
5.5  Twee maal hetzelfde 

Parallellisme, chiasme 

Nodige uitleg van de tegels: 

Op de tegels vind je ook blauwe symbooltjes.  
Voor het eerst zijn er nu een aantal die mee van tel zijn. 
Het gaat om een bepaalde stijl waarin ogenschijnlijk twee keer 
ongeveer hetzelfde wordt gezegd. 
Het zijn de volgende symbolen die belangrijk worden: 

    

    

De vier bovenste bestaan uit lijnen die gelijk lopen, parallel: dit 
noemen we parallellisme. 
De vier onderste lijnen kruisen elkaar. Met een geleerd woord 
noemen we dit chiasme. 
Verdere uitleg volgt bij achtergrond.  
Ik hou het eenvoudig op gelijklopende zinnen en gekruiste zinnen. 
 

A. Om samen te spelen 

Nodige materiaal 

Gebruik een rooster, de gemerkte pionnen, de afhaalpunten in 
verschillende kleuren (8 kleuren) en de halve zinnen naast het 
gewone materiaal. 
Aan de gemerkte pionnen kun je zien in welke richting zij lopen. 
De afhaalpunten zijn eenvoudige merkpunten die je op het rooster, 
desnoods boven de tegels legt zodat de spelers weten waar naartoe 
ze moeten om halve zinnen op te halen. 
De halve zinnen zijn er om de soorten stijlen beter te leren kennen. 
Het passende  symbool staat er ook steeds bij. 
De te gebruiken roosters: 
Als je met 2 speelt: gebruik je een rooster van 5 X 5 
Als je met 3 speelt: gebruik je een rooster van 6 X 6 
Als je met 4 speelt: gebruik je een rooster van 7 X 7 
Als je met 5 speelt: gebruik je een rooster van 8 X 8 
Als je met 6 speelt: gebruik je een rooster van 9 X 9 
 
Waar leg je de afhaalpunten: 
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Achtergrond 

 

Achtergrond 

Parallellisme en Chiasme komen 
enorm veel voor in psalmen. 
Bij het parallellisme lopen de 
zinnen naast elkaar. 
A + B 
A’ + B’ 
Bij chiasme wisselt de volgorde van 
de zin. 
A + B 
B’ + A’ 
 
Binnen die twee vormen kun je nog 
een aantal soorten onderscheiden: 
 

 progressief: de tweede 
zin gaat nog veel verder dan de 
eerste. De tweede zin versterkt de 
eerste. Het wordt groter, erger, 
beter… 
De kat heeft niet enkel jeuk, ze 
heeft zo een jeuk dat ze helemaal 
openkrabt… 
 

synthetisch: de tweede 
zin vult de eerste aan. Het is niet 
hetzelfde maar het sluit aan. 
De kat heeft niet enkel jeuk, de 
hond heeft er ook last van… 

antithetisch: de tweede 
zin is een aanvulling, maar lijkt net 
het tegenovergestelde. 
De kat heeft jeuk, maar de ander 
niet… 

synoniem: hier wordt er 
twee maal hetzelfde gezegd maar 
met andere woorden. 
De kat heeft jeuk, ja, ze heeft jeuk… 
 
 
Ik weet dat ik een belachelijk 
voorbeeld geef om psalmen uit te 
leggen, maar neem om het even 
welke psalm en bekijk die van 
dichterbij. Dan zul je die stijlen 
haast onmiddellijk herkennen. 
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Je legt op iedere plaats zoveel afhaalpunten op elkaar als er spelers zijn 
min één. Ze zijn op de roosters aangeduid met O. 
op het rooster van 9 X 9 zijn de afhaalpunten waar tussen zich een 
startpunt bevindt gelijk van kleur. De afhaalpunten worden daar dus in 
twee pakjes verdeeld. 
De startplaatsen voor de pion van de spelers aangeduid met X. 

Spelverloop 

Begin 

Kies een spel als basis, liefst met module 4 of 6. Anders speel je 
gewoon door zomaar aan te leggen…. Leg de afhaalpunten op het nog 
lege rooster. Zet de pionnen op de startplaatsen met hun neus in de 
richting van de overkant. 
Leg om beurten een tegel aan. De punten van het gewone spel tellen 
niet. 

Verloop 

Om beurten leggen de spelers tegels aan en verzetten hun pion om 
afhaalpunten te bereiken en zo halve zinnen te bekomen. 
Een pion kan zich slechts verplaatsen op tegels. In het begin zullen er 
dus enkel tegels gelegd worden. Een pion verplaatst zich steeds 
diagonaal. Tegels worden horizontaal en verticaal aangelegd. 
 
Bijzondere spelregels: 
Als er een tegel met een dergelijk teken ligt, geeft dit de mogelijkheid 
om een stap opzij te zetten met je pion naar die tegel of om met je 
neus te draaien tijdens je beurt op die tegel: 

    
Als er een tegel met een dergelijk teken ligt, geeft dit de mogelijkheid 
om in je zelfde beurt een stap opzij te zetten naar die tegel toe en 
tegelijk met je neus te draaien: 

    

Achtergrond 

zie psalm 1: 
 

 

Kijk naar het derde tot vijfde 
deeltje: 

 betekent  "niet” 
 
Met behulp van de kleuren zie je 
meer de structuur van het vers. 
 
Wat staat er dus? 
“niet” werkwoord, de rest 
De rest, "niet” werkwoord 
De rest, “niet” werkwoord 
 
We hebben hier een chiasme 
tussen de derde en vierde regel, en 
in de vierde en vijfde regel merken 
we een parallellisme. 
 
Als we meer naar de inhoud kijken 
zien we in de werkwoorden ook 
een evolutie, verergering: 
Gaan, stappen, zitten. Het wordt 
stilstand! 
Zo zien we ook wie de ergste soort 
is: de goddelozen, de zondaars en 
de spotters. 
Het gaat van kwaad naar erger: 
Diegenen die geen rekening 
houden met God en gebod; 
De zondaars die zijn geboden 
overtreden; 
En ten slotte diegenen die zelfs 
spotten met God en de geboden. 
 

 en  passen dus hier! 
 
 

ֵרי־ָהִאיש  ַאשְׁ
ר  ֲאשֶׁ

ָשִעים ֹלא ָהַלְך  ַבֲעַצת רְׁ
ְך ַחָטִאים רֶׁ דֶׁ  ֹלא ָעָמד ּובְׁ

מֹוַשב ֵרי־ָהִאיש ׃ֹלא יָָשב ֵלִצים ּובְׁ  ַאשְׁ
ר  ֲאשֶׁ

ָשִעים ֹלא ָהַלְך  ַבֲעַצת רְׁ
ְך ַחָטִאים רֶׁ דֶׁ  ֹלא ָעָמד ּובְׁ

מֹוַשב  ׃ֹלא יָָשב ֵלִצים ּובְׁ



Wat doet een speler in zijn beurt? 

 Hij legt een tegel aan 

 En hij beweegt zijn pion één keer. 
Hoe beweegt zich een pion? Er zijn verschillende mogelijkheden: 

 Hij mag zich meer dan één tegel verplaatsen voor of achteruit in de richting van zijn neus. Hij 
mag over een andere pion, als er nog een vrij plaatsje is om zich te zetten. Nooit over twee 
pionnen… 

 Of hij mag een stap opzij zetten naar een tegel met een teken van gelijklopende zinnen. 

 Of hij mag zijn neus draaien op een teken met gelijklopende zinnen. 

 Of hij mag naar een tegel met gekruiste zinnen een stap opzij zetten en tegelijk ook zijn neus 
draaien. 

Er kunnen geen twee pionnen op één tegel staan. 
 
Voorbeeld: 
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Hij kan vooruit of achteruit, en zelfs in één keer O1 bereiken. 
Hij kan ook naar X (gekruiste zin) die diagonaal naast hem ligt. Daar mag hij al zijn neus 
draaien om de volgende zet weer meer dan één vooruit te kunnen. 
 
Hij kan zich vrij vooruit of achteruit bewegen, maar kan niet over de tweede pion springen. 
Hij kan ook naar // (gelijklopende zin) die diagonaal naast hem ligt. Zijn neus kan hij pas in 
de volgende beurt draaien… 
 

Het doel van het spel is om zoveel mogelijk verschillende kleuren van afhaalpunten gedaan te 
hebben om zoveel mogelijk soorten halve zinnen te hebben. 
Je mag enkel een tweede keer langs bij een bepaald kleur als je al alle kleuren hebt. Zo verhinder je 
dat je tegenspelers veel kunnen verzamelen. 
 
De zin die ieder bij de start heeft luidt: “De kat krabt haar staart.” 
De halve zinnen zijn: 

”ze krabt zich helemaal” ”haar staart ligt helemaal open” 

”de hond heeft ook al vlooien” ”erge jeuk plaagt de hond” 

”de koe weet niet wat jeuk is” ”geen jeuk kan een ander nog deren” 

”die poes heeft erge jeuk”        ”die harige wapper verveelt de kater” 
 



De halve zinnen liggen wel op één hoopje. Je schudt de kaarten en trekt het bovenste als je een 
afhaalpunt hebt binnen gehaald. 
De afhaalpunten hou je zichtbaar voor je zodat de medespelers ten allen tijde kunnen zien welke 
plaatsen je al aangedaan hebt. 

Einde  Wie heeft tegen dat alle tegels er liggen de meeste soorten halve zinnen verzameld? 

 

B. Om alleen te spelen 

Spelverloop 

Hoeveel soorten halve zinnen kun jij verzamelen? 
 
Wie het spel al gespeeld heeft met de groep kan nu zelf een grappig voorbeeld uitvinden, er 
kaartjes van maken, en nog eens spelen. 
 
 

Achtergrond 

Het parallellisme gaat verder dan enkel maar tussen verzen. 
Bepaalde psalmen staan ook parallel met andere. 
 
Hiervan vind je meer bij spel 11 be"teken"is 
 


