Lesbrief ‘Beeldspraak’

uitwerkingen

maart 2017

Door Henk Jongsma

Beeldspraak
Opdracht 1
Hier vind je alleen de meest voor de hand liggende woorden en woordgroepen. Er zijn
meer mogelijkheden. Raadpleeg bij twijfel je docent(e).
De keuze voor gewoon of overdreven is ook een kwestie van smaak. Overleg eventueel
met een medeleerling.
Citaat
1

2

3
4
5

Woord of woordgroep
katapult
hamer
tollend
suist
biljarten
duet
toon
mokerslagen
geslingerd
achtervolgers
stormde
giert
ging het licht uit
doodgaan
vechten

Gewoon / Overdreven
overdreven
overdreven
gewoon
gewoon
gewoon
gewoon
gewoon
overdreven
gewoon
gewoon
overdreven
overdreven
overdreven
overdreven
overdreven

Opdracht 2
Vorm een groepje van vier en bespreek jullie uitwerkingen. Wees kritisch op elkaar,
vraag waar nodig uitleg.
Opdracht 3
De duidelijkste metafoor is billenkoek.
Opdracht 4 en 5
Opdracht 6
Tekst 1
1
1) ontoegankelijke vesting
2) diepe kraters
2
bijvoorbeeld
1) ontoegankelijke vesting = moeilijk benaderbaar
2) diepe kraters = pijnlijke herinneringen
3
Wel duidelijk, maar misschien toch wat overdreven?
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Tekst 2
1
1) gegijzeld
2) de hemel donker kleurt
3) bliksemschicht
4) drie octaven
2/3 Vraag commentaar aan een medeleerling.
Tekst 3
1
1) opstartproblemen
2) uitschonk
3) op slag dood
4) de uitvaart
5) kakelverse
2/3 Vraag commentaar aan een medeleerling.
Opdracht 7, 8, 9
Opdracht 10
Wees kritisch, laat je niet zomaar overtuigen. Vraag uitleg en motivering.
Opdracht 11
Stelling
beeldspraak is gevaarlijk
beeldspraak versimpelt
beeldspraak manipuleert
beeldspraak misleidt

Voorbeeld Spinvis
ratten
strijd
tsunami
vrouw in bikini

Eigen voorbeeld

Opdracht 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9

verduidelijken
Het versimpelt.
Ze beperken onze blik.
Het nauwe kokertje.
a
b
Metaforen zijn soms nodig, maar ze mogen niet misleidend zijn. En dat is
deze niet.
Het beeld manipuleert, verbindt gevoelens met producten.
a
Het symboliseert, vat samen, maar het heeft geen betekenis.
b
Overleg eventueel met een medeleerling.
c
Het is gemakzuchtig, kortzichtig en gevaarlijk.
a
politiek en reclame
b
Omdat dit te maken heeft met de manier waarop wij denken en leven.
c
Overleg met een medeleerling.

Opdracht 13
De kern moet zijn: Metaforen zijn nodig, maar ook gevaarlijk.
Opdracht 14
Laat je uitwerking aan drie medeleerlingen lezen en vraag om commentaar. Schrijf
daarna een verbeterde versie.
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