
Gebruik het 
spreekwoordenboek.

Spreekwoorden en gezegden: 
van alle markten thuis

Je kunt het zo gek niet bedenken, of er is een spreekwoord of een gezegde voor. 
Soms is er zelfs meer dan één spreekwoord of gezegde om iets te zeggen.

Bijvoorbeeld:
Oost west, thuis best. 
Zoals het klokje thuis tikt, tikt het 
nergens. 

De spreekwoorden betekenen allebei 
hetzelfde: het is nergens beter dan 
thuis.

Hier staan tien spreekwoorden of 
gezegden. 

a Zoek het spreekwoord of gezegde met 
dezelfde betekenis. 
Kijk ook in de kraam.
Schrijf de letter achter het nummer.

b Schrijf de betekenis van beide 
spreekwoorden op.

Doe het zo:
1 – z: Na een verdrietige tijd 
komt altijd weer een leuke tijd.

1 Achter de wolken schijnt de zon. 
2 Dat komt in mijn kraam te pas. 
3 Iemand met gelijke munt 

terugbetalen. 
4 De pijp aan Maarten geven. 
5 De appel valt niet ver van de boom. 
6 De handen uit de mouwen steken. 
7 Al is de leugen nog zo snel, de 

waarheid achterhaalt haar wel. 
8 Onbekend maakt onbemind. 
9 Een spaak in het wiel steken. 

10 Er warmpjes bij zitten. 

d Goed in de slappe was zitten.
u Ergens een stokje voor steken.
i Dat past in mijn straatje.
z Na regen komt zonneschijn.
e Een aardje naar zijn vaartje hebben.
g Leugens hebben korte benen.
v Het bijltje erbij neergooien.
o Wat de boer niet kent, dat eet hij niet. 
r De mouwen opstropen.
l Iemand een koekje van eigen deeg 

geven.

c Als je alles goed hebt, vormen de letters 
twee woorden.
Welk spreekwoord kun je van die twee 
woorden maken?
Schrijf de woorden en het spreekwoord 
in je schrift.
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Een boekje opendoen

Behalve in een woordenboek kun je een spreekwoord of gezegde ook via 
internet opzoeken. Kijk maar eens op dit internetadres: 
www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01. Dit is de pagina van: Nederlandsche 
spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden.
Dit spreekwoordenboek is geschreven door de heer F.A. Stoett aan het begin 
van de vorige eeuw (1901). Enkele jaren geleden is het op internet gezet.
Aan het taalgebruik en de spelling zie je zo dat het meer dan 100 jaar oud is!

Probeer het volgende eens:
Bekijk alle spreekwoorden op de 
internetpagina. 
Klik op een spreekwoord om de 
betekenis te zien. 
Klik op Vorige om weer terug in de lijst 
te komen.

a Zoek de volgende spreekwoorden en 
gezegden op.
Schrijf de nummers in je schrift.
Schrijf de antwoorden op de vragen 
erachter.

274 Een boekje van iemand opendoen.
Maak de betekenis in je schrift af: 
Iemands ………........ en ……………. 
blootleggen.

662 Veel geschreeuw en weinig wol.
Welke uitdrukking die hetzelfde 
betekent, gebruikt men in Zuid-
Nederland?

1094 De kat de bel aanbinden.
Waar komt deze uitdrukking vandaan?

1682 Een oog (oogje) in het zeil 
    houden.

Welk beroep wordt in de betekenis 
genoemd?

1714 Iemand in het ootje nemen.
Wat is de betekenis van ootje in deze 
uitdrukking?

b Spreekwoorden werden niet alleen 
opgeschreven, maar ook geschilderd. 
Pieter Bruegel schilderde meer dan 100 
spreekwoorden en gezegden in één 
schilderij. 
De spreekwoorden 274 en 1714 komen 
niet in het schilderij voor. Probeer de 
andere drie spreekwoorden uit opdracht 
a in het schilderij te vinden.

c Maak een tekening van het 
spreekwoord: iemand in het ootje 
nemen.

Gebruikersbulletin • Taal actief • Spreekwoorden • Groep 5/6 9

2

504764_Bulletin_BW.indd 9 22-03-2006 13:15:33



De aap komt uit de mouw

Er zijn erg veel spreekwoorden en gezegden waarin dieren voorkomen. 
Niet zo vreemd. Dieren hebben altijd al een belangrijk deel uitgemaakt van 
het dagelijks leven van mensen.

a Schrijf de spreekwoorden en gezegden 
over in je schrift.
Schrijf de betekenis eronder.

1 De aap komt uit de mouw.
2 Onder iemands duiven schieten.
3 Van een mug een olifant maken.
4 De kip met de gouden eieren 

slachten.

b Welke spreekwoorden of gezegden ken 
je bij de dieren in de afbeelding? 
Schrijf het dier op en schrijf er één of 
meer spreekwoorden achter. 
Gebruik het spreekwoordenboek.

c In een groepje ga je een spreekwoord of 
gezegde uitbeelden.
Kies met je groepje een spreekwoord of 
gezegde over dieren uit opdracht a of b.
Bedenk of jullie de letterlijke of de 
figuurlijke betekenis willen uitbeelden.
Overleg dan samen hoe jullie het 
spreekwoord of gezegde gaan 
uitbeelden. 
Dat kan op de volgende manieren:

• als stilstaand beeld/schilderij;
• als kort toneelstukje;
• als mimespel (toneelstukje zonder  

geluid).
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Gebruik het spreekwoordenboek of 
kijk op www.spreekwoord.nl.

Oude spreekwoorden: 
Zoals de ouden zongen…

Deze opdracht kun je samen of alleen maken.

a Vertaal de oude spreekwoorden en 
gezegden in modern Nederlands.

b Schrijf de betekenis erbij. Kies uit: 
a Iets doen om er voordeel uit te halen. 
b Hij is gierig. 
c Je moet niets kopen zonder het 

gezien te hebben. 
d Alles in het leven heeft een reden 

van bestaan, ook de meest simpele 
dingen.

e Voor mensen met een grote mond 
hoef je meestal niet bang te zijn. 
Uiteindelijk doen ze toch niets. 

f Het heeft geen zin iemand te helpen 
die niet geholpen wil worden. 

g Slecht gedrag van één persoon kan 
ook anderen aansteken.

1 Hij telt al de gorten (gerstekorrels) 
die daer gaen in de pot.

2 Om der wille van het smeer, likt de 
kat den kandeleer.

3 Een rotten appel in de mande, maekt 
oock al het gave fruyt te schande.

4 Men en can geen cat in eenen sack 
koopen.

5 De gans blaest wel maer en bijt niet.

6 Wie weet waer omme de ganzen 
bervoets (op blote voeten) gaen?

7 Wat baeten kaers of bril, als den uijl 
niet sien en wil?
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Nieuwe spreekwoorden: 
Iets nieuws onder de zon

Af en toe komen er nieuwe spreekwoorden of gezegden bij.
Bijvoorbeeld door reclames op de televisie of door uitspraken van bekende 
Nederlanders. 
We nemen soms ook spreekwoorden over uit een andere taal. 
Maar het is natuurlijk het leukst om ze zelf te bedenken!

a Verander drie bestaande spreekwoorden 
of gezegden.
Schrijf de spreekwoorden met de 
(nieuwe) betekenis erbij in je schrift.

Doe het zo: 
Te veel hooi op je vork nemen.
Te veel spruitjes op je vork nemen.
Betekenis: meer pakken dan je op kunt.

b Kies drie spreekwoorden of gezegden 
waarvan je de betekenis weet.
Bedenk bij alle drie zelf een 
spreekwoord met dezelfde betekenis.
Schrijf de spreekwoorden en de 
betekenis in je schrift.

Doe het zo:
Water naar de zee dragen. 
Grassprietjes tellen. 
Betekenis: iets doen wat totaal geen zin 
heeft.

c Bedenk een spreekwoord of gezegde 
dat helemaal nieuw is.
Schrijf er in je schrift de betekenis bij.

Doe het zo:
Elke computer kan een virus krijgen.
Betekenis: het kan iedereen overkomen.
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Vraag vrienden, kennissen en 
familieleden of ze je kunnen 

helpen!

Thuisopdracht: 
Op zoek naar spreekwoorden en gezegden

Ook in andere talen komen spreekwoorden en gezegden voor.
Soms lijken ze heel erg op een Nederlands spreekwoord.

a Schrijf de Nederlandse betekenis van de spreekwoorden en gezegden op. 
Engels: The apple never falls far from the tree.

Nederlands:                                                          

Duits: Aus einer Mücke einen Elefanten machen.

Nederlands:                                                          

b Ga op zoek naar spreekwoorden en gezegden in een andere taal of een dialect.
Denk aan: Duits, Engels, Frans, Turks, Arabisch, Spaans, Fries, Limburgs.
Schrijf vijf spreekwoorden hieronder op.
Schrijf erbij waar ze vandaan komen en wat ze betekenen.

  

  

  

  

  

  

c Kies een spreekwoord of gezegde uit opdracht b en maak er een tekening van in het 
schilderij hieronder. Schrijf het spreekwoord eronder op het lint.
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Antwoorden groep 7/8

1 Spreekwoorden en gezegden: van alle 
markten thuis
1 - z:  Na een verdrietige tijd komt altijd weer een 

leuke tijd.
2 - i: Dat komt me goed uit.
3 - l:  Iemand op dezelfde manier behandelen als 

hij of zij jou behandeld heeft.
4 - v:  Ergens mee stoppen, de moed opgeven.
5 - e: Kinderen lijken meestal veel op hun ouders.
6 - r: Hard werken.
7 - g: Als je hebt gelogen, komen ze daar toch 

altijd een keer achter.
8 - o  Wat je niet kent, vind je niet goed of mooi.
9 - u: Iets tegenhouden of iets niet door laten 

gaan.
10 - d: Veel geld hebben.

c De woorden zijn: zilver en goud.
Voorbeelden van spreekwoorden die je hiermee 
kunt maken zijn:
Spreken is zilver, zwijgen is goud. 
Dat zijn gouden appelen in zilveren schalen.

2 Een boekje opendoen
274 Iemands misslagen en gebreken 
blootleggen.
662 Veel wind en weinig regen.
1094 De uitdrukking is ontleend aan de fabel 
over muizen (of ratten). Ze besloten de kat een 
bel om te hangen, maar toen het tot uitvoering 
van dat gevaarlijke karwei zou komen, durfde 
geen van allen het te doen.
1682 Het beroep zeeman wordt in de betekenis 
genoemd.
1714 De betekenis van ootje is kring.

b 662 schapen scheren (onderin);
1094 op het muurtje;
1682 rechts boven.

c Meerdere uitwerkingen mogelijk.

3 De aap komt uit de mouw 
a 1 De aap komt uit de mouw.

Nu blijkt hoe het werkelijk zit.
2 Onder iemands duiven schieten.

Iemand dwarszitten door klanten van die 
ander weg te lokken.

3 Van een mug een olifant maken.
Iets veel belangrijker maken dan het is of iets 
erger laten lijken dan het is.

4 De kip met de gouden eieren slachten.
Zo hebzuchtig of dom zijn dat je iets waarvan 
je veel voordeel hebt, kwijtraakt.

b Bij de dieren kunnen de volgende spreekwoorden 
genoemd worden:
1 varken: het feestvarken zijn; wij zullen dat 

varkentje wel eens even wassen
2 ezel: een ezel stoot zich geen tweemaal aan 

dezelfde steen; zo koppig als een ezel

3 haan: daar kraait geen haan naar; haantje de 
voorste zijn

4 kat: een kat in de zak kopen; de kat op het 
spek binden

5 hond: de hond in de pot vinden; je moet 
geen slapende honden wakker maken

6 kalf: als het kalf verdronken is, dempt men de 
put; over koetjes en kalfjes praten

7 paard: het paard achter de wagen spannen; 
men moet een gegeven paard niet in de bek 
kijken

8 vos: een vos verliest wel zijn haren, maar niet 
zijn streken; als de vos de passie preekt, boer 
pas op je kippen

9 vis: boter bij de vis; je als een vis in het water 
voelen

c Meerdere uitwerkingen mogelijk.

4 Oude spreekwoorden: Zoals de ouden 
zongen…
1 Hij telt alle gerstekorrels die in de pot zitten. 
b Hij is gierig.
2 Omwille van het smeer, likt de kat de  

kandelaar.
a Iets doen om er voordeel uit te halen.
3 Een rotte appel in de mand, maakt ook al het 

gave fruit slecht.
g Slecht gedrag van één persoon kan ook 

anderen aansteken.
4 Je moet geen kat in de zak kopen.
c Je moet niets kopen zonder het gezien te 

hebben.
5 De gans blaast wel, maar bijt niet.
e Voor mensen met een grote mond hoef je 

meestal niet bang te zijn. Uiteindelijk doen ze 
toch niets.

6 Wie weet waarom de ganzen op blote voeten 
lopen?

d Alles in het leven heeft een reden van 
bestaan, ook de meest simpele dingen.

7 Wat baten kaars of bril, als de uil niet zien 
wil?

f Het heeft geen zin iemand te helpen die niet 
geholpen wil worden.

5 Nieuwe spreekwoorden: Iets nieuws onder de 
zon
Meerdere antwoorden mogelijk.

6 Thuisopdracht: Op zoek naar spreekwoorden 
en gezegden

a Nederlands: De appel valt niet ver van de boom.
Nederlands: Van een mug een olifant maken.
Meerdere antwoorden en uitwerkingen mogelijk.

a, b

a

a, b

b, c

a, b,c
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