
Jip en Janneke spelen samen 

Jip l iep ( ipf.) in de tuin en hij verveelde ( ipf.) zich zo. Maar kijk, wat zag(aor.) hij daar? 
Een klein gaatje in de heg. Wat zou er aan de andere kant van de heg zijn, dacht( ipf.) 
Jip. Een paleis? Een hek? Een ridder? Hij ging op de grond zitten(ipf.) en keek (ipf.) 
door het gaatje. En wat zag (aor.) hij? Een klein neusje. En een klein mondje. En twee 5 
blauwe oogjes. Daar zat ( ipf.) een meisje. Zij was ( ipf.) net zo groot als Jip. “Hoe heet 
je?” vroeg (aor.) Jip. “Janneke,” zei (aor.) het meisje. “Ik woon hier.” “Gisteren woonde 
(aor.) je nog niet hier,” zei (aor.) Jip. “Vandaag woon ik hier,” zei (aor.) Janneke. “Kom 
je met mij spelen?” Ik zal door het gat kruipen,” zei (aor.) Jip. En hij  stak (ipf.) eerst 
zijn hoofd door het gat. En daarna zijn ene arm. En daarna zijn andere arm. En toen zat 10 
hij  vast (aor.). En Janneke trok (ipf.) aan zijn ene arm. En toen aan zijn andere arm. 
Maar het hielp ( ipf.) niet. Jip zat vast (aor.). En Jip huilde (aor.). En hij  gilde (aor.) 
Daar kwam (ipf.) Jips vader aangelopen in het ene tuintje. En Jannekes vader kwam 
(ipf.) aanlopen in het andere tuintje. En samen hielpen (aor.) zij  Jip terug in zijn tuin. 
“Nu heb je een buurmeisje,” zei (aor.) Jips vader. “Maar het is nodig dat je eerst netjes 15 
langs onze voordeur naar buiten gaat en langs de voordeur van Janneke naar 
binnengaat. Daarna mag je samen spelen.” En zo gebeurde (aor.) het. Jip en Janneke 
speelden (ipf.) samen. De ene dag in Jips tuintje. De andere dag in Jannekes tuintje. 
En zij  speelden (aor.) vader en moedertje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantekeningen bij ‘Jip en Janneke spelen samen’ 
 
r. 3 ‘zou er zijn’ hj/ 
r. 5 ‘een klein neusje’, etc. welke naamval? waarom?  

r. 6 ‘net zo groot als’ vertaal: ‘J en J waren even groot’ 

r. 6-7 ‘hoe heet je?’ vertaal: ‘welke naam is er voor jou?’ (dat. possessivus) 

r. 8-9 ‘kom je spelen?’ vertaal: ‘wil je spelen?’ 

r. 9 ‘zal kruipen’ de toek. tijd (futurum) maak je door s tussen stam en prs.-uitgang te plaatsen 

r. 10-11 ‘hij zat vast’ pevphken 
r. 17 ‘mag je’ Vertaal ‘is het jou toegestaan om te + inf.’ 

 



Woordenlijst bij ‘Jip en Janneke spelen samen’ 

 

aan de andere kant van - ojpivsw + gen.   
aan komen lopen - ajfiknevomai 
achter - ojpivsw + gen. 

ander - a[llo~ 
arm - oJ bravciwn (bracivono~) 
binnenplaats - hJ aujlhv 
binnengaan, naar - ejnbaivnw 
blauw - kuvano~ 
buitengaan, naar - ejkbaivnw 
daar - ejntauq̀a 
dag - hJ hJmevra 
de een … de ander - oJ me;n ... oJ de;  
denken - ejnqumevomai, logivzomai, 
  fronevw 

door - diav + gen.  
één - ei|~, miva, e{n 
eerst - prwt̀on 
eerst … daarna - prw`ton mevn ... e[peita dev 
en - kaiv, dev 
even groot - ijsomegevqh~ 
gaan zitten - kaqhvmai 
gat - to; trhm̀a (trhvmato~) 
gebeuren - givgnomai 
gillen - krivzw 
gisteren - cqev~ 
grond - hJ gh ̀
groot, even - ijsomegevqh~  
hal - hJ aujlhv 
heg - oJ fragmov~ 
hek - to; druvfakton 
helpen (het helpt) - wjfelevw 
helpen - bohqevw 
het is nodig - dei ̀+ AcI 

het is iem. toegestaan - ejxevstin + dat. + inf.  

hier - w|de, aujtou ̀
hoofd - oJ kevfalo~ 
huilen - oijmwvzw 
in  - ejn + dat.  

is (hij/zij/het) - ejstivn 
Jip -  jIippo~ 
jou (dat.) - soi 
kijk - ijdouv 
kijken  - blevpw 
klein - mikrov~ 
komen aanlopen - ajfiknevomai 

kruipen door - dievrpw 
lopen - peripatevw 
maar - ajllav, ajll’ 
meisje - hJ kovra 
mondje - to; stovmion 
naam - to; o[noma 
netjes (bijw.) - kavlw~  
neus - hJ rJiv~ (rJinov~) 
neusje - hJ mikrav rJiv~ (rJinov~)  
niet - ouj, oujk, oujc 
nodig, het is - dei ̀+  AcI 

nu - nuǹ 
oog - oJ ojfqalmov~ 
oogje - to; ojfqalmivon 
op - ejn + dat., ejpi + gen. 

paleis - ta; basivleia 
ridder - oJ iJppeuv~ 
samen helpen - sumbohqevw + dat. 

spelen met - paivzw suvn (+ dat.) 
toegestaan, het is iem. - ejxevstin + dat. + inf.  

toen - tovte 
trekken - suvrw 
tuin - oJ khp̀o~ 
twee - duvo 
vader - oJ pathvr 
vader en moeder spelen  - mimevomai to;n patevra kai;    

th;n mhtevra 

vandaag - shvmeron 
vervelen, zich - ajrgov~ eijmiv 
voordeur - to; provquron 
vragen - ejrwtavw 
wat - tiv 
wat is jouw naam? - gebruik dat. poss. constructie 
willen - bouvlomai, e[qelw 
wonen - oijkevw 
zag, hij/zij/het - ei\den 
zat, hij/zij/het - ejkaqhvto 
zien - oJravw 
zien - oJravw, blevpw, qeavomai 
zij - auJthv 
zijn, bez. vnw. - aujtou ̀(lett. ‘van hem’) 
zijn, w.w. - eijmiv 
zitten, gaan - kaqhvmai 
zo (erg) - mavla 
zo (op die wijze) - ou{tw~ 



Vertaling ‘Jip en Janneke spelen samen’ 
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