
Spreekwoorden en uitdrukkingen  
Woordenschat hoofdstuk 1 t/m 5 (NN, 2 havo/vwo) 

 

Zorg dat je van de spreekwoorden/uitdrukkingen een omschrijving kunt geven én dat je deze in een zin 

kunt gebruiken, waaruit de betekenis duidelijk blijkt. 

 

Spreekwoord/uitdrukking Betekenis 

Schering en inslag zijn  Zeer regelmatig voorkomen 

Hoogtij vieren 
Een grote bloei doormaken (vaak in 
negatieve zin) 

Kapers op de kust 
Anderen die hetzelfde willen bereiken als jij; 
concurrenten 

Iemand een loer draaien 
Iemand beetnemen; iemand bedriegen (voor 
de gek houden) 

Zonder slag of stoot Zonder verzet of tegenstand te ervaren 

De nekslag geven 
De laatste klap uitdelen die een vernietiging 
compleet maakt 

In iemands voetsporen treden 
Iemand navolgen; hetzelfde doen als iemand 
anders 

Je kans schoon zien Een geboden mogelijkheid gebruiken 

Een doorn in het oog Een grote ergernis; iets ergerniswekkends 

Paal en perk stellen (aan) 
De verdere verspreiding van iets negatiefs 
tegenhouden 

Zo slap als een vaatdoek Heel slap; zonder enige kracht 

Een dijk van een conditie Een erg goede conditie 

Trots als een pauw Heel trots 

Je steentje bijdragen Meehelpen; een bijdrage leveren aan iets 

Als paddenstoelen uit de grond schieten Opeens overal verschijnen 

Hoe je het ook wendt of keert 
Op welke manier je het ook bekijkt; hoe dan 
ook 

(Het lijkt) een druppel op een gloeiende plaat Het heeft heel weinig zin; het helpt nauwelijks 

Er is geen kruid tegen gewassen Niets helpt; er is niets tegen te doen 

Zo arm als Job Heel arm 

Inslaan als een bom 
Een enorme ophef veroorzaken (meestal van 
groot nieuws) 

De buikriem moeten aanhalen Gedwongen om zuiniger te gaan leven 

Het tij tegen (hebben) Deze periode of dit moment is ongunstig 

Dat is koren op zijn molen 
Het is precies wat hij wilde; dat komt hem 
heel goed uit 

Op z’n achterste benen staan Zeer verontwaardigd zijn 

Zo vol als een potje met pieren 
Heel vol zijn; meer dan genoeg gegeten 
hebben 

Aan het roer staan De leiding hebben 

Met lede ogen aanzien 
Tot je spijt vaststellen dat er iets gebeurt wat 
je niet wilt 

Links laten liggen Geen aandacht aan besteden 

In een kwaad daglicht staan Ongunstig bekendstaan 

Water bij de wijn doen Concessies doen; lagere eisen stellen 

Aan het licht komen Blijken 

Als een donderslag bij heldere hemel Zeer onverwacht 



Een pak van mijn hart Een enorme opluchting 

Gedeelde smart is halve smart 
Als je leed kan delen, is het makkelijker te 
verdragen 

Op de klippen lopen Stranden; mislukken 

De dupe zijn Het slachtoffer zijn 

Niets in de melk te brokkelen hebben Geen invloed of zeggenschap hebben 

Moeders wil is wet 
Als kind moet je thuis naar je moeder 
luisteren 

Iets op de lange baan schuiven Iets uitstellen 

Een heilig huisje 
Een onderwerp waar je geen kritiek op mag 
hebben 

In het huwelijksbootje stappen Trouwen 

Zonder blikken of blozen Zonder schaamte; gewoonweg 

Voor dag en dauw Heel vroeg 

Paal en perk stellen (aan) Beperken; grenzen stellen (aan) 

Eigen schuld, dikke bult 
Je bent zelf verantwoordelijk voor een 
bepaalde tegenvaller of een ongeluk 

De tering naar de nering (zetten) 
Wat je opmaakt laten afhangen van wat je 
verdient 

Geld over de balk smijten Veel geld uitgeven aan nutteloze zaken 

De hand op de knip houden Zuinig zijn 

De buikriem aanhalen Zuiniger gaan leven 

In het krijt staan (bij iemand) Schulden hebben 

Rood staan 
Een negatief saldo hebben op een 
bankrekening 

Een dubbeltje op zijn kant 
Een hachelijke situatie die net goed is 
afgelopen 

Iemand met gelijke munt betalen 
Iemand hetzelfde aandoen of op dezelfde 
manier behandelen als jij door hem 
behandeld bent 

Geld moet rollen  Het is goed als geld rondgaat 

Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een 
kwartje 

Iemand kan zich moeilijk ontworstelen aan 
zijn afkomst; wie arm geboren is, wordt nooit 
rijk 

Zijn laatste oortje versnoepen Z’n allerlaatste geld uitgeven 

De eerste klap is een daalder waard 
Onmiddellijke actie levert resultaat; wie direct 
aanvalt, is in het voordeel 

De geldkraan dichtdraaien 
Stoppen met subsidie geven of subsidie 
verminderen 

Munt slaan uit iets Je voordeel doen met iets (meestal negatief) 

Een heitje voor een karweitje Een karweitje om geld mee in te zamelen  

Geld stinkt niet 
Het is niet belangrijk hoe je aan geld komt, 
als je het maar hebt 

Een fluitje van een cent Iets wat heel gemakkelijk is 

Het kwartje valt Iemand begrijpt opeens wat er bedoeld wordt 

 


