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Koning van Katoren 

De koning is dood! – Lang leve de Koning! 

Zo zou het moeten gaan, de nieuwe koning volgt de oude koning op. In Katoren is dit niet het 

geval. Er is namelijk geen nieuwe koning. Op het moment dat de oude koning sterft, wordt Stach 

geboren, zijn ouders gaan dood en hij wordt opgevoed door zijn oom Gervaas. Als Stach zeventien 

jaar is, besluit hij de nieuwe koning van Katoren te worden. Hij vraag de ministers, die het land al 

die tijd hebben bestuurd, wat hij moet doen om koning te worden. De ministers zijn zure en saaie 

heren. Zij willen niet dat Stach koning wordt en bedenken zeven bijna onuitvoerbare opdrachten 

voor hem. Deze opdrachten moet hij eerst met succes uitvoeren, dan kan hij koning worden. Stach 

reist dwars door Katoren. Naar Uikumene, daar hebben ze schuifelende kerken. In Afzette-Rije 

hebben ze een probleem met knobbelneuzen. Hoe gaat hij de onaantastbare Pantaar verslaan? 

Stach is slim en niet bang. Hij begint aan zijn moeilijk taak, zal het hem lukken alle opdrachten uit 

te voeren en koning van Katoren te worden? 

Zodra je begint te lezen, ben je fan van Stach. Hij heeft geleerd altijd te zeggen wat hij vindt. Ook 

is hij zeer bescheiden. Vol goede moed begint hij aan de bijna onuitvoerbare opdrachten. Zijn 

heldere denken en logica nemen je helemaal mee in het verhaal. De oplossingen zijn eigenlijk heel 

simpel, maar niemand heeft er nog goed over nagedacht. Het boek zit vol met verrassingen. Het is 

spannend en heeft veel humor. De schrijfstijl van Jan Terlouw leest lekker. Het verhaal heeft 

snelheid en het taalgebruik is helder. Er komen vreemde figuren voorbij. De draak van Smook en 

de Tovenaar Pantaar. Je denkt dat je in een sprookje bent beland. Dit is niet het geval. Het is 

grappig te lezen, dat de problemen die worden beschreven veel lijken op de problemen in de echte 

wereld. Tijdens het lezen kun je op zoek naar de dubbele bodems! 

Het boek is een echte aanrader voor jong en oud, zeker als je van de combinatie spanning en 

humor houdt.  Van het boek is ook een film gemaakt met Nederlandse acteurs. 

De schrijver is Jan Terlouw. Hij heeft een indrukwekkende loopbaan als politicus gehad. Hij was 

voorzitter van de Tweede Kamerfractie van D’66, minister van Economische Zaken en Commissaris 

van de Koningin. Hij schrijft spannende boeken. Vaak is ook wel te merken dat hij politicus is: veel 

van zijn boeken gaan over actuele onderwerpen. Hij laat zien dat aan deze onderwerpen meer 

kanten zitten, dat je problemen van alle kanten moet bekijken voor je een beslissing neemt. Zijn 

hoofdpersonen zijn inventieve jongeren, die op een originele manier met die problemen omgaan. 

Samen met zijn dochter Sanne schrijft hij thrillers voor volwasseneni.  Jan Terlouw heeft meerdere 

prijzen gewonnen met zijn boeken. Voor het boek Oorlogswinter en Koning van Katoren ontving hij 

de Gouden Griffel.  
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