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en wekelijks op de kinderpagina vanHet Parool.Vanaf
werden ze gebundeld in een reeks die aanvankelijk
bestond uit acht boekjes, en vanaf  uit vijf deeltjes.De
verhalen uit die reeks werden opgenomen in grote bundel
Jip en Janneke, die in  voor het eerst werd uitgegeven.
De zwart-wit illustraties zijn in de loop van de jaren door
FiepWestendorp ingrijpend gemoderniseerd.
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De trein van Jip
Oom Jaap is er. En hij heeft iets meegebracht. Iets
moois.
Voor Jip. ‘Kijk,’ zegt oom Jaap. ‘Een sein.Voor je
trein.En een tunnel.Ook voor je trein.’
‘O,’ zegt Jip.En hij kijkt helemaal niet blij.
‘Vind je het niet fijn?’ vraagt oom Jaap.
‘Ja,’ zegt Jip.Maar hij kijkt nóg niet blij.
Moeder zegt: ‘Weet je, oom Jaap, de trein is
kapot.’
‘Is de trein kapot?’
‘Ja,’ zegt moeder. ‘Jip is een heel slordig jonge-
tje.Hij gooit met zijn speelgoed.’
‘Gooi jij met je speelgoed, Jip?’
Jip zwijgt.Hij krijgt een kleur.
‘En nu is de locomotief stuk,’ zegt moeder. ‘Laat
hem eens aan oom Jaap zien, Jip.’
Jip haalt de locomotief. En oom Jaap kijkt er-
naar.
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‘Ja,’ zegt hij. ‘Die is kapot. Maar misschien kan
ik hem maken. Geef maar eens een schroeven-
draaier. Een kleintje.’
Jip haalt de schroevendraaier.
En oom Jaap gaat aan het werk. Hij is heel lang
bezig.
En dan zegt hij: ‘Ik geloof dat de trein nu wel
weer rijden kan.Leg de rails maar neer.’
Jip legt al de rails netjes aan elkaar. En hij zoekt
de wagens op.
Janneke komt binnen. ‘Is de trein weer heel?’
vraagt ze.
‘Laten we het hopen,’ zegt oom Jaap. ‘We zullen
het proberen.’
En jawel, hoor.Daar rijdt de trein weer.
Hij stopt bij het sein. En als het sein op veilig
staat danmag de trein weer verder.
Jip lacht en gilt van plezier.
En Janneke zit heel stil te kijken. Die vindt het
ook leuk.
Nu door de tunnel. Ja hoor, de hele lange trein
rijdt door de tunnel.
Jannekemag conducteur zijn.En Jip is de chef.
‘Nee Siepie,’ zegt Jip tegen de poes. ‘Jij mag niet
in de tunnel. Die is voor de trein. En niet voor
poezen.’
Dan gaan ze eten. Oom Jaap blijft ook eten. En
Janneke ook. Dat is gezellig. En ze eten frambo-
zenvla toe.
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En als ze klaar zijn, wil Jip direct weer met de
trein gaan spelen. En o, o, de tunnel is er niet
meer.Waar is de tunnel?
En dan zien ze Siepie. Ze loopt door de kamer.
Met de tunnel op haar rug. Ze was er toch door
gekropen.Maar de tunnel was op haar rug blijven
hangen.
Wat een gek gezicht! Diemalle Siep!
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Roeiboot
Aan de andere kant van de wei is een vaart. En in
de vaart is een roeibootje.
Jip en Janneke staan erbij te kijken. Er zit een
man in de roeiboot.Het is de buurman.
‘Willen jullie evenmee?’ vraagt hij.
‘Alstublieft,’ zeggen Jip en Janneke.
‘Kom danmaar,’ zegt de buurman.
En hij tilt Jip in de boot. En dan tilt hij Janneke
in de boot.En zemogen op een bankje zitten.
‘Daar gaat ie dan,’ zegt de buurman. En hij pakt
de riemen.En hij roeit.
Daar gaan ze.Het is heel heerlijk.Het gaat hard.
Het water klotst om de boot. En ze varen langs
riet. En langs bloemetjes.
Jip en Janneke genieten.
‘Daar leg ik aan,’ zegt de buurman. ‘En dan
moeten jullie even wachten.’
Hij legt aan bij een boerderij. En hij gaat uit de
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boot. En Jip en Janneke zitten nu samen in de
boot. Alleen.
‘Zal ik eens roeien?’ vraagt Jip.
‘Nee, niet doen,’ zegt Janneke. ‘Dat mag niet.
En dan vaart de boot weg.En dan vergaan we.’
‘Nee,’ zegt Jip. ‘Ik kan het best.’
Maar daar is de buurman weer.Hij zegt: ‘Zo, nu
gaan we terug, jongens. Wil jij ook eens roeien,
Jip?’
‘Ja,’ zegt Jip.
En hij mag op het bankje zitten naast de buur-
man. En hij krijgt twee grote riemen in zijn hand-
jes.
Maar o jee, ze zijn zo zwaar. Ze zijn zo zwaar. Jip
kan niet roeien.Hij is nog te klein.
‘Het gaat niet...’ zucht Jip.
‘Wacht maar tot je groot bent,’ zegt de buur-
man. ‘En laat mij numaar weer.’
En dan roeien ze terug.
Het was een fijn tochtje.
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Paasbrood
‘Ga jemee, Jip?’
‘Waar naartoe?’
‘Naar oma en opa,’ zegt Janneke. ‘Ik moet een
stuk paasbrood brengen.Kijkmaar.’
Janneke laat zien wat er in haar mandje zit.
Broodmet suiker en krenten en sukade.
‘Lekker,’ zegt Jip.
En daar gaan ze.
MagTakkie ook mee? Ja,Takkie mag mee. Hij is
heel blij. Hij blaft en rent vooruit. En dan weer
terug.
‘Kijk daar!’ roept Jip. ‘Zand! En stenen!’
‘Ze gaan daar een huis bouwen,’ zegt Janneke.
Er ligt een hele hoge berg zand. Heel veel zand.
En er liggen losse stenen. Een heleboel. En er lig-
gen houten palen.
‘Eventjes kijken,’ zegt Jip. ‘Kommee.’
Ze gaan de zandberg op. En ze zakken tot hun
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knietjes in het zand.En dan gaat Jipmet de stenen
eenmuurtje bouwen.
‘Help eens,’ zegt hij. ‘Het is zo zwaar. Help eens
gauw.’
Janneke zet haar mandje neer. En ze helpt met
de stenen.
Ze maken een muurtje in het rond. En ze leggen
er planken over.Nu is het een echt huisje.
‘Kommee,we gaan erin,’ zegt Jip.
Daar zitten ze. Het is wel erg laag. En nauw.
Maar het is toch een huisje.Takkie moet er ook in.
Waar isTakkie? Jip roept: ‘Takkie!Takkie!’
Daar komtTak aanhollen. Hij blaft en hijgt. Hij
komt ook in het huisje. Maar hij vindt het er te
klein.En hij draaft weer weg.
‘Jammer dat het niet regent, hè?’ zegt Jip. ‘Dan
zaten we hier fijn droog.’
‘Ja, erg jammer dat het niet regent. Nu moeten
we naar mijn oma,’ zegt Janneke. ‘Anders wordt
het te laat.’
‘Ik wil ook nog een garage bouwen,’ zegt Jip.
‘Nee hoor,wemoeten nu weg.’
Jip komt zuchtend uit het mooie huis.
‘Waar is het mandje,’ vraagt Janneke. ‘O kijk
toch eens! O, Jip, kijk toch eens.’
Die stouteTak heeft het mandje omgegooid.
Nu ligt het paasbrood in het zand. En het
is helemaal vies.Het zit vol zand.
Janneke veegt het zand er af. Met haar schortje.
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Maar er blijft nog zoveel aan zitten. En de suiker
zie je niet meer.Ooooh!
‘Kom hier, stouteTak!’MaarTakkie rent alweer
over de weg.
Treurig komen Jip en Janneke bij opa en oma.
‘Waarom huilen jullie?’ zegt opa. ‘Hebben jullie
gevoetbald?’
‘Nee,’ zegt Jip. ‘We bouwden een huis van zand
en stenen.En toen heeftTakkie het mandje omge-
gooid.’
‘Wat jammer,’ zegt oma. ‘Wat zal dat brood lek-
ker geweest zijn, toen het nog niet vies was.’
‘Ja,’ zegt opa. ‘En we hadden net zo’n trek in
paasbrood.’
Jip en Janneke huilen nog harder.
‘Maar ik zal de kantjes er afsnijden,’ zegt oma.
‘En hier en daar kan ik het nog wel schoon krij-
gen, hoor. Huil maar niet. Jullie krijgen ook een
stuk.’
En even later krijgen ze ieder een stuk. Met een
kop chocola.
En vanbinnen is het paasbrood nog heel lekker.
En stouteTakkie krijgt niets.Niets!
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Eitjes uitbroeden
Jip en Janneke spelen vogeltje.
‘Ik was de vader vogel,’ zegt Jip. ‘En jij was de
moeder vogel.’
‘We moeten eerst een nest bouwen,’ zegt Janne-
ke.
‘Ga jemee takjes en strootjes zoeken?’
Er zijn niet erg veel takjes en strootjes in de tuin.
‘Er is wel hooi,’ zegt Jip. ‘Kijk maar, van het gras
dat gemaaid is.’
Ja, er ligt een hele hoop hooi.
Vogel Jip en vogel Janneke gaan een nest bou-
wen.Bovenop de regenton.Van hooi.
Het wordt een groot nest. Want ze zijn grote
vogels.
Maar het wordt geen net nest. Het wordt een
slordig nest.
‘Bah, wat een lelijk nest bouw jij,’ zegt moeder
vogel.
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‘Piep piep!’ zegt vader vogel. En dat betekent:
Het is mooi genoeg!
‘Numoeten we er ook nog veertjes in doen!’
Maar ze kunnen geen veertjes vinden. Eindelijk
vinden ze drie kippenveertjes. Dat is wel genoeg.
O,wat een leuk nest.
‘Kom, vrouw, ga eitjes leggen,’ zegt vader vogel.
Janneke zit op het nest en denkt heel hard na.
‘Toe dan,’ zegt Jip. ‘Jij moest eitjes leggen. Is er
al wat?’
‘Nee,’ zegt Janneke. ‘Er komt niets.’
‘Wacht maar,’ zegt Jip. En hij rent naar binnen.
Hij haalt stiekem vier zuurtjes. Uit het zuurtjes-
potje op de schoorsteen.Vier rode zuurtjes.
‘Ziezo,’ zegt hij. ‘Sta eens op Janneke.’
Janneke staat op. En Jip legt de zuurtjes onder
haar.
‘Nou had jij eitjes,’ zegt Jip. ‘En nou ging jij
broeien! Hard broeien!’
Janneke zit heel hard te broeden! En Jip gaat
wormen zoeken. Hij vindt er wel een. Maar hij
durft de worm niet op te pakken. Wormen zijn
zo glibberig. En daarom haalt hij een sprietje
gras.
‘Tjiep tjiep tjiep,’ zegt vader vogel. ‘Hier, vrouw-
tje, een heerlijke worm.’
‘Piep piep piep, dank je wel, mannetje,’ zegt
moeder vogel. ‘O,wat een lekkere worm.’
‘Zijn de eitjes nog niet uitgebroeid?’
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‘Nee,’ zegt moeder vogel. ‘Het duurt wel lang,
hè? Zingmaar wat voorme, vader vogel.’
‘Turelureluut!’ zingt vader vogel. Het klinkt een
beetje schor.
‘Limonade!’ roept een stem.
Het is Jips moeder.
En ineens zijn de vogeltjes geen vogeltjes meer.
Maar kindertjes. Ze hollen en ze hollen!
‘Hier staat de limonade,’ zegt moeder. ‘Drink
maar lekker op.’
Jip en Janneke hebben dorst. Je krijgt dorst van
wormen!
‘Goeie help. Janneke, wat zit er aan je rokje?’
vraagt Jips moeder. ‘Laat eens gauw kijken. Zuur-
tjes.’
‘O,’ zegt Jip. ‘Dat zijn de eitjes. Zij was moeder
vogel. En zij zat te broeden.’
‘O, wat vies,’ zegt moeder. ‘Kom eens hier, dan
haal ik ze eraf. En het kleeft zo.Wat zijn jullie toch
smeerpoetsen.’
‘Maar we hebben een mooi nest,’ zegt Jip. ‘Kom
je eens kijken bij ons nest? Als we er samen in zit-
ten?’
Moeder komt kijken. En ze vindt het een prach-
tig nest op de regenton.
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Teil
Het is warm.Het is zó warm.
Jip en Janneke zitten in de zandbak. En Jip heeft
alleen een broekje aan. En Janneke heeft ook
alleen een broekje aan.En nóg is het warm.
‘Zal ik jullie eens wat zeggen?’ vraagt moeder.
‘Ik heb hier een teil water. Ik zet hem hier neer.
En jullie kunnen fijn zeetje spelen.’
‘Ha,’ gilt Jip. ‘Fijn, een teil!’ Eerst moet het
scheepje erin. En dan stopt Janneke de pop in het
bad. Zonder kleertjes. En er komen golven in de
teil.
‘Ik ga er zelf in,’ zegt Jip. En hij doet zijn broek
uit.Hij stapt in de teil.
‘Koud,’ zegt hij. ‘Maar wel erg lekker. Kom je er
ook in?’
‘Mag dat wel?’ vraagt Janneke.
‘Tuurlijk.’
Janneke gaat ook in de teil zitten.Ook bloot.
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Ze kunnen er net in, samen. Maar er gaat een
heleboel water over de rand van de teil. De teil
loopt over.
‘Pas op,’ zegt Jip. ‘De teil stroomt leeg.’
‘Dat kan ik niet helpen,’ zegt Janneke. ‘Dat gaat
vanzelf.’
‘Ik ga je nat gooien,’ zegt Jip. En hij gooit een
handvol water over Janneke. Oei-oei, dat is koud.
Maar wel heerlijk.
En nu gaan ze allebei met water gooien. Heel
hard.
En dan opeens, boem, daar valt de hele teil om.
Jip en Janneke rollen en rollen en rollen. Om en
om in het zand. En nu zijn ze helemaal vies en
bruin. Ze zitten vol modder. Net twee aapjes. En
al het water is weg.
‘Wat is dat nou?’ zegt moeder. ‘Wat hebben jul-
lie nou gedaan?’
‘We hebben in de teil gezeten. Krijgen we nog
meer water,moeder?’
‘Nee hoor, ik blijf niet aan de gang. O, wat zien
jullie eruit, kinderen.Ga maar gauwmee. Even in
het bad.’
En als Jip en Janneke weer schoon zijn, gaan ze
weer in de zandbak.Maar zonder teil.
‘Ik heb het weer heet,’ zegt Jip.
‘Ik ook,’ zegt Janneke.
Gelukkig komt de ijscoman voorbij. Ze horen
het belletje.
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