
目 目 
   oog 

me - sakan 

耳 耳 
   oor 

mimi - gami 

口 口 
   mond 

kuchi 

指 指 
   vinger 

yubi - sashi 

手 手 
   hand 

te - zu 

足 足 
   voet 

ashi - asu 

冬 冬 
   winter 

fuyu 

春 春 
   lente 

haru 

夏 夏 
   zomer 

natsu 

秋 秋 
   herfst 

aki 

犬 犬 
   hond 

inu - ta 

猫 猫 
   

kat 
neko 

兎 兎 
   

konijn 
usagi 

 

Weer een lijstje van vaste woorden die je moet leren lezen als je fatsoenlijk Japans wilt gaan 

leren. Je ziet dat het niveau al enorm stijgt. Toch krijgen kleuters het voor elkaar om dit in hun 

kleine hoofdjes te stoppen. Het blijft een mysterie. 



Verbindwoorden 

Blijkbaar is het wel fijn als er een klein lijstje van woorden is zodat je op z’n minst wat zinnen 

kan uitspreken. Het is wel lastig kiezen, vind ik zelf. Het hangt sterk af waarover je wilt gaan 

praten, etc. Daarom kies ik deze keer voor verbindwoorden, kastwoorden en zulke woorden. 
Romaji         Kanji              Nederlands 

Donata ; dare どなた ／ だれ Wie? 

Dochira ; dore どちら ／ どれ Welke? 

Nan(i) 何 Wat? 

Doko どこ Waar? 

Itsu いつ Wanneer? 

Naze ; doushite 何故 ／ どうして Waarom? 

Dou (yatte) どう（やって） Hoe? 

Kore ; sore ; are これ／それ／あれ Dit, dat (normaal, dichtbij, ver) 

Koko ; soko ; asoko ここ／そこ／あそこ Deze, die (idem) 

Ue 上 Boven 

Shita 下 Beneden 

Hidari 左 Links 

Migi 右 Rechts 

Eto ; ano えと／あの Uhm… 

Moshi moshi もしもし Groeten op de telefoon 

Ani   (-ki  ) ; Onii (-san) 兄貴 ／ お兄さん Oudere broer  (eigen, ander) 

Otouto (-san) 弟さん Jongere broer (eigen, ander) 

Ane (-ki ) ; Onee (-san) 姉貴 ／ お姉さん Oudere zus (eigen, ander) 

Imouto (-san) 妹さん Jongere zus (eigen, ander) 

Kyoudai ; Shimai 兄弟  ／ 姉妹 “broers” “zussen” 

Haha ; Okaa-san 母 ／ お母さん Moeder (eigen, ander) 

Chichi ; Otou-san 父 ／ お父さん Vader (eigen, ander) 

Otomodachi お友達 Vriend 

Ii いい Goed 

Mazui まずい Slecht 

… ga suki desu. ｘが好きです Ik vind … leuk 

… wo aishiteru. ｘを愛してる Ik houd van … 

… ga kirai desu. ｘが嫌いです Ik haat … 

Kyou 今日 Vandaag 

Ashita 明日 Morgen 

Asatte 明後日 Overmorgen 

Asa 朝 Ochtend 

Gogo 午後 Middag 

Yuugata 夕方 Avond 

Yoru 夜 Nacht 

Higashi 東 Oost 

Nishi 西 West 

Kita 北 Noord  

Minami 南 Zuid 

 



Bijvoeglijk naamwoord 

NO partikel (Noun to noun) 
Natuurlijk zijn er ook regels voor bijvoeglijk naamwoorden. Wij kennen al één van de drie 

regels die gelukkig ook vaak voorkomen in de Japanse taal. Vormen van bezit en om 

zelfstandige naamwoorden bij elkaar te voegen worden aangegeven met het partikel NO.  

Kuruma no iro       De kleur van de auto 

Onna no hito      Vrouw (vrouwelijk mens) 

 

I-vorm bijvoeglijk naamwoorden 
Deze bijvoeglijke naamwoorden zijn vaak abstract en ze eindigen (logisch genoeg) op een i. 

Deze hoeven ook niet eens voor een zelfstandig naamwoord te staan, en wat nog veel 

belangrijker is: Als de zin vervoegd wordt is het niet de DESU die verandert, maar het 

bijvoeglijk naamwoord zelf! Je mag ook de DESU weglaten omdat de context duidelijk is. Maar 

je mag geen DA i.p.v. DESU gebruiken. Gelukkig kennen we de uitgangen al een beetje, 

namelijk de informele uitgangen van DESU: 

Tanoshii desu.      Het is leuk. 

Tanoshikunai desu.     Het is niet leuk. 

Tanoshikatta desu.     Het was leuk. 

Tanoshikunakatta desu.    Het was niet leuk. 

Als het voor een zelfstandig naamwoord voor staat, zit er geen partikel tussen. 

Mabushii hikari wo mita.    Ik zag een stralend licht. 

Kuroi kage ha mae no neemu deshita   “DarkShadow” was mijn vorige naam. 

Het kan ook als een bijwoord gebruikt worden, maar dan vervang je de laatste I met KU. 

Yasashiku hohoenda.     Hij lachte aardig. 

Er is nog een belangrijke uitzondering die verandert als je het vervoegt, namelijk “goed”. 

Normaal is het “ii”, maar in andere vormen wordt het vervoegd als “yoi”. Dus geen iikunai! 

 

NA-vorm bijvoeglijk naamwoorden  

Hier heb je wel een partikel voor nodig, namelijk NA. In deze groep horen alle andere 

bijvoeglijke naamwoorden die niet eindigen op een i. Één enkele uitzondering is wanneer het 

eindigt op EI. Deze woorden kun je niet vervoegen dus er moet een DESU in staan als je iets 

beschrijft. Er zijn ook veel woorden die uit nature NA bij zich hebben, dus die moet je helaas 

wel leren kennen. 

Shizuka na heya deshita.    Het was een stille kamer. 

Kirei na onna no ko to deeto wo suru.   Ik ga op stap met een prachtig meisje.  

Kirai na tabemono arimasu ka?   Heb jij eten die jij niet lekker vindt? 

Je kunt ze gebruiken als een naamwoordelijk deel van het gezegde als je geen NA gebruikt. 

Shizuka ni shinasai!     Wees stil!   


