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Leeswijzer Koning van Katoren

Literatuur, Onze stad, groep 7-8

NB gebruikte uitgave: zesde druk

Deel 1: bij Introductie

• Stukje voorlezen: p. 7-8: de oude koning sterft, Stach wordt geboren 
(‘Deze geschiedenis … regeerden het land’.) 

• Stukje voorlezen: p. 9-10: de droom van oom Gervaas 
(‘Jaren gingen voorbij … moest worden’.) 

• Vertellen: De ministers horen dat Stach wil weten hoe je koning moet worden. 
Ze schrikken zich rot en lopen alle mogelijkheden na: verbannen? Onthoofden? 
Zeven onmogelijke opdrachten verzinnen, zoals je in andere spannende verha-
len weleens hoort? Ze kiezen dat laatste en gaan zeven heel lastige opdrachten 
verzinnen. 

• Vertellen: Ze krijgen uit het hele land allerlei verzoeken binnen: burgemeesters 
van stadjes en dorpen vragen hen om hulp, bijvoorbeeld:

 - De leugenbron van St. Boontje Parochie
 - De op hol slaande klokken van Tijdsgeest
 - Het brandende lachgas van Pretheuvel
 - Het sollende kwikzilver van Luibuizerhuizen
 - De hondenplaag van Poepopdestoep

 - Wat valt je op aan deze namen?

• Uiteindelijk kiezen ze 7 opdrachten, in steden verspreid over het hele land Ka-
toren. 
Laat de plattegrond van Katoren zien  
Elke opdracht is bijna een mysterie, niemand is het ooit gelukt de oplossing te 
vinden. 
Stach neemt het bijvoorbeeld op tegen een draak, een tovenaar, een granaat-
boom, maar ook tegen de geheimzinnige, mysterieuze Tara’s van Afzette-Rije. 
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Deel 2, bij project 1: De Knobbelneuzen van Afzette-Rije

• P. 101: Stukje voorlezen: Tara komt op bezoek bij de burgemeestersvrouw. 
(‘Dag Tara, wat fijn … in Afzette-Rije aangekomen’.) 

• P. 104: Stukje voorlezen: De burgemeester vertelt over de knobbelneuzen en de 
Tara’s. Stach vertrouwt het niet. 
(‘De burgemeester … in de kiem te smoren’.) 

• Vertellen: Stach ontdekt dat de Tara’s één keer in de week een wetenschap-
pelijke vergadering hebben, maar dat daar absoluut niemand bij mag zijn. Stach 
wordt nog wantrouwender. Hij besluit zich als Tara te verkleden en naar een 
vergadering te gaan. 

• P. 111: Stukje voorlezen: de vergadering blijkt een zuipfestijn te zijn. 
(‘Met een stalen gezicht … heeft voorgesteld’.) 

• Vertellen: Stach gaat met een Tara mee om zalf te maken. 

• P. 113-114: Stukje voorlezen: Het blijkt een nutteloos papje (laat illustratie uit 
boek zien). 
(‘Hij neemt een schep … Nogmaals bedankt. Tot ziens’.) 

• P. 114: Stukje voorlezen: De burgemeester gelooft Stach niet. 
(‘De burgemeester gelooft … niet mogelijk’.) 

• P. 117: Stach maakt voor de ogen van de burgemeester de zalf na, de burge-
meester beseft dat hij altijd voor de gek is gehouden en roept dat hij de Tara’s 
eens zal leren. 
(‘Lilliputter,’ roept Stach … welvarend worden’.) 

• Vertellen: Op het dorpsplein maken Stach en de burgemeester de zalf na voor 
het oog van de mensen van de stad. Iedereen is boos maar ook enorm blij, er 
wordt dagenlang gefeest. Dan gaat Stach naar Wiss terug om over zijn volgende 
opdracht te horen…

 


