
5.8. Zeg het eens anders 

Nodige uitleg van de stenen: 

Je krijgt nu nog een potpourri van nog andere stijlen in één spel. 
De symbolen zijn de volgende, de geleerde naam komt erbij. Bij de 
achtergrond leg ik het opnieuw zo eenvoudig mogelijk uit. 

trapritme 
merisme  

synecdoche hyperbool 

apostrof personificatie antropopatie metonymia 

Om samen te spelen 

Nodige materiaal 

Een dobbelsteen met 8 zijden en een blad met de opdrachten. 
De vier roosters van 3 X 3. 

Begin Kies een spel als basis. 

Leg de roosters zodat je een rooster krijgt van 6 X 6 
Het spel verloopt nu op de rand erbuiten. We starten in een hoek.  
 
Hoe verloopt de beurt van een speler? 
Hij gooit met de speciale dobbelsteen (8-zijdige) en gaat denkbeeldig 
zoveel vakjes vooruit.  

 Als er op die plaats nog geen tegel ligt wordt die daar 
geplaatst. Zijn beurt is dan over. 

 Als er wel al een tegel ligt dan kijkt hij bij het cijfer dat hij 
gegooid heeft naar zijn opdracht en voert die uit. 

Hoe tegels aanleggen? Naar binnen toe in het rooster van 6 X 6 

       

       

       

       

       

       

       

De tegels worden steeds meer naar binnen geduwd tot die kant vol 
zit! Zo heb je mogelijks ook andere tegels waar aan je grenst en 
verdien je meer punten. 
 
 De opdrachten zijn de volgende: 

1. trapritme: A B / B C                                Leg een trapje aan. 
Leg aan de tegel waar je je bevindt twee tegels aan in het 
verlengde binnen in het rooster. 
De tweede tegel moet een element of een zegel hebben van de 
eerste; De derde tegel moet een element of een zegel hebben 
van de tweede. 
Tel wat het zou opleveren voor beide tegels… 

Achtergrond 

  

trapritme: A B / B C
 voorbeeld  
psalm 85, 9: Ik wil horen wat God 
zegt / wat Hij zegt over vrede. 

merisme: twee 
tegengestelden met een “en” er 
tussen. 
Voorbeeld: berg en dal; dag en 
nacht… 
Het duidt op het alomvattende, het 
totale. 

synecdoche: een deel staat 
voor het geheel. 
Voorbeeld:  
Psalm 5, 10: Je kunt hun mond niet 
vertrouwen. Ze zijn eigenlijk 
helemaal niet te vertrouwen. Maar 
met de mond alleen is dit al 
duidelijk. 
Psalm 10, 12: Hef je hand op. Die 
hand staat voor God die helemaal 
zich opricht tegen het onrecht. 
Maar de hand zegt al genoeg. 
 

hyperbool: een overdrijving 
om er aandacht op te vestigen. 
Voorbeeld: zie psalm 69, 5. Hij zou 
meer vijanden hebben dan haar op 
zijn hoofd. Dat kan natuurlijk: er 
zijn ook mensen kaal… 
Psalm 141, 7: de bidder zegt dat 
hun beenderen verspreid liggen in 
de dood. Er is dus helemaal geen 
doen meer aan… Zo erg…  

apostrof: Dit is het 
aanspreken van levenloze of 
afwezige dingen. 
Zie psalm 114: De zee wordt 
aangesproken, de bergen ook… 
 



2. merisme: 6 + 9                      Twee uitersten horen samen. 
Leg uitersten aan elkaar. 
Loven en danken aan smeken als grondkleur 
Of één van de volgende combinaties: 

 en en   of  

 en en en  
Als één van deze combinaties lukt + 4 punten bij je score. 

3. synecdoche:                      Een deel staat voor het geheel. 
Eén van de volgende tekens mogen als gelijken geregeld worden 
en leveren dus punten op: 

Reeks 1:  

Reeks 2:  Reeks 3:  

Reeks 4:  Reeks 5:  

Reeks 6:  

4. hyperbool:                                             Je mag overdrijven. 
Je legt een tegel aan. Alle grondkleuren binnen het rooster van 6 
X 6 tellen mee voor je score. 

5. apostrof:                                               Ik spreek het aan. 
Als je een tegel kunt leggen met volgend element: + 2 punten 

 

6. personificatie:                                        Het spreekt tot mij. 
Als je een tegel kunt leggen met volgend element: + 3 punten 

 

7. antropopatie:                                 God doet menselijk. 
Leg een tegel aan met:  

 
En verdien + 4 punten. 

8. metonymia:                                          Vervangend spelen. 
Je duidt iemand aan die in jouw plaats speelt en één van zijn 
tegels aanlegt. Beiden krijgen punten. 

personificatie: Aan de dingen 
worden eigenschappen gegeven 
van levenden. 
Zie psalm 114: de zee vlucht, de 
bergen springen. 

antropopatie: Aan God 
wordt er menselijke eigenschappen 
meegegeven. God doet menselijk. 
Hij kijkt, weegt, stapt… 

metonymia: Als je 
bijvoorbeeld een boek leest van de 
profeten, dan kun je ook zeggen 
dat je de profeten leest. Letterlijk 
toch niet… 
Het voorbeeld in het spel op de 
tegel is geen goed voorbeeld 
hiervan. Ik zocht enkel een 
mogelijkheid om ook die stijl ter 
sprake te brengen. 
 
Zie ook psalm 1: 
In vers 1 herkennen we een 
trapritme. 
 
 

Einde  Als het rooster 

van 6 X 6 gevuld is houdt 

het spel op en kennen 

we de winnaar. Tenzij er 

al een speler de 

eindlimiet heeft gehaald 

voor alle tegels er liggen.  



 

1. trapritme: A B / B C                                Leg een trapje aan. 
 
Leg aan de tegel waar je je bevindt twee tegels aan in het 
verlengde binnen in het rooster. 
De tweede tegel moet een element of een zegel hebben van de 
eerste; De derde tegel moet een element of een zegel hebben 
van de tweede. 
Tel wat het zou opleveren voor beide tegels… 
 
 

 
 

 
 

2. merisme: 6 + 9                      Twee uitersten horen samen. 
 
Leg uitersten aan elkaar. 
Loven en danken aan smeken als grondkleur 
Of één van de volgende combinaties: 

 en en   of  

 en en en  
 
Als één van deze combinaties lukt + 4 punten bij je score. 

 

 
 

3. synecdoche:                      Een deel staat voor het geheel. 
Eén van de volgende tekens mogen als gelijken geregeld worden 
en leveren dus punten op: 

Reeks 1:  

Reeks 2:  Reeks 3:  

Reeks 4:  Reeks 5:  

Reeks 6:  

 

 
  



 

4. hyperbool:                                             Je mag overdrijven. 
 
 
Je legt een tegel aan. Alle grondkleuren binnen het rooster van 6 
X 6 tellen mee voor je score. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

5. apostrof:                                               Ik spreek het aan. 
 
Als je een tegel kunt leggen met volgend element: + 2 punten 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

6. personificatie:                                        Het spreekt tot mij. 
Als je een tegel kunt leggen met volgend element: + 3 punten 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
  



 
 

7. antropopatie:                                 God doet menselijk. 
Leg een tegel aan met:  

 
En verdien + 4 punten. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

8. metonymia:                                          Vervangend spelen. 
 
Je duidt iemand aan die in jouw plaats speelt en één van zijn 
tegels aanlegt. Beiden krijgen punten. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


