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EDUKIT 2

GEZEGDEN OVER BOMEN

De natuur en bomen in onze taal
Er bestaan heel wat gezegden en spreekwoorden over de natuur. Gezegden en spreekwoorden zijn héél lang 
geleden ontstaan, waarschijnlijk kenden je overgrootouders ze zelf al! Vroeger was er namelijk veel meer 
natuur en deze diende als inspiratiebron voor verschillende spreekwoorden. 

Opdracht

Vind jij de betekenis van volgende spreekwoorden? 
Kun je ook een voorbeeldje geven?

3+ 8 +
6+ +10

Een boom over iets opzetten. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
Een boom van een kerel. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
De appel valt niet ver van de boom. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
De kat uit de boom kijken. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
Hoge bomen vangen veel wind. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
Oude bomen moet men niet verplanten. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

Zo slank als een den.
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

Hij is omgedraaid als het blad van een boom.
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

Er geen gras laten over groeien.
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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Een boom over iets opzetten.
→ een lang verhaal doen over iets, gezellig babbelen 
→ Karla had deze zomer voor het eerst het vliegtuig genomen en zette daar geregeld een boom over op  
     tegen vrienden.
 
Een boom van een kerel.
→ een man met een groot/imposant figuur, een sterke man
→ De koning werd beschermd door 4 bomen van kerels.
 
De appel valt niet ver van de boom.
→ familieleden hebben vaak dezelfde trekjes, doen dingen op dezelfde manier 
→ Maria keek hoe haar dochter aan het tekenen was en zei tegen zichzelf dat   
     de appel niet ver van de boom was gevallen.
 
De kat uit de boom kijken.
→ een afwachtende houding aannemen 
→ De bankdirecteur gaf zijn klanten de raad om nog even de kat uit de boom  
     te kijken vooraleer over te gaan tot een grote aankoop.
 
Hoge bomen vangen veel wind.
→ mensen in een hoge positie krijgen meer commentaar op hun doen en laten 
→ De eerste minister maakte zich niet druk over de commentaar in de pers en dacht eraan dat hoge  
     bomen nu eenmaal veel wind vangen.

Oude bomen moet men niet verplanten.
→ oude mensen houden vast aan gewoontes van vroeger 
→ Grootmoeder had heel haar leven in een huisje op het platteland gewoond. Toen ze verhuisde naar het 
rusthuis in de stad had ze het dan ook heel moeilijk. Oude bomen moet je dan ook niet verplanten.

Zo slank als een den.
→ iemand met een zeer fijn figuur 
→ Dat model is zo slank als een den! 
 
Hij is omgedraaid als het blad van een boom.
→ hij is plots volledig van mening veranderd 
→ Daarnet wou Tim nog spagetti en nu wil hij frieten.

Er geen gras over laten groeien.
→ er direct aan beginnen
→ Annick liet er geen gras over groeien en begon direct met haar huiswerk zodra ze thuis kwam.
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Extra

Kijk voor meer spreekwoorden en gezegden bij edukit 2, 10+


