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Hempje en zijn pp

   Yoïn van Spijk

In de standaardtaal is een klein hemd een ‘hemdje’, maar in het gesproken Nederlands 
hoor je vaak ‘hempje’. Op het eerste oog is dat een vreemde vorm: je zou hier alleen 

maar ‘hemdje’ verwachten. Waar komt die p vandaan? Daarvoor gaan we terug in de tijd.

Streektalen nu
In bepaalde dialecten is -kijn 
nog goed te herkennen in het 
hemd-verkleinwoord:
• himdeke (bijv. Drunens)
• hemmeke (bijv. Tilburgs)
• emmeken (bijv. Lebbeeks)
• hummeke (bijv. Si!ards)

Streektalen nu
In sommige dialecten is er zo’n p ont-
staan en is vervolgens de d weggevallen. 
Het Venloos heeft bijvoorbeeld haemp en 
het Raaltes hemp. Ook de Afrikaanse 
taal verloor hem: hemp.

Limburgse werkwoordsvormen als 
kump ‘komt’ en zingk ‘zingt’ zijn ook 
ontstaan doordat er klanken ingevoegd 
werden en de t juist wegviel: kumt > 
kumpt > kump en zingt > zingkt > zingk.

Taal aan de wandel

*hami!ik"n#
verkleinvorm

Het Protogermaans is de 
gereconstrueerde voorouder van 
alle Germaanse talen. De letter ! 
geeft de th-klank weer van 
bijvoorbeeld het Engelse thick.

*hami!j#
‘kledingstuk voor het bovenlijf’

  Protogermaans (ca. $%% v.Chr.) 

hemde
hemdekijn
In het middeleeuws Nederlands 
gaat het verkleinwoord uit op 
-kijn. Dat is de voorloper van al 
onze huidige verkleinwoord-
achtervoegsels.

  Middelnederlands (&'e eeuw) hempd
hempdje
In de spreektaal gaan mensen een p 
toevoegen als overgangsklank: hempd. 
Dergelijke overgangsklanken vinden we 
ook in donder (uit donre), zolder (uit 
solre), stroop (uit s(i)roop). Bij hempd 
ontstaat hempdje.

hemd
hemdje
In de dialecten die aan de basis van 
de standaardtaal liggen, verdwijnt 
de slot-e van hemde. De k van -kijn 
en de t-klank (de slotklank van 
hemd) worden uiteindelijk samen 
de huidige tj-klank.

hemdje, hempje
hemd

Hempd heeft in het Standaard-
nederlands geen voet aan de grond 
gekregen, maar hempje wel. In 
niet-informele teksten heeft hemdje 
de voorkeur.

  Hedendaags Nederlands 

hempd
hemp_je
Vervolgens verliest het spreektalige 
hempdje zijn t-klank: hempje. Hetzelfde 
gebeurt in het Standaardnederlands 
nog altijd in woorden als kastje, schriftje 
en objectje: die worden – in elk geval in 
Nederland – gewoonlijk uitgesproken 
als ‘kasje’, ‘schri!e’ en ‘objecje’. En wat 
doet u met conceptje? 
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