
Woordenschat Figuurlijk taalgebruik Hfd 1 en  Hfd 2 NN 

In teksten kom je vaak woorden of uitdrukkingen tegen die een figuurlijke betekenis hebben. Er wordt 

dan iets anders bedoeld dan er eigenlijk staat. Bijvoorbeeld: 

er staat: bedoeld wordt: 

Hij woont in het hart van 

de stad. 

    Hij woont in het centrum/het          

midden van de stad. 

We sliepen onder de 

blote hemel. 

          We sliepen buiten. 

De radijsjes schoten de 

grond uit. 

De radijsjes groeiden heel snel. 

Bij letterlijk taalgebruik zeg je precies wat er gebeurt. Mijn moeder kookt een eitje.  De agent greep de 

overvaller bij de keel. De koetjes en kalfjes staan in de wei.  

Bij figuurlijk taalgebruik zeg je iets bij wijze van spreken. Je neemt de betekenis van woorden juist niet 

letterlijk. Mijn moeder kookte van woede! De angst greep hem bij de keel. Praten over koetjes en 

kalfjes.  

 

Betekenis opzoeken 
Als je dit soort woorden of uitdrukkingen niet begrijpt, zoek ze dan op in een woordenboek. Zoek bij het 
(eerste) zelfstandige naamwoord uit de uitdrukking. Vind je zo de betekenis niet, zoek dan op een ander 
belangrijk woord. Bijvoorbeeld: met de gebakken peren zitten. De betekenis van deze uitdrukking vind je 
bij peer. 
 

Spreekwoorden 

Spreekwoorden zijn korte, krachtige uitspraken die een waarheid of een wijsheid bevatten en tot de volkstaal 

horen.  Vaak bestaat een spreekwoord uit twee delen, waarbij het eerste deel een oorzaak of voorwaarde 

beschrijft en het tweede deel een gevolg of een conclusie. Spreekwoorden hebben een vaste , niet verbuigbare 

combinatie van woorden.  Bijvoorbeeld: eigen haard is goud waard. Hoge bomen vangen veel wind. Het ijzer 

smeden als het heet is.   

Ken (je) de betekenis van de volgende spreekwoorden?!  (tevens metaforen) 



Wie de schoen past, trekke hem aan. Met een sisser aflopen.  Een gat in de hand hebben. 

De haren uit het hoofd trekken.   Het hart niet op de tong dragen.  Een gat in de hand hebben. 

De laatste loodjes wegen het zwaarst.  Het mes snijdt aan twee kanten.  Het neusje van de zalm zijn.  

Er met de pet naar gooien.  De woorden uit de mond halen.      

 

Nieuwe spreekwoorden bedenken. Weet jij misschien varianten te bedenken die passen bij onze tijd?  

 Ieder huisje heeft zijn kruisje. NU: Ieder huisje, heeft zijn ruisje (slecht werkende WIFI).  

 Twee zijden van de medaille.  NU: Iedere pannenkoek heeft twee kanten. (bekijk het ook eens van de 

andere kant) als alternatief voor  

 

Gezegden / uitdrukkingen 

Een uitdrukking geeft vaak veel informatie over gewoontes en verhalen in een bepaalde tijd. Veel uitdrukkingen 

zijn al eeuwen oud en zijn ontstaan uit gewoonten uit die tijd. In uitdrukkingen vind je veel beeldspraak. 

 Een uitdrukking is een vaste combinatie van woorden. Zo kennen we uitdrukkingen die in bepaalde situaties 

steeds terugkomen: bijvoorbeeld: de bal tegen de touwen werken (scoren).  Daarnaast zijn er zegswijzen die 

bestaan uit vaste verbindingen met een figuurlijke betekenis die vrijwel altijd op zichzelf een zin vormen en zich 

ook kunnen aanpassen in zinsverband. Bijvoorbeeld: hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. Iemand aan zijn jasje 

trekken. Niels springt van de hak op de tak. Hij loopt naast zijn schoen. Hij ligt voor Pampus.  Een oogje in het 

zeil houden, Dat is een tantaluskwelling.  

 

Beeldspraak 

Figuurlijk taalgebruik is een vorm van beeldspraak. Er zijn verschillende vormen: we behandelen er slechts een 

paar. De andere komen in de latere leerjaren aan bod. Beelden vormen een mooie manier om emoties  of 

ervaringen te vangen. Beeldspraak is meestal gestoeld op een overeenkomst tussen beeld en werkelijkheid.  

 Cliché:  Soms is beeldspraak zo vaak gebruikt dat de verrassing weg is: Het beeld is dan een cliché 

geworden.  

o Haar ogen zijn als sterren in de nacht.  

o Zij is echt een engeltje.  

 

 Metafoor: Een metafoor is 

een vergelijking waarbij 

alléén het beeld wordt 

genoemd, terwijl het object 

(de zaak /het ding) waarnaar 

wordt verwezen (de 

werkelijkheid), niet wordt 

genoemd.  De werkelijkheid 

wordt direct vervangen door 

het beeld. Object en beeld 

vallen samen. Object en 

beeld hebben niet direct iets 

met elkaar te maken. Je moet 

dus zelf bedenken op welke 

manier het beeld samenhangt 

met de wekelijkheid..  



 

Een voorbeeld:  

 Het lijkt hier wel een zwijnestal (als het bijvoorbeeld over jouw slaapkamer gaat). 

 Drink ons drankje en je bent in een mum weer het zonnetje in huis.  

 Hij ontplofte toen hij de rotzooi in de keuken zag.  

 Het stelletje brulapen achterin de klas zorgde weer voor de nodige ophef.  

 Zullen we die olifant een beklimmen? [berg] 

 Hij krijgt de baard in de keel. 

 De stenen springen in het oog.  [opvallen] 

 

 Personificatie: Bij een personificatie stel je een ding voor als iets levends.  

 

Een voorbeeld: 

 De wind huilde door de schoorsteen.   . De tuin snakt naar regen.  

 Voor jullie is de CJP-kaart geen onbekende meer.  . De tijd kruipt voorbij.  

 De toekomst lacht ons tegemoet.   . De geschiedenis komt tot leven.  

 Het woord zegt het al.     .Een wirwar van kronkelende straatjes.  

 

 Vergelijking: Bij een vergelijking worden twee zaken met elkaar vergeleken, waartussen een sterke 

overeenkomst  bestaat. Het object (O) en het beeld (B).  Het object is iets uit de werkelijkheid. Het beeld 

is iets waar het object op lijkt. Zowel het beeld als wat wordt vergeleken worden genoemd. 

Vergelijkingen komen zowel mét als zonder het woordje ‘als (een)’  / alsof / ‘zoals (een)’ voor. 

 

 Een vergelijking met als: :Een goed product dat staat als een huis! Het nieuws sloeg in als een bom! 

Hij ziet eruit als een varken! Ik heb honger als een paard. Zo mager als een lat. Ze loog tegen mij 

alsof ik een kind was. Hij (O) is zo traag als een slak (B).  (Het beeld is nog sterker dan je in 

woorden kunt uitdrukken). Als een dolle stier kwam hij op ons af. Hallo, ik ben Assepoester niet! 

(iedereen weet dat Assepoester vervelende karweitjes moet opknappen, dat hoef je er niet bij te 

zeggen). Van veraf is die rots net een olifant.  

 

 Een vergelijking zonder het woordje als: Hij is een held op sokken. Hij is een boom van een vent.  

Voorbeeld: Zo giftig als ... zo glad als ... enzovoorts. Denk aan alle emoties en zintuigen die je als 

eigenschap aan iets kunt koppelen om een object / ding / persoon mee te vergelijken  

Welke  vergelijking maak je met de volgende woorden?  

a. wezel /b. mol / c. kwartel / d. hoentje / e. vis / f. spin / g. vos / h. beer / i. vogel / 



 j. hond 

(zinnen uit de online opdr. les) 

Zo wit als sneeuw.   Zo zwart als pek.      Zo geel als een kanarie.  
Zo groen als het gras.   Zo gezond als een vis.   Zo licht als een veertje. 
Zo doof als een kwartel.      Zo bang als een wezel  Zo blind als een mol Zo 
fris als een hoentje.     Zo nijdig als een spin.  Zo ziek als een hond.  
Zo slim als een vos.     Zo vrij als een vogel. 
 
Een dijk van een conditie.   Een draak van een film    Een reus van een kerel. 
Een kalf van een hond (een erg grote hond)      Een kast van een huis.  
Een schat van een meid.  Een wolk van een baby.    Een kwal van een vent. 

(zelfbedacht vergelijkingen zoals online ingestuurd) 

Zo dun als een vloeitje.   Zo recht als een drumstok.  Zo steil als een helling. 
Zo blauw als de lucht.  Zo groen als een plant.  Zo sterk als staal.    
Zo giftig als een cobra.   Zo zwart als een kraai.  Zo vloeibaar als water. 
Zo leuk als Dylan O’Brien.  Zo fel als zonlicht.  Zo scherp als een mes. 
Zo rood als een tomaat. 

 
Ken (je) de betekenis van deze uitdrukkingen? ! 
Balen als een stekker.   Een hoofd als een boei. Als haringen in een ton zitten. 
Zo brutaal als de beul.  Zo klaar als een klontje.   Buigen als een knipmes. 
Zo oud als de weg naar Rome.  Zo eerlijk als goud. Als een spraakwaterval. 
Praten als brugman.  Bloeden als een rund.  Leven als God in Frankrijk 
Kloppen als een zwerende vinger. Roken als een ketter. Stelen als de raven. 
Vechten als kat en hond.   Werken als een paard.  Zwijgen als het graf.  
Zo stijf als een plank.  Zo trots als een pauw.  Slapen als een roos.  
Brullen als een leeuw.   Zo mager als een lat.  Zo dood als een pier.  
Zo koppig als een ezel.  Zo rood als een kreeft.  Stelen als de raven. 
Zo dom als een gans.   Zo rond als een tonnetje.  
 

Welke zinnen kun je maken met de vergelijkingen erin verwerkt? Bijvoorbeeld:  

“Je kunt wel zien dat ze borstvoeding krijgt: wat een wolk van een baby!” 

 

Metaforen, personificaties en vergelijkingen zijn vormen van beeldspraak. Beeldspraak is altijd figuurlijk 

taalgebruik.  

Woordspeling: woorden kunnen meerdere betekenissen hebben, daar kun je mee spelen.  

 Hij heeft heel wat geld op de bank, dus kan hij de hele dag op de bank zitten. 

 Philips moet licht inleveren op de beurs. (lampen zijn een product van de fabrikant) 

 

Allemaal vormen van creatief taalgebruik. 


