
Uitdrukkingen in het boek Koning van Katoren 

 

8 De ministers zaten zo vast aan hun zetels als een oor aan een hoofd.  Honkvast. 

9 

De baby zag eruit dat die de kaas niet van het brood liet eten.    

Opkomen voor jezelf; de dingen waar 
je recht op hebt, je niet laten 
afpakken.  

9 Leven van de wind Van niets moeten rondkomen.  

14 De media waren er als de kippen bij.  Er snel bijzijn.  

14 Iemand een kopje kleiner maken. Iemand vermoorden.  

17 Als puntje bij paaltje kwam, spijt het hem dat…  

19 

Met oorkleppen op rondlopen.  (variant op oogkleppen)                

Iets vervelends niet willen zien of 
horen, omdat je er gewoonweg geen 
aandacht voor hebt.  

23 Het schreeuwen zal je wel vergaan. Inbinden.  

24 Het hoogste woord voeren. Veel meer en ook harder praten dan 
de anderen.  

27 Geen geluid meer kunnen uitbrengen. (geen boe of bah zeggen) Niet (meer kunnen) praten.  

30 Naast je schoenen lopen van trots. Jezelf belangrijker vinden dan 
anderen; verwaand zijn.  

30 In je wiek geschoten zijn.  Boos en beledigd zijn.  

30 

Je neus ergens insteken                                                           .  

Alles willen weten; je overal mee 
bemoeien.  

31 Het botert niet tussen hen. Ze hebben geen goede relatie met 
elkaar.  

37 Iemand ergens opvissen.  Tegenkomen.  

38 Over koetjes en kalfjes praten.  Over onbelangrijke dingen praten; 
babbelen.  

38 Als een paal boven water staan. Dat is zeker.   

44 Je de haren uit het hoofd rukken om iets. Het heel jammer vinden dat je iets 
gedaan hebt;  Veel spijt hebben van 
iets.  

47 Opletten dat iemand niet over het paard wordt getild. Verwaand doen, verwend zijn.  

66 De stank was een klap in mijn gezicht, Heel erg stinken.  

68 Als een lopend vuurtje rondgaan. Snel verspreiden.  

81 Iets uit de hand laten lopen.  Ergens geen grip meer op hebben.  

82 In zak en as zitten.  Terneergeslagen zijn.  

82 

Een scheve schaats rijden.                                                 

Iets verkeerd doen, iets doen wat niet 
mag. Vreemdgaan in een relatie.  

87 Zo mak als een lammetje.  Rustig, volgzaam zijn.  

87 Zo klaar als een klontje. Helemaal duidelijk zijn.  

91 Een blauwe maandag iets doen.  Heel kort iets doen.  

95 Iets in je schild voeren.  Iets van plan zijn.  

101 Iemand om de vingers winden. Het voor elkaar krijgen dat iemand je 
lief en aardig vindt. 

102 

Eerbied hebben voor iemand grijze haren.                              

Respect hebben voor oudere 
mensen.  

102 Ergens geen doekjes om winden Zonder je in te houden precies 
zeggen wat je van iets vindt. 

102 Je hoofd laten hangen. De moed opgeven.  

104 Branden van nieuwsgierigheid Heel erg nieuwsgierig zijn.  

105 Buiten je boekje gaan. Dingen doen die je niet mag doen.  

108 Twee vliegen in één klap. Twee dingen in één keer regelen.  
Twee voordelen in een keer hebben. 

109 

Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht.                           

Als je slechte dingen vertelt over je 
familie, vrienden, collega’s, is dat ook 
een schande voor jezelf.  

110 Het naadje van de kous willen weten. Alles heel precies willen weten.  

116 Het is allemaal poppenkast.  Het is allemaal toneelspel.  

117 Naast je schoenen lopen van verwaandheid. Erg verwaand zijn.  

134 Als je over de duvel spreekt, trap je hem op  zijn start.  Als je over een persoon spreekt, komt 
de persoon er ineens aan.  



143 
Een heel bos omzagen.                                                               

Vreselijk snurken.  

144 Het is zaliger te geven dan te ontvangen Je hebt meer voldoening van goed 
doen naar anderen dan dat je zelf van 
anderen iets ontvangt. 

155 Iemand voor geen cent vertrouwen Totaal niet vertrouwen. 

158 Aan iemands voeten zitten. Op het onderdanige af veel 
bewondering hebben voor iemand.  

169 Zwart zien van de mensen. Heel erg druk.  

170 

Een lange neus trekken tegen iemand.                                      .  

Iemand iets inpeperen; jaloers 
maken. Zeggen dat iemand leugens 
verkondigt.  

variant 
koning 

Beter één vuurpijl in de lucht, dan tien in de kast. 
Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht 

 

 Eén ontstoken vuurpijl verspreidt meer licht dan tien kisten op zolder.   

 Een koning die zich voor zijn diensten laat betalen is als een 
vuurspugende berg: hoog, machtig, maar levensgevaarlijk.  

 

 Hert vuurwerk dat je nu nog prijst, valt over een minuut uitgeblust ter 
aarde.  

 

 De wegen der kerken zijn voor de gemeente niet te begrijpen.  
De wegen Gods zijn voor stervelingen niet te begrijpen.  

 

 Wanneer een volk vuurwerk voor u afsteekt, zijt ge gewaardeerd; maar 
wanneer het uw peluw schudt, zijt geliefd.  

 

 Een vuurtoren met een sterk licht, zal bij rust toch tegenvallen.   

 


