatuur verdween 

eveneens de hiërarchie tussen literaire brontekst en adaptatie. Adaptatie werd in deze 

context nu immers gezien als een vorm van kritiek of lezing van de roman, niet meer 

onderschikt of parasitair ten opzichte van de literaire bron.25  

Volgens Stam ontmantelde ook het Derrideaans decontructivisme de tweeledigheid tussen 

origineel en kopie. Vanuit Derrideaans perspectief druist het prestige van de brontekst niet in 

tegen de adaptie maar zou het prestige van de brontekst zelfs te danken zijn aan de adaptatie. 

Zonder adaptatie is het stempel ‘origineel’ zonder betekenis. Het origineel of de brontekst 

blijkt steeds weer deels gekopieerd te zijn van eerdere teksten. Zo verwijst bijvoorbeeld de 

Odyssee naar vroegere orale formulaïsche verhalen, Don Quichot naar ridderromans en 

Robinson Crusoë naar journalistieke reisverhalen.26 

Eveneens maakte de Bakhtiniaanse ‘proto-structuralistische’ opvatting van de auteur als 

degene die reeds bestaande discoursen in goede banen leidt, plaats voor een benadering van 

 
22 Ibidem, 8-11. 
23 Ibidem, 8. 
24 Ibidem, 8 
25 Ibidem, 8. 
26 Ibidem, 8. 
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alle kunsten die niet uitging van het primaat van het origineel. Ook Foucaults degradatie van 

de auteur ten voordele van een pervasive anonymity of discourse, droeg daaraan bij.27 

Op dezelfde manier als voornoemde structuralistische en post-structuralistische 

theoretische ontwikkelingen ingrijpen, ondermijnen – nog steeds volgens Stam – ook de 

opvattingen en de ontwikkelingen binnen het vakgebied culturele studies de primaire positie 

van de brontekst/literaire tekst ten opzichte van de adaptatie/film. Zo wijst hij erop dat het 

interdisciplinaire veld van culturele studies meer geïnteresseerd is in de horizontale relaties 

tussen uiteenlopende media dan in verticale relaties. Vanuit het perspectief van culturele 

studies vormt adaptatie simpelweg een gelijkwaardig spectrum van culturele producties. In 

een brede getekstualiseerde wereld van beelden en simulaties vormt adaptatie gewoon een 

andere tekst die deel uitmaakt van een breed discursief continuüm.28 

Naast al het bovenstaande is er nog de narratologie. Ook deze draagt volgens Stam bij tot 

het ondermijnen van het primaat van het ‘origineel’, i.c. de (literaire) brontekst. Binnen de 

narratologie gaat men uit van de opvatting dat mensen gebruik maken van verhalen als 

belangrijkste middel om betekenis te geven aan de dingen en dit niet alleen in geschreven 

verhalen maar ook in talrijke andere varianten. Narratologen zien het verhaal als een soort 

DNA dat zichzelf manifesteert in specifieke media. Het verhaal is veelvormig en daarom neemt 

literatuur en de roman volgens hen niet langer een geprivilegieerde positie in. Adaptaties 

veroveren een legitieme plaats als het zoveelste narratologisch medium.29 

Ten slotte zijn er nog de opeenvolgende innovaties in filmtechnologie en de gestage 

uitbreiding van het corpus aan digitale media. Zij maken virtueel alles kopieerbaar, in die mate 

zelfs dat het spreken over ‘origine’ plaats maakt voor spreken over cut ‘n’ mix and sampling.30 

(On)mogelijkheid van getrouwheid aan de (literaire) brontekst 

De kwestie van de (on)mogelijkheid van getrouwheid aan de (literaire) brontekst is een ander 

punt van debat dat leeft binnen de adaptatiestudies in het algemeen. Vragen die daarbij 

opkomen hebben te maken met onder meer de filmische herwerking van de setting, tijd, 

ruimte, het plot, de personages, thema’s, motieven en de stijl van de roman. Kan een 

adaptatie (i.c. film) tot in detail trouw zijn aan zijn (i.c. literaire) brontekst rekening houdend 

 
27 Ibidem, 9. 
28 Ibidem, 9-10. 
29 Ibidem, 10. 
30 Ibidem, 11-12. 
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met voornoemde aspecten? Waar Bluestone in eerste instantie ertoe neigde deze vraag 

bevestigend te beantwoorden en, zoals reeds gezegd, in zijn basiswerk Novels into Film een 

aantal films daarop afrekende en beoordeelde, zijn anderen veel sceptischer. 

Brian McFarlane stelt zich vooreerst de vraag wat de op fidelity gebaseerde kritiek inhoudt. 

In essentie, zo stelt hij, betekent dit evalueren hoeveel een film van de brontekst 

reproduceert. Hij maakt daarbij het onderscheid tussen trouw aan ‘de letter’, een aanpak die 

volgens hem geen garantie biedt om een succesvolle adaptatie tot stand te brengen en trouw 

aan ‘de geest’ van de romantekst. Dergelijke aanpak gaat uit van de veronderstelling dat de 

romantekst één enkele correcte betekenis heeft waaraan de bewerker, in dit geval de 

filmmaker, zich in de bewerking kan houden of die hij kan schenden. Zeker de getrouwheid 

aan de spirit of de geest/essentie van de brontekst is zeer moeilijk te bepalen. Dit niet alleen 

omwille van overeenkomst tussen romantekst en film, maar vooral ook tussen twee of meer 

lezingen van een bepaalde romantekst. Vermits geen enkele lezing door lezers op dezelfde 

manier wordt geïnterpreteerd is het onmogelijk te spreken van ‘de geest’ of ‘de essentie’ van 

een werk.31 Bijgevolg kan een filmmaker die zich tot doel stelt zo getrouw mogelijk te zijn, 

enkel trachten zijn persoonlijke lezing van de romantekst te reproduceren en daarbij te hopen 

dat deze overeenkomt met die van zoveel mogelijk andere lezers/kijkers. McFarlane besluit 

dat zo’n toeval onmogelijk is waardoor het nastreven van het origineel niet lonend is voor de 

filmmaker/bewerker, noch verhelderend is als kritisch instrument.32 

Naast McFarlane stelt ook Linda Hutcheon zich vragen rondom getrouwheid aan de 

brontekst. Zij stelt zelfs het begrip ‘brontekst’ in vraag vermits andere en vroegere adaptaties 

eveneens belangrijk kunnen zijn als basis voor een bepaalde adaptatie. Hiermee verwijst zij 

impliciet naar een intertekstuele ontstaanscontext van adaptaties. Hutcheon verkiest dan ook 

om te spreken over ‘de geadapteerde tekst’ in plaats van over ‘de brontekst’ of ‘het origineel’. 

Daarenboven is volgens Hutcheon verandering inherent aan adapteren. Anders gezegd: de 

transpositie naar een ander medium betekent automatisch verandering. Hutcheon voelt zich 

dan ook ongemakkelijk bij de onproductieve aard van een moreel geladen retoriek over trouw 

en ontrouw .33 Vasthouden aan het discours van getrouwheid aan de brontekst is volgens haar 

 
31 Brian McFarlane, ‘Bogdanovich’s “Daisy Miller” and the limits of Fidelity’, in: Literature/Film Quarterly, vol. 19, 

No. 4 (1991) 22. 
32 Ibidem, 22. 
33 Hutcheon, A Theory of Adaptation, 31. 



 

10 
 

ervan uitgaan dat degenen die adapteren zich, bij overzetting naar een ander tekensysteem, 

slechts tot doel stellen de tekst te reproduceren. Een adaptatie is meer dan dat, meer dan 

louter een palimpsestuous work dat te allen tijde achtervolgd wordt door zijn geadapteerde 

tekst, meer dan a tekst in the second degree. Een adaptatie heeft volgens Hutcheon wel 

degelijk zijn eigen aura, zijn eigen aanwezigheid in tijd en ruimte, zijn unieke bestaan op de 

plaats waar het zich bevindt.34 Het is zowel een autonoom werk als een meervoudig-

gelamineerd werk. Adapteren is herhalen maar is geen kopiëren. Zij wijst op de uiteenlopende 

intenties die ten grondslag kunnen liggen aan het adapteren van teksten, namelijk: ‘The urge 

to consume and erase the memory of the adapted tekst or to call it into question as well as 

the desire to pay tribute by copying.’35 Om haar opvattingen te staven onderzoekt ze in A 

Theory of adaptation, bekeken vanuit het receptieproces, adaptaties zowel als een formeel 

product als proces van creatie. 

Als formeel product is een adaptatie een aangekondigde en uitgebreide omzetting 

(transposition) van een particulier werk. Deze omzetting naar een ander tekensysteem 

(transcoding) kan een verschuiving in medium (bijvoorbeeld van roman naar film), in genre 

(van episch verhaal naar roman) of in context (en daardoor verandering in betekenis) 

inhouden en daardoor van betekenis veranderen. Transpositie kan ook een verschuiving 

betekenen van het echte naar het fictionele, van een historisch verhaal of een biografie naar 

een fictieverhaal of drama.36  

Als creatieproces omvat het adapteren steeds een (her)interpretatie en vervolgens 

(re)creatie. Dit wordt, afhankelijk van het gehanteerde perspectief, zowel toe-eigening als 

redding genoemd. Priscilla Galloway, een bewerker van mythische en historische verhalen 

voor kinderen en jongvolwassenen, stelt dat zij gedreven wordt door het verlangen om 

waardevolle verhalen te ‘redden’ voor een nieuw publiek. Dit nieuwe publiek aanspreken lukt 

echter niet zonder een creatieve reanimering van het oorspronkelijke verhaal.37 

Weer volgens Hutcheon is adaptatie als receptieproces een vorm van intertekstualiteit. 

Metaforisch gezien ervaren we adaptaties als palimpsests38, doordat deze ons doorheen alle 

 
34 Ibidem, 6. 
35 Ibidem, 7. 
36 Ibidem, 7-8. 
37 Ibidem, 8. 
38 Een palimpsest is een stuk papyrus of perkament dat is hergebruikt. De oorspronkelijke tekst werd ooit van 
het papyrus of perkament geschraapt, zodat er een nieuwe tekst kon opgeschreven worden. Zie: 
https://historiek.net/palimpsest-betekenis-begrip/137476/ 



 

11 
 

variatie doen denken aan andere teksten.39 Om bovenstaande redenen is een adaptatie 

volgens Hutcheon dan ook: ‘[…] a derivation that is not derivative – a work that is second 

without being secondary. It is its own palimpsestic thing.’40 Deze dubbele geaardheid betekent 

volgens haar dan ook niet dat de mate van getrouwheid aan de geadapteerde tekst het 

beoordelingscriterium of de focus bij onderzoek van adaptaties moet zijn. 

Ook al (h)erkent Stam een gevoel van ‘verraad’ dat optreedt wanneer we als kijker vinden 

dat een adaptatie ‘ontrouw’ is aan de originele brontekst, toch staat ook hij erg sceptisch 

tegenover mogelijkheid van ‘trouw aan het origineel’. Evenals McFarlane vindt Stam dat het 

getrouwheidsdiscours berust op essentialistische argumenten m.b.t. beide media. Men gaat 

er daarbij volgens hem onterecht van uit dat de roman een betekeniskern bezit, samen met 

een reeks gebeurtenissen die door adaptatie afgeleverd kunnen worden. Niets is echter 

minder waar. Er bestaat geen overdraagbare kern. Wel bevat een romantekst een reeks 

verbale signalen die een veelvoud aan mogelijke lezingen kan genereren. Zulke tekst is een 

open structuur die voortdurend herwerkt en geherinterpreteerd wordt door een grenzeloze 

context. De romantekst voedt en wordt gevoed in een eindeloos wisselende intertekst, 

gelezen en geïnterpreteerd door voortdurende verschuivende interpretatieroosters. Het is zo, 

aldus Stam, dat wanneer critici verwijzen naar de ‘geest’ of de ‘essentie’ van een literaire tekst 

zij in feite verwijzen naar een kritische consensus binnen een interpretatieve gemeenschap.41 

Verder wijst Stam erop dat de verschillende productiewijzen tussen literaire bron en film het 

onmogelijk maken om getrouwheid na te streven. Terwijl een romanschrijver bij het creëren 

van zijn werk weinig of niet beperkt wordt door financiële overwegingen – al wat deze nodig 

heeft is tijd, talent, pen en papier – is dit voor een filmmaker niet het geval. Films zijn van bij 

het begin onderhevig aan onzekere materiële en financiële omstandigheden. 

Ten slotte verwijst Stam naar het onderscheid tussen de roman als eensporig medium met 

enkel woorden ter beschikking, en de film als meersporig medium dat ook gebruik kan maken 

van muziek, bewegende beelden, geluidseffecten, e.a. Dit onderscheid draagt volgens hem 

eveneens bij tot de twijfelachtigheid van getrouwe weergave, zelfs tot de onwenselijkheid van 

letterlijke getrouwheid.42 

 
39 Hutcheon, A Theory of Adaptation, 8. 
40 Ibidem, 9. 
41 Stam, Introduction: The Theory and Practice of Adaptation, 14-15. 
42 Ibidem, 16-17. 
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Gevolgen voor de onderzoekspraktijk 

De hierboven vermelde (post-)structuralistische theoretische ontwikkelingen en de daaruit 

voortvloeiende inzichten hebben gevolgen gehad voor het adaptatieonderzoek. Zo werd het 

primaat van de brontekst meer en meer verlaten en werd het onderzoek niet meer louter 

toegespitst op de mate waarin een herwerking trouw bleef aan de brontekst. Onder impuls 

van de Anglo-Amerikaanse erfenis van Henry James, Percy Lubbock, E.M. Forster en Wayne 

Booth alsook de Russisch-formalistische en Franse structuralistische opvattingen maakte het 

narratologische onderzoek opgang.43 Daarbij onderzoekt men de narratieve structuren die 

volgens structuralisten ten grondslag liggen aan verhalen, ongeacht het medium waarin ze 

vorm krijgen. In zijn artikel What Novels Can Do That Films Can’t (And vice versa) zegt Seymour 

Chatman daaromtrent het volgende:  

One of the most important observations to come out of narratology is that the narrative 

itself is a deep structure quite independent of its medium. In other words, narrative is 

basically a kind of text organisation, and that organisation, that schema, needs to be 

actualized: in written words, as in stories and novels; in spoken words combined with the 

movements of actors imitating characters against which imitate places, as in plays and 

films; in drawings; in comic strips; in dance movements, as in narrative ballet and in mime; 

and even in music, at least in program music of the order of Till Eulenspiegel and Peter 

and the Wolf.44 

Uit voorgaand citaat blijkt dat het verhaal (the narrative) een structuur of een (voortalige) 

tekstorganisatie is die onafhankelijk van zijn medium bestaat en dat deze structuur of 

tekstorganisatie steeds weer geactualiseerd wordt in onderscheiden media. Een opvallende 

eigenschap van verhalen, ongeacht het medium waarin ze tekstuele vorm krijgen, is dat ze 

gekenmerkt worden door een dubbele tijdsstructuur. Enerzijds is er de verhaaltijd, dit is de 

hoeveelheid tijd die er verstrijkt binnen het verhaal, anderzijds is er de discourstijd, de tijd die 

nodig is om het verhaal te vertellen, te lezen of de film/voorstelling te bekijken. Deze twee 

tijdslijnen bestaan onafhankelijk van elkaar waardoor narratologen onmiddellijk een 

belangrijke consequentie van deze teksteigenschap onder ogen zagen, namelijk: dat 

 
43 Seymour Chatman, What Novels can do, that Films Can’t (and vice versa) in: Critical Inquiry, Vol.7, No. 1, On 
Narrative (Autumn, 1980) 121-140. 
44 Ibidem, 121-122. 
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narratieve structuren over te brengen zijn van het ene medium naar het andere. Een 

voorbeeld: Cinderella kan bestaan als vertelling, als balletopvoering, als film, als stripverhaal, 

als pantomime.45 En om dichter bij huis te blijven: Koning van Katoren bestaat als boek en als 

film. 

Concrete aspecten die behandeld kunnen worden binnen de narratologie zijn onder meer: 

personages, tijd, ruimte, motieven, focalisatie, gezichtspunten, vertelsituatie. De waarde van 

een narratologische analyse is gelegen in het feit dat ze inzicht biedt in de vorm en inhoud van 

de tekst en als gevolg daarvan bijdraagt tot de interpretatie ervan.46 Stam wijst er in verband 

met een mogelijke comparatieve narratologische invalshoek op dat er eveneens kan 

onderzocht worden welke gebeurtenissen weggelaten, toegevoegd of veranderd zijn, welke 

tekstsoorten weggelaten zijn, welke personages, motieven werden toegevoegd, verwijderd of 

samengevoegd. En nog belangrijker is de vraag welke principes ten grondslag liggen aan die 

selectieprocessen en welke principes richting geven aan de gemaakte keuzes.47 

Ten slotte wijst Stam op de beperkingen die eigen zijn aan een louter formalistische aanpak 

van het onderzoek. Adaptaties zijn steeds ingebed in een context. Deze context niet betrekken 

in het onderzoek is describing a road without its setting in the landscape.48 Tekst en context 

zijn één en ondeelbaar. Tot slot: een adaptatie kan snel na het verschijnen van de brontekst 

het levenslicht zien, maar kan evengoed decennia op zich laten wachten. Wat dan de 

mogelijkheid biedt om de adaptatie beter in overeenstemming te brengen met het 

contemporaine discours. Ook censuur, ideologie, en het sociale discours zijn in dit opzicht van 

belang. 

  

 
45 Ibidem, 122. 
46 Luc Herman & Bart Vervaeck, Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse (Antwerpen/Leest 2009) 50. 
47 Robert Stam, Introduction: The Theory and Practice of Adaptation, 34. 
48 Ibidem, 41 
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Status quaestionis 

In de loop der jaren zijn er talrijke (wetenschappelijke) publicaties over het werk en 

persoonlijkheid van Jan Terlouw verschenen. Een onderzoek waarbij één van zijn bekendste 

en meest succesvolle boeken, namelijk Koning van Katoren, bestudeerd wordt in relatie tot 

de filmadaptatie ervan en dan meer bepaald in het licht van een steeds evoluerende 

Nederlandse jeugdfilmcultuur komt in deze publicaties evenwel niet aan bod. 

In 2016 verscheen een vrij uitgebreide, aantrekkelijk geschreven en vlot leesbare biografie 

over Terlouw.49 Biograaf Boerboom verhaalt daarin uitgebreid over het leven van Terlouw als 

opgroeiend kind op de Veluwe, student, echtgenoot, vader, kernfysicus, politicus en auteur. 

Uitgangspunt voor het schrijven van deze biografie waren de literaire werken van Terlouw 

waarbij Boerboom onderzoekt in hoeverre er overeenkomsten zijn tussen de protagonisten 

in Terlouws boeken en het karakter en de levensloop van Terlouw. Deze aanpak is vooral 

vruchtbaar om inzicht te verwerven in de persoon Terlouw. Inzichten betreffende zijn literair 

werk blijven hierdoor echter onderbelicht, maar hoogstwaarschijnlijk zijn deze ook niet de 

bedoeling geweest van de biograaf en zou de biografie hiermee zelfs zijn doel voorbijschieten. 

Wel leren we uit deze biografie dat Terlouw met zijn boek Koning van Katoren door zijn 

beeldende stijl en korte kernachtige zinnen een uitstekend verhaal leverde waarin hij op een 

aantal aspecten van de maatschappij – waaronder milieuverontreiniging, wapenwedloop en 

geluidshinder – kritiek leverde.  

Emilie Poelmans echter gaat in haar artikel Van persoonlijk idealisme naar algemene 

maatschappijkritiek. Jan Terlouw en zijn jeugdboeken over Katoren dieper in op de politieke 

standpunten die verborgen liggen in Koning van Katoren. Concreet beschrijft zij welke 

politieke standpunten Terlouw in zijn eerste boek over Katoren, i.c. Koning van Katoren 

inneemt en vooral hoe deze geëvolueerd zijn en uiteindelijk tot uiting komen in het tweede 

boek over Katoren, namelijk Zoektocht in Katoren (2016). Poelmans belicht die evolutie aan 

de hand van vorm en inhoud. Zij is daarbij niet uitputtend maar beperkt zich slechts tot enkele 

thema’s.50 

Helma van Lierop-Debrauwer & Mike Dobbe gaan in hun artikel over de verfilming van 

Koning van Katoren op zoek naar mogelijke ideologische overeenkomsten en verschillen 

 
49 Joep Boerboom, Jan Terlouw. Jeugdboekenheld op het binnenhof (Amsterdam 2016). 
50 Emilie Poelmans, ‘Van persoonlijk idealisme naar algemene maatschappijkritiek. Jan Terlouw en zijn jeugd- 
boeken over Katoren.’ In: Tijdschrift literatuur zonder leeftijd. Jg. 27 2013. pg. 49-63. 
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tussen boek en verfilming. Zij stellen zich de vraag of er bepaalde kwesties weggelaten zijn of 

toegevoegd zijn naar aanleiding van de veranderende maatschappelijke context ten tijde van 

de verfilming eenenveertig jaar na het verschijnen van het boek. Deels gebeurd dit ook in 

onderhavig onderzoek, maar dit onderzoek blijft niet beperkt tot welke maatschappelijk 

kwesties weggelaten of toegevoegd zijn. Het ‘karakter’ van de bewerking in zijn totaliteit 

wordt onderzocht alsook wordt onderzocht in hoeverre de verfilming daarmee aansluit bij de 

vigerende tendensen binnen de Nederlandse jeugdfilmcultuur. Daarin ligt een significant 

verschil met het onderzoek van Helma van Lierop-Debrauwer & Mike Dobbe. 

Karin Ceusters gaat in haar licentiaatsverhandeling De bijdrage van Jan Terlouw tot de 

jeugdliteratuur: beschrijving en poging tot waardering van zijn belangrijkste jeugdboeken, op 

zoek naar de pedagogische en esthetische waarde van een aantal succesvolle jeugdromans 

van Terlouw waaronder ook Koning van Katoren. Terlouws werken worden hierbij getoetst 

aan een aantal functies waaraan pedagogisch verantwoorde literatuur zou moeten voldoen 

alsook worden een aantal stijlkenmerken onder de loep genomen.51 

Geen van bovenvermelde publicaties onderzoeken specifiek de relatie tussen 

jeugdliteratuur, jeugdfilm en de veranderende opvattingen hierover. Het artikel van Helma 

van Lierop doet dit slechts in beperkte mate. 

Tevens zijn er de afgelopen jaren een aantal publicaties verschenen over de verfilmingen 

van Koning van Katoren alsook omtrent een aantal andere verfilmde werken van Terlouw zoals 

Briefgeheim en Oorlogswinter. Dit echter voornamelijk in de vorm van filmrecensies in een 

aantal vakbladen, websites en een aantal (kranten) interviews met de betreffende regisseurs. 

Een specifiek onderzoek naar de verfilming van Koning van Katoren waarbij deze bekeken 

wordt in het licht van de contemporaine opvattingen omtrent jeugdliteratuur en 

jeugdfilmcultuur, bestaat tot op heden niet. 

  

 
51 Karin Ceusters, De bijdrage van Jan Terlouw tot de jeugdliteratuur: beschrijving en poging tot waardering van 
zijn belangrijkste jeugdboeken (licentiaatsverhandeling VUB Brussel 1986) 90-112. 
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Wetenschappelijk belang van het onderzoek 

Dat Koning van Katoren nog niet bestudeerd is in relatie tot zijn filmbewerking, uitgezonderd 

voor een deel binnen het artikel van Helma van Lierop en Mike Dobbe, vind ik een lacune 

binnen het wetenschappelijke onderzoek, vooral omdat de bewegende beeldcultuur sedert 

talrijke decennia een zeer belangrijke plaats inneemt binnen cultuur. Deze bewegende 

beelden zijn bovendien een krachtig medium in de verspreiding en de overdracht van het 

gedachtegoed van Terlouw naar de jeugd. Door binnen mijn onderzoek zowel de 

jeugdliteratuur als de contemporaine jeugdfilmcultuur in relatie tot het begrip adaptatie als 

uitgangspunt te nemen voor de beschouwing omtrent het boek en de film Koning van Katoren, 

verbreed ik dit onderzoeksgebied. Op deze manier hoop ik een leemte op te vullen en een 

kleine bijdrage te leveren tot bredere kennis van zowel het boek als de adaptatie ervan binnen 

een steeds evoluerende jeugdfilmcultuur. De focus ligt daarbij vooral op de gehanteerde 

bewerkingsstrategie van de filmmakers. Aansluitend op het thema adaptatie is het binnen 

deze scriptie geenszins de bedoeling om te onderzoeken of de film ‘beter’ of ‘slechter’ is dan 

zijn brontekst of dat hij er al dan niet tot op de letter trouw aan gebleven is. Dit omdat volgens 

de vigerende wetenschappelijke inzichten van onder meer Linda Hutcheon, Brian McFarlane 

en Robert Stam omtrent adaptatie (zie hierboven pag. 2 t.e.m. 11) dergelijke invalshoek geen 

vruchtbare onderzoeksbodem is en bijgevolg geen meerwaarde biedt. 

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste onderzoek ik aan de hand van een 

vergelijking tussen boek en film welke de door de filmmakers gehanteerde 

‘bewerkingsstrategie’ of m.a.w. het karakter van de bewerking is. In de tweede plaats wordt 

er onderzocht in welke mate die ‘bewerkingsstrategie’ aansluit bij de ontwikkelingen binnen 

de hedendaagse Nederlandse jeugdfilmcultuur en hoe de verfilming daardoor aansluit bij de 

vigerende tendensen daarvan. Voorafgaand wordt in kaart gebracht welke de voornaamste 

ontwikkelingen zijn binnen de Nederlandse jeugdfilmcultuur vanaf het ontstaan omstreeks 

1900 tot in 2015. Omdat de verfilming in de bioscopen verscheen in 2012 ligt de nadruk op de 

periode 1985-2015. De hoofdvraag en deelvragen in het volgende hoofdstuk komen voort uit 

deze benadering. 
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Hoofdvraag en deelvragen: 

Hoofdvraag: 

In hoeverre sluit de bewerkingsstrategie van de op Jan Terlouws jeugdroman Koning van 

Katoren gebaseerde film aan bij ontwikkelingen binnen de hedendaagse Nederlandse 

jeugdfilmcultuur? 

Deelvragen: 

a. In hoeverre wijkt de film Koning van Katoren wat betreft narratologische structuur 

en thematische inhoud af van zijn brontekst, i.c. de gelijknamige roman?  

b. Welke door de filmmakers gehanteerde ‘bewerkingsstrategie’ kunnen we afleiden 

uit de vergelijking brontekst (boek) en verfilming? 

c. Welke zijn de belangrijkste veranderingen die de Nederlandse jeugdfilm ondergaan 

heeft vanaf het ontstaan van de cinema in Nederland rond 1900 tot in 1985? 

d. Welke zijn de belangrijkste tendensen binnen de Nederlandse jeugdfilmcultuur in de 

periode tussen 1985 en 2015? 

Werkwijze 

Om te achterhalen welke de bewerkingsstrategie van de filmmakers is, of met andere 

woorden welk het karakter van de bewerking is, wordt er bij de analyse van de roman en de 

film in hoofdstuk drie gebruik gemaakt van de methode en narratologische inzichten zoals die 

toegepast en verwoord zijn door literatuurwetenschapper Maria-Theresia Leuker in haar 

artikel ‘Eén “verhaal” – twee “teksten”. Hugo Claus’ roman Omtrent Deedee en zijn film Het 

sacrament.’52  

Vooraleer echter tot de comparatieve narratologische analyse van Koning en Katoren over te 

gaan wordt er in hoofdstuk twee uiteengezet welke de opvatting is van Leuker betreffende de 

structuur van narratieve teksten.  

Wanneer vervolgens door middel van een comparatieve analyse de bewerkingsstrategie van 

de filmmakers gekend is, wordt onderzocht in hoeverre deze aansluit bij de ontwikkelingen 

binnen de Nederlandse jeugdfilmcultuur.  

 
52 Maria-Theresia Leuker, ‘Eén “verhaal” – twee “teksten”. Hugo Claus’ roman Omtrent Deedee en zijn film Het 
sacrament’ in: Jan Oosterholt (inhoudelijke coördinatie), Reader Bewerkte boeken. Verfilmingen van literaire 
teksten ( Open Universiteit Nederland, Heerlen 2014) 79-90. (Oorspronkelijke Duitse versie in: Nachbarsprache 
Niederländisch 15 (2000) 1, 16-32; vertaling Hans Beelen. 
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Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal ik de evolutie behandelen binnen de Nederlandse 

jeugdfilm en bepalen welke de voornaamste algemene tendensen zijn binnen de 

contemporaine Nederlandse jeugdfilm. In hoofdstuk vier zal daarom een overzicht geboden 

worden van de ontwikkelingen binnen de Nederlandse jeugdfilm vanaf zijn ontstaan tot aan 

het jaar van het verschijnen van de filmbewerking van Terlouws roman Koning van Katoren in 

2012. Vervolgens wordt er in hoofdstuk vijf door middel van een vergelijking tussen de 

uitkomst van de comparatieve tekstanalyse enerzijds en de tendensen binnen de Nederlandse 

jeugdfilm anderzijds de nodige conclusies getrokken als antwoord op de hoofdvraag. 

In hoofdstuk zes volgt de eindconclusie met inbegrip van een samenvatting van de 

onderzoeksresultaten. 

Ik begin echter in hoofdstuk één met een beknopte uiteenzetting van leven en werk van Jan 

Terlouw en de plaats daarin van zijn jeugdroman Koning van Katoren. 
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DEEL II 
1 Jan Terlouw 

1.1 Leven en werk van Jan Terlouw 

Jan Terlouw werd op 15 november 1931 geboren in Kamperveen als tweede van vier kinderen 

binnen het gereformeerde gezin Terlouw-Stein. Zijn vader was predikant van de 

Gereformeerde Bond, een orthodoxe strekking binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.53  

Opgroeiend tijdens de oorlogsjaren leerde Jan Terlouw reeds op jonge leeftijd 

verantwoordelijkheid te dragen. De oorlogservaringen hebben hem ingrijpend gevormd en 

waren bepalend voor hoe hij later zelf tegen jongeren aankijkt. De helden in zijn boeken zijn 

dan ook meestal ondernemende, bijdehante, zelfstandige jonge mensen, erg volwassen in hun 

denken en doen.54  

Tijdens zijn middelbare schooltijd raakte Jan Terlouw steeds verder verwijderd van het 

geloof dat in zijn kindertijd zo nabij was. Hij confronteerde zijn erudiete vader met zijn twijfels. 

‘Moet ik nou werkelijk geloven dat God almachtig is en oneindig liefdevol? Waarom laat hij 

dan zoveel gruwelijks toe, hongersnood, de holocaust?’55 Zijn vader wees hem niet terecht 

maar erkende deemoedig ook niet alles te begrijpen.56 Door die ruimdenkende houding was 

Jan niet geneigd zich tegen zijn vader en het geloof af te zetten, wat bij een groot aantal 

andere schrijvers en generatiegenoten wel het geval was. Als in een later gesprek zijn uitgever 

hem vraagt: ‘Jij weet toch wel dat je christelijke boeken schrijft?’, moet Terlouw dat beamen. 

‘Blijkbaar hebben mijn boeken die uitstraling. Ze zijn doordrongen van christelijke normen en 

waarden, ook al komt het woord God er niet in voor. Ik werd zo in mijn opvoeding voorgeleefd 

en blijkbaar doe je dat na.’57 Ook al keert hij zich geleidelijk aan af van het geloof, hij blijft de 

Bijbel een prachtig boek vinden. Vooral het verhaal van Adam en Eva in het Aards Paradijs 

spreekt hem aan: de mens die verantwoordelijk is voor zijn eigen daden, de kennis van goed 

en kwaad. Het zijn kernthema’s die, net als in het Bijbelverhaal, telkens in zijn boeken 

terugkeren.58  

 
53 Boerboom, Jan Terlouw, 12. 
54 Ibidem, 22. 
55 Ibidem, 27-28. 
56 Ibidem, 28. 
57 Ibidem, 29. 
58 Ibidem, 27-29. 
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Na de middelbare school studeerde hij eerst wis- en daarna natuurkunde. In zijn 

studentenjaren leerde hij ook zijn toekomstige echtgenote Alexandra kennen. Tussen 1959 en 

1965 krijgt het koppel vier kinderen. Van 1960 tot 1962 woont het jonge gezin in de VS. Terug 

in Nederland promoveert Terlouw in 1964 in de natuurkunde. In diezelfde periode werd ook 

de kiem gelegd voor zijn schrijverschap. Elke avond vertelde hij zijn oudste dochter Sanne een 

zelfverzonnen verhaaltje. Terlouws publiek groeit als Sanne er nog twee zusjes en een broertje 

bijkrijgt. Alexandra spoorde haar echtgenoot aan om die bedverhalen neer te schrijven. Zij 

stuurt uiteindelijk een bundel losse verhalen over het personage oom Willibrord naar 

uitgeverij Van Holkema & Warendorf. Jeugdauteur Paul Biegel werkt er als adviseur en raadt 

Terlouw aan een jeugdroman te schrijven. Enige tijd later komt zo zijn eerste boek De 

avonturen van Oom Willibrord tot stand. Wanneer Terlouw datzelfde jaar terugkomt van een 

wetenschappelijk congres in het Siberische Novosibirsk, ontstaat, geïnspireerd door zijn 

verblijf daar, zijn tweede jeugdroman Pjotr. 59 De schrijver Jan Terlouw was geboren.  

Een jaar na Terlouws debuut verschijnt een derde boek, Bij ons in Caddum. Het wordt door 

de kritiek bestempeld als een eigenaardig, onhandig, sympathiek maar eerlijk boek. Er blijkt 

duidelijk uit dat het platteland uit zijn jeugdjaren hem heel dierbaar is. De sfeerschetsen 

domineren dan ook het verhaal.60 

Ongeveer gelijktijdig met het begin van zijn schrijverschap hield Jan Terlouw zijn 

wetenschappelijk carrière als kernfysicus voor bekeken. Hij engageerde zich voltijds in de 

politiek als lid van D’66. Als politicus is Terlouw uitermate begaan met het milieu en de zorg 

voor de natuur. Als parlementslid doet hij in 1974 een oproep aan de wetenschappers om hun 

kennis ter beschikking te stellen van het ‘kreupele parlement’. ‘Neem verantwoordelijkheid 

en spreek jullie uit over maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op lange 

termijn’ , zo klinkt het.61 

Vanaf 1970 gaat het snel voor de auteur en politicus. In 1971 verschijnt zijn meest 

succesvolle boek Koning van Katoren en het jaar nadien het even succesvolle Oorlogswinter.62 

 
59 Ibidem, 52. 
60 Ibidem, 14. 
61 Ibidem, 87-100. 
62 Tekenend voor het blijvende succes en populariteit van Terlouws boek Koning van Katoren is het feit dat het 
vanaf februari 2020, welgeteld negenenveertig jaar nadat het verscheen, het uithangbord wordt van de 
leesbevorderingscampagne ‘Geef eens een boek cadeau’, een initiatief dat in de eerste plaats door uitgeverij 
Lemniscaat gedragen wordt. Zie: Vanessa Joosen, ‘De comeback van “Koning van Katoren”’, De standaard, 31 
januari 2020. 
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In 1973 verschijnt Briefgeheim. Anders dan in Koning van Katoren en Oorlogswinter is nu geen 

heldhaftige adolescent de hoofdfiguur, maar een meisje van elf dat het thuis erg moeilijk heeft 

door ruziënde ouders. Toch lost ze samen met haar vriendjes – doorzetters en voor de duivel 

niet bang – een spionagezaak op. Een spannend boek aldus Barber van de Pol.63 Tussen 1973 

en 1983 verschenen nog een viertal jeugdboeken, waarvan vooral Oosterschelde windkracht 

10 (1976), en De Kloof (1983) erg bekend zijn. In Oosterschelde windkracht 10 maakt Terlouw 

zijn stokpaardje milieu- en natuurbehoud mee tot thema. Behalve een sociale roman is het 

ook een spannend verhaal waarin de actiegroep Nog TIJd in de clinch gaat met dambepleiter 

Lievenbach.64 De Kloof gaat over de kloof tussen arm en rijk. Terlouw zelf vond dit een van zijn 

beste werken en hoopte dat het ooit verfilmd en zeker meer gelezen zou worden.65 

Na de Tweede Kamerverkiezingen in 1982, die een nederlaag voor D’66 inhielden, verlaat 

Terlouw de Haagse politiek. Hij zetelt vanaf 1983 tot 1991 als secretaris-generaal van de 

Conferentie van Europese transportministers (CEMT) in Parijs. Ook in die periode blijft Terlouw 

actief als jeugdauteur en verschijnen er drie boeken, waaronder De Kunstrijder (1989), een 

misdaadverhaal waarin de hoofdpersoon zich verwondert over de beperkte aandacht voor 

verkeersveiligheid op de weg.66 Van 1991, wanneer Terlouw zijn functie als secretaris-generaal 

van de CEMT neerlegt en tot commissaris van de Koningin in Gelderland benoemd wordt, tot 

heden, verschijnen er nog zeven jeugdboeken.67 

Vanaf 1978 schreef Terlouw samen met zijn dochter Sanne (1959) ook fictie voor 

volwassenen. Tussen 1993 en 2015 zijn dat maar liefst negen romans. De laatste daarvan In 

huis met een seriemoordenaar (2015) is een spannend verhaal dat deels gebaseerd is op 

waargebeurde feiten binnen zijn eigen woon- en leefomgeving.68  

Daarnaast schreef Terlouw ook nog non-fictie. Zo verscheen in 2011 zijn boek Hoed u voor 

mensen die iets zeker weten. In dit boek is een oud-politicus aan het woord die wezenlijke 

vragen durft te stellen over een groot aantal sociaal-maatschappelijke problemen.  

 
63 Barber van de Pol, Jan Terlouw, een verteller (Den Haag 1978) 20. 
64 Ibidem, 20-21. 
65 Boerboom, Jan Terlouw, 72. 
66 Ibidem, 233. 
67 Ibidem, 322. 
68 Terlouw woonde tijdens de tweede helft van de jaren zestig met zijn echtgenote en vier kleine kinderen in een 
eigen woning aan de Utrechtste Tolsteegsingel. Enkele kamers ervan werden verhuurd. Een huurster had een 
relatie met een man die, zo bleek nadien, een drievoudige moordenaar te zijn. Zie: Boerboom, Jan Terlouw, 44-
46. 
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Ook in 2016, wanneer Terlouw de gezegende leeftijd van vijfentachtig jaar bereikt heeft, laat 

hij zien dat hij nog steeds erg milieubewust en sociaal bewogen is. In dat jaar verschijnt Het 

Hebzuchtgas, een actuele jeugdroman over het klimaat die tevens een belangrijke boodschap 

aan de jongere generaties bevat.69 En daar blijft het niet bij, Terlouw schudt in 2016 ook nog 

Kop uit ’t zand uit zijn mouw, een novelle waarin eveneens de dreiging van de 

klimaatopwarming en de gevaren ervan voor de planeet centraal staan. Tegelijk spreekt uit 

dit boek Terlouws vertrouwen in de jongeren.70 

1.2 Voornaamste thema’s in het werk van Jan Terlouw 

Ondanks het feit dat Terlouws boeken doorheen de jaren een waaier aan onderwerpen 

behandelen, stelt Boerboom dat ze allen onmiskenbaar een aantal elementen met elkaar 

gemeen hebben. Het zijn maatschappelijke thema’s, ze gaan over ‘goed’ en ‘kwaad’, het 

maken van morele keuzes, misbruik van macht, groei naar (geestelijke) volwassenheid, 

vrijmoedigheid en verantwoordelijkheidszin. Volgens Boerboom is vooral de moraal een 

constante in Terlouws werk en literatuuropvatting. Hij is van mening dat Terlouw via zijn 

boeken bepaalde waarden wil meedelen net zoals hij dat vroeger deed in de verhalen die hij 

zijn kinderen vertelde. Vanaf 1971, wanneer Terlouws boeken op de markt verschenen, had 

hij de tijdsgeest mee. Geëngageerde boeken maken in die periode opgang. Er is dan zelfs een 

actiegroep kinder- en jeugdliteratuur actief die het als taak van de schrijvers ziet om 

maatschappelijke problemen aan de orde te stellen. Kinderen moesten weet hebben van de 

gevaren die op de loer liggen binnen de moderne maatschappij en als het even kon gevormd 

worden tot nadenkende, kritische burgers. Jan Terlouw dreef mee op het elan van het nieuwe 

en succesvolle genre probleemboeken waarin jeugdige lezers de harde, realistische kanten 

van de moderne maatschappij getoond werden. Hij bedreef op geheel eigen wijze een vorm 

van maatschappijkritiek in de vorm van spannende en avontuurlijke verhalen met een 

boodschap. Hij ziet zichzelf als schrijver dan ook als een individualist, iemand die zijn eigen 

koers vaart.71 

In De Utrechtse Literaire Canon worden een aantal onderwerpen uit de jeugdliteratuur van 

Jan Terlouw concreet benoemd: ‘Onderwerpen die in zijn jeugdliteratuur naar voren komen 

 
69 https://leesbevorderingindeklas.nl/book-review/het-hebzuchtgas/ 
70 Zie: https://www.kuleuven.be/up/keep-up-the-spirit/focus-in-tijden-van-crisis-en-vertrouwen-in-de-jongere-
generaties 
71 Boerboom, Jan Terlouw, 61. 
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zijn onder andere: het milieu, de politiek, de geschiedenis, democratie, het vrije woord, het 

liberalisme en anti-extremisme.’72 Thema’s en onderwerpen die te linken zijn aan Terlouws 

eigen levensloop als domineeszoon, jongeling in oorlogstijd, vader, kernfysicus en politicus.  

 
72 Zie: https://www.cityofliterature.nl/auteur/74-jan-terlouw/ 

https://www.cityofliterature.nl/auteur/74-jan-terlouw/
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2 Structuur van narratieve teksten volgens Maria-Theresia 
Leuker 

Aan de hand van een model dat in navolging van de Franse narratologen in de jaren zeventig 

door Karl-Heinz Stierle is ontwikkeld, toont Leuker aan – door middel van een vergelijking 

tussen Hugo Claus’ roman Omtrent Deedee en diens verfilming ervan onder de titel Het 

sacrament – dat een narratieve of verhalende tekst uit drie lagen bestaat, te weten de 

geschiedenis, het verhaal en de ‘tekst’ van het verhaal. Dit geldt zowel voor een geschreven 

tekst (bijvoorbeeld een roman) als voor een beeldende tekst (bijvoorbeeld een verfilming van 

de geschreven tekst). Voor een goed begrip van wat volgt wordt hieronder (zie fig. 1) het door 

Leuker gebruikte schema weergegeven. 

 

De eerste laag van de narratieve tekst omvat ‘de geschiedenis’. Volgens Leuker bestaat de 

geschiedenis uit een ongeordende reeks van gebeurtenissen waaraan nog geen betekenis is 

toegekend. Uit deze ongeordende op zichzelf staande betekenisloze gebeurtenissen kiest een 

auteur een aantal elementen die hij/zij met behulp van een structurerend thematisch concept 

Figuur 1. Bron: Leuker, Maria-Theresia, ‘Eén “verhaal” – twee ‘”teksten”. Hugo Claus’ roman Omtrent 

Deedee en zijn film Het sacrament’, in: Oosterholt, Jan (inhoudelijke coördinatie), Reader Bewerkte 

boeken. Verfilmingen van literaire teksten (Open Universiteit Nederland, Heerlen 2014) 79-90. 

(Oorspronkelijke Duitse versie in: Nachbarsprache Niederländisch 15 (2000) 1, 16-32; vertaling Hans 

Beelen 
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in chronologische volgorde rangschikt tot ‘een verhaal’. Het niveau van de geschiedenis doet 

daarbij dienst als een domein van mogelijke aanknopingspunten.  

Het verhaal wordt gevormd door geselecteerde en met elkaar verbonden momenten van de 

geschiedenis. Deze momenten (gebeurtenissen) uit de geschiedenis worden door de auteur 

in een samenhangend verloop gerangschikt op een denkbeeldige narratieve as. Deze as komt 

tot stand door het verschil tussen het begin en het eindpunt van het verhaal. Om tot een 

verhaal te komen dat de moeite waard is om te vertellen dient er op de as van de tijd eveneens 

een conceptuele oppositie aanwezig te zijn. Een verhaal is het slechts waard verteld te worden 

wanneer er een belangrijke verandering optreedt. Idealiter zijn begin- en eindpunt van het 

verhaal de polen van deze conceptuele oppositie. In de rol van protagonist kan dat 

bijvoorbeeld de ontwikkeling zijn van een onbekende gewone man/vrouw tot held(in), van 

arm tot rijk, het kan zijn/haar loutering betreffen, zijn/haar opkomst en ondergang, enz… De 

door de auteur geselecteerde momenten uit de geschiedenis vertonen binnen het verhaal 

zowel een chronologische als een thematische samenhang. Toch is het verhaal dat aan de 

roman en film ten grondslag ligt niet alleen de weergave van een opsomming van 

gebeurtenissen in chronologische volgorde, het is tevens een reeks van terugkerende 

motieven en thema’s. Deze motieven en thema’s nemen in onderhavig scriptieonderzoek een 

belangrijke plaats in. Andere verhaalaspecten die deel uitmaken van dit onderzoek zijn de 

weergave van tijd, ruimte en personages zowel in de roman als de film. Op dit punt is het 

verhaal nog steeds voortalig, want nog niet in een tekst gegoten. Het verhaal is onafhankelijk 

van het medium waarin het wordt weergegeven.  

Dit is anders vanaf de derde laag van de narratieve tekst. De derde laag betreft het niveau 

van het discours van de tekst zelf. In navolging van Stierle onderscheidt Leuker twee teksten 

van hetzelfde verhaal (zie fig.1). Beneden links op fig. 1 wordt de ‘tekst van het verhaal 1’ in 

het schema geplaatst. Deze ‘tekst van het verhaal 1’ is de romantekst. Hierbinnen maakt 

Leuker in navolging van Stierle nog een onderscheid tussen discours 1 en discours 2. Discours 

1 is de perspectivering door de verteller. Deze omvat ondermeer de volgorde waarin de 

gebeurtenissen in het verhaal voorkomen. Door een analepsis (flashback) of prolepsis 

(flashforward) kan de volgorde afwijken van de chronologie. In de tweede plaats omvat 

discours 1 de vertelsituatie. Daarin wordt vastgelegd van hoe dicht of ver de lezers de figuren 

en de handelingen ervaren. De vertelinstantie kan zich aan de lezer presenteren als een 
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alwetende verteller73, een ik-verteller74 of als een personale verteller75. Het niveau van 

discours 1 is nog steeds voortalig. Discours 2 echter omvat de talige vormgeving van alle 

voorgaande niveaus. Op dit niveau wordt de invloed van het gekozen medium, i.c. roman of 

film, op de vertelling duidelijk. Zoals verder nog zal blijken vertelt een roman anders dan een 

film. 

De in fig. 1 rechtsonder weergegeven ‘tekst van het verhaal 2’ omvat de filmische weergave 

van het verhaal. De film Het sacrament is de weergave van hetzelfde verhaal als dat van de 

roman Omtrent Deedee maar hier weergegeven in filmtaal (geluid en bewegend beeld). 

Daarom ook dat de film met twee pijlen in het structuurmodel van fig.1 opgenomen is. Eén 

pijl van en naar het ‘verhaal’ en een andere pijl die uitgaat van ‘tekst van het verhaal 1’ naar 

‘tekst van het verhaal 2’. Binnen de ‘tekst van het verhaal 2’, de filmtekst dus, onderscheidt 

Leuker in navolging van Stierle eveneens discours 1 en 2. Discours 1 omvat de perspectivering 

van de vertelinstantie. Hierbij is vooral het aspect van de cameravoering van belang. Het 

vertellen of de talige vormgeving valt samen met discours 2 en omvat de mise-en-scène, de 

cameravoering en het buitenbeeldse niveau met commentaar en muziek.  

Binnen de hiernavolgende comparatieve narratologische analyse zijn het de volgende 

aspecten die, voortbouwend op de inzichten van Leuker, onderzocht worden: 

• op het niveau van de geschiedenis: is er in de verfilming een proloog of epiloog 

toegevoegd? En zo ja waarom? 

• op het niveau van het verhaal: zijn er in de film gebeurtenissen weggelaten of 

gemarginaliseerd? Zijn er personages weggelaten? Wordt er nadruk gelegd op bepaalde 

personages? Welke motieven zijn er te vinden in de roman? Komen deze ook terug in de 

film? Welke thema’s komen aan bod in de roman? Welke in de film? Zijn er verschillen in 

 
73 Een auctoriële verteller speelt zelf geen rol in het verhaal. Hij zweeft als het ware boven het verhaal, is 
alwetend, heeft inzicht in de gedachten en de gevoelens van de personages. Hij weet meer dan de personages 
zelf. Zie: Erica van Boven & Gillis Dorleijn, Literair Mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten 
(Bussum 1999) 186-195. 
74 Het principiële verschil met de auctoriële verteller is, dat de ik-verteller vertelt wat hij zelf heeft beleefd of 
ervaren. Hij is verteller en personage tegelijk. Zie: Erica van Boven en Gillis Dorleijn, Literair Mechaniek, 195-200. 
75 Wanneer er sprake is van een personale verteller is er in feite geen concrete verteller aan te wijzen. Het 
vertellen zelf valt minder op. Het lijkt er soms op dat het verhaal helemaal niet verteld wordt, maar dat de 
handeling zich vanzelf ontrolt. Er is in feite geen persoon die in de tekst de rol van verteller vervult, iemand die 
naar zichzelf verwijst en allerlei commentaren door het verhaal heen vlecht, maar een anonieme instantie die 
zich schuilhoudt achter het verhaal. Het gaat in dit geval dus altijd om romans en verhalen in de derde persoon, 
de hij- of zij-vorm. Zie: Van Boven & Dorleijn, Literair Mechaniek, 200-202. 
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motieven en thema’s tussen roman en film en zo ja waarom? Zijn er gelijkenissen en of 

verschillen tussen de aspecten ruimte en personages in de roman versus de film? 

• op het niveau van discours 1 van de ‘tekst van het verhaal’: is er een andere volgorde van 

de gebeurtenissen of is er sprake van een andere vertelsituatie? 

• op het niveau van discours 2 van de ‘tekst van het verhaal’: in welke zin dragen de mise-

en-scène, de cameravoering en de muziek bij aan de verfilming? 
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3 Comparatieve analyse van de jeugdroman Koning van 
Katoren en de gelijknamige filmadaptatie aan de hand van 
Leukers opvattingen omtrent het analyseren van narratieve 
teksten 

Voorafgaand aan de vergelijkende analyse van Terlouws roman Koning van Katoren en de 

gelijknamige filmadaptatie wordt de roman beknopt gekaderd binnen de jeugdliteratuur, 

wordt de verhaallijn uitgelegd en wordt ingegaan op de personages en de ingebedde 

maatschappijkritiek.  

3.1 Koning van Katoren, het boek 

Het boek Koning van Katoren verscheen in 1971. De woelige jaren zestig – de tijd van provo’s, 

nozems, studentrevoltes, communes, vredesoptochten enz. – die gekenmerkt werden door 

de roep tot maatschappelijke verandering en die hun culminatiepunt vonden in de protesten 

van mei 1968, waren nog maar net achter de rug.  

Ook de (jeugd)literatuur ontsnapte niet aan de roep naar verandering. Onder invloed van 

nieuwe pedagogische ideeën kwam ‘het beschermde veilige kinderland’ in de kinder- en 

jeugdliteratuur onder vuur te liggen. Zo eisten allerlei werkgroepen dat jeugdboeken minder 

braaf waren, de kinderen geen schijnwerkelijkheid voorspiegelden, maar progressief en 

maatschappijkritisch waren. Er werden leesgroepen voor volwassenen opgericht en brochures 

gepubliceerd met titels als: Het kinderboek vanuit een andere hoek (werkgroep kinder- en 

jeugdliteratuur) en ZoZo. Kritische informatie over jeugdliteratuur (Alternatieve Werkgroep 

Jeugdliteratuur). De vernieuwers benadrukten dat boeken de kinderen mondiger en kritischer 

moesten maken. Het zogenaamde probleemboek maakte furore. Kinderen en jongeren 

werden er geconfronteerd met alle mogelijke probleemsituaties: dood, geweld, verkrachting, 

abortus, echtscheiding, armoede, handicaps, drugs, enz… Daarnaast werd de problematiek 

vanaf eind jaren zestig, begin jaren zeventig, ook opengetrokken naar politiek engagement en 

derde wereld.76  

Ook Jan Terlouw ging daar als politicus en jeugdauteur in mee.77 Op geheel eigen manier 

bedreef hij in een boek als Koning van Katoren maatschappijkritiek. Waar echter in het zuivere 

 
76 Jan van Coillie, Hoe werken (met) kinder- en jeugdboeken (Leuven 2007) 362-365. 
77 Ibidem, 361-365. 
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probleemboek weinig of geen plaats is voor fantasie en avontuur, zijn die binnen Koning van 

Katoren wel aanwezig. Terlouws biograaf Joep Boerboom noemt het zelfs een eigentijds 

sprookje.78 Karin Ceusters stelt dat Koning van Katoren een allegorisch fantasieverhaal is met 

sprookjeselementen.79 Desondanks heeft het Terlouw niet weerhouden zijn lezers attent te 

maken op de meest voorkomende problemen binnen de toenmalige maatschappij: 

bewapeningswedloop, milieuvervuiling, geluidsoverlast, machtsmisbruik, corruptie, 

hebzucht, democratische waarden die onder druk staan… Ieder thema wordt gelinkt aan een 

bepaald hoofdstuk uit Terlouws boek. In die zin vertoont Koning van Katoren de vorm van een 

raamvertelling: een aantal verhalen, ingebed in het grotere verhaal. Terlouws 

maatschappijkritische invalshoek blijkt eveneens uit een aantal commentaren van 

literatuurcritici. Zo verwoordt Karin Ceusters in haar scriptie De bijdrage van Jan Terlouw tot 

de jeugdliteratuur het volgende: 

Koning van Katoren kan worden beschouwd als een probleemboek […] Milieuvervuiling,  

geluidshinder, bewapeningswedloop, materialisme, maar ook ethische problemen zoals 

gebrek aan opoffering en verantwoordelijkheidsgevoel, verzuiling, enzovoort... zijn 

aspecten van onze maatschappij die steeds meer in de actualiteit treden. Belangrijk 

hierbij is dat Terlouw deze problemen niet alleen beschrijft en bekritiseert, maar dat hij 

soms ook een alternatief formuleert […].”80 

Omwille van de bredere maatschappijkritiek die Terlouw op geheel eigen wijze verweeft met 

avontuur en fantasie, beschouw ik Koning van Katoren niet als een probleemboek. Daarin is 

 
78 Joep Boerboom, Jan Terlouw, 90. 
79 In haar scriptie somt Ceusters een aantal aspecten op binnen Koning van Katoren die typisch zijn voor een 

sprookjesverhaal: Koning van Katoren speelt zich af in een ver, fictief en onbekend land. De opening van het 

verhaal vertoont gelijkenis met het begin van een sprookjesverhaal ‘Deze geschiedenis gaat over het land 

Katoren. Het begint op een nacht, zeventien jaar geleden…’. Ook het einde van het verhaal vertoont de geijkte 

formule van een sprookje: ‘Voor de zeer nieuwsgierigen zij nog vermeld dat ze inderdaad zijn getrouwd, en zij 

leefden nog lang en gelukkig’. Ceusters ziet ook verbanden met een sprookjesverhaal doordat er bepaalde 

symbolische getallen terug te vinden zijn: de zeven opdrachten die Stach moet uitvoeren, de draak die zeven 

koppen heeft, de twaalf kerken van Uikemene. Ook de aanwezigheid van een draak die zich, gehuld in nevelen, 

in het moeras verschuilt doet denken aan een sprookje. Evenals een oude koning die sterft, de jonge held die 

daarna het koningschap verwerft en trouwt met de mooie jonge koningsdochter (in Koning van Katoren is dit 

voor de verandering een burgemeestersdochter) en tenslotte ook de aanwezigheid van een ‘boze’ tovenaar die 

mensen zomaar in een gangklok kan veranderen. Zie: Karin Ceusters, De bijdrage van Jan Terlouw tot de 

jeugdliteratuur, 42-43. 
80 Ibidem, 48. 
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immers het individu voornamelijk onderhevig aan onder meer (seksueel) misbruik, geweld, 

onrechtvaardigheid, verslaving, armoede, uitsluiting,… en is er weinig of geen ruimte voor 

fantasie en avontuur. Terlouw kaart in Koning van Katoren problemen aan die ieder lid van de 

maatschappij ervaart ongeacht zijn of haar maatschappelijk positie, sekse, leeftijd. 

In een artikel verschenen naar aanleiding van het feit dat het boek Koning van Katoren vanaf 

7 februari 2020 het uithangbord is van de leesbevorderingscampagne Geef een boek cadeau, 

leert Vanessa Joosen ons het volgende:  

Jan Terlouw was ook een politicus. Je kon toendertijd het partijprogramma van D66 zo 

naast het boek leggen. Sommige verhalen in Koning van Katoren zijn nog steeds of 

opnieuw actueel. Zo is het boek sterk begaan met de wapenwedloop en het milieu; het 

ging in die tijd niet over de opwarming van de aarde, maar om luchtvervuiling en lawaai. 

Andere thema’s zoals de verzuiling en Nederlandse kerktwisten, zijn minder herkenbaar 

voor lezers van vandaag, maar dan blijft er nog voldoende fantasie en avontuur over om 

hen te boeien.81 

Joosen beantwoordt daarmee de vraag of het vijftig jaar later nog zinvol is een boek met een 

boodschap heruit te geven. Uit haar antwoord blijkt dat dit inderdaad nog steeds relevant is: 

‘ook nu zijn een aantal thema’s uit het boek nog altijd of opnieuw actueel.’82  

Ook Martine Letterie wijst erop dat de diepere laag in Koning van Katoren, de boodschappen 

die erin verweven zijn, sterk te maken hebben met Terlouws politieke idealen. Zo stelt zij dat 

Terlouws hoofdpersonage Stach bij het vervullen van zijn eerste opdracht – het uitschakelen 

van de vogels van Decibel – aantoont dat democratie het allerbelangrijkste is. Als we niet met 

elkaar praten en naar elkaar luisteren, komt van een samenleving niets terecht. Bovendien 

beweert ze dat Stach de personifiëring is van de leider die Terlouw ideaal vindt. Hij is praktisch, 

redelijk, bedenkt voor alles een oplossing en luistert naar zijn volk. Nog volgens Letterie neemt 

Koning van Katoren binnen Terlouws oeuvre een aparte plaats in, dit in tegenstelling tot bv. 

Oom Willibrord, Pjotr en Briefgeheim die eveneens in de periode 1970-1973 verschenen zijn. 

Daarin staan avontuur en leesplezier voorop. Terlouw toont de jonge lezer hoe de 

 
81 Vanessa Joosen, ‘De comeback van ‘Koning van Katoren’ (artikel verschenen in De Standaard op vrijdag 31 
januari 2020). 
82 Ibidem  
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maatschappij in elkaar hoort te zitten, weliswaar verpakt in een sprookjesachtig geheel.83 Om 

haar conclusie kracht bij te zetten citeert ze Terlouw zelf: 

Laten we zeggen dat ik geld zou kunnen verdienen met het schrijven van boeken die 

alleen maar avontuur waren en waar geen moreel oordeel achter lag, dat ik me 

ontzettend zou vervelen. Daar zou ik niet mee door kunnen gaan uit verveling. Ik heb 

altijd zin om kinderen minstens, of lezers iets voor te houden waar ze een oordeel over 

uitspreken.84 

Terlouws biograaf Joep Boerboom zegt in de biografie het volgende: 

Milieu, economie, wapenbeheersing, democratisering, het komt allemaal aan de orde in 

Koning van Katoren. Het boek vormt zo een aardige staalkaart van de thema’s waarmee 

Terlouw zich in de kamer zal bezighouden. Het geeft bovendien een goede indruk van de 

waarden en drijfveren van de politicus Terlouw. Eerder dan een verkiezingsprogramma is 

Koning van Katoren te lezen als een persoonlijk beginselprogramma.85 

Vervolgens citeert Boerboom Terlouw als volgt: 

Ik geloof dat je het zo moet zien: ik sta midden in D66. Het programma, de overtuiging 

van D66 zijn natuurlijk ook de mijne, anders kon ik daar nooit de meest centrale figuur 

van zijn. Tegelijkertijd heb ik dat boek geschreven. Dan is het geen wonder dat de 

opvattingen van de fractievoorzitter van D66 in een politiek getint boek van zijn hand 

hetzelfde overkomen. Maar het is geen vertaling van het programma. Ik heb het er echt 

niet bijgehaald.86 

Terlouw noemt het in het bovenstaande citaat een politiek getint boek. Alle erin verweven 

maatschappijkritiek en ideologie in acht genomen klopt dit als een bus, zij het dat het politieke 

aspect op een allegorische wijze verborgen zit tussen alle fantasie- en sprookjeselementen. 

Elementen die in de volgende paragraaf duidelijk aan de oppervlakte komen. 

 
83 Martine Letterie, Over… Jan Terlouw, Koning van Katoren, Oorlogswinter, Oosterschelde windkracht 10, De 
Kunstrijder (Laren 1994) 6-7. 
84 Ibidem, 6. 
85 Boerboom, Jan Terlouw, 94. 
86 Ibidem, 94. 
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3.1.1 Inhoud en verhaalstructuur  

Het verhaal begint in de nacht dat de koning van Katoren, tachtig jaar oud en moe van het 

regeren, overlijdt. In diezelfde nacht wordt ook Stach geboren en overlijden diens vader én 

moeder. Stachs vader stort te pletter wanneer hij de vlag op de Sint-Aloïsiuskathedraal 

halfstok gaat hangen, Stachs moeder ten gevolge van kraamkoorts en in shock bij de dood van 

haar man. De alwetende verteller introduceert oom Gervaas en gaat verder:  

Nu waren in enkele dagen zijn koning, zijn broer en zijn schoonzuster gestorven. Wellicht 

zou hij hebben besloten zijn eigen leven ook maar te beëindigen, als Stach hem niet met 

zijn geschreeuw op zijn plicht had gewezen. Gervaas zuchtte, ging de stad in om melk, 

een fles en een speen te kopen en gaf zo goed en zo kwaad als het ging het jochie te 

drinken. Toen alle begrafenissen achter de rug waren, besloot hij het kind mee te nemen 

naar zijn huisje achter het paleis. Zo groeide Stach op bij zijn oom.87 

Na drie pagina’s wordt er een sprong van zeventien jaar voorwaarts (flashforward) gemaakt. 

Oom Gervaas blijkt zich in die tussentijd goed van zijn opvoedkundige taak gekweten te 

hebben: de jonge Stach, door hem aangemoedigd, wil de nieuwe koning van Katoren worden 

en laat zijn voornemen in de kranten publiceren. Wanneer Stach zich aandient bij de 

regerende, in hun macht bedreigde ministers, zadelen zij hem op met acht levensgevaarlijke 

en quasi onmogelijk uit te voeren opdrachten. Pas wanneer deze succesvol volbracht zijn mag 

Stach zich de nieuwe koning van Katoren noemen.  

Iedere opdracht beslaat een hoofdstuk van het boek. In zijn eerste opdracht moet Stach de 

luid krijsende vogels van Decibel het zwijgen opleggen. Die krijsen op zo’n hoge toon dat de 

inwoners van de stad oorklepjes dragen willen ze niet doof worden. De burgemeester en de 

gemeenteraadsleden bespreken theorieën om het probleem op te lossen maar enkel Stach 

blijkt naar de ander te luisteren. Daardoor geïnspireerd vindt hij al snel een afdoende 

oplossing: hij doet een toongenerator een zeer hoog en enkel voor vogels waarneembaar 

geluid produceren. Door dit te overstemmen knappen hun stembanden. Het probleem van 

Decibel is opgelost.88  

 
87 Jan Terlouw, Koning van Katoren (Rotterdam 2020) 9. 
88 Ibidem, 18-29. 
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Voor zijn tweede opdracht spoort Stach naar Wapenfelt. Via Kim, de dochter van de 

burgemeester, leert hij het probleem van de stad kennen en maakt hij kennis met haar vader. 

In Wapenfelt blijkt een granaatappelboom te staan waaraan geen eetbare maar wel 

ontplofbare granaten groeien. Eenmaal rijp vallen ze af en veroorzaken enorme ontploffingen 

met schade aan de huizen en de bezittingen van de stadsbewoners. De vindingrijke Stach 

ontdekt al vlug dat de boom bevrucht wordt door kruitdampen uit de nabijgelegen 

kruitfabriek waar massaal kruit en munitie worden geproduceerd ‘voor het geval er oorlog 

uitbreekt met het buurland Eltoren.’ Het lukt Stach om de burgemeester – die ook directeur 

is van de bewuste kruit- en munitiefabriek – te overhalen gewoon vuurwerk te produceren in 

plaats van kruit en munitie. Vuurwerk waar ook de oude koning zo dol op was en dat onder 

het bewind van de corrupte ministers verboden werd. Na een tijdje blijken er aan de boom 

geen granaten meer te groeien. Uiteindelijk wordt de boom zonder problemen geveld en is 

alle gevaar geweken.89 

Als derde opdracht moet Stach een zevenkoppige draak verslaan die huist in het veenmoeras 

rondom het welvarende stadje Smook. Door de vreselijke stank van zijn zwaveldampen en 

rook verpest hij de leefomgeving en zo is Smook voortdurend gehuld in een dikke mist en 

zware rookwolken. Eerdere pogingen om de draak te vernietigen zijn jammerlijk mislukt en 

een aantal dapperen lieten daarbij zelfs het leven. Terwijl de inwoners van Smook vooral bezig 

zijn met zichzelf en het vergaren van rijkdom, laat Stach zich niet ontmoedigen en bedenkt 

een stoutmoedig plan: hij vult een aantal dode vogels met salpeter en houtskool en laat deze 

naar de schuilplaats van de draak brengen. Het monster verorbert de vogels waarna het Stach 

lukt een lichtkogel in één van zijn muilen te schieten die hem in duizenden stukjes doet 

uiteenspatten.90 

Ondertussen ergeren de ministers in Wiss zich blauw aan het succes van Stach en aan de 

lovende pers over hem. Stachs vierde opdracht dient zich dan ook aartsmoeilijk aan. In de stad 

Uikumene moet Stach de schuifelende kerken tot stilstand brengen. De twaalf in het rond 

schuifelende kerken verpletteren zowel huizen als mensen die ze op hun pad tegenkomen. 

Enigszins bestuurbaar zijn ze wel. De ‘kerkbestuurders’ slagen er soms in hen op de juiste 

paden houden door bijvoorbeeld de banken te verplaatsen of de ramen open te zetten. Stach 

komt echter op het lumineuze idee om de kerken allemaal naar elkaar toe te laten schuifelen 

 
89 Ibidem, 30-46. 
90 Ibidem, 52-74. 



 

34 
 

zodat ze in een cirkel elkaar tot stilstand brengen. Het plan slaagt en vanaf dan pronkt 

Uikumene met de grootste eengemaakte kerk ter wereld.91 

De stilaan wanhopige ministers bedenken een opdracht 4a: Stach moet van de toren van de 

Sint-Aloïsiuskathedraal springen. Resoluut weigert hij deze zinloze opdracht uit te voeren en 

trekt zich twee dagen terug in de natuur om zich te bezinnen. Wanneer hij terugkeert naar 

Wiss ziet hij tot zijn verbazing dat de inwoners massaal hun hoofdkussens hebben opgehoopt 

aan de voet van de kathedraal.92 Hij waagt de sprong en landt veilig en zacht. Waarna de 

verbitterde ministers hem naar Afzette-Rije sturen voor zijn zogenaamde vijfde – maar in 

werkelijkheid zesde - opdracht. 

Afzette-Rije blijkt een zielig stadje: sjofele huisjes met verveloze ramen, slecht geplaveide 

wegen, povere straatverlichting, gammele vervoersmiddelen,… . Toch staan er ook een aantal 

riante woningen tussen de bouwvallen. De inwoners van het stadje worden geteisterd door 

muggen uit het omliggende veenmoeras en hun prikken veroorzaken de knobbelneusziekte. 

Hun neuzen nemen daarbij enorme proporties aan in de vorm van een paddenstoel, een 

bloemkool, een rodekool, een rabarber, enz… . Openbarstende gezwellen leiden tot de dood. 

Gelukkig zijn er de Tara’s, wijze dokters die de ziekte met een zalfje kunnen genezen en 

daarvoor op handen gedragen worden door de inwoners en de burgemeester. Jammer genoeg 

zijn zowel hun raad als hun medicijn erg duur en blijven de inwoners van Afzette straatarm. 

Stach ontmaskert hen als een bende oplichters en ontdekt tegelijk dat de genezende zalf 

eenvoudig zelf te maken is. Zo maakt hij een einde aan de ellende van de inwoners die vanaf 

dan voor zeer weinig geld van hun knobbelneus genezen worden .93 

Ten einde raad geven de ministers Stach een zevende opdracht. Eentje waarvan hij volgens 

hen niet terug kan keren. Stach wordt opgedragen Pantaar, de onaantastbare tovenaar van 

Ekilibrië te vernietigen. Een uiterst moeilijke opdracht, want iedereen weet ‘[…] dat als men 

de tovenaar vernietigt, men zichzelf vernietigt […].’94 Ekilibrië lijkt op het eerste zicht een 

gezellig, welvarend stadje. Maar van de burgemeester verneemt Stach dat het plaatsje sedert 

eeuwen geteisterd wordt door de tovenaar Pantaar. Iedere avond belt Pantaar aan bij een 

inwoner en eist een aalmoes. Geef je echter iets weg waar je niet aan gehecht bent, iets wat 

 
91 Ibidem, 79-96. 
92 Ibidem,97-104. 
93 Ibidem 105-124. 
94 Ibidem, 128. 
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je niet loodzwaar valt wanneer je het niet meer in je bezit hebt, verandert hij je in een gangklok 

en neemt je mee. Op een avond belt Pantaar aan bij de burgemeester en tot haar ontsteltenis 

eist hij Stach op als offer en neemt hem vervolgens mee naar zijn grot. Daar werpt Pantaar de 

ontvangen offers in een diepe put waar een reusachtig vuur brandt. Dit lot staat ook Stach te 

wachten maar die smeekt de tovenaar naar de reden voor zijn nakende dood. Pantaar toont 

Stach een beeld van de stad Ekilibrië aan de rand van een afgrond en voor vallen behoed door 

het vuur van de brandende offers. Enkel een vrijwillig offer zou het vuur voor eeuwig doen 

branden en Ekilibrië definitief behoeden voor vernietiging. Stach biedt zich aan als en 

vrijwilliger maar wanneer hij in de brandende put wil springen offert Pantaar zich op en 

springt. De taak van de tovenaar is volbracht en Ekilibrië en zijn inwoners zijn gered.95  

Nadat de ministers op de hoogte gesteld worden van Stachs zoveelste succes beleggen ze 

een vergadering in het park. Ze besluiten de laatste opdracht niet te moeilijk te maken. Stach 

moet plaatsnemen op de stoel van Stellingwoude. Geen gewone stoel want alleen een koning 

of iemand die door zes hogergeplaatsten op de stoel wordt gehesen, overleeft de vloek en 

sterft niet. De ministers weigeren resoluut om Stach op de stoel te hijsen. Die geeft echter 

niet op en vraagt de burgemeesters van de bevrijde stadjes in een brief om hulp. Op de 

afgesproken dag komen alle zes de burgemeesters naar Stellingwoude en hijsen Stach op de 

stenen stoel.  

Daar zit hij. De stenen zijn hard en koud, maar wie zou daarop letten? Even blijft het 

doodstil, alsof de mensen niet kunnen geloven dat hij rustig in leven blijft. Dan maakt hij 

een lange neus tegen de ministers en een oorverdovend lawaai breekt los. Vijfhonderd 

maal zwaaien de mensen hun armen omhoog en roepen hoera, nadat de burgemeester 

heeft geschreeuwd: ‘LEVE DE KONING VAN KATOREN.’96 

Zelfs de grootste tegenstanders van Stach, de ministers, juichen na verloop van tijd mee met 

de massa, zo blijkt: 

Bij de tweehonderdste maal beginnen de lippen van minister Broeder zachtjes mee te 

trillen. Bij de tweehonderdvijftigste maal gaat een arm van minister Pardoes voorzichtig 

mee bewegen. Bij de driehonderdste maal staat geen van de ministers meer helemaal stil 
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en klinkt er een ondergronds gebrom uit hun gelederen. Bij de driehonderdvijftigste maal 

komen hun handen al ter hoogte van hun oren en de laatste honderd maal hoeraën ze 

mee, net als gewone Katorenen.97  

Ook voor de lezer wordt het duidelijk dat Stach door iedereen als nieuwe koning aanvaard 

wordt.98 En dadelijk toont hij zich een dankbare koning. Zo vraagt hij aan de burgemeesters of 

zij een ministerpost willen opnemen.  

‘Ik wil u een voorstel doen,’ zegt Stach. ‘Ik geloof niet in het nut van een ministerie van 

Ernst en Reinheid en wat er verder is. Volgens mij hebben we behoefte aan een ministerie 

van Volksgezondheid. Ik geloof dat u, meneer de burgemeester van Afzette-Rije, bij 

uitstek geschikt bent om dat op poten te zetten […] Een ministerie van Schone Lucht en 

Zuiver Water had ik toegedacht aan de burgemeester van Smook. Kerk, Cultuur en 

Maatschappij is voor de burgemeester van Uikumene. En u, mevrouw, zoudt u Hulp aan 

Achtergebleven Gebieden op u willen nemen? Een ministerie van Verdediging en 

Ontwapening is in goede handen bij Kims vader en aan u, burgemeester van Decibel, zou 

ik willen vragen een ministerie te beheren waar wordt bestudeerd, hoe je de mensen 

kunt leren naar elkaar te luisteren en met elkaar rekening te houden: kortom, u wordt 

minister van Democratie. De inwoners van uw gemeenten moeten zelf maar uit hun 

midden een nieuwe burgemeester kiezen. Neemt u allen deze benoeming aan?’ De 

burgemeesters knikken verheugd en vertrekken om maatregelen te nemen.99 

Tegelijk toont Stach zich aan het eind van het verhaal niet haatdragend ten opzichte van de 

ministers. 

‘Minister kunt u niet blijven,’ zegt hij. ‘Maar ontslaan uit Rijksdienst wil ik u ook niet. Ik 

zal u een andere taak geven.’ Hij grijpt in de stapel brieven die de afgelopen maanden zijn 

binnengekomen, waarin gevraagd wordt om die jongen, Stach, als volgende opdracht 

naar hen te sturen. Als hij de eerste brief gelezen heeft zegt hij: ‘Kijk eens aan de 

leugenbron van St.-Boontje Parochie. Is dat iets voor u meneer Regtoe?’ Karel Regtoe 

nijgt het hoofd en neemt de brief in ontvangst. Stach graait opnieuw. ‘De opholslaande 
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klokken van Tijdsgeest. Meneer Walsen?’ Bastiaan Walsen aanvaardt zijn opdracht. […] 

‘Ik stel u voor, meneer Zuiver, om een oplossing te vinden voor de hondenplaag in 

Poepopdestoep.’ ‘Ik zal mijn uiterste best doen’, belooft Philip Zuiver. Allen maken een 

diepe buiging en verlaten het paleis om aan hun missies te beginnen.100 

Alle zes de ministers krijgen uiteindelijk taken toebedeeld die hun karikaturale karakter nog 

versterken.  

Structureel kent Koning van Katoren een zeer logische, bijna mathematische opbouw. In het 

eerste hoofdstuk wordt er zeventien jaar in de tijd teruggekeken vanaf de geboorte van Stach, 

de dood van de oude koning en de dood van de ouders van Stach. Het is in hoofdstuk twee 

dat de sprong van zeventien jaar voorwaarts in de tijd gemaakt wordt. Vanaf dan ook kent het 

boek een lineair chronologisch verloop tot aan het uiteindelijke koningschap van de 

protagonist Stach. Ieder hoofdstuk waarin Stach een opdracht dient uit te voeren wordt 

voorafgegaan door een korter hoofdstuk. In deze kortere hoofdstukken van vier à vijf pagina’s 

krijgt Stach telkens één van zijn opdrachten.  

Ook in de opbouw van de hoofdstukken waarin Stach zijn opdrachten uitvoert zijn er 

constanten te herkennen: 

• Stach komt steeds per trein aan in het plaatsje. 

• hij bezoekt eerst de burgemeester van het dorp/de stad. 

• iedere burgemeester vindt zijn probleem onoplosbaar en gelooft niet in het welslagen 

van Stach. 

• de oplossing die Stach vindt ligt telkens voor de hand doch enkel hij is spitsvondig en 

ondernemend genoeg om ze te vinden. 

• na iedere opdracht neemt Stach de trein terug naar Wiss, ontmoet er zijn oom Gervaas 

en krijgt vervolgens van de ministers een nieuwe opdracht. Met een ticket enkele reis… 

3.1.2 De personages in het boek  

Stach, oom Gervaas, de ministers, de burgemeesters, de burgemeestersdochter Kim, de 

tovenaar Pantaar zijn de personages in het verhaal. De meeste personages zijn, zoals we 

hierna zullen zien, zogenaamde flat characters: psychologisch weinig uitgewerkte personages. 

Dit in tegenstelling tot zogenaamde round characters: complexe personages die in de loop van 
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een verhaal een zekere – op psychologisch criterium gebaseerde – ontwikkeling 

doormaken.101  

De protagonist Stach is binnen Koning van Katoren echter een uitzondering. Hij is niet te 

typeren als een flat character en tegelijk is het moeilijk om Stach als een round character te 

omschrijven. Weliswaar krijgen de lezers in de loop van het verhaal inzicht in het karakter van 

Stach, maar hij maakt in het verhaal geen echt psychologische ontwikkeling door (tenzij we 

zijn groei van kind naar kandidaat koning en uiteindelijk koning als zodanig percipiëren). 

Letterie stelt het als volgt: ‘Stach wordt volwassen tijdens het volbrengen van al die 

opdrachten. Vrijmoedig en opgewekt begint hij eraan, maar gaandeweg is hij zich steeds meer 

bewust van de verantwoordelijkheid die op zijn schouders rust.’102  

De karakterisering van Stach is een zogenaamde ontrollende karakterisering: de informatie 

over hem wordt mondjesmaat verstrekt. Geleidelijk aan krijgen we meer inzicht in zijn 

personage en ontdekken we zijn sterke kanten en mogelijkheden, vooral door zijn 

handelingen in de opeenvolgende avonturen en de manier waarop hij die, volgens de 

alwetende verteller, ervaart. Als held en als hoofdpersonage in Koning van Katoren geeft Stach 

vanwege zijn centrale rol uitdrukking aan de kernbetekenis van het boek. De steeds 

terugkerende (verhaal)motieven en het hoofdmotief, mens- en maatschappijkritiek, krijgen in 

grote mate vorm door de handelingen, uitspraken en overpeinzingen van Stach. Terlouw 

portretteert Stach als een frisse, scherpzinnige, onbevooroordeelde jongeman met veel durf, 

lef, moed en wilskracht. In feite is hij een held maar anders dan in conventionele 

heldenverhalen maakt hij ook fouten. Zo raakt hij bijvoorbeeld gewond in Wapenfelt omdat 

hij de granaatappelboom te dicht naderde.103 Anders dan een typische held toont Stach ook 

zijn angsten. Zo is hij bang om van de Sint-Aloïsius te springen. Zijn weigering zich doelloos op 

te offeren zegt ook iets over de realiteitszin van Stach. Hij dankt zijn succes niet aan zijn fysieke 

krachten, maar vooral aan zijn gezond verstand, zijn moed en zijn frisse kijk op de problemen 

die zich aandienen. Zoals hij zelf zegt:  

 
101 Voor een meer uitgebreide beschrijving van de soorten romanpersonages zie: Van Boven & Dorleijn, Literair 
Mechaniek, 295-304. 
102 Letterie, Over…Jan Terlouw, 15. 
103 Terlouw, Koning van Katoren, 42-44. 
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 ‘Ik heb me nog niet blind gestaard op het probleem. De mensen in zo’n stad hadden altijd 

van kind af aan geloofd dat er geen oplossing bestond. Ik kwam er fris in. Ik begin altijd 

met aan te nemen dat er wel een stuk of tien oplossingen zullen bestaan.’104 

Daarnaast verdraagt hij geen onrecht. Rechtvaardigheid is voor Stach enorm belangrijk 

evenals opofferingsgezindheid. Dit gaat zover dat hij zelf bereid is te sterven voor zijn 

medemens, zoals in Ekilibrië: ‘Ik wil niet sterven […] Maar die mensen in Ekilibrië, die willen 

ook leven. En dat zijn er duizenden. Ik ben er maar één.’105  

Stach bezit ook de nodige humor, wat blijkt als hij de spot drijft met ‘hooggeplaatste heren’ 

als de ministers. Misplaatste trots of ijdelheid is aan hem niet besteed. Hij blijft zichzelf trouw 

en blijft de eenvoudige jongen die hij was aan het begin van het verhaal. Op die manier slaagt 

Terlouw erin om Stach sympathiek voor te stellen. Bovendien kan de lezer door de typische 

menselijke kantjes van Stach zich met hem identificeren.  

Oom Gervaas, die drieëndertig jaar lang dienaar van de koning was en zijn taak verder zet 

als dienaar van de ministers, wordt door de alwetende verteller als volgt geïntroduceerd:  

 Gervaas was een dienstbaar man. Zijn hele leven had hij hoeden aangereikt, met twee 

woorden gesproken en zichzelf schaars gemaakt als hij niet nodig was. Hij was ontzettend 

misselijk van zijn eigen onderdanigheid, maar hij kon niet anders.106 

Misselijk van zijn eigen onderdanigheid had hij zich, zo vernemen we via de alwetende 

verteller, op het moment dat hij begreep dat hij een klein jongetje moest gaan opvoeden tot 

man, één ding voorgenomen: ‘de man Stach zou geen onderdanige man zijn maar een 

vrijmoedige, desnoods een brutale.’107  

Hier vinden we een bepaalde dualiteit in het personage van Oom Gervaas terug. Enerzijds is 

hij buitengewoon gedienstig voor zijn meerderen, de ministers, maar anderzijds verzet hij zich 

in stilte om zich te bevrijden van zijn eigen onderdanigheid. Hij voedt zijn neef anders op en 

spoort hem aan koning te worden. Ondanks deze dualiteit zit er weinig tot geen 

psychologische diepgang in het personage van oom Gervaas dat daarom te typeren is als een 

flat character en zelfs als een bijfiguur. Deze laatste is volgens Van Boven en Dorleijn een 

 
104 Ibidem, 131-132. 
105 Ibidem, 147. 
106 Ibidem, 9. 
107 Ibidem, 9. 
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figuur die geen belangrijke functie heeft in de abstracte motievenstructuur, maar wiens rol er 

voornamelijk in bestaat de handeling verder te zetten en aan een ander belangrijker 

personage meer reliëf te verlenen.108 In vergelijking met zijn oom wordt Stach zeker getypeerd 

als een moedige en ondernemende jonge held. Gervaas speelt een beperkte rol in het verhaal. 

Hij is degene naar wie Stach na iedere opdracht terugkeert vooraleer hij een nieuwe opdracht 

ontvangt van de ministers. 

De zes ministers, Stachs opponenten, worden voornamelijk door de alwetende verteller op 

een directe wijze gekarakteriseerd: 

De oudste minister heet de Seer. Hij is zestig jaar of daaromtrent. Diepe plooien geven 

zijn gezicht een zorgelijk aanzien. Hij lacht nooit. Op zijn glimmende schedel groeien nog 

vijftien haren. Iedere morgen vlijt minister de Seer ze met een penseeltje op hun plaats. 

Het is zijn enige ludieke handeling. Verder doet hij alleen hoogst serieuze dingen. De heer 

de Seer is dan ook minister van Ernst. Hij heeft onmiddellijk na de dood van de koning de 

wet op het vuurwerk veranderd. Alle vuurwerk is nu verboden. Minister de Seer is een 

voorvechter van arbeidslust en plichtsbetrachting.109 

Ook de andere ministers worden op gelijkaardige manier voorgesteld. Hier minister Pardoes, 

de minister van Vlijt: 

Die Pardoes is een kwiek man, dat moet je hem nageven. Hij holt van de vroege ochtend 

tot de late avond. Overal steekt hij zijn scherpe neus in. Iedere dag schrijft hij een stuk of 

tien rapporten. Hij kan met twee handen tegelijk schrijven, ’t is haast niet te geloven. Hij 

kan zich ’s morgens in twee minuten en zeven seconden aankleden. Hij ontbijt terwijl hij 

de trap afloopt, hij kust zijn vrouw gedag terwijl ze zijn hoed opzet. Hij kan zich niet 

voorstellen dat iemand wel eens wil lummelen.110 

Terlouw portretteert de ministers op een grappige, karikaturale manier. Het is van meet af 

aan moeilijk om ze echt ernstig te nemen. Daarnaast dragen de zes ministers zogenaamde 

speaking names, namen die op een ironische wijze iets zeggen over het personage. De 

minister van Vlijt heet Pardoes, die van Eerlijkheid heet Regtoe. De minister van Reinheid heet 

 
108 Van Boven & Dorleijn, Literaire Mechaniek, 303. 
109 Terlouw, Koning van Katoren, 10. 
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Zuiver, de minister van regelmaat en orde heet Walsen, de minister van Deugd heet Bonifacius 

Broeder en die van Ernst heet De Seer. Erg uitgebreid worden ze niet beschreven maar flat 

characters, in de zin van weinig uitgewerkte en statische personages zijn het ook niet. We 

kunnen ze eerder omschrijven als types, karakters of personages die symbool staan voor één 

menselijke eigenschap die sterk wordt uitvergroot. Daardoor komen ze belachelijk over, zijn 

het schertsfiguren en staan ze in sterk contrast met Stach en diens positieve eigenschappen. 

Net als de andere personages dragen de ministers bij tot de verhaalmotieven. 

De burgemeesters van ieder stadje waar Stach een opdracht te vervullen heeft, worden 

eveneens als types beschreven. Zij belichamen elk het kenmerk van hun stad en de 

bijbehorende problemen daarvan.  

De burgemeester van Decibel is de meest praatgrage man die Stach ooit heeft ontmoet. 

Voortdurend is hij aan het woord waardoor hij niet luistert naar de anderen. Het wordt de 

aandachtige lezer duidelijk gemaakt dat de mensen in Decibel doof zijn voor elkaar, vluchten 

in zichzelf en hun werk waardoor de problemen in de stad onopgelost blijven.111  

De burgemeester van Wapenfelt is een druk en gehaast man. Behalve burgemeester is hij 

ook directeur van de kruit- en munitiefabriek in Wapenfelt. In tegenstelling tot Stach heeft hij 

nooit stilgestaan bij de zinloosheid van de wapenwedloop tussen Wapenfelt in Katoren en 

buurland Eltoren. Ook de uitwassen ervan - de plofgranaten aan de boom - waren hem 

compleet ontgaan tot Stach hem daar attent op maakte. Daarna beslist hij Stach te helpen in 

zijn opdracht.112  

De burgemeester van Smook blijkt zeer welvarend. Net zoals de inwoners van zijn stad wil 

hij veel geld verdienen. Smook kenmerkt zich dan ook door een enorme rijkdom ten koste van 

menselijk contact en het leefmilieu.113 

De burgemeester van Uikumene is een veelgeplaagd maar zeer vroom man. Liefst wil hij alle 

kerken en hun bestuurders te vriend houden en met moeite weet hij de schuifelende kerken 

binnen de juiste paden te houden. Hij is lid van en bezoekt elk van de twaalf kerken in zijn 

stadje waarvan de GK (Gestructureerde Kerk), de HK (Hergestructureerde Kerk), de HHGK (de 
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Herhergestructureerde Kerk), de BMRK (de Brede Mode Ramen Kerk) en de NGK (de Nieuw 

Gepleisterde Kerk) enkele voorbeelden zijn.114  

De burgemeester van Afzette-Rije is een arme, nederige man met een overdreven ontzag 

voor de Tara’s, de dokters die de Knobbelneuzen kunnen genezen. Wanneer Stach hem vraagt 

wie de Tara’s zijn ,luidt zijn antwoord: 

‘De heren Tara’s zijn de grootste geleerden van onze stad. Kennis straalt uit hun ogen, uit 

de houding van hen hoofd, uit de beweging van hun handen, uit de keuze van hun kleren. 

Zij weten alles van de K-neuzen […] Het zijn de goden van de wetenschap. Genieën zijn 

het. Je moet dat mooie trotse gebaar zien waarmee zij het hoofd in de nek leggen […] dat 

toontje waaraan de leek meteen weet: hier spreekt het genie.’115  

Ekilibrië tenslotte bezit een vrouwelijke burgemeester. Nadat Pantaar haar alle geluk 

ontnomen heeft - hij nam haar man en zoontje mee - berust ze in haar lot. Stach bevrijdt haar 

uit haar lethargie en allesverlammend verdriet.116  

Een gemeenschappelijk kenmerk van de burgemeesters is dat ze uiteindelijk allen bereid zijn 

Stach te helpen. Tot aan zijn komst ontbrak het hen aan ondernemingszin en inzicht om de 

problemen in hun stad aan te pakken. Zo trachtte bijvoorbeeld de burgemeester van 

Uikemene weliswaar de schuifelende kerken op de juiste paden te houden teneinde schade 

te beperken, maar een definitieve oplossing voor het gevaar van de schuifelende kerken acht 

hij onmogelijk. Zijn gelatenheid blijkt uit zijn antwoord op Stachs voorstel:  

‘We moeten ze alleen het schuifelen afleren […]’ zegt Stach. ‘Ja, dat zou heerlijk zijn. Maar 

’t zal je niet lukken’, zo luidt het antwoord van de burgemeester. ‘Alle kerkbestuurders 

bij elkaar zijn niet bij machte geweest dat voor elkaar te krijgen. Ze schuifelen, wat we 

ook doen.’ 117 

De actie die door de burgemeesters wordt ondernomen beperkt zich tot het voorkomen van 

erger. In een definitieve oplossing wordt door de burgemeesters én inwoners niet geloofd. Dit 

zien we vooral duidelijk bij de burgemeester en de inwoners van Ekilibrië. Ze schikken zich in 

 
114 Ibidem, 79-96. 
115 Ibidem, 108-109. 
116 Ibidem,  
117 Ibidem, 84. 



 

43 
 

hun lot, opteren voor een ad hoc oplossing en hopen daarbij op een goede afloop als Pantaar 

voor hun deur staat om een offer te eisen. Zoals eerder gezegd: een offer dat hen meer pijn 

doet dan zomaar een aalmoes geven.  

‘Je geeft hem een aalmoes. Maar, Stach, dat is niet goed. Dat is niet voldoende. Je moet 

hem een offer brengen. Je moet hem iets geven dat je echt zult missen […]’ ‘En Anders?’ 

‘Luister. Veronderstel je geeft hem honderd gulden. Maar die honderd gulden ben je de 

volgende dag weer vergeten. Hij steekt ze in zijn zak en hij wéet, hij vóelt dat het geen 

echt offer is, al kun je nog zo goed toneelspelen […] En dan néemt hij zijn aalmoes. Dan 

kiest hij zelf zijn offer. Je hele spaarboekje. Of je fotoalbum. Of je lievelingshuisdier […] 

Of…of nog erger.’ ‘En als je je verzet?’ ‘Men zegt dat hij dan met zijn vingers klikt en je in 

een gangklok verandert.’118  

Door deze gelatenheid die ook bij alle andere burgemeesters te vinden is, blijven de 

problemen aanslepen tot Stach arriveert. Ze zijn dan ook te typeren als de antipoden van de 

ondernemende en spitsvondige Stach en zijn daardoor samen met de inwoners zelf de oorzaak 

van de problemen. Van Lierop en Dobbe wijzen er dan ook op dat de problemen in de steden 

die Stach bezoek niet in de eerste plaats te wijten zijn aan externe oorzaken – allegorisch 

weergegeven door de draak, de granaatappelboom, de Tara’s, enz. – maar vooral aan de 

houding van de burgemeesters en bewoners. Net zo goed in Decibel als in Afzette-Rije en alle 

andere plaatsen. Iedere opdracht draagt dan ook de boodschap uit dat met daadkracht, het 

opzijzetten van eigenbelang, met doorzettingsvermogen en moed grote maatschappelijke 

problemen opgelost kunnen worden. Net zoals Stach moeten mensen hun 

verantwoordelijkheid nemen en met een frisse, praktische blik naar de problemen durven 

kijken. Het is Stach, aldus nog Van Lierop en Dobbe, die door Terlouw voorgesteld wordt als 

het prototype mens voor een gezonde en veilige samenleving.119 

Kim, de dochter van de burgemeester van Wapenfelt is evenals oom Gervaas en de 

burgemeesters te typeren als een flat character en als bijfiguur, als personage die mee het 

verhaal aan de gang houdt. Stach ontmoet Kim wanneer hij per trein onderweg is naar zijn 

tweede opdracht: het stadje Wapenfelt verlossen van de ontploffende granaten van de 
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119 Helma van Lierop-Debrauwer en Mike Dobbe, Oude problemen in een nieuw jasje? De verfilming van Koning 
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granaatappelboom. Kim introduceert Stach bij haar vader, de burgemeester van Wapenfelt . 

Haar personage zorgt voor een subplot die dunnetjes doorheen het hoofdverhaal geweven is. 

De jeugdige verliefdheid tussen Stach en Kim zorgt voor een beetje romantiek wat voor de 

meeste veertien/vijftien jarige lezers zeer herkenbaar is al getuigt ze door onder meer het 

afscheid van een soort sprookjesachtige ‘braafheid’. 

‘Door de achterdeur’, zegt de burgemeester. ‘Ik breng je via een paar nauwe straatjes 

naar het station.’ ‘Nee, ik’, zegt Kim. Staan er tranen in haar ogen? Ze glinsteren verdacht. 

Vanuit het coupéraampje kust Stach ze droog. ‘Misschien word je nog wel eens koningin,’ 

zegt hij. ‘Als je me nodig hebt kom ik naar je toe,’ roept ze de wegrijdende trein na. Hij 

wuift. Nog lang ziet hij haar ogen als sterren stralen in het snel kleiner wordende 

Wapenfelt.120  

We vernemen dit via de alwetende verteller en in de indirecte rede. Later in het verhaal, 

wanneer Stach opdracht 4 a, zijn levensgevaarlijke sprong van de toren van de Sint-Aloïsius 

moet uitvoeren, blijkt Kim in allerijl vanuit het verre Wapenfelt naar Wiss gereisd te zijn om 

hem te ondersteunen. Na de succesvolle sprong op de verzamelde kussens van Katoren lezen 

we: 

Ze hebben een paar fijne dagen met z’n drieën. Kim is smoorverliefd en windt er geen 

doekjes om, Stach is smoorverliefd en heeft er absoluut geen erg in. Maar algauw komt 

er een einde aan het heerlijke leventje. De postbode brengt twee brieven. Een van Kims 

vader, die eraan herinnert dat zijn dochter een vijf voor wiskunde op haar rapport had en 

dat de scholen volop aan de gang zijn. En één van de ministerraad, die een spoorkaartje 

2de klas enkele reis naar Afzette-Rije bevat en een uitnodiging aan Stach om de 

knobbelneuzen in die stad te gaan genezen.121  

Slechts helemaal aan het einde van het boek komt Kim terug op de proppen wanneer Stach 

zijn laatste opdracht moet vervullen, de Stoel van Stellingwoude beklimmen. Wanneer Stach 

ook deze laatste opdracht volbracht heeft en de ministers minister af zijn krijgen ze op hun 
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beurt van Stach de taak een aantal problemen in verschillende stadjes in Katoren op te lossen. 

En uiteindelijk gaat Stach naar Kim: 

‘Genoeg geregeerd vandaag,’ zegt Stach bij zichzelf. Hij gaat Kim opzoeken, die ’s avonds 

per trein naar Wapenfelt zal vertrekken. ‘Heb je zin om te gaan?’ vraagt hij. Bedroefd 

schudt ze het hoofd. ‘Als je al die meetkunde en algebra kent, kom je dan bij me terug? 

We zouden bijvoorbeeld kunnen trouwen […] Als ik het bij het regeren nodig heb zou je 

me kunnen helpen.’ Ze bijt krachtig in zijn oor. ‘Auw!’ ‘Waarom zeg je dan ook nooit eens 

gewoon dat je van me houdt?’ ‘Ik hou van je’. Het lijkt me wellevender om de twee jonge 

mensen op dit moment alleen te laten. Voor de zeer nieuwsgierigen zij nog vermeld dat 

ze inderdaad zijn getrouwd, en zij leefden nog lang en gelukkig122 

Op die manier sluit Terlouw op een sprookjesachtige wijze zijn jeugdroman af.  

Ook Pantaar, de levensgevaarlijke tovenaar uit Ekilibrië maakt deel uit van de concrete 

structuur en draagt door zijn handelende rol bij aan de verhaalmotieven. Net als alle andere 

personages vertoont ook hij weinig psychologische diepgang. 

Een personage in een verhaal hoeft niet altijd een menselijke gedaante aan te nemen. 

Volgens Erica van Boven en Gillis Dorleyn zijn ook niet menselijke instanties die door hun 

herhaalde optreden eenheid in het verhaal aanbrengen te typeren als personages.123 In 

Koning van Katoren is dit het geval voor de granaatappelboom van Wapenfelt, de vogels van 

Decibel, de draak van Smook, de schuifelende kerken van Uikumene en de stoel van 

Stellingwoude. Allen zijn zij handelende instanties die zowel voor de inwoners als voor Stach 

een gevaar vormen en concreet mee vorm geven aan de centrale motieven in het boek.  

3.1.3 Maatschappijkritiek in Koning van Katoren  

Volgens een aantal literatuurcritici staat de in Koning van Katoren op allegorische wijze 

ingebedde maatschappijkritiek rechtstreeks in verband met Terlouws lidmaatschap van de in 

1966 opgerichte politieke partij Democraten ’66 (aanvankelijk afgekort als D’66 en vanaf 1985 

als D66).124  

 
122 Ibidem, 175-176. 
123 Van Boven & Dorleijn, Literair Mechaniek, 295-296. 
124 In januari 1967 bezoekt Terlouw een bijeenkomst van de net opgerichte D66-afdeling in Utrecht, waarna hij 

meteen besluit lid te worden. Vanaf dan gaat het snel voor Terlouw, in 1970 bemachtigt hij een raadszetel, 

tegelijk wordt hij fractievoorzitter van zijn partij in de Utrechtse gemeenteraad. In 1971 – het jaar dat Koning van 
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Omdat het verschijnen van het boek nagenoeg samenvalt met de start van Terlouws 

Kamerlidmaatschap stelt Boerboom zich zelfs de vraag of Koning van Katoren een D66-

programma voor de jeugd is. Volgens Boerboom staan veel van de problemen die Stach moet 

oplossen symbool voor de toenmalige maatschappelijke problemen. Terlouw weerlegt echter 

dat het jeugdboek een ‘vertaling’ is van het programma van D66. Hoogstens vormt het een 

staalkaart van de thema’s waarmee hij zich in de kamer zal bezighouden en is het op die 

manier te lezen als een persoonlijk beginselprogramma. Niettemin geeft het boek een goed 

beeld van Terlouws visie op de maatschappij, zo besluit Boerboom.125  

Martine Letterie merkt op dat er gelijkenissen zijn tussen de politieke idealen van D66 en 

Terlouw als prominent lid daarvan. D66 als jonge partij en Terlouw als nieuwkomer in de 

politiek wilden een frisse kijk geven op thema’s en problemen waar anderen zich reeds jaren 

op blind gestaard hadden. De nieuwe partij zocht praktische oplossingen voor de 

maatschappelijke problemen door deze in alle redelijkheid te bekijken. Stachs aanpak, die 

vorm gegeven wordt door een frisse kijk, ondernemingszin en durf, lijkt op die van Terlouw en 

die van D66, aldus Letterie.126 Daarnaast ziet zij ook gelijkenissen tussen de oude politici van 

de bestaande partijen en de ministers in het boek. Allen zijn ze star geworden, zonder oog 

voor nieuwe mogelijkheden. Ze waren voornamelijk bang hun baantje te verliezen, aldus 

Letterie. Zij merkt verder op dat wanneer we de opdrachten van Stach goed lezen, we daaruit 

kunnen opmaken wat Terlouw politiek belangrijk vindt.127 

Dat is in de eerste plaats democratie. Het belang van democratie en vooral het gebrek eraan 

zit verweven in het verhaal van de vogels van Decibel. Alleen als je goed naar elkaar luistert, 

openstaat voor elkaars ideeën en een eerlijk en open debat voert, kun je samen tot een 

oplossing komen. In Decibel luisteren zowel de bewoners in het dagdagelijkse leven alsook de 

leden van de gemeenteraad niet naar elkaar. Iedereen draagt speciale oorklepjes, ook tijdens 

de gemeenteraad. Een oplossing vinden voor de problemen in Decibel is daarom onmogelijk. 

Gelukkig is er Stach, hij luistert wel: 

 
Katoren verschijnt – bemachtigt hij een zitje in de Tweede Kamer. Dat behoudt hij tot tien jaar lang. In 1981 volgt 

er nog het ministerschap van Economische Zaken en wordt hij vicepremier. Een positie die hij bekleedt tot 1982. 

Van 1991 tot 1996 bekleedt hij het ambt van Commissaris van de Koningin van Gelderland en tussen 1999 en 

2003 was het lid van de Eerste Kamer. Zie: Boerboom, Jan Terlouw, 75-235. 
125 Boerboom, Jan Terlouw, 90-95. 
126 Letterie, Over…Jan Terlouw, 16. 
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Na alle ideeën die hij heeft gehoord lijkt het hem niet meer zo moeilijk de vogels tot 

zwijgen te brengen. Hij heeft een plan. Morgen zal hij meteen beginnen het ten uitvoer 

te brengen. Maar nu moet hij eerst slapen. Hij is doodmoe. ‘Hoe vond je de vergadering?’ 

vraagt de burgemeester als ze in het burgemeestershuis zijn aangekomen. ‘Erg 

interessant,’ zegt Stach. ‘De oplossing is me op een presenteerblaadje aangeboden.’ 

Maar dat verstaat de burgemeester niet.128 

Naast kritiek op gebrek aan luisterbereidheid, hetgeen de democratie aantast, kan het 

avontuur in Decibel ook gelezen worden als kritiek op geluidsoverlast. Een aspect dat in de 

jaren zeventig hoog op de politieke agenda stond en sindsdien niets aan actualiteit ingeboet 

heeft. 

Uit het verhaal van Wapenfelt kunnen we, aldus Letterie, opmaken dat Terlouw hiermee 

kritiek levert op de wapenwedloop tussen het Westen en het toenmalige Oostblok.129 Zowel 

Katoren als buurland Eltoren bewapenen zich reeds jarenlang uit angst voor een aanval van 

de ander. Stach wijst de burgemeester van Wapenfelt erop dat dit belachelijk is: 

‘Ik begrijp er niets van burgemeester. Bouwen wij loodsen vol kruit omdat Eltoren het 

doet en bouwt Eltoren loodsen vol kruit omdat wij het doen?’ ‘Zo is het.’ ‘Dat is toch 

krankzinnig.’ ‘Eigenlijk wel, maar niemand weet hoe je het moet veranderen.’130 

De milieuproblemen ten gevolge van de vuurspuwende draak in Smook staan synoniem voor 

de milieuverontreiniging die in de jaren zeventig zeer ernstige vormen begon aan te nemen.  

De schuifelende kerken wijzen volgens Letterie op het gebrek aan samenwerking binnen de 

Nederlandse kerkgemeenschap als gevolg van de verzuiling en de versnippering en het 

overaanbod aan gezindten131 

De Tara’s in Afzette-Rije verwijzen volgens Letterie naar artsen die een machtige groep 

vormen. Een groep die hun eigen, vooral geldelijk voordelige situatie in stand wenst te houden 

en waarbij te weinig gedacht wordt aan de belangen van de patiënt. Letterie heeft het over 

kwakzalverij. Kwakzalvers kloppen het geld uit de zakken van de mensen terwijl de echte 

 
128 Terlouw, Koning van Katoren, 23-24. 
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oplossing meestal veel goedkoper is. De Tara’s en hun praktijken staan synoniem voor deze 

kwakzalvers/op geld beluste artsen en hun belangenorganisaties. 

Door het avontuur in Ekilibrië levert Terlouw aldus Letterie kritiek op de graaicultuur die 

welig tiert in het rijke westen en dit ten nadele van minder bedeelden in eigen land en 

bevolkingsgroepen in derdewereldlanden. Het is een pleidooi voor een beter evenwicht 

tussen rijk en arm. Door Pantaar wordt er op gewezen dat we offers moeten brengen willen 

we onze maatschappij in evenwicht houden en zelf niet ten gronde gaan.132 

Ook Karin Ceusters deelt de meningen van collega-critici Boerboom en Letterie. Zij herkent 

eveneens twee betekenislagen. Ten eerste het oppervlakkige niveau, het verhaal waarin Stach 

koning wil worden en dat door lezers van tien jaar of jonger gepercipieerd wordt als een 

spannend avonturen- en fantasieverhaal met sprookjesachtige kenmerken. Ten tweede het 

niveau waarop een heleboel aspecten aan te treffen zijn die verwijzen naar de (toenmalige) 

maatschappelijke realiteit. In de eerste plaats wordt de lezer volgens Ceusters in het 

hoofdstuk over Decibel onrechtstreeks de problematiek van de geluidshinder voorgelegd. 

Door de lawaaierige vogels lopen de mensen voortdurend met oorklepjes om niet doof te 

worden. Ook de toenmalige leefwereld raakte steeds meer onderhevig aan lawaaihinder door 

machines, vliegtuigen, toenemend verkeer, enz… Daarnaast zijn de mensen ook figuurlijk 

doof. Ze praten naast elkaar heen en horen niet wat de ander zegt.  

Het verbaast Stach dat de heer Moven er meer dan een uur over doet om dit uit te leggen, 

maar op zichzelf vindt hij het helemaal niet zo’n slecht idee… Hij is overigens wel de enige 

die luistert. Alle raadsleden kijken in de kranten, schrijven in hun papieren of zitten te 

knikkebollen.133 

Het avontuur van de granaatappelboom van Wapenfelt wordt door Ceusters, net zoals door 

Boerboom en Letterie geïnterpreteerd als een kritiek op oorlog, geweld en de 

bewapeningswedloop.134  

In navolging van Boerboom en Letterie stelt Ceusters eveneens dat het verhaal van de draak 

van Smook verwijst naar de massale milieuverontreiniging door de grootindustrie.135 De lucht 

 
132 Ibidem, 18. 
133 Terlouw, Koning van Katoren, 22-23. 
134 Ceusters, De bijdrage van Jan Terlouw tot de jeugdliteratuur, 45. 
135 Ibidem, 45. 
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is vervuild en bovendien maken de inwoners van Smook de toestand nog erger. Zo roken ze 

dikke sigaren en verplaatsen zich in hermetisch afgesloten, roet uitstotende wagentjes die aan 

kabels boven de grond bevestigd zijn. 

‘Ach ja’, zegt de burgemeester, ‘de sigaren. Dat komt ook door de draak. We paffen deze 

krachtig riekende sigaren om de draak niet te ruiken, begrijp je?’ ‘Nee!’ zegt Stach. ‘Wat 

nee?’ ‘Ik begrijp het niet. Ik begrijp niet dat je een stank verdrijft door er nog een sterkere 

voor in de plaats te stellen.’ […] ‘Maar die wagentjes aan die kabels’, zegt Stach ‘Heel knap 

en zo, maar er komt een hoop stank en roet uit. Moet dat echt?’ ‘Dan gaan ze harder’ 

‘Waarom moet het zo hard?’ ‘Dan hoeven we korter op straat te blijven’ ‘Waarom wilt u 

zo kort op straat blijven?’ ‘Om de stank niet te ruiken.’136 

Maar Ceusters interpreteert het verhaal van Smook ook als een aanklacht tegen materialisme 

en de zucht naar rijkdom.137 De mensen in Smook vluchten in zichzelf en in hun werk. Ze 

vergaren rijkdom, maar vergeten te leven. Ze weten zelfs niet hoe de zon eruit ziet. ‘O’, zucht 

een dame, ‘als we hier eens die heerlijke zon hadden waarover je hebt gesproken. Heldere, 

blauwe luchten. Dennengeur…’ ‘U zou er weinig aan hebben,’ meent Stach. ‘U werkt immers 

altijd.’138 

Het probleem Uikumene gaat volgens Ceusters over de onverdraagzaamheid tussen de 

verschillende kerken en godsdiensten en het tekort aan wederzijds begrip en samenwerking 

binnen de toenmalige Nederlandse kerkgemeenschap. ‘Er zit zoiets onherroepelijks in. Zoiets 

onverzettelijks. Zoiets onbarmhartigs ook, niet geneigd tot buigen, wijken, toegeven, een 

compromis sluiten.’139 Tevens wordt in het deel over Uikumene de toenemende verzuiling in 

Nederland aangeklaagd, aldus Ceusters.140 

Afzette-Rije, staat volgens haar dan weer symbool voor corruptie en machtsmisbruik. Ook 

de burgemeester van het stadje is schuldig aan de ellende van de inwoners. Zijn kruiperigheid, 

onderdanigheid, zijn misplaatste en veel te grote eerbied voor de Tara’s hebben samen met 

een te groot ontzag voor kennis en wetenschap bijgedragen tot de ellende in Afzette-Rije.  

 
136 Terlouw, Koning van Katoren, 56-57. 
137 Ceusters, De bijdrage van Jan Terlouw tot de jeugdliteratuur, 46. 
138 Terlouw, Koning van Katoren, 63. 
139 Ibidem, 88. 
140 Ceusters, De bijdrage van Jan Terlouw tot de jeugdliteratuur, 46. 
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In het deel over Ekilibrië waar tovenaar Pantaar de mensen en de stad bedreigt, wordt 

aangetoond dat de mensen over het algemeen egoïstisch zijn en er een algemeen gebrek aan 

opofferingsgezindheid bestaat, aldus Ceusters. Stach en Pantaar tonen nochtans dat het ook 

anders kan: beiden voelen ze zich verantwoordelijk en zijn ze bereid zich op te offeren voor 

het voor het grotere geheel, te weten Ekilibrië en bij uitbreiding de maatschappij. Die 

bereidheid is een belangrijke waarde, zo luidt volgens Ceusters de inherente boodschap. Met 

het verhaal van Stellingwoude tenslotte lijkt Terlouw de lezer te willen wijzen op het belang 

van nederigheid en samenwerking, aldus Ceusters. Door samenwerking kunnen grote 

moeilijkheden overwonnen worden. Stach, die gedragen door de burgemeesters en de 

gemeenschap een groot gevaar kan trotseren wanneer hij de stoel van Stellingwoude beklimt, 

vormt daarvan het bewijs. 

Naast deze in ieder hoofdstuk ingebedde maatschappijvisie en -kritiek herkent Ceusters 

tevens een aantal andere maatschappijkritische aspecten in het boek. Zo staan de karikaturale 

ministers symbool voor een verstarde democratie en de daaraan verbonden gevaren. 

Om terug te komen op de oude koning, die had geen zoon en geen dochter. En daarmee 

was er het probleem van de opvolging. Er was, zoals gebruikelijk onder dergelijke 

omstandigheden, een boel geïntrigeer en geharrewar, en tenslotte grepen zes ministers 

naar de macht. Zij zeiden toen dat ze een manier zouden uitwerken waarop een nieuwe 

koning kon worden aangewezen. Katoren verdiende een goede koning, de beste, en dus 

moesten er garanties…enzovoort, enzovoort. Er kwam natuurlijk niets van terecht. De 

ministers zaten al spoedig zo vast aan hun zetels als een oor aan een hoofd, en ze 

regeerden het land.141 

De zes ministers beheerden de ministeries van vlijt, ernst, eerlijkheid, reinheid, deugd en van 

regelmaat en orde. Speaking names die er op een ironische manier op wijzen dat de 

beheerders ervan in de praktijk het tegendeel belichamen ten koste van het land en de 

inwoners. 

Ook wordt op allegorische wijze gewezen op de macht van de media. De kranten kunnen 

druk uitoefenen op de ministers en solidariteitsgevoelens opwekken bij het volk. In het 

hoofdstuk Katoren in druk lezen we dat in de gelijknamige krant een artikel verschenen is over 

 
141 Terlouw, Koning van Katoren, 8. 



 

51 
 

de extra opdracht 4a waarin Stach opgedragen wordt van de Sint-Aloïsius te springen hetgeen 

hem geheid het leven zal kosten. De hoofdredacteur roept in het artikel de inwoners op 

massaal naar Wiss te komen.142 Ook het vuurwerk in Koning van Katoren draagt volgens 

Ceusters symboliek in zich, namelijk die van spontane vreugde en geluk. Treffend is dat de 

ministers het vuurwerk verboden hadden en Stach dit dadelijk bij zijn koningschap opnieuw 

introduceert. 

Ook de conclusie van Emilie Poelmans ligt in de lijn van Boerboom, Letterie en Ceusters. 

Poelmans ziet een aantal politieke standpunten van D66 terugkomen in het boek. Zij is daarin 

niet zo stringent als Ceusters, maar linkt ook onder meer Wapenfelt aan de koude oorlog 

tussen de VS en de toenmalige USSR en de houding van de inwoners van Wapenfelt aan een 

materialistische levensstijl. Het verhaal van de draak van Smook wordt ook door Poelmans 

gelezen als kritiek op de milieuvervuiling en een op consumptie gericht, materialistisch gedrag 

van de inwoners.143 

Het is opvallend dat zowel Ceusters, Letterie, Boerboom en Poelmans in hun werk vooral 

oog hebben voor de maatschappijkritische aspecten die verborgen zitten in Terlouws roman. 

In hun beschrijving en bespreking lijkt het avontuurlijke, fantasierijke aspect – dat nochtans 

garant stond/staat voor leesplezier van – verdrongen te zijn door de nadruk op de 

maatschappijkritiek.  

  

 
142 Ibidem, 99. 
143Emilie Poelmans, Van persoonlijk idealisme naar algemene maatschappijkritiek. Jan Terlouw en zijn 
jeugdboeken over Katoren, 49-62.  
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3.2 Koning van Katoren, het boek versus de verfilming 

Bij de analyse van het boek en de verfilming wordt er uitgegaan van de opvattingen van Leuker 

omtrent verhalende teksten. Daarom ook de driedeling tussen veranderingen op het niveau 

van de geschiedenis, veranderingen op het niveau van het verhaal en veranderingen op het 

niveau van de tekst van het verhaal. Beginnen doen we met het aangeven van de 

veranderingen op het niveau van de geschiedenis en het niveau van het verhaal. 

3.2.1 Veranderingen op het niveau van de geschiedenis en het niveau van het verhaal 

Een opvallend verschil met het boek bestaat erin dat de filmmakers slechts vijf van de acht 

opdrachten uit het boek verfilmd hebben wat een significante ingreep op het niveau van het 

verhaal is. De opdracht in Decibel is niet verfilmd, evenmin als de opdracht in Wapenfelt en 

de opdracht in Stellingwoude.  

Wel behouden is de opdracht in Afzette-Rije.144 Volgens Letterie levert Terlouw in dit deel 

van zijn boek hiermee op allegorische wijze kritiek op het feit dat artsen te weinig begaan zijn 

met de belangen van de patiënt en vaak enkel hun eigenbelang vooropstellen.145 Vertaald 

naar de huidige maatschappelijke context of naar de maatschappelijke context waarin de film 

verscheen, kan het tevens begrepen worden als een kritiek op de big-pharma industrie, de 

doelstellingen die deze nastreeft en de methodes die ze daarbij hanteert. In die zin kan het 

verfilmen van deze opdracht gezien worden als een actualisering van de maatschappijkritiek. 

Daarnaast kan het, zoals in het boek, ook gelezen worden als een kritiek op graaicultuur, 

corruptie en machtsmisbruik in het algemeen. Aspecten die tijdloos en bijgevolg ook actueel 

zijn. 

Ook de opdracht in Uikumene is verfilmd. Bij de bespreking van het boek hebben we gezien 

dat Terlouw door middel van dit avontuur op allegorische wijze de ontkerkelijking en het 

gebrek aan samenwerking binnen de toenmalige, sterk gediversifieerde, christelijke 

Nederlandse geloofsgemeenschap in de jaren zestig bekritiseerde. Eenenveertig jaar later, in 

de periode dat de film verscheen, lijkt die oecumenische dialoog binnen de eigen 

kerkgemeenschap echter minder urgent te zijn. Waar in het boek sprake is van twaalf kerken 

hebben de filmmakers die gereduceerd tot vier kerken wat in Leukers terminologie een 

 
144 In de film krijgt het plaatsje een Italiaanse benaming, namelijk Estorsione, hetgeen eigenlijk ‘afpersing’ of 
‘afzetterij’ betekent. 
145 Letterie, Over…Jan Terlouw,18. 
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aanpassing is op het niveau van de geschiedenis. Deze vier kerken representeren in de 

verfilming vier wereldgodsdiensten: het rooms-katholicisme, het protestantisme, de islam en 

het jodendom.146 Daarmee plaatst Sombogaart deze opdracht in zijn huidige bredere context, 

namelijk het hedendaagse spanningsveld tussen deze religies en het godsdienst- 

fundamentalisme dat wereldwijd aanleiding is tot talrijke gewelddadige excessen en vaak 

langdurige en bloedige conflicten. In dit verband kan de verfilming dan ook beschouwd 

worden als een actualisering van de ingebedde maatschappijkritiek en de alerte filmkijker 

erop attenderen dat het beter is begripvol te zijn, respect te hebben voor elkaars opvattingen 

en levenswijzen en samen te werken.  

Tegelijk is in de film de kern van de opdracht in Decibel – de onwil om naar elkaar te luisteren 

– gecombineerd met de schuifelende kerken van Uikumene. Alle kerkbestuurders blijken hun 

eigen weg (lees: kerkpad) te willen gaan en zingen in de film ieder letterlijk ‘hun eigen lied’ 

ondanks de pogingen tot bemiddeling door de burgemeester.147 

De opdracht in Smook is eveneens verfilmd en dus gaat Stach de strijd aan met de 

vervuilende draak. Milieuvervuiling is meer dan ooit een zeer belangrijk en urgent thema dat 

mondiale proporties aangenomen heeft in vergelijking met de periode waarin Terlouws boek 

verscheen. In 1971 was er nog geen sprake van de opwarming van de aarde, werd er nog niet 

(openlijk) gesproken over ontginning van energiebronnen aan de noordpool, had de publieke 

opinie nog nooit gehoord van plastic soep in de oceanen, het gat in de ozonlaag, enz. Dit zijn 

allemaal onderwerpen die vandaag zeer frequent het nieuws halen en in die zin kan de 

verfilming van de opdracht in Smook ook begrepen worden als een actualisering van de 

maatschappijkritiek. Tegelijk heeft regisseur Sombogaart ervoor gezorgd dat het aspect 

oorlogsdreiging, dat zo prominent aanwezig was in Wapenfelt en synoniem stond voor kritiek 

op de wapenwedloop tussen de VS en de USSR ten tijde van de Koude Oorlog, toch aan bod 

komt in de film. Anders dan in het boek wordt er in de opdracht in Smook door het filmisch 

personage Janus naar verwezen dat wanneer het Stach lukt om de draak te verslaan, de weg 

 
146 Van Lierop-Debrauwer en Dobbe, Oude problemen in een nieuw jasje? De verfilming van Koning van Katoren, 
43. 
147 Vanaf filmsequentie 44’20” tot 46’08” zien we dat alle kerkkoren weigeren een door de burgemeester voor 
alle koren gecomponeerd lied gezamenlijk te zingen. Op die manier symboliseert Sombogaart in de film de 
onenigheid en de onwil tussen de religies samen te werken. Allen willen ze ‘hun eigen lied’ blijven zingen. De 
alerte kijker kan deze kritiek ook uitbreiden naar de maatschappij in het algemeen. Ook tussen naties, landen, 
politici en mensen in het algemeen bestaat de neiging de eigen visie te willen doorduwen, eigen gelijk te willen 
halen, zijn stem het hardst te laten klinken, enz. Ook in de zin kan deze verfilmde opdracht gelezen worden. 
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open ligt voor de ministers van Katoren om buurland Eltoren binnen te vallen. Stach staat dus 

voor een dilemma. Als hij de draak verslaat zijn de inwoners van Smook van hun problemen 

verlost maar komt er hoogstwaarschijnlijk oorlog met alle vreselijke gevolgen van dien. Door 

het niet verfilmen van de opdracht in Wapenfelt waar de ingebedde maatschappijkritiek 

verwees naar de dreiging van de Koude Oorlog maar in het verhaal van Smook, krijgt het 

aspect oorlogsdreiging een hedendaagse lading. De echte journaalbeelden van 

binnenvallende troepen doen denken aan de inval van de VS in het Midden-Oosten (onder 

meer Irak) en Afghanistan. Tevens roepen ze herinneringen op aan de (post)Joegoslavische 

oorlogen (1991-2001) Deze oorlogen lagen ten tijde van het verschijnen van de film in 2012, 

maar ook vandaag nog vers in het geheugen. Daarenboven is oorlogsgeweld ook heden 

alomtegenwoordig. We kunnen dus spreken van een actualisering van de maatschappijkritiek 

en/of een waarschuwing tegen (oorlogs)geweld in het algemeen. 

Ook de opdracht in Ekilibrië is verfilmd. In het boek wijst Terlouw op het belang van 

opofferingsgezindheid en worden ongebreideld egoïsme en eigenbelang op allegorische wijze 

gehekeld. Dit thema heeft binnen het huidige wereldwijde dominante neo-liberale politiek-

economisch bestel met zijn constante streven naar ‘groei’ en grotere winstmarges, vaak ten 

koste van de levenskwaliteit van de mens, nog niets aan relevantie ingeboet en blijft dus 

actueel. Reden waarom het op zijn plaats is in de verfilming van Sombogaart.  

Ten slotte verfilmde Sombogaart ook de opdracht waarbij Stach van de toren van de Sint-

Aloïsius moet springen. Ook hier is een verandering op het niveau van de geschiedenis 

merkbaar. Waar Stach in het boek uiteindelijk het koningschap verwerft door de achtste en 

laatste opdracht tot een goed einde te brengen, i.c. door op de stoel van Stellingwoude plaats 

te nemen, gebeurt dit in de verfilming door met succes de vijfde opdracht te voltooien, meer 

bepaald door van de toren van de Sint-Aloïsius te springen. Alle inwoners van Katoren zijn 

Stach ter hulp gekomen en dragen massaal kussens aan die Stach een zachte landing moeten 

verzekeren. De ministers geven opdracht aan het leger om de mensenmassa met geweld 

uiteen te drijven. Kim verzet zich hevig en roept haar vader tot de orde. ‘Stop hiermee […] 

Pap, alsjeblieft’ gilt ze naar haar vader op het balkon terwijl de massa luidkeels ‘Koning Stach’ 

scandeert. Kims vader roept luidkeels en heftig gesticulerend naar Kim ‘Wat doe jij hier? Ga 

weg! […] Ga naar huis Kim, dit land moet geregeerd worden en het moet zó!! Het kan niet 

anders!!’ Daarna heft het volk onder aansporing van de burgemeester van Afzette-Rije het 

Katorese volkslied aan. De minister van ‘bewapening’ probeert op zijn beurt tevergeefs de 
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soldaten aan te zetten om in te grijpen. Zij hebben echter reeds de kant van het volk gekozen 

waarna de ministers de boodschap begrepen hebben en zich terugtrekken. De verfilming krijgt 

hiermee een veel realistischer einde dan het boek (zie sequentie 1u48’00” – 1u57’00”). Daar 

aanvaarden de karikaturale ministers zonder morren de lachwekkende taken die Stach hen 

opdraagt terwijl ze in de verfilming hardnekkig trachten hun macht te bestendigen.148 Zo 

tonen de filmmakers de kwalijke gevolgen van een dictatoriaal regime en tegelijkertijd hoe 

samenwerking en verzet tegen het kwaad kan lonen.149 Er wordt in dit deel dus gewezen op 

het belang van democratie, samenwerking en het gedragen worden door de samenleving. Het 

is slechts door samenwerking dat de democratie kan zegevieren en moeilijkheden en 

obstakels overwonnen kunnen worden, zo luidt de allegorische boodschap. Concreet is het 

slechts door de hulp van, en het gedragen worden door, de gemeenschap dat Stach zijn laatste 

obstakel op weg naar het koningschap kan overwinnen en de boze machten en de 

ondermijning van de democratie, gepersonifieerd door de dictatoriale ministers, overwonnen 

kunnen worden. Ook hier is weer sprake van een actualisering van de maatschappijkritiek en, 

zo men wil, een oproep om alert te blijven. Ook vandaag nog blijven deze aspecten zeer 

belangrijk. Immers, meer dan ooit wordt de democratie op talrijke plaatsen met de voeten 

getreden, zowel binnen het Zuid-Amerikaanse als het Afrikaanse continent, in Aziatische 

landen als China en Rusland en in ons Europa in landen zoals Hongarije en Polen. 

Het feit dat het aantal verfilmde opdrachten teruggebracht is tot vijf kan een aantal redenen 

hebben, zoals bijvoorbeeld budgettaire overwegingen. Het kost nu eenmaal minder geld en 

werk om bepaalde acties neer te schrijven dan om die te verfilmen. Ook een aantal 

filmtechnische redenen kunnen verhinderen bepaalde gebeurtenissen op een voldoende 

kwalitatieve manier in filmtaal om te zetten.150 Daarenboven is de gemiddelde speelduur van 

een film beperkt tot anderhalf à twee uur.  

 
148 Ex-minister Regtoe krijgt als opdracht de problemen met de leugenbron van St.-Boontje Parochie aan te 
pakken. Ex-minister Walsen moet de opholslaande klokken van Tijdgeest aanpakken. Voormalig minister De Seer 
moet de problemen met het brandende lachgas van Pretheuvel oplossen. Hun collega Bonifatius Broeder moet 
de stoute dienstmeisjes van Rangenenstanden aanpakken. Pardoes krijgt als opdracht de moeilijkheden met het 
stollende kwikzilver van Luibuizerhuizen aan te pakken en ex-minister Zuiver tenslotte moet een oplossing 
zoeken voor de hondenplaag in Poepopdestoep. Zie: Terlouw, Koning van Katoren, 174-175. 
149 De balkonscéne roept herinneringen op aan de val van de Roemeense dictator Nicolae Ceausescu eind jaren 
tachtig van de vorige eeuw. Ook hij moest tijdens een toespraak ijlings verdwijnen van het balkon terwijl hij 
tevergeefs trachtte het volk aan zijn kant te houden. 
150 Stam, ‘Introduction: The Theory and Practice of Adaptation’, 41-45. 
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Alle opdrachten binnen het tijdsbestek van anderhalf tot twee uur wringen zou de film 

tevens te fragmentarisch maken, zo beweren Van Lierop-Debrauwer en Dobbe.151 De 

filmmakers hebben getracht dit te voorkomen door de opdrachten te beperken tot vijf en door 

Stach na iedere opdracht niet terug naar Wiss te laten reizen om daar zijn volgende opdracht 

te ontvangen, een wijziging die een aanpassing is op het niveau van de geschiedenis. Als gevolg 

daarvan kwam er ruimte voor een aantal andere toevoegingen en aanpassingen, een extra 

verhaallijn en, zoals we verder zullen zien meer nadruk op spanning, actie en avontuur. 

In de verfilming zijn er trouwens meer veranderingen op het niveau van de geschiedenis 

merkbaar. Zo krijgt Stach in het verhaal in het boek vrij vlot toegang tot de ministers om hen 

de vraag te stellen wat hij moet doen om koning van Katoren te worden. In de verfilming 

daarentegen moet Stach zich eerst tot de dienst ‘beleid’ wenden. Deze dienst is gevestigd in 

een grote hal met koude marmeren vloer en hoge witte muren. De aankleding van de hal 

bestaat enkel uit levensgrote foto’s van de ministers aan de muur en een reuzegroot embleem 

achter de balie waarop rug aan rug de letters K staan (sequentie 07’27”- 07’58”). Letters die 

misschien naar het door de ministers opgeheven ‘Koninkrijk’ Katoren verwijzen. Mits enige 

verbeeldingskracht doet de hal denken aan strenge nazi-architectuur, een indicatie voor het 

soort regime dat aan de macht is in Katoren sinds de dood van de oude koning. Terwijl Stach 

zijn beurt afwacht wordt een gillende dame met twee kindjes hardhandig door enkele 

zaalwachters uit de hal weggeleid. Nadat Stach zijn beurt heeft moeten afwachten en enkele 

keren gesommeerd wordt achter de lijn te blijven staan, wordt hij door enkele stugge 

ambtenaren van het kastje naar de muur gestuurd. Sombogaart filmt de ambtenaren vanuit 

kikkerperspectief waardoor zij van bovenaf en met hooghartige blik op Stach neerkijken. 

Uiteindelijk wordt Stach naar huis gestuurd met de boodschap: ‘Komt u maandag terug met 

een legitimatie, schriftelijk verzoek, recente pasfoto, in vijfvoud’ (sequentie 07’27” – 10’21”). 

Door het invoegen van deze sequentie wordt op ironische wijze het probleem van de 

bureaucratie aan de kaak gesteld.152 Vermits deze gebeurtenis toegevoegd is kan ze gezien 

worden als een uitbreiding van de allegorische maatschappijkritiek. 

Een andere verandering op het niveau van de geschiedenis is de toevoeging van het 

personage Janus Kaminski in het verhaal van Smook (sequentie 53’44” – 1u18’05”). Janus is 

 
151 Van Lierop-Debrauwer en Dobbe, Oude problemen in een nieuw jasje? De verfilming van Koning van Katoren, 
41. 
152 Ibidem, 45. 
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degene die Stach wegwijs maakt in Smook en hem op de hoogte brengt van de problemen en 

het gevaar van de vervuiling in het moeras door de bij de stad levende draak. Samen met Kim 

ontdekt Stach dat Janus eigenlijk de hoofdredacteur is van de krant Katoren in Druk maar 

omwille van zijn kritische ingesteldheid en dito artikelen werd hij door de ministers verbannen 

naar deze ongure uithoek van Katoren met de bedoeling hem monddood te maken. Janus 

vertelt lyrisch over hoe goed het leven in Katoren was ten tijde van de oude koning (sequentie 

1u05’50” – 1u07’10”). Eveneens vertelt hij Kim en Stach wat goede journalistiek inhoudt en 

wijst hen impliciet op het belang van een vrije kritische pers en bepleit dat vooral de mens 

achter het nieuws belangrijk is (sequentie 1u04’44” – 1u10’25”). 

Naast bureaucratie is ook censuur en het aan banden leggen van de vrije pers een op 

allegorische wijze in de film verwerkt thema. Beide thema’s vinden ongetwijfeld hun 

legitimering in de receptiecontext van de film. Meer dan ooit zijn ook vandaag een kritische 

en vrije pers belangrijk. Immers, op talrijke plaatsen in de wereld staat de vrije meningsuiting 

onder druk en dit niet alleen in China en Rusland, maar evenzeer in westerse landen als de VS, 

Hongarije en Polen. Bovendien wordt er heel wat fake news verspreid. De opkomst van de 

sociale media spelen daarin een grote rol en biedt kansen aan diegenen die hun radicale 

boodschap willen verspreiden en zo mensen voor zich willen winnen. Ook in de verfilming 

maken de ministers hiervan gebruik. Zo wordt de invasie van Eltoren door Katoren op de 

Katorese tv-zender ter legitimering een ‘preventieve’ invasie genoemd (sequentie 1u41’42” – 

1u42’00”). Op die manier vinden de motieven, bureaucratie en censuur/aan banden leggen 

van vrije pers en de gevaren verbonden aan sociale media hun legitimering ongetwijfeld in de 

receptiecontext van de film. Ze zijn voor de alerte kijker zeer herkenbaar en sluiten aan bij hun 

leefwereld.  

Uit wat voorafgaat kunnen we besluiten dat het de filmmakers om te doen is de ingebedde 

kritiek op een aantal maatschappelijke aspecten uit de periode van Terlouw te actualiseren of 

in verband te brengen met de contemporaine maatschappelijke context. Daarenboven 

hebben ze, ondanks het feit dat drie opdrachten uit het boek niet verfilmd zijn, hun kritiek 

uitgebreid met een aantal visies die vandaag gemeengoed zijn in de maatschappij. 

Een andere, erg opvallende verandering op het niveau van de geschiedenis is de relatie 

tussen Stach en Kim. In de verfilming is de aard van de relatie en de daaruit volgende 

gebeurtenissen anders dan in het boek. Daarenboven wordt het personage Kim, en dus ook 

de relatie tussen haar en Stach, dieper uitgewerkt hetgeen we kunnen zien als een 
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verandering op het niveau van het verhaal door toevoeging van een extra verhaallijn. In het 

boek blijkt Kim de dochter van de burgemeester van Wapenfelt te zijn die dadelijk een boontje 

heeft voor Stach en vice versa. 

De middag van de tweede dag dat Stach in de trein zit, stapt er in het laatste stationvoor 

Wapenfelt een meisje bij hem in de coupé. Hij vindt haar adembenemend mooi […] ‘Hoi’, 

zegt ze ongegeneerd. ‘Dag.’ Alle vrijmoedigheid ten spijt weten ze nu toch niet hoe ze 

verder moeten gaan. Misschien juist omdat ze elkaar direct zo aardig vinden? […] ‘Ik heet 

Kim’, zegt ze. ‘Ik heet Stach.’153 

De lezer verneemt via de alwetende verteller dat Stach haar adembenemend mooi vindt en 

dat ze elkaar direct aardig vinden. Dat blijkt ook verder in het boek, zeker bij Stachs laatste 

opdracht, de stoel van Stellingwoude.  

Op woensdagavond, als ze samen weer een potje domino zitten te spelen, wordt er 

gebeld. Stach doet open. Op de stoep staan Kim en haar vader. Kim vliegt hem 

onmiddellijk om de hals en pas als ze uitgeknuffeld is krijgt de burgemeester van 

Wapenfelt de kans Stach een hand te geven.154 

Nadat Stach met succes de opdracht in Stellingwoude volbracht heeft en tot koning van 

Katoren uitgeroepen is moet Kim naar huis terugkeren. De lezer verneemt via de indirecte 

rede en bij monde van de alwetende verteller: 

‘Genoeg geregeerd voor vandaag,’ zegt Stach bij zichzelf. Hij gaat Kim opzoeken, die ’s 

avonds per trein naar Wapenfelt zal vertrekken. ‘Heb je zin om te gaan,’ vraagt 

hij.Bedroefd schudt ze het hoofd. ‘Als je al die meetkunde en algebra kent, kom je dan bij 

me terug? We zouden bijvoorbeeld kunnen trouwen. Ik weet niets van meetkunde en 

algebra. Als ik het bij het regeren nodig heb zou je me kunnen helpen.’ Ze bijt krachtig in 

zijn oor. ‘Auw!’ ‘Waarom zeg je ook nooit eens gewoon dat je van me houdt?’ ‘Ik hou van 

je.’ Het lijkt me wellevender om de twee jonge mensen op dit moment alleen te laten. 

 
153 Terlouw, Koning van Katoren, 32-33. 
154 Ibidem, 168. 
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Voor de zeer nieuwsgierigen onder ons zij nog vermeld dat ze inderdaad zijn getrouwd, 

en zij leefden nog lang en gelukkig.155 

Al bij al een – Terlouw typerende – zeer ‘brave’, bakvisachtige verliefdheid die zeer summier 

doorheen het verhaal gevlochten is en die zijn culminatie vindt in het sprookjesachtige einde 

van het boek. Het zou veel te ver gaan om te stellen dat de ‘relatie’ tussen Kim en Stach een 

extra verhaallijn vormt in het boek. Dit in tegenstelling tot in de verfilming. Daarin is de 

verhaallijn veel meer uitgesponnen. In het boek komt Kim slechts voor in vier van de veertien 

hoofdstukken en in de verfilming reist Kim vanaf Stachs eerste opdracht met hem mee tot aan 

het eind van het verhaal - en krijgt het verhaal een extra dimensie doordat Kim in de verfilming 

de dochter van de minister van beleid blijkt te zijn. Zij wordt in de verfilming door haar vader 

en zijn collega ministers uitgespeeld als spionne met als doel Stach te laten mislukken in zijn 

opdrachten. Wanneer zij aan Stach bekent dat zij de dochter van de minister van beleid is en 

optreedt als spionne komt hun langzaam ontluikende vriendschap/verliefdheid ernstig onder 

druk te staan (1u19’15” – 1u21’55”). De alerte en meer ervaren kijker kan hierin ook een soort 

van maatschappijkritiek herkennen, een oproep om waakzaam te zijn en beleid en regeringen 

kritisch te blijven beschouwen. In die zin kan hier gesproken worden van een op allegorische 

wijze uitgewerkte actualisering van de maatschappijkritiek. 

Het dubbelspel van Kim en de daaruit ontstane conflictsituatie tussen Stach en Kim is een 

verandering op het niveau van de geschiedenis die bijdraagt tot extra spanning en actie in de 

verfilming. Tekenend hiervoor is de filmsequentie waarin Kim stiekem een foto van Stach naar 

de poortwachters van het paleis van de Tara’s gestuurd heeft (sequentie 28’15” – 28’38”). 

Wanneer Stach het paleis wil betreden wordt hij herkend en vervolgens hardhandig aangepakt 

door de poortwachters (sequentie 27’26” – 29’18”). Uiteindelijk lukt het hem, met behulp van 

de burgemeester van het stadje, vermomd het paleis binnen te geraken. Daarvan krijgen de 

Tara’s bericht op hun mobieltjes en er ontspant zich een spannende achtervolging waarbij 

Stach weet te ontkomen (sequentie 30’00” – 34’35”).  

Extra spanning en actie worden ook opgeroepen binnen de sequentie waarin Stach per trein 

aankomt in een onguur en stinkend Smook. Wanneer Stach arriveert in het desolate centrum 

van Smook, dat bestaat uit vervallen gebouwen waarover een zware rook walmt, ontmoet hij 

voor het eerst Janus die komt aanrijden in een tankachtig amfibievoertuig dat lijkt op de 

 
155 Ibidem, 175-176. 
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voertuigen uit de Mad Max films. Janus stelt zich in eerste instantie erg achterdochtig op en 

vraagt met bedreiging van een vuurwapen aan Stach wie hij is (sequentie 54’23” – 57’54”).156 

Nadat Janus en Stach nader kennis gemaakt hebben met elkaar en Janus Stach wegwijs heeft 

gemaakt in het ongure en gevaarlijke Smook gaan ze beiden een eerste keer naar het moeras. 

Dit is eveneens een verandering op het niveau van het verhaal, vermits in het boek Stach zich 

slechts eenmaal met de draak meet. Dit eerste bezoek aan het moeras loopt bijna faliekant af 

voor Stach en levert weer avontuur en spanning. Stach wordt door de draak weggeslingerd en 

ontsnapt ternauwernood aan de dood (sequentie 59’20” – 1u01’30”). De filmmakers hebben 

hier handig gebruik gemaakt van computeranimatie. De plotseling uit het moeras opduikende 

draak bestaat uit een groot aantal vaten afval – een duidelijke verwijzing naar het 

levensgevaarlijke aspect hiervan.157  

Kim is ondertussen door Janus tot het inzicht gekomen dat het beleid van haar vader en zijn 

collega-ministers niet is wat het lijkt. Daardoor krijgt zij meer begrip voor de handelwijze en 

vooral ook voor de persoon van Stach. Meer nog: de aanvankelijk in de kiem gesmoorde 

verliefdheid krijgt een nieuwe kans. Dit wordt duidelijk wanneer Kim aan het bed van de 

gewonde Stach opduikt nadat ze in Wiss via grote beeldschermen aan de buitenmuren van 

het paleis vernomen heeft dat alles erop wijst dat het Stach niet gelukt is de opdracht in Smook 

te vervullen. 

Een tv-stem zegt: ‘Er is al vierentwintig uur geen enkel teken van leven van onze jonge 

kandidaat koning vernomen. Het ergste wordt gevreesd’. Daarop heeft ze zich in allerijl naar 

Stach en Janus gehaast in Smook. Ze staat samen met Janus aan het bed van de gewonde 

Stach en kijkt liefdevol op hem neer. De filmische weergave hiervan maakt de kijker duidelijk 

dat ze de kant van Janus en vooral Stach gekozen heeft. (sequentie 1u02’05” – 1u02’45”) 

Na bovenstaande analyse waarbij gezocht werd naar filmische aanpassingen op het niveau 

van het verhaal en de geschiedenis kunnen we besluiten dat de bewerkingsstrategie van de 

filmmakers erin bestaat om de maatschappijkritiek in Terlouws verhaal – die zoals onder meer 

Boerboom, Ceusters, Poelmans en Van Lierop-Debrauwer & Dobbe vaststellen, toegespitst 

was op de tijd waarin Terlouw leefde en in rechtstreeks verband stond met zijn politieke 

 
156 Zie: https://www.acmi.net.au/works/107699--mad-max/ 
157 De keuze voor een draak bestaande uit vaten wordt in de verfilming enigszins vergoelijkt wanneer Stach 
gewond liggend in bed zegt ‘Het hele moeras bewoog, het was geen normale draak’. Janus antwoordt daarop 
‘wat dacht je dan? Een grote groene vuurspuwende draak met vleugels? Zie sequentie 1u01’57” – 1u02’35”. 
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streven – teactualiseren en uit te breiden.158 Tegelijk verliezen de filmmakers ook de aspecten 

spanning, avontuur en romantiek niet uit het oog, meer nog, deze zijn prominent aanwezig in 

de verfilming. Dit wordt gestaafd door het feit dat de filmmakers een aantal avonturen 

toegevoegd hebben zoals onder meer de achtervolging van Stach nadat hij ontdekt was in het 

paleis van de Tara’s, de ontmoeting met Janus in zijn tankachtig amfibievoertuig in Smook en 

een extra ontmoeting met de draak in het moeras samen met Janus. Nog duidelijker komt het 

aspect verliefdheid aan bod in de verfilming, vooral de door de ruimere inbreng van het 

personage Kim. De dubbelrol die zij in eerste instantie speelt zorgt eveneens voor meer 

spanning. 

In de volgende paragraaf wordt er nagegaan welke veranderingen er op het niveau van de 

tekst van het verhaal plaatsgevonden hebben en wat we daaruit nog meer kunnen besluiten 

met betrekking tot de door de filmmakers gehanteerde bewerkingsstrategie. 

3.2.2 Veranderingen op het niveau van de tekst van het verhaal (discours 1) 

Op het niveau van de tekst van het verhaal en dan specifiek op het niveau van het door Leuker 

genoemde discours 1 zien we dat in de film de volgorde van de opdrachten gewijzigd is. In het 

boek bezetten de vogels van Decibel de eerste plaats, in de verfilming zijn dat de 

knobbelneuzen van Afzette-Rije, in het boek opdracht zes. Uikumene is de tweede opdracht 

in de verfilming, in het boek was dit de vierde opdracht. De draak van Smook verslaan is in 

boek en film opdracht drie. De opdracht in Ekilibrië, de tovenaar Pantaar onschadelijk maken, 

komt als vierde aan bod in de verfilming, terwijl die in het boek de zevende opdracht was. De 

vijfde en laatste opdracht in de film is de sprong van de toren van de Sint-Aloïsius. Deze 

opdracht vervangt in zekere zin de opdracht in Stellingwoude en toont het belang dat de mens 

en politicus Terlouw hecht aan samenwerking en democratie. Zoals in Stellingwoude de 

burgemeesters samenwerken om Stach op de stoel te hijsen, werken in Wiss alle inwoners 

samen om Stach te doen slagen in zijn laatste opdracht waardoor hij koning kan worden. Een 

koning die in beide verhaallijnen door alle inwoners aanvaard wordt en op die manier zijn 

koningschap legitimeert. 

Welke de beweegreden is voor de omwisseling van de opdrachten in de verfilming is niet 

duidelijk. In ieder geval heeft ze geen enkel gevolg voor de inhoudelijke maatschappijkritische 

 
158 Zie hiervoor paragraaf 3.1.3 in deze scriptie. 
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betekenis van de opdrachten en voor de voortgang en het avontuurlijke gehalte van het 

verhaal.  

Op het niveau van de tekst, discours 1, merken we dat de alwetende verteller uit het boek 

in de film niet vervangen is door een voice-over, wel gedeeltelijk door krantenberichten en 

televisiebeelden. Zo zien we na afloop van de opdracht in Afzette-Rije oom Gervaas met een 

gelukzalige glimlach op zijn gelaat in de krant kijken, terwijl krantenknipsels getoond worden 

uit de Wisser Courant met als titel ‘Koning Stach de Eerste?’ (sequentie 35’48”- 35’55”). Ook 

wordt een krantenknipsel getoond uit de door de ministers beheerste krant Katoren in druk 

met als titel ‘Beginnersgeluk’, een artikel geschreven door Kim (sequentie 35’55” – 36’07”). 

De kijker begrijpt daardoor dadelijk dat Stach succesvol zijn eerste opdracht afgesloten heeft 

én dat Kim op dat moment nog steeds dubbelspel speelt. Doordat de ministers in hun 

vergaderzaal vol ongeloof naar de televisiebeelden van de vierende inwoners in Afzette-Rije 

kijken, wordt het duidelijk dat zij ontevreden zijn en broeden op nieuwe plannen (sequentie 

35’29”-35’48”). 

In navolging van de Franse literatuurwetenschapper Gérard Genette kunnen we de 

toevoeging van krantenberichten en tv-beelden als vervanging van voice-over op het niveau 

van de tekst rangschikken onder de noemer movement of proximation. Met andere woorden 

de brontekst aanpassen aan het referentiekader van het nieuwe doelpubliek, i.c. de 

hedendaagse filmkijker.159 Van bij het begin van de film zijn er televisiebeelden te zien waarin 

verslag gedaan wordt van het overlijden van de oude koning (sequentie 00’28” – 04’57”). Later 

wordt door middel van televisiebeelden bericht over de op handen zijnde inval van het 

Katorese leger in Eltoren nadat Stach de draak van Smook verslagen heeft. Nadat Stach de 

opdracht in Ekilibrië volbracht heeft en op weg gaat naar Wiss voor zijn laatste taak, zien we 

op televisiebeelden opstijgende gevechtsvliegtuigen en -helikopters. Wanneer Stach de 

minister van beleid bezoekt in diens bureau zien we op reuzegrote schermen oprukkende 

soldaten. Hiervoor werden in de film echte journaalbeelden gebruikt. De kijker begrijpt zo dat 

het Katorese leger Eltoren binnengevallen is (sequentie 1u40’53” – 1u43’30”). En er komen 

nog meer nieuwe media aan bod: Kim en Stach maken gebruik van smartphones en Kim maakt 

als leerling-journalist gebruik van een laptop waarmee ze enerzijds haar vader de minister op 

de hoogte houdt van Stachs vorderingen, maar later ook de bewoners van Katoren mailt om 

 
159 Genette, G., Palimpsests: Literature in The Second Degree (Lincoln 1997). 
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hulp wanneer Stach van de Aloïsius gaat s pringen. Het zijn aspecten die eveneens onder de 

noemer movement of proximation te plaatsen zijn en daardoor aansluiten bij de leefwereld 

van de hedendaagse kijker. Reden ook waarom ze in dienst staan van hetgeen we een 

actualiserende bewerkingsstrategie van de filmmakers kunnen noemen. In dit geval gaat het 

niet om het bij de tijd brengen van de ingebedde maatschappijkritiek, maar wel om de 

leefwereld en de ervaringen van de protagonisten in de mate van het mogelijke herkenbaar 

te maken voor de kijkers, zodoende dat deze laatste zich zoveel mogelijk kunnen inleven in 

het filmverhaal. 

3.2.3 Veranderingen op het niveau van de tekst van het verhaal discours 2 

3.2.3.1 Mise-en-scéne 

Hiermee zijn we naadloos aanbeland bij de vraag in welk opzicht de mise-en-scène bijdraagt 

aan de verfilming. Volgens Leuker bevinden we ons daarmee op het niveau van de tekst van 

de film en meer bepaald binnen discours 2 (zie schema pag. 24). Enerzijds behoren elementen 

zoals de hiervoor genoemde moderne media eveneens tot de mise-en-scéne, maar anderzijds 

bevat de mise-en-scène veel meer. Volgens Peter Verstraeten wordt daartoe álles gerekend 

wat binnen het beeldkader is geconstrueerd, zoals de (keuze voor) acteurs, hun speelstijl, hun 

positie voor de camera, kostuums/make-up, de decors, de locatie, de belichting en de kleur.160 

Het is in het kader van deze scriptie niet de bedoeling om een uitputtende analyse te maken 

van de volledige mise-en-scène van Koning van Katoren, maar een beknopte blik op aantal 

aspecten (personages, locatie, tijd) kan onze interpretatie van de film en het onderscheid met 

het boek verder verruimen.  

Personages 

Hoofdpersonage Stach, in de film neergezet door acteur Mingus Dagelet (geb. Amsterdam, 

1991), is levensechter dan in het boek. Niet zozeer omdat hij in beeldtaal zichtbaar is, maar 

vooral omdat hij minder het ideaalbeeld is dat Terlouw heeft beschreven. Evengoed 

vriendelijk, behulpzaam en ondernemend maar meer dan de Stach uit het boek is hij 

nonchalant en soms zelfs naïef. Het koningschap en de weg ernaar toe ziet hij in eerste 

instantie als een avontuur. Zo blijkt hij zich in het geheel niet voorbereid te hebben op hetgeen 

hem in Afzette-Rije te wachten staat. Het is Kim die hem op de trein vertelt dat ze er onder 

 
160 Peter Verstraeten, Handboek Filmnarratologie (Nijmegen 2008) 59-68. 
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meer een andere taal spreken. Ook weet hij geen antwoord op de vraag van Kim hoe hij de 

eerste opdracht gaat aanpakken (sequentie 17’00”- 19’ 15”). Het ontbreekt Stach in de film 

aan de frisse, praktisch ingestelde kijk van Stach in het boek. Deze lijkt meer een avonturier 

die de dingen op zich af laat komen. Hij draagt een oranje/roodkleurig kort jeansjasje met 

daaronder een hoodie en een kakikleurige broek, een rugzak en zwarte laarzen. Kortom een 

frisse, hippe hedendaagse verschijning, haren losjes in de wind zoals de meeste jonge kijkers 

van zijn tijd en klaar voor het avontuur. Ook hier hebben de filmmakers ervoor gezorgd dat 

Stach, tenminste wat zijn uiterlijke image betreft aansluit bij de leefwereld van de jongeren. 

Gaandeweg ontwikkelt de innerlijke Stach zich, evenwel zonder zijn uiterlijke jeugdige frisheid 

te verliezen. De eerste keer dat Kim hem vraagt waarom hij koning wil worden weet hij niets 

beter te bedenken dan ‘Omdat ik geboren ben in de nacht dat de oude koning stierf. ’ Later, 

in Smook, wanneer Kim hem weer dezelfde vraag stelt is zijn antwoord reeds meer gefundeerd 

‘Nou dan, Koning Stach! Koning Stach! Je hebt ze gehoord toch. Dat meisje met die 

Knobbelneus, het hele dorp. Het voelde zo goed dat ik kon helpen. […] Mensen bij elkaar 

brengen is het eigenlijk.’ (sequentie 1u09’00’- 1u10’02”). 

Kim, vertolkt door Abbey Hoes (geb. Rotterdam, 1994), is net als Stach een frisse, jonge, 

verschijning. Haar initiële rol als (pseudo) journaliste en intrigante zorgt voor extra spanning 

en avontuur en haar betekenis als love interest van Stach zorgt voor een romantische noot. 

Het levert een extra verhaallijn. 

De ministers zijn in de verfilming net als Stach levensechtere figuren, vooral omdat ze in de 

beeldtaal niet karikaturaal weergegeven zijn. Ze dragen geen speaking names als IJver, Zuiver, 

Regtoe, enz…, ze beheren er geen pejoratieve ministeries van ‘vlijt’, ‘reinheid’ of ‘eerlijkheid’, 

maar zijn er bijvoorbeeld minister van ‘beleid’ of van ‘bewapening’. Ook komen ze in woord 

en daad dreigender over dan in het boek. Ze dragen grijze maatpakken en de minister van 

bewapening draagt een grijs militair kostuum compleet met epauletten. Het gevaar dat ze 

belichamen wordt ondersteund door de in de film geïncorporeerde echte nieuwsbeelden van 

oprukkende troepen en gevechtsvliegtuigen en tanks. Ook de balkonscène waarbij de minister 

van bewapening het leger beveelt in te grijpen wanneer de massa op het plein de zijde van 

Stach kiest roept herinneringen op aan geweld en dictatuur in de ‘echte wereld’. Het motief 

‘dictatuur’ dat zij belichamen wordt zo extra benadrukt in de film. 

De burgemeesters: ook zij komen, afgezien van de beeldtaal, realistischer over. Net als in 

het boek belichamen ze de onmacht om de problemen ten gronde aan te pakken en zijn 
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daardoor eveneens deel van het probleem. De deels Italiaans sprekende burgemeester van 

Afzette-Rije, gespeeld door de Italiaans-Nederlandse acteur Beppe Costa (geb. Caluso, 1956), 

gelooft niet dat Stach alle inwoners van Afzette-Rije van hun probleem kan verlossen. Na 

verloop van tijd echter ontpopt hij zich tot steun van Stach. Wanneer de bewakers van het 

paleis van de Tara’s Stach dreigen op te pakken, verzet hij zich en neemt Stach onder zijn 

hoede (frequentie 28’45” – 29’ 45”). Na de bevrijding van de inwoners ontpopt de 

burgemeester zich zelfs tot gangmaker van het feest dat losbarst in Afzette-Rije (sequentie 

34’36”- 35’41”). 

De burgemeester van Uikumene, in de film vertolkt door Glenn Durfort (geb. Paramaribo, 

1954) is van Surinaamse origine. Hij ontmoet Stach op zijn scooter aan het station en neemt 

hem mee naar huis waarna Stach kennismaakt met zijn gezin. Ook de burgemeester van 

Uikumene gelooft in eerste instantie niet dat het mogelijk is de kerken te stoppen. Hij beperkt 

zich tot het digitaal aansturen van de ‘kerkbestuurders’ die de kerken in goede banen moeten 

leiden. Een definitieve oplossing acht hij niet mogelijk, hij beperkt zich tot het voorkomen van 

ongelukken.  

Ekilibrië heeft een vrouwelijke burgemeester, vertolkt door Catherine ten Bruggencate (geb. 

Deventer, 1955). Ook deze burgemeester belichaamt het ongeloof en het onvermogen de 

problemen ten gronde aan te pakken en spoort Stach zelfs aan terug naar huis te keren 

wanneer hij zijn voornemen vertelt Pantaar aan te pakken (sequentie 1u23’25”- 1u25’13”).  

De Italiaans sprekende burgemeester van Afzette-Rije, de Duitstalige vrouwelijke 

burgemeester van Ekilibrië en de Surinaamse burgemeester van Uikumene staan samen met 

de inwoners van de stadjes enerzijds symbool voor het menselijke onvermogen problemen 

zelfstandig aan te pakken, anderzijds belichamen zij in de film een steeds multicultureel 

groeiende en diverse maatschappij. Ook dit kunnen we plaatsen onder de noemer 

actualiserende strategie van de filmmaker. Ditmaal draagt deze bij aan de weergave van de 

hedendaagse maatschappij die gekenmerkt wordt door multiculturaliteit en diversiteit waarin 

ook de (jeugdige) filmkijkers hun weg dienen te vinden. 

Setting (Ruimte) en tijd  
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Het verhaal in Terlouws boek speelt zich niet af in een gespecifieerd tijdsbestek. De enige 

aanwijzing komt van de alwetende verteller: ‘Deze geschiedenis gaat over het land Katoren. 

Het begint op een nacht, zeventien jaar geleden.’161  

Zeventien jaar geleden, maar vanaf wanneer ? Pas na kennis van periode en plaats heeft een 

filmmaker een objectief waar hij zich al dan niet kan aan houden wat betreft setting, 

klederdracht, rekwisieten, enz… Indien niet het geval heeft de filmmaker een bepaalde 

vrijheid. De filmmakers hebben in de verfilming niet gekozen voor een coherente locatie. 

Analoog aan het boek – waarin bij aankomst van Stach telkens door de alwetende verteller 

een sfeerschets gegeven wordt – zijn er grote verschillen tussen de uiteenlopende plaatsen 

die Stach aandoet. Afzette-Rije bijvoorbeeld wordt als volgt beschreven: ‘Toen hij Afzette 

binnenkwam is hem direct opgevallen hoe bijzonder armelijk het stadje eruitziet. Sjofele 

huisjes met verveloze ramen, slecht geplaveide wegen, nauwelijks straatlantaarns, gammele 

vervoermiddelen, al met al een pover zaakje.’162 Het is de filmmakers gelukt deze armelijke 

sfeer op te roepen. De buitenopnamen van het avontuur in Afzette-Rije gebeurden in een oud 

Noord-Italiaans aandoend stadje compleet met vervallen gebouwen. Dit kan niet gezegd 

worden van Uikumene dat in het boek als volgt beschreven wordt:  

Dit lijkt meer op een dorp dan op een stad. Het stationsplein staat vol vriendelijke linden. 

De huizen staan ver uit elkaar. Landelijke lanen lokken de reiziger om een wandeling te 

maken […] Hij wandelt het lommerrijke dorp in zonder zich te haasten […] Hoewel hij het 

kalm aan doet bereikt hij al spoedig het centrum van Uikumene. Het bestaat uit een ovaal 

parkje waarin een houten muziektent staat, en waaromheen de huizen iets dichter bij 

elkaar staan dan elders in het plaatsje.163  

In de verfilming blijkt van het lommerrijke dorp niets overgebleven. Uikumene is een typisch 

Nederlandse woonwijk uit de jaren zestig-zeventig van de vorige eeuw met betonnen 

appartementsblokken van 4 à 5 hoog. Door gebruik te maken van computeranimatie is het de 

filmmakers gelukt de vier kerken doorheen het rechte stratenpatroon van Uikumene te laten 

schuifelen. Vanuit het stadhuis en via computerschermen houdt de burgemeester de kerken 

in de gaten en via een microfoonverbinding staat hij in contact met de ‘kerkbestuurders’ die 

 
161 Terlouw, Koning van Katoren, 7. 
162 Ibidem, 106. 
163 Ibidem, 80. 
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de weerbarstige kerken letterlijk in goede banen trachten te leiden. Opvallend is de grote 

discrepantie tussen die Nederlandse woonwijk en het okerkleurige, bergachtige 

woestijnlandschap waarin Uikumene is ingebed. Dit contrast komt sterk tot uiting wanneer 

Stach en Kim met een Amerikaanse Greyhound bus de stad binnenrijden (sequentie 36’23” – 

53’20”). Het idee van een Nederlands aandoend Uikumene in een woestijnlandschap (het 

zuidwesten van de Verenigde Staten?) wil wellicht de verfilming een internationale uitstraling 

geven of de godsdienststrubbelingen in een internationaler perspectief plaatsen. 

Smook wordt in het boek door de alwetende verteller als volgt beschreven: 

Smook ligt in het moerassige binnenland van Katoren. Bijna altijd mist het er. Boven de 

drassige grond hangen vuile nevels […] Er hangt boven de stad een geur van zwavel, 

rottende eieren en belegen drakendrek die ondragelijk is. Zwarte roetwolken drijven 

traag langs de torenspitsen. Alles is met een laagje zwart stof bedekt. Met zijn ogen zo 

goed als dicht en de zakdoek tegen zijn neus, loopt Stach de stad in. Hij is de enige 

voetganger. Iedereen beweegt zich voort in toestelletjes die hangen aan boven de straten 

gespannen rails. […] Wat Stach wel ziet zijn huizen. Paleizen, kun je gerust zeggen. 

Mensen wat een stad. De straten zijn breed, de huizen gemaakt van de prachtigste stenen 

[…] Prachtige mozaïeken worden afgewisseld door gebeeldhouwde bogen en 

overspanningen, in marmer, brons en goud […].164 

De weergave van Smook beperkt zich in de verfilming tot het moeras en de vervuilde, rokerige, 

omgeving bestaande uit aftandse loodsen en oude fabrieksgebouwen waarin Janus onderdak 

gevonden heeft. De kijker krijgt geen beeld van paleizen, brede straten en rijkelijk versierde 

mozaïeken. Het is best mogelijk dat budgettaire en/of filmtechnische beperkingen deze keuze 

bepaald hebben.165 Niettemin doet deze weergave geen afbreuk aan de verhaallijn. De ongure 

setting van Smook draagt bij aan een onbehaaglijk gevoel en wekt spanning op. De 

filmbeelden van Smook zijn donker en doen denken aan de Batmanfilms uit de Christopher 

 
164 Ibidem, 52-53. 
165 In eerste instantie zou Martin Koolhoven reeds in 2005 Koning van Katoren verfilmd hebben. De film zou toen 
nog Engelstalig worden, naar een scenario van de Belg Jean-Claude van Rijckeghem (Kruistocht in Spijkerbroek) 
en met een budget van zo’n twaalf miljoen euro. Koolhoven haakte na een tijdje af, werd opgevolgd door Pieter 
Kuijpers, en die later weer door Paula van der Oest. Tenslotte werd Ben Sombogaart (De Tweeling, Abeltje) 
aangetrokken, bogen in totaal vier scenaristen zich over het project, werd de voertaal weer Nederlands en daalde 
het budget naar zo’n vijf miljoen euro. Na de opnamen volgden er ook nog geruchten over ruzie tussen producent 
Kees Kasander en de Italiaanse crew over vermeende wanbetalingen. Zie: 
https://www.vprogids.nl/cinema/lees/artikelen/recensies/2012/Warboel-van-belegen-boodschappen.html 
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Nolan trilogie waarin de sfeer grauw en grijs is.166 Enerzijds roept dit bij de kijker bepaalde 

emoties op maar anderzijds kan dit ook een middel zijn om bepaalde filmische 

onnauwkeurigheden te verdoezelen. 

Stach en Kim reizen per trein door een besneeuwd bergachtig landschap verder naar Ekilibrië 

dat in Terlouws boek als volgt wordt omschreven:  

Een gezellige, welvarende stad ligt voor hem als hij het station verlaat. Fonteinen werpen 

hun duizenden diamantjes de zon tegemoet. Fris geschilderde trams, met vrolijk 

klingelende bellen, rijden af en aan. De terrassen zitten vol mensen, die hun biertje 

drinken en genieten van de mooie dag.167  

In de verfilming blijkt Ekilibrië eerder een Zuid-Tirools stadje te zijn met witgekalkte huizen, 

een Duits sprekende bevolking en een vrouwelijke burgemeester. De sfeer is er door de mist 

en het slechte weer in de omringende bergen eerder somber en grijs. Deze sfeer versterkt de 

heersende spanning rondom de levensgevaarlijke tovenaar Pantaar. 

De setting van het verhaal draagt net als in het boek bij tot het irreële karakter van Katoren. 

Katoren kan overal zijn, het is een fictief land, waarin men verschillende talen spreekt. De 

setting in het boek geeft weinig of geen indicatie van de periode waarin het verhaal zich 

situeert. Dit doen echter de treinen, de bus, de moderne media (gsm’s, computers, i-pads, 

grote beeldschermen) en de getoonde gevechtsvliegtuigen in de film wel. Hieruit kunnen we 

afleiden dat de filmmakers het verhaal einde twintigste eeuw - begin eenentwintigste eeuw 

situeren.  

3.2.3.2 Editing (montage) en cameravoering 

In de traditionele manier van monteren wordt eerst een breed shot genomen, gevolgd door 

een medium shot en vervolgens close ups die in de loop van de scène steeds dichterbij komen 

en in elkaar overvloeien (dissolving) waardoor de film een rustige voortgang kent. Deze 

verfilming kenmerkt zich door zogenaamde staccato editing168 waarbij gebruik gemaakt wordt 

 
166 De trilogie Batman films geregisseerd door Christopher Nolan omvatte Batman Begins (2005), The Dark Knight 
(2008) en The Dark Knight Rises (2012). Zie: https://www.cinemablend.com/news/2560208/one-thing-about-
the-dark-knight-trilogy-people-should-appreciate-but-dont-according-to-christopher-nolan 
167 Terlouw, Koning van Katoren, 129. 
168 De term staccato komt oorspronkelijk uit de muziekwereld en verwijst naar een speelwijze waarin de 
opeenvolgende noten duidelijk van elkaar gescheiden worden. Staccato is een Italiaans woord dat in feite 
‘losmaken’ betekent. Zie: https://www.preludium.nl/staccato  
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van cut aways (het weglaten van beeldfragmenten). Als kijker word je bedolven door elkaar 

snel opeenvolgende beelden met net genoeg informatie om het verhaal te kunnen volgen. 

Deze manier van editing geeft het gevoel van een snelle ontwikkeling. Maar vooral de 

spanning neemt er door toe en het werkt enerverend. Een mooi voorbeeld hiervan is de 

filmsequentie waarbij Stach samen met de burgemeester van Afzette-Rije het plein voor het 

paleis van de Tara’s betreedt en daarbij herkend wordt door de paleiswachten die hem 

trachten op te pakken. De burgemeester springt Stach echter ter hulp (sequentie 27’20”- 

29’19”). Een ander voorbeeld zien we in de sequenties waarbij Stach samen met de 

burgemeester van Smook de kerken aanstuurt en deze samen tot stilstand komen op het 

centrale plein. Afwisselend worden beeldfragmenten getoond van de schuifelende kerken en 

van de zich verbijtende Stach en de burgemeester. Ondersteund door aanzwellende muziek 

draagt de snelle opeenvolging van beelden bij tot de spanning en als kijker vraag je je 

ongetwijfeld af of het gaat lukken. (sequentie 47’30” -53’10”). Hetzelfde gebeurt wanneer 

Stach de draak in het moeras van Smook opzoekt (sequentie 59’29”-1u 01’30” en sequentie 

1u13’50”- 1u17’23”). Opvallend hierbij is dat er vooral gebruik gemaakt wordt van close ups 

en zeer beweeglijke beelden die de emoties van de personages prominent weergeeft wat 

bijdraagt aan de actie. 

Naast staccato editing wordt er in de film veelvuldig gebruik gemaakt van staccato 

cameravoering. Typerend hiervoor is dat de filmcamera zich schokkend heen en weer 

beweegt. Dit is duidelijk te zien wanneer Stach zich de eerste keer in het moeras van Smook 

begeeft om de draak op te zoeken. Gewapend met een camera maakt hij zelf beelden en laat 

de toeschouwer meekijken door de camera terwijl hij zich wiebelend een weg baant doorheen 

het vuile en levensgevaarlijke moeras. Daardoor geraakt ook de kijker uit zijn evenwicht en 

voelt hij net als Stach de spanning en de dreiging. Hetzelfde zien we nog in de sequentie op 

het plein van de Sint-Aloïsius wanneer Stach zijn sprong van de toren wil maken (sequentie 

1u49’25” -1u51’11”) wat de radeloosheid en het gevoel van spanning bij Kim en de rest van 

de bevolking weerspiegelt. 

3.2.3.3 (Buitenbeelds niveau) muziek 

Analoog aan het boek verplaatst Stach zich, in de film weliswaar samen met Kim, met de trein 

tussen de verschillende plaatsen. We zien beelden van uitgestrekte en gevarieerde 

landschappen, gaande van (wit besneeuwde) berglandschappen tot woestijnen. 
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De manier van filmen roept een gevoel van ruimte, avontuur en snelheid op. Dit wordt een 

eerste keer duidelijk wanneer Kim en Stach in een Greyhound bus onderweg zijn van Afzette-

Rije naar Uikumene. De regisseur brengt prominent de snel draaiende wielen van de 

Greyhound in beeld, vervolgens schuift het landschap doorheen de ramen van de bus voorbij 

en wordt er een uitgestrekt woestijnlandschap met in de verte wit besneeuwde bergen in 

beeld gebracht terwijl op de achtergrond The Station van Tika speelt compleet met een 

dreunende baspartij die het ritme aangeeft (sequentie 36’06”-37’30”). Ditzelfde gevoel van 

avontuur en snelheid wordt opgeroepen wanneer Stach per stoomtrein, de Eltoren Express, 

van Uikumene naar Smook reist. Stach wordt van opzij staande achter op de locomotief samen 

met de uit het raam hangende machinist in beeld gebracht terwijl het landschap voorbij zoeft. 

Hun wapperende haren en het voorbij zoevende landschap evoceren de snelheid, 

ondersteund door Here I go again van Tika, wederom met een stevige basgitaarpartij. 

(sequentie 53’40” – 54’22”). De ondersteunende muziek behoort volgens Leuker eveneens tot 

het tekstgedeelte van de film, maar anders dan de mise-en-scene tot het buitenbeeld niveau 

(zie pag. 24).  

Van Lierop en Dobbe wijzen erop dat het in Koning van Katoren niet alléén gaat over 

(tijdloze) maatschappelijke problemen, maar evenzeer over universele emoties. Ook deze 

worden benadrukt door de mediumspecifieke toevoeging van beeld en geluid.169 Zo draagt de 

muziek niet enkel bij tot de snelheid en voortgang van het verhaal, maar markeert ze eveneens 

de spannende momenten en versterkt ze de voor iedereen herkenbare emoties van de 

personages. Het spannende moment waarop de kerken van Uikumene samenkomen op het 

centrale plein wordt ondersteund door het lied ‘Alle kerken komen samen’ op de slotmuziek 

van Beethovens Negende symphonie. Wanneer Stach de Tara’s ontmaskerd heeft en de 

straatarme Italiaans sprekende inwoners van Afzette-Rije vanaf dan gratis toegang hebben tot 

de genezende zalf, wordt hun vreugde onderstreept door een Italiaans jazzliedje, 

meegezongen door de burgemeester en gedrumd door Stach (sequentie 34’ 35” – 35’40”). 

Wanneer Stach alleen door Ekilibrië loopt na Kims bekentenis van spionage wordt zijn 

eenzaamheid benadrukt door het door Tim Knol gezongen ‘A Simple Man’: een liedje over een 

 
169 Van Lierop-Debrauwer en Dobbe, ‘Oude problemen in een nieuw jasje? De verfilming van Koning van Katoren’, 
43. 
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man die zijn best doet eerlijk te zijn tegenover zichzelf en die nood heeft aan iemand die hem 

steunt (sequentie 1u 21’15” – 1u 23’31”). 

3.2.4 Conclusie 

De verschillen op maatschappijkritisch vlak tussen het boek en de film zijn minder groot dan 

op het eerste zicht lijkt. Immers, elk aspect ervan is aanwezig in de verfilming. De universele 

maatschappijkritische aspecten zijn door Sombogaart op allegorische wijze in beeldtaal 

omgezet en diegene die door de tijd heen veranderden (wapenwedloop, religieuze 

strubbelingen) werden in de verfilming aangepast aan de huidige context, aangevuld met een 

aantal andere hedendaagse aspecten (bureaucratie, censuur, massamedia). Er kan dan ook 

gesteld worden dat de filmmakers op het vlak van de ingebedde maatschappijkritiek 

uitgegaan zijn van een actualiserende bewerkingsstrategie. Het feit dat de filmische 

personages levensechter, dus minder karikaturaal weergegeven zijn, draagt bij aan het 

realiteitsgehalte en de kracht van de ingebedde maatschappijkritiek. 

Het ruimtelijk weinig coherente karakter van het ‘boekenland’ Katoren is ook in de film 

behouden. Het filmverhaal speelt zich af in een gevarieerde setting. De plaatsen Smook, Wiss 

en Uikumene werden in hoofdzaak tot leven geroepen door studiotechnieken en 

computeranimatie. Voor Afzette-Rije en Ekilibrië werden de beelden opgenomen in Italie. Dit 

ruimtelijk weinig coherente karakter van het land Katoren verleent de film een internationale 

uitstraling. Uikumene doet denken aan een typisch Nederlandse woonwijk gebouwd in de 

jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw, de weg ernaar toe verwijst naar de weidse 

zuidwestelijke woestijnlandschappen in de VS en de plaatsen Afzette-Rije en Ekibrië doen 

denken aan Italie en/of Oostenrijk. Het ongure, vervuilde en door computeranimatie tot leven 

geroepen Smook kan zich overal bevinden. 

Niet alleen de plaatsen Smook, Wiss en Uikumene zijn door computeranimatie in beeldtaal 

omgezet maar ook een aantal avonturen en gebeurtenissen - onder meer de twee 

confrontaties met de draak in Smook, de schuifelende kerken in Uikumene en Stachs sprong 

van de Sint-Aloïsiustoren - zijn op die manier behandeld. Zo sluit deze Nederlandse jeugdfilm 

aan bij een tendens die in grote filmlanden als de VS reeds langer gangbaar is, namelijk het 

aanwenden van de modernste filmtechnieken. Een keuze die zowel door marktwerking, 

filmtechnische als door budgettaire overwegingen kan bepaald zijn. 
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Waar het boek kenmerken vertoont van een raamvertelling – een aantal vertellingen in één 

overkoepelend verhaal – is dit bij de film niet of althans veel minder het geval. Het feit dat 

Stach niet meer terugkeert naar Wiss na iedere opdracht draagt daar in grote mate aan bij. 

Dat is eveneens het geval voor de extra verhaallijn van de relatie tussen Stach en Kim en het 

dubbelspel dat zij speelt. De verfilming komt daardoor veel minder gefragmenteerd over dan 

het boek wat bijdraagt aan een vlotte voortgang van de film. De muziek bij het in beeld 

brengen van de reis zorgt voor een roadmovie-achtige sfeer. Eveneens kenmerkend daarvoor 

zijn de zoektocht – ook naar zichzelf van Stach en Kim waardoor er ook een coming-of-age 

aspect in de film ingebed zit – de romantiek, het verzet tegen een bestaande orde, de spanning 

en het avontuur. 

Ook de (stacatto) cameravoering en de manier van monteren dragen bij tot de eigenheid 

van deze verfilming en in grote mate tot het avontuurlijke, spannende en actievolle karakter 

ervan. Sombogaart zelf stelt dat de nadruk meer op avontuur en actie ligt170 dan op 

maatschappijkritiek en dit om de film niet al te moralistisch te maken. Daarvan getuigen, naast 

de cameravoering en manier van montage, ondermeer volgende scenes: de in paragraaf 3.2 

genoemde filmsequenties van de achtervolging van Stach door de Tara’s doorheen de straten 

van Afzette-Rije, de in de verfilming toegevoegde sequentie van Stachs bezoek aan het moeras 

samen met Janus, Stachs spannende ontmoeting met Janus in Smook, de extra verhaallijn 

waarin Stachs love interest Kim dubbelspel speelt, de sequentie waarin de ministers de 

soldaten op het plein in Wiss oproepen in te grijpen en de massa uiteen te slaan. 

Tenslotte is er nog de muziek die eveneens in grote mate bijdraagt tot de spanning en actie 

van de film zodoende dat deze geheel in lijn met de hedendaagse maatschappij het gevoel 

geeft ‘vooruit’ te gaan.  

We kunnen dus stellen dat de filmmakers een behoorlijk radicale bewerking afgeleverd 

hebben. Het meest opvallende daarbij is uiteraard de inperking van de acht opdrachten uit 

het boek tot vijf in de verfilming waarbij men er bovendien in geslaagd is de ingebedde 

maatschappijkritiek te transponeren naar de huidige maatschappelijke contexten deze uit te 

breiden met aspecten als censuur en bureaucratie. Daarnaast zijn de personages 

levensechter. Stach is minder dan in het boek een ideaalbeeld. Hij is avontuurlijker, vertoont 

 
170 J. van Beek, ‘ Onsterfelijk jeugdboek over de menselijke aard.’ In: De Morgen, 2 februari 2013. 
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zwakheden en lijkt in eerste instantie naïever dan Terlouws Stach. Toch ontpopt hij zich 

uiteindelijk tot een ‘koninklijk’ personage maar behoudt tegelijk zijn jeugdig en het voor 

publiek aantrekkelijk imago. Ook de ministers zijn levensechter waardoor de dictatoriale 

dreiging en ondermijning van de democratie meer dan in het boek benadrukt wordt en reëler 

lijkt.Vaak wordt de maatschappijkritiek uit het boek van Terlouw gezien als de ziel van het 

verhaal en de filmmakers zijn er alvast in geslaagd die ziel te bewaren. Tenslotte is er het 

avontuurlijke gehalte van het boek. Ook dit is, misschien nog meer dan in het boek, aanwezig 

in de verfilming. Vooral het feit dat de filmmakers een aantal sequenties toegevoegd hebben 

die niet in het boek voorkomen draagt daar aan bij, evenals de wisselende rol van het 

personage Kim en de plaats die zij in eerste instantie inneemt ten opzichte van Stach. 

Vanzelfsprekend heeft de verandering van medium, i.c. van boek naar film, bijgedragen aan 

het avontuurlijke en spannende gehalte van de film, niet in het minst door de toevoeging van 

de passende muziek en sommige door computertechnieken bewerkte beeldfragmenten.  
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4 Evolutie binnen de Nederlandse jeugdfilm tijdens de 
periode 1900-2012 

In dit hoofdstuk worden de voornaamste ontwikkelingen binnen de geschiedenis van de 

Nederlandse jeugdfilm in kaart gebracht. Ze plaatsen de filmadaptatie van de jeugdroman 

Koning van Katoren in een bredere context. Voor wat het antwoord betreft op het tweede 

gedeelte van de hoofdvraag, namelijk: in welke mate de film Koning van Katoren aansluit bij 

of afwijkt van de vigerende tendensen in het hedendaagse Nederlandse jeugdfilmlandschap 

worden in hoofdzaak de ontwikkelingen binnen de tijdsperiode 1985-2012 als referentiepunt 

genomen. 

4.1 Het begin 1900-1930  

De begintijd van de cinema in Nederland situeert zich aan het einde van de negentiende en 

het begin van de twintigste eeuw.171 Reeds vanaf 1912 ontstaat er een felle maatschappelijke 

discussie over film. Voornamelijk vanuit de kerk en het onderwijs maakt men zich zorgen over 

het ‘zedelijk en maatschappelijk gevaar’ ervan, in het bijzonder voor kinderen. Dit debat leidt 

uiteindelijk tot twee initiatieven: de oprichting van de schoolbioscoop en lokale comités die 

de films aan een keuring onderwerpen.172 In Amsterdam doet het Comité ter Bestrijding van 

het Bioscoopkwaad in 1913 een onderzoek bij kinderen van openbare scholen. Er wordt 

bevraagd hoe vaak en wanneer ze naar de bioscoop gaan en welke de gevolgen daarvan zijn.173 

De heer Simon B. Stokvis, secretaris van voornoemd comité, verwoordt het op 14 maart 1914 

tijdens een lezing in Amsterdam als volgt:  

 
171 Een van de allereerste Nederlandse geprojecteerde filmvertoningen vond plaats op donderdag 12 maart 1896 
in de Kalverstraat in Amsterdam: ‘Levende fotografie door middel van Cinematograaf van de Heren A .& L. 
Lumière’. Voor 50 cent kon het Nederlandse publiek het nieuw fenomeen van de cinematografie aanschouwen. 
Reeds in datzelfde jaar 1896 begon men in Nederland met het produceren van korte, stomme films. De 
bekendste titel, en tevens oudst bewaarde Nederlandse film, is De mésaventure van een Fransch heertje zonder 
pantalon aan het strand te Zandvoort uit 1905. In de beginjaren van de cinema schoten de filmmaatschappijen 
als paddenstoelen uit de grond, de meesten ervan gingen al snel weer failliet. Tussen 1911 en 1930 verschenen 
er tussen de 30 à 40 stomme films van Nederlandse makelij. Zie: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-
nederlandse-filmgeschiedenis 
172 Esther Schmidt en Sabine Veenendaal. Van Abeltje tot Zoop. Over het succes van de  
Nederlandse jeugdfilm (Hoorn: Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, 2011) 20. 
173 Ibidem 20. 
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Er wordt wel eens gezegd, de kinderen begrijpen de sensatiefilms niet, doch de 

explicateur174 zorgt daar wel voor. Het groote (sic) gevaar voor de kinderen zit daarin, dat 

allerlei dingen in alle standen angstvallig verborgen worden gehouden, hun bekend 

worden gemaakt door de bioscope (sic). Daarom juist gaan ze er zo graag heen… De 

kinderen gaan slechts naar sensatiefilms met moorden, brandstichtingen of 

verkrachtingen… Het feit, dat de kinderen naar bioscopen gaan, is een beschuldiging 

tegen de samenleving. De gemeenschap moet zoodanig (sic) voor de jeugd zorgen, dat 

deze niet meer door de bioscope-theaters (sic) aangetrokken worden.175 

De in 1912 ontstane discussie over de mogelijke gevaren van film voor de jeugd blijft 

aanhouden. In 1918 belandt deze kwestie op de landelijke agenda en wordt er een 

staatscommissie ingesteld. Dit mondt in 1920 uit in een wetsontwerp en als gevolg daarvan 

wordt uiteindelijk in 1926 de bioscoopwet aangenomen. Vanaf dat moment worden de lokale 

filmkeuringscomités vervangen door de Centrale Commissie voor de Filmkeuring (CCFK).176 

Deze commissie heeft de bevoegdheid om een film, of gedeeltes daarvan die volgens haar in 

strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, te verbieden voor openbare vertoningen. 

De CCFK hanteert als uitgangspunten: ‘Hetgeen ruw, sensationeel, gruwelijk, wreed is, wordt 

niet toegelaten voor kinderen onder de veertien jaar. Hetgeen te erotisch, zwoel-prikkelend 

is, onjuiste liefdes- en huwelijksverhoudingen e.d. worden niet toegelaten voor personen 

onder de achttien jaar.’ Naast de keuring door het CCFK blijft het ook voor de gemeenten en 

steden mogelijk om eigen keuringen te verrichten. Vooral katholieke gemeenten blijken 

gebruik te maken van deze mogelijkheid wat leidt tot de oprichting van een aparte katholieke 

filmkeuring (KFC) in 1929. Deze instantie herkeurt films die reeds gekeurd zijn door het CCFK. 

De KFC hanteert daarbij strengere maatstaven omdat de films eveneens op godsdienstige en 

andere zedelijke gronden worden beoordeeld.177  

 
174 In de periode van de stille of stomme film was het de taak van de explicateur om het publiek het verhaal te 
laten begrijpen. Het is een echte performer, die met luide stem de titelkaarten voorleest - in die tijd zijn veel 
mensen nog steeds analfabeet - uitleg geeft over de verhaallijn, en allerlei begeleidende geluiden maakt met 
voorwerpen en instrumenten. Zie: Joke Kwestro, De Nederlandse jeugdfilm: een onderzoek naar de geschiedenis 
van de Nederlandse jeugdfilm. (Utrecht 1997) 13. 
175 Ibidem, 12.  
176 Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 20. 
177 Kwestro, De Nederlandse jeugdfilm, 12.  
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Binnen dit klimaat van ‘de angst voor het bioscoopkwaad’ ontstaat in 1917 de eerste 

jeugdfilm door amateurfilmer en latere jeugdboekenschrijver Dick Laan.178 Als 

padvindershopman vertelde Laan graag spannende kampvuurverhalen aan jonge padvinders. 

Tussen 1917 en 1927 maakt hij een reeks korte kinderfilms die allen gebaseerd zijn op zijn 

ervaringen binnen de padvinderij. De hoofdrollen worden gespeeld door kinderen van de 

Bloemendaalse padvindersclub De Zwarte Pijl, waarvan Laan hopman is.179 Deze eerste 

jeugdfilms duurden niet langer dan tien tot twintig minuten. In 1917 maakt hij met een 

geleende filmcamera, met oude decors van Filmfabriek Hollandia en met de hulp van enkele 

collega’s zijn eerste korte jeugdfilm: De beloning van Hi, waarin padvinder Hi een tasjesdief 

ontmaskert. Het jaar daarop volgen nog een aantal jeugdfilms, gebaseerd op zijn ervaringen 

binnen de padvinderij, ondermeer De wraak van de Zwarte Pijl (1918) en De droom van een 

Bloemendaalsch padvindertje (1918). Naast de padvinderij was Laan ook betrokken bij het 

jeugdvoetbal en daardoor geïnspireerd maakte hij een aantal voetbalfilms waarvan Voetbal – 

uit 1927, het jaar dat de geluidsfilm zijn intrede doet – de meest bekende is. In 1932 bundelt 

Laan vijf korte padvinderfilms tot een compilatie onder de titel De club van de Zwarte Pijl. 

Hiermee gaat het eerste middagvullende programma voor kinderen in Nederland in 

roulatie.180 

Laans films over jongensavonturen zijn spannend maar hebben bovenal een sterke 

opvoedkundige moraal. Jongens die op het verkeerde pad zijn beland komen door de 

padvinderij weer tot inkeer. Immers, een padvinder is een eerlijke jongen, recht door zee, en 

houdt al het onrecht in de wereld goed in de gaten. Ondanks het feit dat Laans films 

amateuristisch zijn – door beperkte middelen en improvisatie – worden ze door zowel publiek 

als critici goed onthaald. De thematiek van de brave jongen die goed en kwaad weet te 

onderscheiden en het goede nastreeft past perfect binnen de tijdsgeest, reden voor de 

appreciatie ervan door volwassenen.181 

 
178 Dick Laan (1894-1973) komt uit een welgestelde familie. Zijn vader bezit een snoepwarenfabriek in de 
Zaanstreek en is wethouder in Bloemendaal. In 1913 start Laan bij zijn vader als werknemer in de 
snoepwarenfabriek. Niet voor lang echter, door de oorlog komt de fabriek nagenoeg stil te liggen. In 1916 komt 
Laan in contact met Maurits Binger, directeur van Filmfabriek Hollandia. Laan mag er assisteren bij het opnemen, 
ontwikkelen en printen van films. Na de oorlog gaat Laan terug aan het werk in de snoepwarenfabriek van zijn 
vader. Ondertussen is Laan besmet met het ‘filmvirus’ en zet hij buiten zijn werkuren zijn hobby voort. Zie:  
Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 14. 
179 Ibidem, 14. 
180 Ibidem, 19. 
181 Ibidem, 15. 
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4.2 De eerste langspeelfilms voor de jeugd: 1930-1950  

Voornamelijk vanuit de jeugdverenigingen kwam tijdens de jaren dertig de vraag naar 

langspeelfilms voor de jeugd. Een aantal filmmakers probeerde aan deze vraag te voldoen. 

Toch werden er in de periode tussen 1930 en het einde van de Tweede Wereldoorlog in 

Nederland slechts zes, nog steeds op amateuristische leest geschoeide langspeelfilms voor de 

jeugd gemaakt. Fotograaf en regisseur G.B.H. Niestadt (1897-1975)182 regisseerde als eerste 

in 1937 de smalfilm183 Uit het leven van Dik Trom, gebaseerd op de boeken van C. Joh. Kievit. 

Dik Trom is een dikke kwajongen die allerlei streken uithaalt en het voortdurend aan de stok 

heeft met de veldwachter. Het blad Filmwereld schrijft op 14 december 1937: ‘De figuur van 

Dik Trom belichaamt in zijn welgevulde gedaante alle heerlijke deugden en ondeugden van de 

echte Hollandsche jongen.’184  

In de jaren dertig stond het pedagogische belang van de (jeugd)film nog steeds voorop. Film 

had in die optiek een voorbeeldfunctie want kinderen moesten zich op een positieve manier 

kunnen identificeren met de held uit de film. Niestadt was zich daarvan bewust en nodigde bij 

de première van Uit het leven van Dik Trom twee hoogleraren pedagogie uit om zijn film in te 

leiden. Beiden weigerden echter pertinent vanwege het vermeende onpedagogische gehalte 

van de film. Volgens hen was het een film vol deugnieterijen, een verderfelijk voorbeeld voor 

de jeugd. Ook bij een volwassen publiek stootte de film op weerstand maar de jeugd was 

enthousiast.185 Vergeleken met de padvindersfilms was het hoofdpersonage Dik Trom een 

tikkeltje stouter en brutaler. De held had dus niet alleen deugden maar ook een aantal kleine 

ondeugden, hetgeen hem op een of andere manier sympathiek én menselijk maakte. 

 
182 G.B.H. Niestadt was een Nederlandse fotograaf en fotohandelaar. Voor de Tweede Wereldoorlog had hij een 
eigen film- en fotohandel in Hilversum. Onder de naam Filmbureau Niestadt produceerde hij een aantal 16 mm- 
smalfilms. Hoofdzakelijk korte documentaires. Onder de naam Studio Hooge Vuursche maakte Niestadt na de 
Tweede Wereldoorlog enkele langere fictiefilms op 16 mm, onder andere de jeugdfilm Dik Trom en zijn 
dorspgenoten. Zie: https://www.eyefilm.nl/collectie/filmgeschiedenis/persoon/gbh-niestadt 
183 Vanwege het smallere formaat van 16mm- films ten opzichte van het 35 mm- filmmateriaal worden deze 
films, net als 8mm- films, ook wel smalfilms genoemd. De smalfilm is vanaf de jaren dertig in opkomst bij 
Nederlandse filmmakers, vooral bij diegenen die buiten de bestaande filmstudio’s en productiemaatschappijen 
als Haghe Film en Filmfabriek Hollandia om produceren. Het materiaal van de smalfilm is goedkoper en de lichte 
projectoren die voor smalfilm worden gebruikt zorgen ervoor dat de films overal kunnen worden vertoont. Dit 
in tegenstelling tot de 35 mm- films die uitsluitend in professioneel uitgeruste bioscoopzalen vertoond werden. 
In verschillende steden worden zelfs smalfilmliga’s opgericht: verenigingen van amateur filmmakers die film 
maken en vertonen binnen hun eigen club. Zie: Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 32. 
184 Ibidem, 29. 
185 Kwestro, De Nederlandse jeugdfilm, 18-19. 
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Verder werden er tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog omwille van de bezetting 

en de Duitse cultuurpolitiek in Nederland amper vijf langspeelfilms voor de jeugd gemaakt.186 

Achtereenvolgens waren dat: De guitenstreken van Jopie Slim en Dikkie Bigmans (1938 - J. van 

Bommelen), Sjors van de Rebellenclub met Vacantie (1939 - J.TH.A. Van der Wal), Zeven 

jongens en een oude schuit (1942 - G. Geritssen), Richard knapt het op (1943 - Henk van der 

Linden) en Burcht der verschrikking (1944 - Henk van der Linden). Al deze films werden 

gekenmerkt door spanning en avontuur – en waren op die manier een welkome afwisseling in 

de droeve oorlogsjaren – maar tegelijk zat er een vorm van braafheid verscholen onder het 

avontuurlijke vertoon en de guitige kinderstreken. In die zin vormen ze een verlengstuk van 

de films uit het voorgaande decennium waarbij het pedagogische aspect voorop stond. De 

helden in het verhaal hebben ondanks hun kwajongensstreken allen het hart op de juiste 

plaats en blijven zo een voorbeeld voor de jeugdige kijkers. Ter illustratie hiervan: in de 

publiciteitstekst van de film Sjors van de Rebellenclub met vacantie, waarbij ‘het stoute Sjors 

van de Rebellenclublied’ werd aangeheven, vermeldde men dat dit lied door een bekwaam 

pedagoog werd gedicht en gecomponeerd.187 De guitenstreken van Jopie Slim en Dikkie 

Bigmans, Sjors van de Rebellenclub met Vacantie en Zeven jongens op een oude schuit waren 

alle opgenomen op 16 mm filmband en werden in hoofdzaak vertoond in jeugdhuizen. Jopie 

Slim en Dikkie Bigmans draaide evenwel ook een aantal weken in de Haarlemse jeugdbioscoop 

City.188 Richard knapt het op en Burcht der verschrikkingen, beide van Henk van der Linden, 

werden op 35 mm opgenomen en voornamelijk vertoond in enkele bioscooptheaters in Zuid-

Limburg.189  

  

 
186 Kort na de capitulatie van Nederland beginnen de Duitsers de filmproductie in Nederland te reorganiseren. 
De Nederlandse filmstudio’s worden door Duitsers overgenomen en krijgen het druk. Nederlandse filmstudio’s 
produceren in de oorlogsjaren meer dan twintig Duitse speelfilms, meestal onderhoudende publieksfilms. De 
Nederlandse filmsector krijgt in de oorlogsjaren een enorme impuls op gebied van professionalisering, omvang 
en ervaring. Voor Nederlandse films is er echter nog amper ruimte, laat staan voor Nederlandse jeugdfilms. Zie: 
Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 36. 
187 Zie: https://www.eyefilm.nl/collectie/filmgeschiedenis/film/sjors-van-de-rebellenclub-met-vacantie 
188 Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 32. 
189 Zie: https://rexfilms.wordpress.com/films/ 
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4.3 Verdere verbreiding van de jeugdfilm in Nederland tussen 1950 en 

1970 

Ondanks het beperkte aanbod aan jeugdfilms tijdens de oorlogsjaren bleken veel kinderen 

naar de bioscoop te zijn geweest. Dit was ook de filmmakers niet ontgaan. Vanaf begin jaren 

vijftig ‘ontdekten’ Nederlandse filmmakers dan ook de films voor de jeugd. De door hen 

geproduceerde jeugdfilms waren kleinschalig en in hoofdzaak nog steeds van amateur- of 

hoogstens semiprofessioneel niveau. Deze smalfilms werden spreekwoordelijk en soms zelfs 

letterlijk in ‘de eigen achtertuin’ van de filmmakers opgenomen en vooral vertoond in 

parochiezalen, verenigingszalen, buurthuizen en bij uitzondering in een plaatselijke 

bioscoopzaal.190 

De jeugdfilms die in de eerste tien jaren na de Tweede Wereldoorlog gemaakt werden zijn 

hoofdzakelijk pretentieloze, spannende jongensavonturen, louter bedoeld ter ontspanning en 

met veel aandacht voor het opvoedkundige aspect. De helden moesten tot voorbeeld 

strekken voor de jeugdige kijkers op een, vergeleken met de normen en waarden van vandaag, 

eenvoudige en kinderlijke wijze. 

Het is Henk van der Linden (1925), zoon van een bioscoopeigenaar uit Hoensbroek, die vanaf 

de jaren vijftig de Nederlandse jeugdfilm werkelijk op de kaart zette. 191 Op zijn achttiende 

richtte Van der Linden een eigen bedrijfje op, een reizende bioscoop. Met een 16 mm 

filmprojector en een voorraad films uit zijn vaders bioscoop, bezocht hij doorheen gans 

Limburg parochiezalen, buurthuizen, patronaatsgebouwen, enz. Hij kwam tot de conclusie dat 

het filmaanbod voor de jeugd erg schraal was en besloot uiteindelijk zelf films voor de jeugd 

te maken. Als autodidact deed hij dat in eerste instantie met geleende 16 mm 

opnameapparatuur, zonder subsidies, maar met behulp van familie en de plaatselijke 

middenstand. Vaak speelden zijn eigen kinderen en hun vriendjes uit de buurt een rol. Zelf 

verzorgde de veelzijdige Henk van der Linden de regie, schreef hij de scripts, bediende hij de 

camera, bouwde de decors, verzorgde de productie en de montage en acteerde af en toe. In 

zijn kelder bouwde hij een montage- en geluidsstudio zodat hij zelf zijn films kon 

synchroniseren. Door alles in eigen beheer te doen kon hij bovendien de kosten drastisch 

 
190 Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 40. 
191 Ibidem, 32. 



 

80 
 

beperken.192 Omwille van een beperkt budget kon Van der Linden geen ingewikkelde 

cinematografische hoogstandjes toepassen. Dit was ook niet zijn doel. Zijn films kenmerkten 

zich door eenvoudige camerabewegingen. Hij wilde geen artistieke filmer zijn, maar een 

ambachtsman en kritiek vanuit artistieke of pedagogische hoek interesseerde hem niet. De 

films van Van der Linden zijn spannende avonturenverhalen met een humoristische inslag, 

waarin naar de normen en waarden van de tijd meestal een van de personages een goede 

daad verricht.193 

Vanaf 1954 neemt Van der Linden zijn films op 35 mm band op. Dit liet hem toe zijn films te 

vertonen in de landelijke bioscoopzalen en een breder publiek te bereiken. In 1956 wordt het 

Produktiefonds voor de Nederlandse Film opgericht met als doel ‘het bevorderen van de 

continuïteit en kwaliteit van de Nederlandse filmindustrie’. Hierdoor stijgt de productie van 

speelfilms enorm op korte tijd. Ook Van der Linden vindt de weg naar het Produktiefonds.194 

Zijn films hadden veel succes en lokten talrijke toeschouwers, maar ondanks het succes is de 

kritiek vanuit de sector en van de filmcritici niet mild. Men vindt de films van Van der Linden 

te amateuristisch en te pretentieloos. Wanneer de films besproken worden in de landelijke 

kranten wordt daarbij vaak melding gemaakt van dunne verhaallijntjes, knullige fouten en 

amateuristische dialogen.195 Naar eigen zeggen deerde de (negatieve) kritiek hem niet: ‘[…] 

mijn enige doel was films maken voor kinderen, en niet voor de recensenten wiens kritiek ik 

over me heen kreeg. Dat interesseerde me niet. Ik maakte zuiver films voor kinderen en wilde 

de kinderen alleen maar amuseren.’196 Het overgrote deel van de (positievere) recensies was 

vooral te vinden in lokale pers.197 Tot aan het begin van de jaren zeventig waren bijna alle 

 
192 Ibidem, 43.  
193 Ibidem, 44. 
194 Van der Linden was de eerste filmmaker in Nederland die van het Productiefonds geld kreeg om jeugdfilms te 
maken. Omdat dit geld een lening was moest het terugbetaald worden, wanneer er op de film verdiend werd. 
Dit laatste duurde wel lang, maar omdat bijna alle films van Van der Linden lang gedraaid hebben kwam hij 
meestal uit de kosten. Zie: Kwestro, De Nederlandse jeugdfilm, 30. 
195 Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 49. 
196 Ibidem, 45. 
197 In de volkskrant van 10 augustus 1957 staat volgende recensie omtrent Van der Lindens film Trouwe 

kameraden:‘Heerlijke jeugdfilm verrassing van jonge Limburgse cineast. […]een heerlijke film voor de jeugd, 

ontstaan in het Zuid-Limburgse heuvelland. […] de film Trouwe kameraden is voor de jeugd gesneden koek, zoals 
ondergetekende aan zijn eigen kinderen (van 5 tot 13 jaar) reeds heeft ervaren. De heer Van der Linden werd 
tijdens het maken niet bijgestaan door pedagogen (gelukkig, zou men bijna zeggen), hij heeft zijn film ‘slechts’ 
volgens de oeroude wetten van avontuur en spanning gemaakt. Alles wat men in zo’n verhaal over boeven, 
jongens en een hond maar te berde kan brengen, komt in deze film aan z’n trek. Aan het rechtvaardigheidsgevoel 
van ieder kind wordt tegemoetgekomen. Het kwaad wordt enthousiast gestraft en het goede vindt een heerlijke 
beloning. Natuurlijk is hier en daar nog wel een dialoog nog wel wat uitdrukkelijk uitgevallen en verraadt ‘het 
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jeugdfilms die in de Nederlandse bioscopen verschenen van zijn hand. Zelf zei hij daarover: ‘In 

het begin had ik geen concurrenten. De eerste twintig jaar was ik de enige die films maakte 

voor kinderen. Voor een cineast was dat destijds iets minderwaardigs.’198 Tevens benadrukte 

Van der Linden in een gesprek met Herman de Wit en Joke Kwestro dat de situatie tijdens de 

jaren waarin hij zijn films maakte heel anders was dan in latere jaren. Zo is het publiek nu, veel 

meer dan toen, gewend aan het bewegende beeld. Daardoor was het voor Van der Linden 

indertijd noodzakelijk om van een gebeurtenis alle handelingen te tonen, dit om gaten in het 

verhaal te vermijden. Het verteltempo lag bijgevolg in zijn films veel lager dan in de latere 

jaren.199 

Tussen 1951 en 1985 maakte Van der Linden minstens één film per jaar wat resulteerde in 

niet minder dan zevenendertig lange speelfilms voor kinderen. Tot het begin van de jaren 

zeventig beheerste hij praktisch alleen het terrein van de jeugdfilm. Pas vanaf begin jaren 

zeventig kwam er concurrentie opdagen. Louter en alleen door het omvangrijke oeuvre kan 

men besluiten dat Van der Linden de Nederlandse jeugdfilm op de kaart heeft gezet. 200 

  

 
spel’ van enkele volwassenen nog het amateurisme. Maar mogen er een paar smetjes kleven aan een film die zo 
vreugdig en vaardig met en voor de kinderen werd gemaakt!’ 
198 Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 44. 
199 Kwestro, De Nederlandse jeugdfilm, 30. 
200 Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 44-46. 
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4.4 Richting professionalisering en sociaal engagement vanaf de jaren ‘70  

In de loop van de jaren zestig was de jeugd veel mondiger geworden. De studentenrevoltes 

van mei ’68 hadden aangetoond dat zij haar tanden kon laten zien. Hippies, dolle mina’s, 

provo’s, communes, vredesoptochten en terrorisme verschenen in het straatbeeld. Het waren 

maatschappelijk woelige tijden. Vanaf begin jaren zeventig vond men dat kinderen moesten 

worden opgevoed tot kritisch denkende individuen met een eigen visie op de samenleving. 

Kinderen moesten bewust gemaakt worden en geconfronteerd worden met maatschappelijke 

problemen en daar zelf een mening over vormen. Binnen het jeugdtheater en de 

jeugdliteratuur behandelde men reeds vanaf 1965 maatschappelijke thema’s. De jeugdfilm 

sloot zich vanaf begin jaren zeventig hierbij aan.201 Men achtte het dan ook niet meer nodig 

dat er een overheidsinstelling zoals het CCFK was die de jeugd moest beschermen tegen het 

‘bioscoopkwaad’. Vanaf 5 juli 1977 trad de Wet op de filmvertoning in werking. Deze wet 

bepaalde dat het CCFK alleen nog op basis van ‘schadelijkheid’ een film kon verbieden voor 

een bepaalde leeftijdsgroep. De KFC had reeds eerder opgehouden te bestaan, als gevolg van 

deconfessionalisering en ontzuiling.202 

Nog steeds echter leed de Nederlandse jeugdfilm in het begin van de jaren zeventig onder 

een gebrek aan professionalisering. Maar niet iedereen legde zich daarbij neer. En net zoals 

eerdere ontwikkelingen binnen de jeugdfilm grotendeels het werk waren van één persoon – 

denk aan Dick Laan, G.B.H. Niestadt, Henk van der Linden – is er op het vlak van 

professionalisering een duidelijke pionier aan te wijzen, namelijk Karst van der Meulen 

(1944).203  

Professioneler werken kost natuurlijk geld, maar toch lukte het Van der Meulen om een 

professionele crew aan te trekken en te werken met professionele acteurs. Hij wist flinke 

subsidies los te krijgen van het Produktiefonds. Ook liet hij zijn films regelmatig sponsoren 

door grote bedrijven zoals Volvo en Lego waarvoor die in ruil hun logo’s een aantal keren 

zagen opduiken in Van der Meulens films. Makkelijk was het allemaal niet aldus Van der 

Meulen, want: 

 
201 Kwestro, De Nederlandse jeugdfilm, 32. 
202 Ibidem, 32. 
203 Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 49. 
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Ik moest knokken tegen het imago van Henk van der Linden. Ik wilde hem niet afvallen, 

want ik heb veel respect voor hetgeen hij gedaan heeft. Maar ik wilde wel iets anders. 

Kinderfilms werden in die tijd echt voor belachelijke bedragen gemaakt. En die makke 

merkte je in het spel van de acteurs en de wiebelende decors. Er werd dan gezegd: ‘ach 

kinderen zien dat niet.’ Maar kinderen zien dat wel en de ouders ergeren zich eraan. En 

als je een team met vakmensen hebt die een product kunnen maken dan kost dat meer. 

Ik wilde mijn publiek serieuzer nemen.204 

Uiteindelijk maakt Van der Meulen tussen 1974 en 1989 zeven lange jeugdfilms. Veel ervan 

waren avonturenverhalen rond een maatschappelijk relevant thema.205 Van der Meulen wilde 

met zijn films de jeugd niet louter ontspanning bieden maar evengoed zijn publiek aanspreken 

met ernstige thema’s en confronteren met emoties van anderen. Hij wilde films maken die 

kwalitatief goed waren op een meer kunstzinnige manier. Hiermee bracht hij zowel 

inhoudelijk als technisch de jeugdfilmproductie op een kwalitatief hoger niveau.206 Uit 

volgende recensie blijkt alvast dat hij in zijn opzet geslaagd is: 

In de geschiedenis van het Nederlandse jeugddrama neemt het werk van Karst van der 

Meulen (1949) een unieke plaats in. De filmmaker weet als geen ander de juiste balans 

te vinden tussen moraliserend en vrijblijvend. Juist daardoor valt zijn werk in de smaak 

bij jong en oud. Bovendien heeft de regisseur Van der Meulen het talent om zowel 

beroepsacteurs als kinderen die voor het eerst acteren tot uitzonderlijke en vooral 

geloofwaardige prestaties te inspireren.207  

 
204 Ibidem, 53. 
205 De zeven jeugdfilms die Van der Meulen tussen 1974 en 1989 maakte zijn: Oom Ferdinand en de Toverdrank 
(1974), Peter en de vliegende autobus (1976), Martijn en de Magiër (1979), De bende van Hiernaast (1980), 
Knokken voor Twee (1982), Thomas en Senior op het spoor van Brute Berend (1985), Kunst en Vliegwerk (1989). 
Zie: Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 133-134. 
206 Reeds in 1976 geeft Van der Meulen de aanzet voor een serieus thema in een avonturenfilm, doordat hij de 
hoofdrol laat spelen door een jongen in een rolstoel. In het volgend decennium zet deze tendens zich verder. 
Kinderen krijgen een steeds belangrijker plaats in de samenleving. Ze worden zelfstandiger en krijgen meer 
verantwoordelijkheid. Maatschappelijk worden echtscheiding, disfunctionele gezinnen, uit huis geplaatste 
kinderen, problemen tussen ouders en kind(eren) enz… meer en meer zichtbaarder en blijken inspirerend voor 
de nieuwe jeugdfilm. Zie: Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 66. 
207 https://allesoverfilm.nl/nieuws/just-toptitels-van-jeugdfilmmaker-karst-van-der-meulen-op-dvd/ 
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Vanaf de jaren zeventig en vooral tijdens de jaren tachtig raakten, naast Karst van der Meulen, 

steeds meer producenten en regisseurs gemotiveerd en geïnspireerd om op professionele 

wijze jeugdfilms te maken. 

Nieuwe initiatieven in de Nederlandse jeugdtelevisie, vooral binnen de IKON (Interkerkelijke 

Omroep Nederland)en de VPRO (Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep), leidden ertoe dat een 

nieuwe generatie filmmakers, waaronder ook Ben Sombogaart, de latere regisseur van onder 

meer Koning van Katoren, zich konden ontplooien. 

Zo ontstonden jeugdfilms die zowel technisch als inhoudelijk vernieuwend waren.208 De 

films vanaf halverwege de jaren zeventig waren niet langer meer belerend en moralistisch. 

Het verhaal zelf moest de kijker overtuigen en aan het denken zetten over het behandelde 

thema. Er werd minder voorgekauwd, de toeschouwers mochten hun eigen interpretatie 

hebben. En belangrijk: het kind zou voortaan centraal staan.209  

  

 
208 Binnen de IKON wordt een traditie in gang gezet van jeugdseries, drama en documentaires met ‘de realiteit 
van alledag’ als uitgangspunt. De omroep wil de kijker een kritische spiegel voorhouden en toegankelijke 
programma’s maken voor het hele gezin. Nieuw talent krijgt er alle kansen. Als gevolg daarvan krijgen veel 
regisseurs en (scenario)schrijvers hier kansen om ervaring op te doen en een carrière te ontplooien. Ook binnen 
de VPRO wordt er in die periode nieuw talent binnengehaald dat kansen tot ontplooiing krijgt waarvan er later 
een aantal doorstromen naar het filmbedrijf, waaronder ondermeer Ineke Houtman, Ben Sombogaart, Simone 
van Dusseldorp e.a. Zie: Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 57. 
209 Ibidem, 61. 
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4.5 Bloeiperiode vanaf 1985 

In eerste instantie leek de populariteit van de televisie als medium schadelijk voor de 

bioscopen. Het aantal bioscoopbezoekers daalde in de jaren zeventig drastisch doordat veel 

jeugdige kijkers thuis voor de buis zaten. De onder impuls van de IKON en VPRO succesvolle 

jeugdseries droegen echter bij tot een hernieuwd succes voor de bioscoop toen een aantal 

van die series herwerkt en bewerkt werden tot jeugdfilm. Ook omgekeerd werden jeugdfilms 

herwerkt en bewerkt tot een tv-serie. Op die manier kwam een deel van het budget voor de 

film bij de televisieomroepen vandaan.210 

Zoals reeds gezegd komt het kind steeds meer centraal te staan binnen de Nederlandse 

jeugdfilm. Voorbeelden hiervan zijn ondermeer Lang leve de koningin (1995) van Esmé 

Lammers (1992) en Het Zakmes (1992) en Mijn vader woont in Rio (1989), beide van Ben 

Sombogaart. In deze films staat niet langer een groepje kinderen representatief voor de ganse 

jeugd maar staat één kind centraal, ondermeer bij Lammers en Sombogaart.211 Ook verschuift 

het perspectief van het vertelde verhaal vaker van de volwassene naar het kind. Een voorbeeld 

hiervan is de succesvolle verfilming uit 1984 van Piet Bakkers populaire boek Ciske de Rat 

(1942). Passend in de tijdsgeest wordt het verhaal verteld vanuit het standpunt van het 

straatschoffie Cis Vrijmoeth. Deze wijzigingen zorgden ervoor dat de jeugdfilm weer een 

andere weg insloeg.212 Naar eigen zeggen raakte Sombogaart geïnspireerd door jeugdfilms uit 

Scandinavië. Daar werden namelijk reeds eerder films gemaakt waarbij het kind als individu 

centraal stond, bijvoorbeeld de Pippi Langkous films. 

Vanaf 1985 worden er nieuwe initiatieven ontwikkeld ter ondersteuning van de jeugdfilm. 

Deze zorgen ervoor dat er een ware jeugdfilmcultuur ontstaat en er een traditie opgebouwd 

wordt waarbinnen talent kan groeien en het filmaanbod verhoogd wordt.213 In 1987 vindt het 

eerste Cinekid jeugdfilmfestival plaats in Amsterdam. Vandaag, 34 jaar later, is Cinekid 

 
210 Een van de eerste jeugdfilms die naar aanleiding van een televisiereeks gemaakt is Q&Q. Daarvan verschijnt 
in 1978 een bioscoopfilm, Kunst en Vliegwerk genaamd. Het succes van de tot nu toe meest bekeken tv jeugdserie 
lokt vele kijkers (terug) naar de bioscoop. Nadien volgen nog meer jeugdfilms die gebaseerd zijn op succesvolle 
tv-reeksen zoals Pipo de Clown, Peppie en Kokki, enz… Zie: Schmidt en Veenendaal. Van Abeltje tot Zoop, 58. 
211 In Mijn vader woont in Rio staat Liesje centraal. Liesje verlangt meer en meer naar haar vader. Zij denkt dat 
hij in Rio de Janeiro woont, maar in werkelijkheid zit hij in een gevangenis in Nederland. Op een dag besluit ze 
om de kostbare postzegelverzameling van haar overleden opa te verkopen. Dan kan haar mama niets anders dan 
Liesje de harde waarheid vertellen. Zie: Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 66. 
212 Kwestro, De Nederlandse jeugdfilm, 46. 
213 Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 58. 
213 Ibidem, 73. 
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uitgegroeid tot een volwaardig mediafestival dat niet alleen nationale en internationale films 

en tv-programma’s toont, maar beschikt over een medialab met nieuwe media, een co-

productiemarkt voor professionelen (de ontmoetingsplek voor filmmakers) en een educatieve 

afdeling. In het kader van het festival worden films vertoond in verschillende steden door heel 

het land. 

Ook volgen er initiatieven die het maken van een jeugdfilm financieel beter ondersteunen. 

Dit was nodig, want terwijl het Produktiefonds in de jaren van Henk van der Linden en de 

begintijd van Karst van der Meulen nog geregeld financiële steun bood, was er in de periode 

1986-1989 geen financiële hulp meer voor de jeugdfilmmakers met als gevolg dat de productie 

in die periode terugviel tot nul. Vanaf 1990 begint het Fonds voor de Nederlandse Film de 

jeugdfilm te ondersteunen. In 1993 worden het Produktiefonds en het Fonds voor de 

Nederlandse Film samengevoegd tot het Nederlands Fonds voor de Film. Dit filmfonds heeft 

tot doel bij te dragen aan de kwaliteit en diversiteit van de filmproductie en aan een voor de 

filmkunst aantrekkelijke klimaat in Nederland.214 De actie mist zijn doel niet. We zien vanaf 

eind jaren tachtig geleidelijk aan een grotere verscheidenheid aan jeugdfilmmakers en films.  

Vanaf de jaren negentig ontstaat de familiefilm. Geëvolueerd van het pure avontuur voor 

kinderen naar het kleine moralistische drama vanuit het standpunt van het kind, ziet vanaf de 

jaren negentig het verhaal voor jong en oud, dus voor de hele familie, het daglicht. Het zijn 

verhalen met een nostalgisch randje die zowel kinderen als hun ouders aanspreken.  

Hoewel geëngageerde films zoals Het zakmes, Mijn vader woont in Rio en Lang leve de 

koningin tussen 1990 en 1995 goed onthaald worden door critici en in de prijzen vallen op 

(buiten)landse filmfestivals laten de bezoekersaantallen in de Nederlandse bioscopen te 

wensen over. Volgens producer Burny Bos moet dit beter en hij smeedt revolutionaire 

plannen. De Nederlandse jeugdfilm moet een grens overschrijden, de productie moet 

volwassener, Amerikaanser, grootser en als het even kan moet Disney in Nederland verslagen 

worden. Tegelijk moet echter wel de inhoud bewaakt worden. De door Burny Bos geproducete 

en door Sombogaart geregisseerde familiefilm Abeltje (1998), een adaptatie van Annie M.G. 

Schmidts gelijknamige boek markeert op dat vlak een omslag in de Nederlandse filmindustrie. 

Er wordt een co-producent aan boord gehaald om het financiële plaatje rond te krijgen en er 

wordt een grote media- en reclamecampagne gevoerd. Uiteindelijk gaat Abeltje in première, 

 
214 Kwestro, De Nederlandse jeugdfilm, 44. 
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acht jaar nadat Schmidt haar fiat heeft gegeven voor de verfilming. Co-producent Kees 

Kasander stelt eisen. De film moet hip en bij de tijd zijn. Regisseur Sombogaart zei daarover 

het volgende: ‘Er moesten clips in, muziek van jonge artiesten, een titelsong van Trijntje 

Oosterhuis. Ook het tempo moest anders. Kees was degene die de film clipachtig gemonteerd 

wilde hebben […]’ Zo draagt Abeltje een Michael Jackson-achtig pak, heeft hij een skateboard 

en is zijn moeder een alleenstaande werkende vrouw. Abeltje breekt records qua 

bezoekersaantallen en behaalt verschillende prijzen.215 De Nederlandse jeugdfilm lijkt 

volwassen geworden. Een jaar later doen producent Shooting Star en regisseur Maria Peters 

het succesverhaal van Burny Bos over met de familiefilm Kruimeltje (1999), naar een boek uit 

1923 van Chris van Abkoude. Maar anders dan bij het hippe Abeltje, appelleert Peters aan het 

nostalgische gevoel dat spreekt uit de brontekst. Ook dit werkt en na amper zes weken hebben 

reeds een miljoen bioscoopbezoekers van Kruimeltje genoten. 

Ook producent Burny Bos weet samen met zijn dochter Tamara en regisseur Vincent Bal een 

vervolg te breien aan het succes. In 2001 verschijnt Minoes, eveneens een bewerking van een 

boek van Annie M.G. Schmidt. Deze familiefilm, met in de hoofdrol Carice van Houten, wordt 

gemaakt met een reusachtig budget van 6,3 miljoen euro. Een deel ervan gaat naar marketing 

en publiciteit en de film wordt op een groot aantal kopieën uitgebracht.216 Belangrijk ook is 

dat vanaf eind 1999 een alternatieve manier van financiering geïntroduceerd wordt waardoor 

grote filmprojecten meer kans op slagen hebben en het voor de makers ervan makkelijker 

wordt het financiële plaatje rond te krijgen en de risico’s te beperken. Een innovatie die enorm 

heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse filmindustrie.217 

  

 
215 Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 85-89. 
216 Ibidem, 93.  
217 De ontwikkeling waar het om gaat is de oprichting van de zogenaamde Commanditaire Vennootschap. Deze 
oprichting is een belastingmaatregel, die ervoor zorgt dat vanaf dat moment particulieren kunnen investeren in 
een film. In ruil daarvoor krijgen ze een interessante fiscale aftrekpost en een gegarandeerde rente uit de 
opbrengt van de film. Doordat er grote sommen geld gemoeid zijn bij het maken van een film, wordt het verplicht 
een zogeheten Completion Bondverzekering af te sluiten. Daardoor is de particuliere investeerder ervan 
verzekerd dat de film hoe dan ook gemaakt wordt. Dus mocht de producent er een boeltje van maken, dan kan 
de Completion Bond ingrijpen en de film alsnog afwerken. Zodoende wordt er toch een afgewerkt product 
geleverd en kan de investeerder minimaal zijn geïnvesteerde geld recupereren. Zie: Schmidt en Veenendaal, Van 
Abeltje tot Zoop, 97-98. 
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4.6 Een divers aanbod 

Behalve grote commerciële varianten zoals de hiervoor genoemde Abeltje, Kruimeltje, 

Minoes, maar ook Pietje Bell (2002), Pluk van de Petteflet (2004), Kruistocht in Spijkerbroek 

(2006) en een aantal andere films die alle gebaseerd zijn op een bekend boek, zijn er ook de 

zogenaamde auteurfilms waarbij de authenticiteit van de maker voorop staat, vaak vanuit het 

idee om een maatschappelijk geëngageerd thema aan te snijden. Ook wordt er soms een 

tussenweg bewandeld: een boekverfilming met een maatschappelijk geëngageerd thema. Een 

voorbeeld hiervan is Polleke uit 2003, geregisseerd door Ineke Houtman. In Polleke staat het 

multiculturele aspect van de maatschappij centraal. 218 

In 2001 ziet Cinema Junior het licht. Dit is een project dat schrijvers en regisseurs via een 

selectieprocedure de mogelijkheid biedt originele verhalen te bedenken voor zogenaamde 

auteurfilms die een aanvulling moeten zijn op het populaire en succesvolle genre van de 

commerciële, op een boek gebaseerde familiefilm. Dit project leidt uiteindelijk tot een viertal 

films: Knetter ( 2005), Lepel (2205), Het paard van Sinterklaas (2005) en Don (2006), waarin 

op lichtvoetige wijze moeilijk bespreekbare of zelfs beladen thema’s aan bod komen.219 

Vanaf het begin van de jaren 2000 is het aanbod aan Nederlandse jeugdfilms behoorlijk 

divers. Tussen het jaar 2000 en 2010 worden er in Nederland niet minder dan tweeënvijftig 

jeugdfilms gemaakt, ruim vijf per jaar. In het daarop volgende decennium liggen de 

productiecijfers nog hoger zowel wat betreft ontspanning, geëngageerde verhalen, avontuur, 

(ont)spanning, coming of age, oorlog, maatschappijkritiek, fantasy, griezel, romantiek, 

sinterklaas, actie,… Elk genre kwam en komt aan bod. Er is voor ieder wat wils en dat wordt 

gesmaakt door het publiek. Esther Schmidt en Sabine Veenendaal verwoorden het zo:  

De Nederlandse jeugdfilm heeft definitief zijn plek verworven naast internationale 

successen als Harry Potter, Madagascar e.a. Het is moeilijk om de oorzaak aan te duiden 

 
218 Ibidem, 110. 
219 Knetter (scenario: Mieke de Jong, regie: Martin Koolhoven) toont hoe een meisje op haar eigen manier omgaat 
met de manisch-depressiviteit van haar moeder. Lepel (scenario: Mieke de Jong, regie: Willem van de Sande 
Bakhuyzen) handelt over een jongetje waarvan de ouders op mysterieuze wijze verdwenen zijn. Hij moet daarna 
bij zijn oma wonen die hem echter als knechtje behandelt. Een niet alledaags onderwerp wordt hier op een lichte 
manier besproken en bezien vanuit het kind. Het paard van Sinterklaas (scenario: Tamara Bos, regie: Mischa 
Kamp) hierin komen veel elementen samen: integratie, Nederlandse traditie, ontdekking, avontuur ende liefde 
en zorg voor een paard. Don (scenario en regie: Arend Steenbergen) ) is een coming of age film over pesterijen, 
bedreigingen en de noodzaak om van je af te bijten; over respect en vriendschap; kalverliefde en ontluikende 
seksuele gevoelens. Zie: Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 111-113. 
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van het succes, maar duidelijk is in ieder geval wat het publiek wil: friet én broccoli […]. 

220 

Schmidt en Veenendaal wijzen er op dat dankzij de filmfestivals de Nederlandse jeugdfilms 

aandacht genieten van de internationale markt. Veelal zijn ze in het buitenland erg succesvol. 

Ze worden verkocht over de hele wereld, van de Europese en Aziatische markt tot in Noord- 

en Latijns-Amerika.221  

Volgens Schmidt en Veenendaal is de belangrijkste reden daarvoor – zoals uit het 

voorgaande mag blijken – dat er in Nederland een echte jeugdfilmcultuur bestaat. Het maken 

van jeugdfilms wordt in Nederland even waardevol gevonden als het maken van films voor 

volwassenen.222 Volgens Claudia Landsberger, hoofd van het Eye Filminstituut International, 

wordt vanuit het buitenland vaak aangegeven dat Nederlandse jeugdfilms in hun globaliteit 

‘leuk’ zijn en tegelijk erg leerzaam. Nederlandse filmmakers blijken vaardig in het combineren 

van humor en emoties. Een combinatie die (inter)nationaal aanspreekt. 223 

Desondanks zijn Nederlandse jeugdfilms geen blockbusters; vergeleken met de grote 

Amerikaanse films zijn het ‘kleine’ films. In al hun verscheidenheid vertellen ze vaak 

eenvoudige, maar geen simplistische verhalen. Verhalen die meestal gebaseerd zijn op het 

echte leven, vermengd met een dosis fantasie. Ze blijken tevens een maatschappij te 

reflecteren die steeds multicultureler wordt. 

  

 
220 Ibidem, 115. 
221 Ibidem, 129. 
222 Ibidem, 127. 
223 Ibidem, 127. 
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5 Koning van Katoren (2012) binnen het Nederlandse 
jeugdfilmlandschap 

Uit bovenstaand overzicht van de evolutie binnen de Nederlandse jeugdfilm is gebleken dat 

einde jaren zestig/ begin jaren zeventig van de vorige eeuw de Nederlandse 

jeugdfilmproductie, in lijn met de voorgaande decennia, nog steeds gekenmerkt werd door 

amateurisme en in het beste geval door een vorm van semiprofessionalisme. De erg beperkte 

filmbudgetten lieten geen cinematografische hoogstandjes toe. De filmcrew met inbegrip van 

de acteurs waren vaak amateurs die een deel van hun vrije tijd spendeerden om ‘film te 

maken’ en te ‘acteren’. Tot dan toe was de teneur van de jeugdfilms ‘braaf’ te noemen. In de 

kritieken werd er vaak melding gemaakt van eenvoudige verhaallijnen, zichtbare fouten, 

krakkemikkige decors en amateuristische dialogen.224 De voornamelijk op ontspanning 

gerichte avontuurlijke jeugdfilms hadden een voorbeeldfunctie. De protagonist(en) moesten 

naar de normen en waarden van de tijd een stichtend voorbeeld zijn voor de jeugdige kijkers. 

Daarnaast was het de bedoeling dat de film hen ongeveer anderhalf uur ontspanning bood. In 

het beste geval werden de films sporadisch vertoond in landelijke bioscoopzalen, maar in vele 

gevallen vonden ze slechts een publiek in parochiezalen, buurthuizen en/of jeugdhuizen.  

De grootste cesuur binnen het Nederlandse jeugdfilmlandschap tekent zich in de prille jaren 

zeventig. Vanaf toen zette geleidelijk de tendens tot professionalisering door, zowel wat 

betreft het film maken an sich als wat de financiering en het op in de (internationale) markt 

brengen van de films betreft.225 Voor Koning van Katoren werd in dit verband een opvallend 

groot budget van 5,8 miljoen euro bij elkaar gebracht en beschikbaar gesteld door producent 

Kees Kasander.226 Wel te verstaan: opvallend groot naar Nederlandse normen en binnen het 

 
224 Ibidem, 49. 
225 (Inter)nationale filmfestivals hebben in grote mate bijgedragen tot het succes van de Nederlandse jeugdfilm. 
Een selectie en een eventuele bekroning door een jeugd- en een professionele jury verschaffen de film en de 
makers weer vele nieuwe perspectieven: publiciteit, selectie op andere festivals en niet zelden verkoop van de 
film aan andere landen. Zie: Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 128-129. 
226 In eerste instantie zou Koning van Katoren reeds  in 2005 door Martin Koolhoven verfilmd worden. De film 
zou toen nog Engelstalig worden naar een scenario van de Belg Jean-Claude van Rijckeghem (Kruistocht in 
Spijkerbroek) en met een megabudget van 12 miljoen euro. Omwille van een aantal moeilijkheden haakte na een 
poosje af en hij werd opgevolgd door Pieter Kuijpers die later weer opgevolgd werd door Paula van de Oest. 
Uiteindelijk werd, vele jaren later Ben Sombogaart aangetrokken, werd de voertaal weer Nederlands, bogen vier 
scenaristen zich over het oorspronkelijke scenario, herwerkten het en daalde het budget gelijk ook naar 5,8 
miljoen euro. Zie: https://www.vprogids.nl/cinema/lees/artikelen/recensies/2012/Warboel-van-belegen-
boodschappen.html 



 

91 
 

genre jeugdfilm.227 Dit liet filmmakers, waaronder regisseur Ben Sombogaart, toe om in 

vergelijking met voorgaande decennia op professionele wijze te werken. In de eerste plaats 

valt op dat de voornaamste acteurs en de hoofdrolspelers allen professionele acteurs zijn, 

gecast door casting director Marina Wijn.228 Naast Mingus Dagelet (Stach) en Abbey Hoes 

(Kim) maken ook andere bekende Nederlandse professionele acteurs en -actrices zoals onder 

meer Hans Leendertse (oom Gervaas), Catherine ten Bruggencate (burgemeester van 

Ekilibrië), Sabri Saad El Hamus (minister van Beleid) , Hugo Koolschijn (tovenaar Pantaar), Frits 

Lambrechts (Janus), Glenn Durfort (burgemeester van Uikumene) en Beppe Costa 

(burgemeester van Afzette-Rije) deel uit van de cast. Een groter budget betekende ook dat er 

meer publiek moest worden aangetrokken om de gemaakte kosten te dekken. De 

Nederlandse jeugdfilm diende een grens te overschrijden. De producties moeten volwassener, 

Amerikaanser, grootser worden en dit zien we inderdaad terug in Koning van Katoren. De 

opnames beperken zich niet meer tot Nederland 229, maar strekken zich uit tot Italië (Zuid-

Tirol) en de omgeving rond Rome.230 Tijdens de reis van Stach en Kim naar alweer een 

volgende stad in Katoren worden de toeschouwers beelden getoond van weidse 

landschappen, bergen, woestijnen en vervuilende industriële gebieden. ‘Amerikaanser’ 

betekent ook gebruik maken van de modernste filmtechnieken. Ook dit zien we voor een deel 

terug in Koning van Katoren. Vaak werd er gebruik gemaakt van computertechnieken om 

bepaalde scènes te incorporeren en om special effects te creëren. Zonder deze digitale 

technieken zou het zo goed als onmogelijk geweest zijn om bijvoorbeeld de schuifelende 

kerken in Uikumene in beeldtaal om te zetten of om het gevecht met Stach en de draak te 

verfilmen (sequentie 1u01’15”-1u01’30”). Hetzelfde geldt voor Stach en Pantaar die op 

spectaculaire wijze een gevecht leveren rondom de brandende put (sequentie 1u37’00” – 

 
227 Dat het niet eenvoudig is om een zodanig budget bij elkaar te krijgen en te beheren om er een film mee tot 
stand te brengen blijkt uit het feit dat er rondom de verfilming van Koning van Katoren een rel uitgebroken was. 
Volgens een aantal kranten zou  een aantal bedrijven, medewerkers en acteurs die meewerkten aan de talrijke 
opnames in Italië niet (tijdig) betaald geweest zijn. Het zou over een bedrag van 3 miljoen euro gegaan zijn. Een 
bedrag waarvan er slechts 900000 euro betaald zou zijn geweest door Kees Kasander producties. Volgens een 
aantal media zouden de gedupeerden zich verenigd hebben in het actiecomité Pay Kasander Pay en zou de 
rechtbank in Amsterdam opdracht gegeven hebben de film in beslag te nemen voor de geplande releasedatum 
5 december 2012. De opnames gingen echter door, maar bij de première op 5 december 2012 stonden nog 
allerlei rekeningen open. Zie: https://nfdb.filmtotaal.nl/nederlandse_film.php?id=1197 
228 https://nfdb.filmtotaal.nl/nederlandse_film.php?id=1197 
229 In Nederland werd er ondermeer opgenomen in Schiedam, Dordrecht, Rotterdam (Laurenskerk) en 
Amsterdam. Zie: https://nfdb.filmtotaal.nl/nederlandse_film.php?id=1197 
230 Zie: https://www.tvkrant.nl/Filmarchief/film/13084/Koning-van-Katoren 
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1u39’45”) en voor de fatale sprong die Pantaar maakt waarbij hij in het vuur lijkt op te lossen 

(1u39’45”-1u40’04”). Emotie, spanning en actie worden aldus gewaarborgd. Waar de 

Nederlandse jeugdfilms vanaf de beginjaren tot en met de periode van Henk van der Linden 

gekenmerkt werden door een traag verteltempo veranderde dit drastisch vanaf 1985 en 

doorheen de jaren negentig. In navolging van de Amerikaanse blockbusters moest het 

verteltempo omhoog. De staccato editing, die kenmerkend is voor Koning van Katoren en 

waarbij gebruik gemaakt wordt van cut aways (het weglaten van beeldfragmenten) draagt 

hiertoe in grote mate bij. Als kijker word je bedolven door zich snel opeenvolgende beelden 

met net genoeg informatie om het verhaal te begrijpen. Deze manier van editing geeft het 

gevoel van een snelle ontwikkeling, dit in tegenstelling tot de werkwijze in de periode van Van 

der Linden die zelf aangaf dat het nodig was om van een handeling alle gebeurtenissen te 

tonen omdat de kijkers destijds minder gewend waren aan het bewegende beeld. Het 

verteltempo lag toen dus inderdaad veel lager. 

Een keerpunt uit die periode bleek de jeugdfilm Abeltje (1998), naar het gelijknamige boek 

van Annie M. G. Schmidt, geproducet door Kees Kasander en geregisseerd door Ben 

Sombogaart.231 Ook hier was een groot budget mee gemoeid. De film werd op 10 miljoen 

gulden begroot en dus nam men zo weinig mogelijk risico.232 Er werd een grote media- en 

reclamecampagne gevoerd en de film moest hip, bij de tijd zijn. Dit procedé werd later in 2012 

eveneens gehanteerd bij Koning van Katoren. Voorafgaand aan de première werd de film 

gepromoot via allerhande media. Het hippe aspect komt duidelijk aan bod in de bij de film 

horende muziek van de Nederlandse singer-songerwriter Tim Knol en de Nederlandse 

(gelegenheids)band Tika233. Wanneer Stach op weg gaat naar zijn eerste opdracht in Afzette-

Rije horen we de veelzeggende titelsong May take long, geschreven en gezongen door Tim 

Knol (sequentie 15’35”- 16’57”). Wanneer Stach en Kim per trein op weg zijn van Afzette-Rije 

naar Uikumene horen we The Station van Tika (sequentie 36’06”-37’30”). Onderweg van 

Uikumene naar het ongure Smook speelt Here I go again van Tika (sequentie 53’40”-54’22”). 

De muziek klinkt fris in de oren en geeft door de begeleidende baspartijen vaart aan de film. 

Ook de beide hoofdpersonages hebben een vlot voorkomen. Stach ziet er met zijn krullend 

 
231 Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 82-89. 
232 Ibidem, 85. 
233 De (gelegenheids) band Tika is een uit 2011 daterende Nederlandse samenwerking tussen Marien Dorlerijn 
(zanger Moss) en David Pino (el Pino). Zie: Menno Pot, Tika, artikel in de Volkskrant (23/09/2011).  



 

93 
 

zwart haar, gebruind gelaat, hippe kleding (oranje/roodkleurig jeansjasje met daaronder een 

hoodie en een kakikleurige broek, een rugzak en zwarte laarzen) uit als een echte backpacker. 

Klaar voor actie en avontuur. Ook Kim is een jonge frisse verschijning, een ondernemend 

meisje met een heldere blik, modern en fris gekleed. Twee protagonisten die zeer herkenbaar 

zijn voor het jeugdige doelpubliek. Dat ze hip zijn bovendien geaccentueerd door de 

hoofdtelefoon die Stach achteloos om zijn nek draagt en waarop hij af en toe muziek 

beluistert. Ook het feit dat de twee een draagbare telefoon bezitten en Kim zelfs een I-pad, 

vergroot hun bijdetijds en door de jeugd herkenbaar imago. 

Nog een gewijzigd aspect ten opzichte van de vroege jaren van de Nederlandse jeugdfilm is 

het feit dat jeugdfilms op grotere schaal verdeeld worden. Kenden jeugdfilms in de periode 

van Henk van der Linden vaak hun première nog in enkele bioscoopzalen en vonden ze nadien 

vooral aftrek in parochiezalen te lande, dan is dit vanaf de jaren zeventig geleidelijk aan 

veranderd. Wat Koning van Katoren betreft, deze film ging op vijf december 2012 in première 

in niet minder dan 112 Nederlandse bioscoopzalen. Ook in België en Duitsland trok de film 

een (groot) publiek. Op 20 februari 2012, amper drie maanden na de première, kregen de 

producenten en filmmakers de Gouden Filmprijs omdat reeds meer dan 100000 mensen de 

film gezien hadden in de bioscoop. Vanaf 03 april 2013 werd de film ook verspreid via DVD en 

Blu-Ray. 234  

Ook op inhoudelijk vlak is er vanaf de prille jaren zeventig een opvallende cesuur merkbaar 

binnen de Nederlandse jeugdfilm. Waar voorheen het pedagogisch stichtende aspect vooral 

belangrijk was taande dit onder invloed van de sociaal-maatschappelijke veranderingen einde 

jaren zestig/begin jaren zeventig. Een gangmaker in jeugdfilmland op dit vlak was Karst van 

der Meulen. Hij wilde de jeugd niet meer louter ontspanning bieden met een onderhuids 

vertelde eenvoudige en stichtende boodschap en met protagonisten die veelal een goede 

daad verrichtten. Het mocht en moest meer zijn. Van der Meulen gaf de aanzet tot 

avontuurlijke films met een maatschappelijk relevant thema. Zijn doel was eveneens de jeugd 

ontspanning te bieden en te laten genieten van avontuur, maar dan verpakt in ernstige 

thema’s, geconfronteerd met emoties van anderen. Volgens hem moesten films niet alleen 

op technisch maar eveneens op inhoudelijk vlak naar een hoger niveau. Ook de regisseur van 

Koning van Katoren schaarde zich al gauw achter deze visie. Dit leidde ertoe dat jeugdfilms 

 
234 https://nfdb.filmtotaal.nl/nederlandse_film.php?id=1197 
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vanaf halverwege de jaren zeventig niet langer meer belerend en moralistisch waren. Het 

verhaal zelf moest de kijker overtuigen en aan het denken zetten. Er werd minder 

voorgekauwd en toeschouwers mochten hun eigen interpretatie hebben.235 Ook komt het 

kind steeds meer centraal te staan doordat een aantal filmmakers, waaronder Ben 

Sombogaart, geïnspireerd raken door jeugdfilms uit Scandinavië.236  

In de jaren negentig zet de evolutie binnen het Nederlandse jeugdfilmlandschap zich voort. 

Van de avonturenfilm met een pedagogische ondertoon via het kleine moralistische drama en 

de avonturenverhalen rondom een maatschappelijk relevant thema (echtscheiding, 

disfunctionele gezinnen, uit huis geplaatste kinderen, enz…)237 zag in de loop der jaren 

negentig de familiefilm het daglicht. Vooral verhalen met een nostalgisch randje spreken 

zowel ouders als kinderen aan. Esther Schmidt en Sabine Veenendaal wijzen er op dat vanaf 

de eeuwwisseling het aanbod zeer divers is. Het in 1993 opgerichte Nederlands Fonds voor de 

Film droeg in grote mate bij tot het succes en de verscheidenheid van de Nederlandse 

jeugdfilm. Dit fonds is ontstaan uit de fusie van het Productiefonds en het Fonds voor de 

Nederlandse film.  

Filmmakers, waaronder Ben Sombogaart, grijpen vaak naar bekende boekentitels.238 Op die 

manier hebben ze een streepje voor op weg naar het succes. Schmidt en Veenendaal 

verwoorden het aldus:  

Het aanbod van jeugdfilms is begin jaren 2000 behoorlijk divers. Er is een verschil van 

aanpak als het gaat om de grote commerciële film, veelal gebaseerd op een bekend boek, 

en de auteursfilm, waarbij de authenticiteit van de maker voorop staat. Commerciële 

titels […] worden afgewisseld door minder bekende titels […] Maar de commerciële 

variant heeft toch duidelijk de overhand. Veel vaker wordt voor deze veilige weg gekozen. 

Als ouders en kinderen het boek waarop een film gebaseerd is al kennen, dan sta je als 

filmmaker immers al 1-0 voor op een nog geheel onbekende titel. Toch zijn er ook 

filmmakers die zich juist willen richten op originele verhalen. De motivatie daarbij is vaak 

 
235 Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 61. 
236 Ibidem, 66-69. 
237 Ibidem, 133-134. 
238 Naast Koning van Katoren verfilmde Ben Sombogaart onder meer ook boeken als Kruistocht in spijkerbroek 
(2006) naar het gelijknamige boek van Thea Beckman uit 1973), Pluk van de Petteflet (2004) naar het gelijknamige 
boek van Annie.M.G.Schmidt uit 1971, Abeltje (1998) naar het gelijknamige boek van Annie.M.G.Schmidt uit 
1953 en Het zakmes (1992) naar het gelijknamige boek van Sjoerd Kuyper uit 1981). 
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om een maatschappelijk geëngageerd thema aan te snijden. Er is overigens ook een 

tussenweg mogelijk: een boekverfilming met een maatschappelijk geëngageerd 

thema.239  

Zoals in de voorgaande paragraaf reeds aangehaald vertellen deze films in al hun 

verscheidenheid vaak eenvoudige maar geen simplistische verhalen. Verhalen die meestal 

gebaseerd zijn op het echte leven, vermengd met een dosis fantasie. Tegelijk blijken ze vaak 

een maatschappij te reflecteren die steeds multicultureler wordt.240 

In de filmkritiek of filmrecensies wordt Koning van Katoren meestal getypeerd als een 

avonturenfilm voor de gehele familie. Bij nadere beschouwing en in het licht van de evolutie 

van de Nederlandse jeugdfilm dekt deze benaming slechts gedeeltelijk de lading. Uitgebracht 

in 2012 heeft deze verfilming geheel in lijn met de ontwikkelingen binnen het Nederlandse 

jeugdfilmlandschap het pedagogische, stichtende streven jongeren er op te wijzen steeds het 

goede te doen en op een kinderlijke manier ‘braaf’ te zijn, achter zich gelaten. Waar in 

jeugdfilms voorafgaand aan de jaren zeventig van de vorige eeuw de protagonisten ondanks 

de avonturen en kwajongensstreken die zij beleefden tot stichtend voorbeeld dienden van de 

jeugdige kijkers is dit bij Koning van Katoren niet het geval. Of althans op een ander niveau. 

Jeugdige, hedendaagse kijkers kunnen Stach eerder interpreteren als iemand die zich verzet 

tegen de heersende orde, het ‘gezag’ en tegen het kwaad gepersonifieerd door onder meer 

de ministers en de draak van Smook. 

Daarnaast hebben de filmmakers, zo blijkt uit de analyse in paragraaf 3.2, de allegorische 

maatschappijkritiek uit het boek weten om te zetten in beeldtaal, aan te passen aan de huidige 

context en zelfs uit te breiden. Anders dan het gros van de jeugdfilms die in die periode tot 

stand kwamen en die focusten op een maatschappelijk relevant thema dat voornamelijk het 

kind betrof, is het onderhuidse maatschappelijke thema in Koning van Katoren veel breder. 

Het omvat niet enkel het kind maar de ganse maatschappij. Het maatschappijkritische thema 

beperkt zich evenmin tot één aspect maar behandelt ook milieu, democratie, het gevaar van 

een dictatuur, oorlogsdreiging, censuur, inperking van vrije meningsuiting, enz… Hiermee sluit 

de verfilming aan bij een tendens die sinds de jaren ’80 is ingezet door regisseur Kars van der 

Meulen en wiens doel het was de jeugd net als voorheen ontspanning en avontuur te bieden 

 
239 Schmidt en Veenendaal, Van Abeltje tot Zoop, 110. 
240 Ibidem, 127. 
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maar ook te confronteren met ernstige thema’s en emoties. Voorwaarde is natuurlijk dat de 

kijker de dubbele gelaagdheid van de film kan en wil zien. In die zin beantwoordt Koning van 

Katoren aan de opvatting dat het verhaal de kijker moet overtuigen en aan het denken zetten. 

Toeschouwers mogen hun eigen interpretatie hebben, zo luidde het credo in de filmwereld 

vanaf halverwege de jaren zeventig. 

Anderzijds is Koning van Katoren zeker ook een ‘familiefilm’. Volgens Schmidt en Veenendaal 

is dat een film die hoofdzakelijk appelleert aan nostalgie. Een film die zowel de ouder als het 

kind aanspreekt, en beide op hun niveau.241 Talloze kinderen bezochten samen met hun 

ouders de bioscoop. Zeker wilden talloze ouders de personages die zij zo goed kenden vanuit 

van uit hun kindertijd ‘in levende lijve’ op het grote bioscoopscherm ontmoeten en zich daarbij 

overgeven aan nostalgische gevoelens. De jonge kijkers zullen de film eerder percipiëren als 

een spannend avonturenverhaal. En hopelijk zullen velen, zowel jong als oud de ingebedde 

kritische lading verstaan.  

Daarmee sluit een verfilming als Koning van Katoren aan bij hetgeen Schmidt en Veenendaal 

stellen omtrent de Nederlandse jeugdfilm:  

Nederlandse jeugdfilms hebben vaak een eenvoudige, maar geen simplistische verhalen, 

die meestal gebaseerd zijn op het echte leven, vermengd met een dosis fantasie. 

Bovendien reflecteren Nederlandse jeugdfilms een maatschappij die steeds 

multicultureler wordt.242 

Wat Koning van Katoren betreft zit de eenvoud in het verhaal van een jongen die koning wil 

worden, verliefd wordt op zijn prinses en uiteindelijk – na het overwinnen van een aantal 

obstakels – zijn doel bereikt. Het niet simplistische vinden we terug in de 

maatschappijkritische bodem naast het avontuur en de actie. Zeker kunnen we het verhaal 

ook linken aan het echte leven. De op allegorische wijze weergegeven problemen die de 

inwoners van Katoren ondervinden, zijn ook de problemen die wij vandaag nog steeds 

ervaren. Meer nog: doordat Sombogaart het land Katoren in een beeldtaal vat die een variatie 

aan landschappen en plaatsen toont waarin een aantal talen gesproken worden en doordat 

er in Uikumene een beeld wordt geschetst van een zeer gevarieerde religieuze gemeenschap 

 
241 Ibidem, 82. 
242 Ibidem, 127. 
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die daarenboven geleid wordt door een burgervader van Surinaamse afkomst wordt ook recht 

gedaan aan de hedendaagse multiculturele realiteit. 

Koning van Katoren is daarmee een film die ingebed is in onze moderne tijd en ruimte. Een 

film ook die de ziel van het boek van Terlouw in beeld heeft vertaald door een 

bewerkingsstrategie te hanteren die bestaat uit het omzetten van de in het boek ingebedde 

maatschappijkritiek naar een hedendaagse context en daarbij in lijn met de verwachtingen 

van de Nederlandse jeugdfilm te blijven inzetten op actie, avontuur, ontspanning en 

romantiek . 
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6 Eindconclusie: Koning van Katoren (2012) als filmadaptatie 
binnen het contemporaine Nederlandse jeugdfilmlandschap 

Om de hoofdvraag van deze scriptie te beantwoorden – In hoeverre sluit de 

bewerkingsstrategie van de op Terlouws jeugdroman Koning van Katoren gebaseerde film aan 

bij ontwikkelingen binnen de hedendaagse Nederlandse jeugdfilmcultuur? – is in de eerste 

plaats onderzocht welke de bewerkingsstrategie, anders gezegd het karakter, van de 

bewerking is (zie hoofdstuk 3). Ten tweede welke de voornaamste tendensen zijn binnen de 

geschiedenis van de jeugdfilm (zie hoofdstuk 4). Tenslotte werd een antwoord geformuleerd 

op de hoofdvraag aangaande de bewerkingsstrategie/het karakter van de filmadaptatie (zie 

hoofdstuk 5). 

Welke de bewerkingsstrategie is sluit aan bij deelvragen I en II. Welke de belangrijkste 

tendensen zijn binnen de Nederlandse jeugdfilmcultuur sluit aan bij deelvragen III en IV. 

Om te bepalen welke de bewerkingsstrategie of het karakter van de filmbewerking is, is er 

gebruik gemaakt van close reading. De methodiek om beide teksten te vergelijken is tevens 

gebaseerd op de theorie van Maria-Theresia Leuker omtrent narratieve teksten. Zij 

onderscheidt drie niveaus binnen deze tekstsoort (zie hoofdstuk 2). Op elke van deze niveaus 

– het niveau van de geschiedenis, het niveau van het verhaal en het niveau van de tekst van 

het verhaal – is er door middel van close reading onderzocht in hoeverre de filmtekst afwijkt 

van of aansluit bij de romantekst. Aan de basis van dit onderzoek liggen een aantal vragen die 

gerelateerd zijn aan het respectievelijke niveau van de narratieve tekst, namelijk: 

• op het niveau van de geschiedenis: is er in de verfilming een proloog of epiloog 

toegevoegd?  

• op het niveau van het verhaal: zijn er in de film gebeurtenissen weggelaten of 

gemarginaliseerd? Zijn er personages weggelaten? Wordt er nadruk gelegd op bepaalde 

personages? Welke motieven zijn er te vinden in de roman? Komen deze ook terug in de 

film? Welke thema’s komen aan bod in de roman? Welke in de film? Zijn er verschillen 

in de motieven en themata tussen roman en film en zo ja waarom? Zijn er gelijkenissen 

en of verschillen tussen de aspecten ruimte en personages in de roman versus de film? 

• op het niveau van discours 1 van de ‘tekst van het verhaal’: is er een andere volgorde 

van de gebeurtenissen of is er sprake van een andere vertelsituatie? 
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• op het niveau van discours 2 van de ‘tekst van het verhaal’: in welke zin dragen de mise-

en-scéne, de cameravoering en de muziek bij aan de verfilming?  

Aan de hand van dit deel van het onderzoek is gebleken dat door de filmmakers op deze drie 

onderscheiden niveaus een aantal veranderingen aangebracht zijn (zie paragraaf 3.2). Het 

resultaat daarvan is dat zowel naar inhoud (i.c. maatschappijkritiek) als naar filmische 

vormtaal een actualiserende bewerkingsstrategie gehanteerd werd.  

Met betrekking tot de maatschappijkritische inhoud van de film uit zich dat in een op 

allegorische wijze ingebedde maatschappijkritiek die betekenisvol is ten aanzien van de 

periode waarin de film ontstaan is. De maatschappijkritiek in het boek van Terlouw 

daarentegen heeft voornamelijk betrekking op de periode van de jaren zeventig van de vorige 

eeuw waarin het boek het verscheen, alhoewel een aantal maatschappelijke thema’s – 

ondermijning van democratie, onevenwicht tussen rijk en arm, graaicultuur - van alle tijden 

blijken te zijn. In de verfilming zijn eveneens een aantal personages en gebeurtenissen 

toegevoegd die samen een aantal nieuwe maatschappijkritische motieven vormen, eigen aan 

de tijd van het ontstaan van de film: bureaucratie, toenemende censuur, (de gevaren en 

invloed van) massamedia. Ook dit kan beschouwd worden als een actualiserende 

bewerkingsstrategie. 

De zichtbare veranderingen in de film op het niveau van geschiedenis, verhaal en tekst van 

het verhaal hebben ook gevolgen voor de aspecten avontuur, spanning en actie die eveneens 

tot de inhoud van de film gerekend kunnen worden. De toevoeging van het personage Janus, 

de belangrijke plaats die het personage Kim inneemt en haar deels gewijzigde positie 

tegenover Stach zorgen voor meer actie en spanning. Het zijn allen gebeurtenissen die in het 

boek niet voorkomen (zie paragraaf 3.2). Ook wordt meer nadruk gelegd op de relatie tussen 

Stach en Kim.  

De personages worden tevens, los van het feit dat ze in beeldtaal omgezet zijn, realistischer 

weergeven in de film. Stach en Kim beantwoorden minder aan de ideale norm. Beiden zijn 

kwetsbaar en maken fouten. Mits enig inlevingsvermogen kan de film, behalve spannend, 

avontuurlijk en maatschappijkritisch, ook geplaatst worden onder de noemer coming of age. 

Want Stach en Kim worden uiteindelijk volwassener. Door hun avonturen verkrijgen ze 

allerhande inzichten die hen wereldwijzer maken. Dit komt duidelijk tot uiting bij Kim wanneer 

ze inziet dat het beleid van haar vader en de andere ministers niet zo heilzaam is voor Katoren 

als ze haar voorhouden. Kims vader, de minister van beleid, en zijn collega ministers worden 



 

100 
 

eveneens realistischer en minder karikaturaal weergegeven dan in Terlouws boek. Daardoor 

komen ze dreigender over hetgeen weer bijdraagt tot de spanning. Stach op zijn beurt groeit 

uit van een naïeve jongen, impulsief en tuk op avontuur, tot een jongeman die weet waarom 

hij koning wil worden. Dat inzicht blijkt onder meer uit het gesprek met Pantaar wanneer ze 

beiden rond de brandende put staan (sequentie 1u37’13”- 1u40’10”). In Terlouws boek wordt 

Stach ideaaltypisch weergegeven als een jongen die van meet af aan duidelijk weet wat hij wil 

doen en alle opdrachten moeiteloos lijkt op te lossen. Die opdrachten lijken Stach in de 

verfilming meer moeite te kosten al bereikt hij uiteindelijk ook zijn doel. 

Een ander opvallend aspect is dat in de verfilming in bepaalde mate de huidige diverse en 

multiculturele maatschappij gerepresenteerd wordt. In het boek heeft men het over ‘de 

burgemeesters’ en over ‘de kerken’ in het algemeen. In de verfilming zijn zij echter van 

diverser signatuur. Zo is de burgemeester van Uikumene een van origine Surinaamse 

burgemeester. In de verfilming krijgt ook zijn familie een plaatsje toebedeeld (sequentie 41’ 

11”- 43’19”). Waar de kerken in het boek allen protestants zijn binnen een Nederlandse 

context, zijn zij in de verfilming getransformeerd naar wereldreligies:de Rooms-Katholieke, de 

Joodse, de Islamitische en de Protestantse religie. De verfilming verbreedt dus de context en 

er wordt meer nadruk gelegd op diversiteit. In Afzette-Rije blijkt men Italiaans te spreken en 

in Ekilibrië Duits. Ook dit kan gezien worden als een representatie van een multiculturele 

maatschappij en van diversiteit tout court. 

Een ander belangrijk aspect dat bijdraagt aan de actie en spanning in de verfilming zijn – en 

hiermee bevinden we ons volgens Leuker op ‘het niveau van de tekst van het verhaal discours 

2’ – de (staccato)cameravoering en -editing die bijdraagt tot de voortgang en de snelheid van 

het verhaal. Ook de toevoeging van muziek benadrukt de spanning en actie en versterkt de 

emoties. Het zijn aspecten die het geschreven woord ontbeert. 

Op het vlak van vormgeving valt vooral het gebruik van moderne filmtechnieken op. In 

Koning van Katoren uit zich dat vooral in het gebruik van digitaal vormgegeven beelden : de 

draak van Smook, bepaalde sequenties in de confrontatie tussen Pantaar en Stach in de grot 

in Ekilibrië, de weergave van het vervuilde en sombere Smook, de weergave van de Sint-

Aloïsius in Wiss, de schuifelende kerken in Uikumene en de sprong van de toren door Stach. 

Anders dan het boek geeft de film het gevoel vooruit te gaan, minder traag en 

fragmentarisch te zijn. Niet alleen het feit dat drie opdrachten uit het boek niet verfilmd zijn 
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draagt daar aan bij, maar vooral de toevoeging van een extra verhaallijn waarin de relatie 

tussen Stach en Kim prominenter tot uiting komt.  

De jongere kijker zal zijn kijkplezier vooral ontlenen aan de avontuurlijke, spannende 

actiescènes en de hitgevoelige muziek. De bij hun leeftijd aansluitende protagonisten Stach 

en Kim met hun persoonlijke relationele besognes en hippe imago zijn voor hen herkenbare 

personages. De oudere en/of meer ervaren filmkijker zal zijn kijkplezier hoogstwaarschijnlijk 

eerder ontlenen aan nostalgische gevoelens bij het terugdenken aan Terlouws boek en een 

zelfverzonnen Katorees universum. Misschien kan hij meer dan de jongere kijker, betekenis 

geven aan de allegorische boodschappen die de filmmakers in de verfilming stopten. Maar 

mogelijk ook is de kijker ontgoocheld omdat hij zich reeds een beeld gevormd had van de 

personages en de verfilming daaraan niet beantwoordt. 

Elementen die aan de basis liggen van de in deze scriptie aan het licht gebrachte verschillen 

zijn:  

• Het verschil tussen de onstaanscontext van de roman en de receptiecontext ervan 

• Het generische verschil tussen roman en film (mediumspecificiteit)  

• Specifieke eisen van de zijde van de filmindustrie 

• De beschikbare budgetten 

• De persoonlijke lezing van het boek door de filmmaker 

Al het voorgaande, met inbegrip van hoofdstuk 5 in acht genomen kunnen we stellen dat 

Sombogaarts verfilming te typeren is als een ontspannende familiefilm met een dubbele 

bodem waarin avontuur, actie en spanning aanwezig zijn en waarin jeugdige verliefdheid 

eveneens zijn plaats heeft. Een film ook die gedeeltelijk een diverse en multiculturele 

maatschappij weerspiegelt. De filmmakers hebben duidelijk getracht de maatschappijkritische 

inhoud te behouden zonder belerend over te komen en uit te breiden met enkele thema’s die 

aansluiten bij de hedendaagse maatschappij. Daarenboven heeft de verfilming iets van een 

roadmovie .243 Samengevat dus een film die diverse aspecten van de cinematografie bevat. 

Hoe verhoudt de verfilming zich tenslotte – en hier zijn we bij het tweede deel van de 

hoofdvraag – tot de vigerende tendensen binnen de contemporaine Nederlandse jeugdfilm?  

 
243 Een roadmovie gaat meestal over twee mensen die onderweg zijn en onderweg van alles meemaken. Een 

roadmovie heeft vaak ook een anarchistisch karakter. De personages zijn van huis en een gevoel van vrijheid 
maakt zich van hen meester. Alles roadmovies zijn een zoektocht. Vaak ook naar zichzelf. Zie: 
https://static.kunstelo.nl/ckv1/film/roadmovie/roadmovie.htm 
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Uit mijn onderzoek blijkt dat de Nederlandse jeugdfilm vanaf zijn ontstaan halverwege het 

tweede decennium van de twintigste eeuw tot op heden een hele weg heeft afgelegd. Gaande 

van de vroege, op zeer amateuristische leest geschoeide jeugdfilms, van Dick Laan met een 

maximale speeltijd van 10 tot 20 minuten tot de op erg professionele leest geschoeide 

jeugdfilms van vandaag. De vroege films werden vooral gekenmerkt door avontuur waarbij 

een simpele moralistische boodschap verteld werd en de protagonisten een voorbeeldfunctie 

hadden. Het pedagogische belang van de jeugdfilm bleef daarbij, onder invloed van 

controleorganisaties als het Comité ter bestrijding van het bioscoopkwaad en later de Centrale 

Commissie voor de Filmkeuring (CCFK), lange tijd primeren waardoor de jeugdfilms 

gekenmerkt werden door een soort ‘braafheid’.  

Ook in de jaren vijftig en zestig, de hoogtijdagen van cineast Henk van der Linden, bleef het 

maken van jeugdfilms hoofdzakelijk onderhevig aan amateurisme. De Nederlandse jeugdfilms 

in die tijd waren spannende avonturenverhalen met een humoristische inslag waarbij het 

moralistische normen- en waardenstelsel van de jaren vijftig/begin jaren zestig bepalend was. 

Een of meerdere personages verrichtten een goede daad en waren zo een stichtend voorbeeld 

voor de jeugdige kijkers. 

Vanaf eind jaren zestig kwam daar verandering in. De jeugd was geleidelijk aan mondiger 

geworden, moest bewust gemaakt worden van de wereld rondom en weet hebben van 

maatschappelijke kwesties. Menselijke emoties mochten ook meer en meer getoond worden 

in de films. Vanaf begin jaren tachtig werd er professioneler te werk gegaan. Er kwamen 

nieuwe initiatieven ter ondersteuning van de jeugdfilm waardoor grotere budgetten 

beschikbaar waren. Uiteindelijk resulteerde dit alles aan het einde van vorige eeuw tot een 

zeer gedifferentieerd Nederlands jeugdfilmlandschap waarin een aantal genres hun plaats 

opeisten wat leidde tot een zeer divers en uitgebreid aanbod. Zo blijken er tussen het jaar 

2000 en 2010 in Nederland maar liefst tweeënvijftig jeugdfilms gemaakt te zijn. In het 

decennium daarna, het decennium waarin Koning van Katoren het levenslicht zag, waren het 

er zelfs nog meer. Men kon dus spreken van een echte jeugdfilmcultuur. De vigerende tendens 

ten tijde van de verfilming van Koning van Katoren bestond eruit dat er vooral films gemaakt 

werden die zich kenmerkten door een hoge graad van professionalisering, verbreding en 

differentialisering. Een waaier aan jeugdfilms zag het levenslicht waarin nu eens avontuur, 

(ont)spanning, coming of age, oorlog, maatschappijkritiek, fantasy, griezel, romantiek of actie 

de boventoon voerden en soms zelfs een samenspel van een aantal van deze aspecten. Ook 
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jeugdfilms die vaak een eenvoudige verhaallijn kenden maar niet simplistisch waren, wel 

leerzaam, vermengd met een dosis fantasy en die een reflectie boden op een maatschappij 

die steeds multicultureler werd. 

Uit mijn onderzoek blijkt dat Sombogaart zich met zijn verfilming van Terlouws Koning van 

Katoren een kind van zijn tijd toont en daarmee aansluit bij de vigerende tendensen binnen 

het jeugdfilmlandschap van zijn tijd. Gedreven door professionalisme, omringd door een 

professionele cast, gebruikt makend van de technische mogelijkheden van het moment en 

met de steun van een naar Nederlandse normen ruim budget van bijna 6 miljoen euro is het 

hem gelukt om in zijn succesfilm zowel avontuur, (ont)spanning, coming of age, brede 

maatschappijkritiek, fantasie en romantiek samen te ballen tot een coherent geheel dat 

eveneens een multiculturele en gediversifieerde maatschappij weerspiegeld teruggrijpend op 

een eenvoudige verhaallijn die toch wel typerend is voor Terlouws boek.  

Hiermee heeft Ben Sombogaart alvast geen – om het in de woorden van Linda Hutcheon te 

stellen – tekst in the second degree afgeleverd, maar wel een tekst met een eigen aura, een 

eigen aanwezigheid in tijd en ruimte, want voor Hutcheon is adapteren weliswaar herhalen, 

maar geen kopiëren. En kopiëren is zeker niet hetgeen Sombogaart gedaan heeft, integendeel, 

hij heeft Terlouws brontekst een plaats gegeven binnen een nieuwe maatschappelijk context 

in een andere vormtaal. 
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8 Summary 

The research subjects of this thesis are Jan Terlouw's successful children's book Koning van 

Katoren (1971) and its 2012 film adaptation of the same name by director Ben Sombogaart. 

This research is placed within the framework of the relatively new academic discipline 

surrounding the adaptation of 'texts'.  

The main question underlying this thesis is: To what extent does the adaptation strategy of 

the film based on Jan Terlouw's children's novel Koning van Katoren connect to developments 

within contemporary Dutch youth film culture? 

First of all, the adaptation strategy used by the filmmaker to transform the novel text into a 

film text is examined. Answering this question gives a clear view on the definitive 'character' 

of the film. In order to find an answer to this first part of the main question, a close reading is 

used in examining both the novel text and the film text. The research methodology is further 

based on Maria Theresa Leuker's views on the structure of narrative texts. Leuker 

distinguishes three levels within narrative texts, specifically the level of history, the level of 

story, and the level of the text of the story.  

Based on this part of the research, it was found that a number of changes were made by the 

filmmakers on these three distinct levels (see section 3.2). As a result, both in terms of content 

(i.e., social criticism) and in terms of cinematic formal language, a topical editing strategy was 

employed.  

With regard to the social criticism content of the film, this manifests itself in an allegorically 

embedded social criticism that is meaningful to the period in which the film was created. The 

social criticism in Terlouw's book, on the other hand, relates mainly to the period of the 1970s 

in which the book appeared, although a number of social themes - undermining of democracy, 

imbalance between rich and poor, money culture - appear to be of all times. In the film 

adaptation, a number of characters and events have also been added, which together form a 

number of new socio-critical motifs, specific to the era of the film's creation: bureaucracy, 

increasing censorship, and the dangers and influence of mass media. This too can be seen as 

an actualizing adaptation strategy. 

In terms of cinematic formal language, it appears that in addition to the embedded social 

criticism, the filmmakers sought to connect with their target audience. This is expressed 

through the depiction of protagonists who fit in with the world of young viewers, a good dose 
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of tension, action and adventure and an additional storyline in which the relationship between 

the protagonists Stach and Kim is of more importance than in the book. 

After it has been established which adaptation strategy was used and to what result this has 

led, this research will further examine - after mapping out the development of the Dutch youth 

film culture to date - to what extent the film adaptation fits in with the prevailing tendencies 

within the contemporary Dutch youth film landscape. This trend is essentially characterized 

by a high degree of professionalization, broadening and differentialization. A range of youth 

films arose in which adventure, suspense, coming of age, war, social criticism, fantasy, horror, 

romance or action often predominated and sometimes even a combination of a number of 

these aspects. My research shows that Sombogaart, with his film version of Terlouw's Koning 

van Katoren, shows himself to be a child of his time and thus fits in with the prevailing trends 

within the youth film landscape of his time. 

 


