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1. Inleiding 

In het Nederlands worden heel veel verkleinwoorden gebruikt. Je 

herkent ze meestal aan het achtervoegsel -je. Zoals iedereen wel weet, 

gebruik je verkleinwoorden als je wilt zeggen dat een object kleiner is 

dan je zou verwachten: bij bijvoorbeeld het woord ‘potlood’ denk je aan 

een potlood dat tenminste tien centimeter lang is; als het potlood nog 

maar bijvoorbeeld zeven centimeter lang is, noem je het een ‘potloodje’. 

Naast de basisvorm ‘potlood’ is er het verkleinwoord ‘potloodje’ dat je 

gebruikt als het potlood klein is.  

 

 

Een potlood en een potloodje 

 

 

Maar dit is niet de enige manier waarop verkleinwoorden worden 

gebruikt. De verkleinvorm gebruik je niet alleen als je wilt zeggen dat het 

voorwerp – of de persoon of het dier – klein is. De verkleinvorm kan ook 

associaties oproepen die niets met groot of klein te maken 

hebben. De woorden ‘zon’ en ‘zonnetje’ verwijzen bijvoorbeeld allebei 

naar dezelfde zon. Een ‘zonnetje’ is niet kleiner dan de ‘zon’. Toch heeft 

de verkleinvorm een andere betekenis — of eigenlijk roept hij andere 

associaties op — dan de basisvorm. Als je besluit om de verkleinvorm in 

plaats van de basisvorm te gebruiken, verander je het beeld of het gevoel 

dat het woord oproept. Hoe dit werkt, lees je in hoofdstuk 2. 

Naast deze categorie verkleinwoorden, die naar hetzelfde voorwerp 

verwijzen als de basisvorm, zijn er ook verkleinwoorden die naar iets 

anders verwijzen dan hun basisvorm. De verkleinvorm heeft dan 

een andere betekenis gekregen, of wordt op een andere manier gebruikt 

dan de basisvorm. Een ‘oortje’ is bijvoorbeeld meestal niet een klein oor, 
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en een ‘bloemetje’ is meestal niet een kleine bloem. In hoofdstuk 3 lees je 

hoe de betekenis van verkleinwoorden en hun basisvorm kan verschillen. 

Er zijn ook verkleinwoorden die helemaal geen basisvorm hebben. De 

woorden ‘meisje’ en ‘beetje’ gebruik je bijvoorbeeld altijd in de 

verkleinvorm. Een basisvorm is er niet. Ook woorden voor voorwerpen 

die van nature klein zijn, gebruik je vaak alleen in de verkleinvorm, zoals 

‘ijsblokje’ en ‘kikkervisje’. Hoofdstuk 4 gaat over verkleinwoorden die 

geen basisvorm hebben.  

De meeste verkleinwoorden maak je van zelfstandige naamwoorden. Hoe 

dit gaat en of je bijvoorbeeld het achtervoegsel -je of -pje moet gebruiken, 

lees je in hoofdstuk 5. Sommige werkwoorden, bijvoeglijke 

naamwoorden, bijwoorden en getallen hebben ook verkleinvormen. Hoe 

je die maakt en hoe je ze gebruikt, lees je in hoofdstuk 6 tot en met 11. 

Een korte lijst met uitdrukkingen waarin verkleinwoorden gebruikt 

worden, vind je in hoofdstuk 12.  
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3. Verkleinvorm met een andere betekenis dan de 

basisvorm  

De verkleinwoorden in het vorige hoofdstuk worden op dezelfde manier 

gebruikt als de basisvormen, maar roepen andere associaties op. Er zijn 

ook verkleinwoorden die op een andere manier gebruikt worden dan hun 

basisvorm.  

3.1  Telbaar 

Verkleinwoorden gebruik je vaak om van niet-telbare woorden (papier, 

ijs, chocola) een telbaar woord te maken (een papiertje, een ijsje, een 

chocolaatje).  

Veel van deze niet-telbare woorden verwijzen naar eten en drinken. De 

verkleinvorm van deze woorden betekent vaak ‘één portie van het 

eten/drinken’.  

‘Wil je een speculaasje?’ ‘Ja graag, ik ben dol op speculaas.’ 

‘Wil je een dropje?’ ‘Nee, dank je, ik houd niet zo van drop.’ 

‘Houd je van bier?’ ‘Ja, ik drink ’s avonds graag een biertje.’ 

Wil je een snoepje? Of houd je niet van snoep? 

Hij bestelde een wijntje en een watertje. 

 

Een kopje koffie en een cakeje 
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Soms is de betekenis van de verkleinvorm een specifieke vorm van het 

eten of drinken: 

Op tafel stond een bakje met zoutjes. (= zoute koekjes) 

Hij kocht een croissantje en een wit broodje. (= klein rond 

broodje) 

Niet-telbare woorden met een telbare verkleinvorm verwijzen vaak naar 

eten of drinken, maar niet altijd:  

Ze versierden hun zandkasteel met schelpen en houtjes. 

Vroeger schreef je met krijt op het schoolbord maar nu schrijft 

bijna niemand meer met een krijtje.  

Hij luistert graag naar muziek en zet ’s avonds altijd een 

muziekje op. 

Daar ligt een stapel papier. Wil je mij een papiertje aangeven? 

‘Wil je een vel op A4-formaat?’ ‘Ja, een A4’tje is prima.’ 

‘Heb je mijn pdf-bestand ontvangen?’ ‘Ja hoor, ik heb je pdf’je 

ontvangen.’ 

Wil je mijn mp4’tje omzetten in een gifje? 

Op de lens van mijn camera zit een vuiltje. 

De postbode heeft een stapel post met een elastiekje erom. 

In dit zakje zaad zitten twintig zaadjes. 

‘Was je handen met zeep.’ ‘Wil je mij dan het zeepje aangeven?’ 

Niet alle niet-telbare woorden hebben een verkleinvorm. Er bestaat geen 

regel die bepaalt welke niet-telbare woorden wel, en welke geen 

verkleinvorm hebben. Het woord ‘melkje’ bestaat in Nederland 

bijvoorbeeld niet en ook bijvoorbeeld ‘zandje’ of ‘goudje’ worden eigenlijk 

niet gebruikt.  

3.2  Nieuwe, specifieke betekenis 

Soms heeft de verkleinvorm een andere betekenis dan de basisvorm. 

Vaak is deze betekenis specifieker dan de basisvorm. Je gebruikt veel van 

deze verkleinvormen vooral in informeel Nederlands.  
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4. De verkleinvorm zonder basisvorm 

Sommige woorden komen alleen in de verkleinvorm voor. Deze woorden 

hebben geen basisvorm zonder -je. Het zijn vaak samenstellingen. 

Samenstellingen bestaan uit twee woorden. Als de samenstelling 

(bijvoorbeeld ‘nachtkastje’) verwijst naar iets wat kleiner is dan de 

basisvorm van het tweede woord (‘kast’), gebruik je meestal de 

verkleinvorm.  

 

Een waxinelichtje 

De thee blijft warm op een houder met een waxinelichtje erin. 

De zeep ligt in het zeepbakje. 

Ze stonden in het bushokje op de bus te wachten. 

Zij houdt erg van worstenbroodjes. (zie ook paragraaf 3.1) 

In elk emailadres zit een apenstaartje. 

In je bloed zitten bloedplaatjes en ook witte en rode 

bloedlichaampjes. 

Kun je ziek worden als je asbestdeeltjes inademt? 

Alle vingers hebben drie kootjes, behalve de duim. 
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Een benzinelampje 

 

4.1  In de keuken 

Veel woorden voor eten en drinken gebruik je in de verkleinvorm. Ze 

hebben vaak geen basisvorm zonder -je. Het woord flensje, een dunne 

pannenkoek, heeft bijvoorbeeld geen basisvorm ‘flens’ (het woord ‘flens’ 

bestaat wel en betekent ‘metalen rand’). In zoete maaltijden kun je een 

vanillestokje gebruiken, maar geen ‘vanillestok’. Een bouillonblokje 

gebruik je om snel bouillon te maken maar er bestaat geen ‘bouillonblok’.  

Een wentelteefje is een snee brood, gebakken in melk met ei. 

Op tafel stond een schaaltje met paaseitjes. (= chocolade-eitjes) 

Kook de appels en voeg een kaneelstokje toe. (let op: een 

‘kaneelstok’ is een vorm van snoep) 

In sommige Aziatische landen eten mensen met stokjes.  

Op de ontbijttafel stonden vijf eierdopjes. 

Hij houdt van pizza met kappertjes. 

Wil je mij het zoutvaatje aangeven? 

Als er een kind geboren wordt, eet je vaak beschuit met muisjes. 

(= gesuikerde anijszaadjes; ‘gestampte muisjes’ zijn tot poeder 

gemalen gesuikerde anijszaadjes) 

Veel kinderen houden niet van spruitjes. 

Het paard eet graag suikerklontjes. 
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