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Van tennisarm naar iPod-duim

Het woordenboek als begin en einde van woordvorming

Ariane van Santen (Universiteit Leiden)

[423] 

Inleiding

Lexicologen houden zich bezig m et de woordenschat, de betekenis van woorden, hun onderlinge

relaties en de manier waarop kennis over die woorden in woordenboeken gepresenteerd kan worden.

Nu zijn veel van die woorden geleed – Booij & Van Santen (1998: 9) noemen voor het Nederlands zelfs

een verhouding van een (ongeleed) op twaalf (geleed). Geen wonder dus, dat lexicologie en

morfologie een relatie met elkaar hebben, een relatie die op persoonlijk vlak ook bestaat tussen Piet

van Sterkenburg en m ij, vooral in onze jarenlange samenwerking in het door hem geïntroduceerde,

destijds landelijk unieke bijvakprogramma Lexicologie. 

Een nauwe band dus, maar ook een verschil: m orfologie gaat over de systematische relatie

tussen vorm en betekenis van categorieën gelede woorden, en niet over hun individuele, lexicale

eigenschappen, dat is het terrein van de lexicograaf. Zonder die terreinverdeling tussen morfologie en

lexicografie te willen bestrijden, wil ik in deze bijdrage juist het gemeenschappelijke benadrukken: de

afzonderlijke woorden, waarmee de lexicograaf zich bezighoudt, zijn ook voor de morfologie van groot

belang doordat ze – op verschillende manier – aanknopingspunt kunnen zijn voor nieuwvormingen, die

vervolgens in het woordenboek een plaats krijgen. Ik kies met andere woorden voor een consequent

analogische benadering van woordvorming. Mogelijk weinig verrassend, maar m ijn bedoeling is ook

slechts die keuze nog eens toe te lichten met nieuwe voorbeelden, en dat met name met enkele

samenstellingen. 

[424]

Analogie of regel? Paradigmatische en syntagmatische samenstellingen? 

Volgens Schultinks definitie is productiviteit in de morfologie altijd gebaseerd op het herkennen van
een bepaalde systematiek, een patroon in de bestaande gelede woorden:

de voor de taalgebruiker bestaande mogelijkheid door middel van het morfologisch

procédé dat aan de vorm-betekeniscorrespondentie van sommige hun bekende woorden

ten grondslag ligt, onopzettelijk een in principe niet telbaar aantal nieuwe formaties te

vormen. (Schultink 1961: 113) 

Uitbreiding van de woordenschat vindt in deze opvatting plaats door uitbreiding van een bepaalde

vorm-betekenissystematiek die zich voordoet in bestaande gelede woorden over nieuwe woorden.

Nieuwe woorden maakt een taalgebruiker naar analogie van bestaande gelede woorden,

paradigmatisch. De notie woordvormingsregel is van na zijn tijd: Aronoff (1976) wijdt een fors

hoofdstuk aan ‘word formation rules’ en in tal van publicaties na hem vinden we de opvatting terug dat

woordvorming verloopt via regels, dat de vorming van een nieuw woord op syntagm atische wijze plaats

vindt door volgens een regel een woord met een affix (afleiding), of twee woorden (samenstelling) te

combineren, bij elkaar op te tellen.

In de lijn van Schultink (1962) heeft in Nederland Hüning (1999) gekozen voor een consequent

paradigmatische visie, terwijl Van Marle (o.a. 1985) een soort compromis zoekt: paradigmatische

woordvorm ing bestaat wel, maar is als het ware de uitzondering op de (syntagmatische) regel. Ook

Meesters (2004: 12) hangt deze ‘bidimensionele visie’ aan: ‘als de syntagmatische verklaring

voldoende is, dan is die te verkiezen, omdat ze de morfologische feiten het eenvoudigst kan

beschrijven. Pas als dat niet voldoende is, kunnen paradigmatische verklaringen worden ingeroepen’.

Dat leidt ertoe, dat hij naast ‘gewone’ (= syntagmatische) samenstellingen paradigmatische

samenstellingen onderscheidt. Maar waar trek je de grens? 

De syntagmatische benadering, daar is vrijwel iedereen het over eens, biedt geen oplossing

voor een woord als oudkomer. Gegeven het eerdere bestaan van nieuwkomer, de gespecialiseerde,

eufemistische betekenis van dit woord – niet: ‘nieuw aangekomene’, maar ‘(niet westerse) allochtoon’,

en de betekenis die oudkomer heeft (‘allochtoon die al langere tijd hier woont’), moet het woord

nieuwkomer bij de vorm ing een rol hebben gespeeld. We verantwoorden dit dan door aan te nemen

dat de taalgebruiker nieuw in nieuwkomer heeft vervangen door oud, oftewel: oudkomer is niet via een

syntagmatische regel gevormd, maar paradigmatisch, via analogie naar nieuwkomer.



Trefwoord, tijdschrift voor lexicografie. Jaargang 2009. http://www.fryske-akademy.nl/trefwoord

Bij oudkomer is er een duidelijk modelwoord, en er treedt vervanging van [425] één van de

componenten op. Maar Meesters (2004: 56) rekent tot de paradigmatische samenstellingen alle

‘categorieën van samenstellingen waarbij één van de componenten een paradigma constitueert’.

D.w.z. ook samenstellingen m et affixoïden – links of rechts een woord dat in die betekenis niet

zelfstandig voorkomt, zoals mammoet in mammoettanker en mammoetschool, of neef in geilneef en

regelneef. En bovendien samenstellingen waarin er een constante betekenisrelatie is tussen de delen,

zoals marathonzitting, -concert, -debat etc.  Als een terugkerende semantische verhouding tussen de1

delen al kan duiden op een paradigm atische relatie, wordt voor m ij de afgrenzing van zogenaamde

paradigmatische samenstellingen tegenover ‘gewone’ (= syntagmatische) samenstellingen wel erg

moeilijk. We zijn dan niet ver verwijderd van Moerdijk (1987: 211) die het hele ‘samenstellingsproces’

opvat als paradigmatisch, omdat het bij de vorm ing van een samenstelling ‘niet primair gaat om de

relatie tussen de leden van een samenstelling, maar om de relatie tussen samenstelling en basiswoord

als lexicaal item op zich’.

Wat we nu zien, is dat in toenemende m ate paradigmatische woordvorming ‘gewoner’ wordt

gevonden, en zeker niet een scherp af te grenzen uitzondering. Ook Meesters (2004: 52) stelt dat de

‘paradigmatische band’, de mate waarin bestaande samenstellingen bij de vorming van nieuwe een rol

spelen, gradueel is. Analogie naar één modelwoord aan het ene uiterste van het continuüm, regels aan

het andere. Deze benadering vinden we ook bij Booij (2002: 3). In zijn formulering zijn de

paradigmatische en de syntagmatische dimensie nauw m et elkaar verweven: het uitgangspunt is

paradigm atische woordvergelijking (van woordparen, zoals bijvoorbeeld denk – denker, zoek –

zoeker), maar op basis van die vergelijking zouden we volgens hem kunnen concluderen tot een

syntagmatisch woordvormingsprocédé (hier toevoeging van een affix -er aan een werkwoord).

De grens tussen paradigmatisch, analogisch gevormde woorden en syntagmatische,

regelgevormde woorden is dus niet te bepalen. Maar de opvatting blijft dat een analogische

vergelijking, en enkele analogisch gevormde woorden startpunt kunnen zijn voor nieuwvorming

volgens regels. ‘Standaard morfologische regels proberen paradigmatische verbanden samen te vatten

en te abstraheren tot syntagmatische relaties’, aldus Baayen (2006: 20), maar hij stelt juist voor deze

benadering eens helem aal om te keren. ‘In plaats van regels te benaderen vanuit de syntagmatiek,

benaderen we ze nu vanuit de paradigmatiek, en vatten ze op als on-line generalisaties over de in het

geheugen beschikbare voorbeelden’.
Als ik het goed zie is dit standpunt geheel in lijn met Bybee, die de tweedeling tussen

regelmatig en onregelmatig, tussen regels en schema’s verwerpt. Regels zijn volgens haar in feite zeer

krachtige en algem ene schema’s (Bybee [426] 1991: 86), het gaat om generalisaties die voortvloeien

uit de bestaande gelede woorden, uit representaties (Bybee 1988: 140). Taalgebruikers vormen

nieuwe gelede woorden ‘by accessing similar forms in the lexicon and producing new forms that follow

the existing pattern’, en de regels die in andere opvattingen worden aangenomen, zijn in haar visie

‘part of the representations’.

De zogenaamde Constructie Grammatica trekt deze lijn – niet regels maar schema’s

generaliseren over opgeslagen eenheden – door naar grotere gehelen. Volgens Verhagen (2003: 328)

bestaat ‘een flink deel’ van de grammaticale kennis ‘uit betrekkelijk concrete patronen, veelal

verbonden aan specifieke woorden of kleine groepjes van woorden’. Booij bepleit in diverse publicaties

een behandeling in termen van constructies ook voor de morfologie (o.a. Booij 2002b, 2005a en Booij

in deze bundel). Gelede woorden worden individueel gespecificeerd in het lexicon in de mate waarin ze

ingeburgerd, geconventionaliseerd zijn, als instanties van de constructieschema’s, die ook in het

lexicon staan. Daarmee is – naar m ijn interpretatie – niet alleen het onderscheid tussen analogie en

regel komen te vervallen, maar ook het verschil tussen individuele eenheden, en de systematiek: alles

opgeslagen in het lexicon, maar in wisselende graden van abstractie.  Waarom deze duidelijke2

voorkeur voor een analogie?

Betekenis

Een belangrijk verschil tussen woordvorming m et behulp van regels of door analogie, is dat bij analogie

de betekenis centraler staat: een nieuw woord wordt gevormd naar het voorbeeld van al bestaande

woorden, en daarvan wordt ook de betekenis van het nieuwe woord afgeleid; die wordt niet ‘berekend’

als een functie van de betekenis van de samenstellende delen. In de betekenis van veel gelede

woorden ziet Rainer (2003: 207) dan ook een duidelijke ondersteuning voor een analogische

benadering.

Bij veel woordvormingsprocédés zien we dat de verschillende woorden die daarmee in de loop

der tijd gevormd zijn, semantisch een moeilijk als homogeen, semantisch één te typeren groep

vormen. Een bekend voorbeeld zijn de Nederlandse afleidingen op -ing, met onder andere de volgende

betekenissen: ‘plaats’ (stalling), ‘object’ (storting), ‘m iddel’ (voeding), ‘instrument’ (koppeling), ‘resultaat’
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(tekening), ‘collectieve agens’ (regering). Wat is hun gem eenschappelijke betekenis, de categoriale

waarde? Er is duidelijk geen een-op-een-verhouding tussen vorm en betekenis van woorden van -ing,

[427] maar evenmin chaos: de diverse betekenismogelijkheden zijn metonymisch gerelateerd. Moerdijk

(1990) laat overigens zien dat het daarbij gaat om de conceptuele categorie nomina actionis, en

bijgevolg treffen we een vergelijkbare polysemie aan bij andere deverbale nomina. Waar het nu om

gaat, is dat dergelijke processen van betekenisuitbreiding niet slechts individuele woorden betreffen,

maar dat enkele van die woorden startpunt kunnen zijn (geweest) voor woordvorming die niet eerst

verloopt via het hoofdprocédé, bijvoorbeeld de vorming van nom ina actionis. Eenmaal gevormde

woorden, die in een metonymische betekenis gelexicaliseerd zijn, kunnen het voorbeeld vormen voor

‘rechtstreekse’ nieuwvormingen. Op basis van de categorie van nomina actionis op -ing zijn nieuwe

subschema’s of procédés ontstaan: een radiale categorie.

Rainer (2003: 198) spreekt in zo’n geval van semantische fragmentatie, de opsplitsing van een

semantisch homogeen woordvormingsprocédé in een reeks van verschillende procédés. Hüning

(2004: 551) lijkt een dergelijke ‘op analogie gebaseerde fragmentatie-gedachte [...] van toepassing op

veel morfologische procédés’. Binnen een morfologische categorie bestaan er allerlei volgens hem

‘semantische nissen’, dat zijn ‘woorden die syntactisch-semantisch om de een of andere reden dicht bij

elkaar staan, nauwe paradigmatische verbanden onderhouden’ (Hüning 2004: 552). Kortom:

woordvorming is vooral een semantisch proces, wat precies in een analogische benadering kan

worden verantwoord. De semantische nis ziet Hüning (2004: 554-555) als een basisniveau, ‘waarop

taalgebruikers morfologisch-semantische categorieën onderscheiden binnen hun woordenschat’ […].

Ze vormen een nieuw woord niet door het toepassen van een abstracte woordvormingsregel, maar,

paradigmatisch, door m iddel van analogie op basis van deze groepen’.

Rainer en Hüning illustreren een en ander aan afleidingen, maar bij categorieën met een open

semantiek als samenstellingen en conversiewerkwoorden komt semantische fragmentatie evenzeer

voor. Conversiewerkwoorden kunnen sterk semantisch gespecialiseerd zijn, zoals bijvoorbeeld

montignaccen ‘een dieet volgen zoals bedacht door Montignac om af te slanken’. Zeker heeft dit

werkwoord model gestaan voor het onlangs gesignaleerde Sonja Bakkeren, in het volgende citaat:

Sonja Bakker is een begrip in dieetland. Fanatieke lijners vertellen dat zij aan het Sonja

Bakkeren zijn en dan weet iedereen wat er bedoeld wordt. Haar dieetmethode is
onderwerp van gesprek op verjaardagen en succesverhalen overtroeven elkaar. Privé,

31/10/2006.

1 2 2Juist bij de vage categoriale waarde – van een N N  samenstelling is de betekenis ‘een soort N ’ –

kunnen allerlei subgroepen ontstaan met een eigen productiviteit. Bij bepalende samenstellingen m et

hun zeer ruime, open ‘soort’ betekenis zijn semantische nissen geen uitzondering, maar heel [428]

gewoon. Betekenis komt niet compositioneel tot stand, maar wordt afgeleid van voorbeeldwoorden. Er

ontstaan semantisch samenhangende groepjes, die weer uitgangspunt kunnen vormen voor nieuwe

vormingen. 

Booij (2005b: 9) geeft als voorbeeld de sam enstellingen die beginnen met het woord hoofd,

zoals hoofdonderwijzer en hoofdingang, waarin hoofd de specifieke betekenis ‘voornaamste’ heeft. Hij

noemt dat een subpatroon, ‘dat we vinden in woorden zoals hoofdlijn, hoofdzaak, hoofdgerecht,

hoofdredacteur, hoofdkantoor, hoofdvak, hoofdindex, hoofdvraag en hoofdgedachte’. Er zijn ook tal

van gevallen waarbij het rechterlid of de kern aan betekenisverandering onderhevig is – denk aan boer

dat naast de agrariërbetekenis (veeboer) als tweede lid in samenstellingen ook voorkomt in de

betekenis ‘handelaar’ (sigarenboer) of aan bank in samenstellingen als vacaturebank en bloedbank

met de betekenis ‘opslagplaats’. Bij Meesters zijn dit weer voorbeelden van paradigmatische

samenstellingen met affixoïden.

Een ander voorbeeld vorm en de versterkende bijvoeglijke naamwoorden, die ontstaan zijn als

vergelijkingen: bloedrood  ‘zo rood als bloed’, doodstil ‘zo stil dat het lijkt dat het ding of wezen dood is’.

Volgens Van der Sijs (2001: 537-545) zou bij oudere woorden van dit type sprake zijn van een

ontwikkeling, van letterlijk naar figuurlijk gebruik, terwijl dergelijke adjectieven van na 1960 ‘wel eens

direct hun leven als versterkingen kunnen zijn begonnen’ (544-545). Een interessante hypothese: een

semantische verandering die leidt tot het ontstaan van een gedeeltelijk nieuw benoemingsprocédé. Ter

ondersteuning geeft ze gedateerde voorbeelden waarbij het eerste deel alleen in een enkele, vaste

combinatie met een tweede deel voorkomt, en waar dus geen sprake is van een betekenisontwikkeling

van dat betreffende woord, zoals: bloedrood (1504) – bloedheet (1949) – bloedmooi (1989). Bloedheet

betekent alleen ‘zeer heet’ en bloedmooi alleen ‘heel mooi’. Adjectieven als poepduur (1991) en

poepielink (1991) zijn evenmin hun carrière begonnen als een vergelijking. Ook Meesters (2004: 50)

noemt dit soort voorbeelden: een eventueel ‘startwoord’ staat niet m eer model, ‘door reeksvorming is
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een regel ontstaan voor de combinatie van het versterkende woord met nieuwe rechtercomponenten’.

Maar waarom ‘regel’? Ik spreek liever in termen van semantische fragmentatie: een nieuwe

semantisch homogene groep woorden die analogisch uitgebreid kan worden.

Interessant zijn ook de voorbeelden als retestrak (1991) en stronteigenwijs (1961) die Van der

Sijs (2001: 541) noemt. Deze hebben zelf geen betekenisontwikkeling doorgemaakt, er zijn geen

voorbeelden met rete- of stront- in een vergelijkende functie. Maar volgens haar zouden taboewoorden

deze versterkende functie ontwikkeld kunnen hebben naar het voorbeeld van pisnijdig (1914), dat

letterlijk betekende ‘zo kwaad dat men zich bepist’. Het zou dus niet alleen gaan om  de overgang van

vergelijking naar versterking in een reeks met één bepaald woorddeel, ook een ander woord uit

eenzelfde veld kan naar analogie een versterkende functie krijgen: strontlazarus, strontnat, [429]

strontvervelend, strontzat, strontziek; retecool, retedruk, retefraai, retegoed, retepopulair.

Hieronder wil ik enkele andere voorbeelden bespreken waarbij niet simpelweg een van de

delen van een samenstelling wordt vervangen. Het betreft hier evidente gevallen van analogie naar

een modelwoord of ‘leader word’ (Rainer 2003: 207).

Armen, duimen en andere blessures

Zoals we weten, kun je bij Piets favoriete sporten tennis en voetbal een tennisarm en een voetbalknie

oplopen. Heel vervelend, maar voor taalkundigen zijn het interessante woorden: model voor leden van

een semantische nis, die recent verrijkt is met vrij wat nieuwvormingen. Hoewel het zeker voor een

deel zogenaamde leenvertalingen zijn, waarbij zowel de vorm als de betekenis geleend zijn, denk ik

toch dat ze binnen de Nederlandse morfologie verantwoord kunnen en moeten worden. Er is immers

sprake van een zekere internationalisering van de woordenschat, en de samenstellende woorden

bestaan in het Nederlands.

Tennisarm en voetbalknie zijn bepalende samenstellingen, maar het gaat niet om ‘gewone’

armen of knieën, maar om ledenm aten waar iets m is mee is. Het WNT (VII , 4620) geeft als2

omschrijving van voetbalknie ‘bij leeken: elk letsel aan de knie, waardoor men bij het spelen

belem m erd wordt; bij geneeskundigen in ’t bijzonder: afgescheurde meniscus’. Onder tennis vinden we

(XVI, 1514) tennisarm ‘die door een verkeerde wijze van slaan een kneuzing bij het ellebooggewricht

heeft gekregen’.

Arm en knie hebben in deze samenstellingen behalve de betekenis ‘lichaamsdeel’ ook de
betekenis ‘letsel, blessure aan het betreffende lichaamsdeel’. In het linkerlid wordt de activiteit

uitgedrukt die verantwoordelijk is voor het ontstane leed, maar ook zonder dat je ooit getennist of

gevoetbald hebt, kun je een tennisarm of een voetbalknie hebben. Zie het volgende citaat:

Huisartsen worden vaak geconfronteerd met tennisarmen, uiteraard bij tennissers en

badmintonners, maar ook bij mensen die te veel hebben geoberd met het dienblad

omhoog, of die iets te veel in de tuin hebben geschoffeld. de Volkskrant 07/09/2002.

Een gescheurde meniscus wordt wel vaak veroorzaakt door een verdraaide knie tijdens het voetballen,

maar dat kan ook bij ander sporten, en het kan zelfs zonder dat je je knie draait. Bij een tennisarm gaat

het om scheurtjes in de pezen aan de elleboog (vandaar ook: tenniselleboog), door bepaalde

armspieren verkeerd – te intensief, te herhaaldelijk – te gebruiken. Bijvoorbeeld bij het tennissen, maar

het kan ook bij een andere handeling zijn.

[430] In aansluiting bij tennisarm zijn nu andere samenstellingen ontstaan, waarin -arm de

betekenis ‘specifiek letsel aan de arm ’ heeft, zoals muisarm, dat vanaf Van Dale 13 (1999) is

opgenomen met de betekenis ‘(spier)aandoening in de arm als gevolg van het gebruik van een

computermuis’, maar het is al gesignaleerd in 1994.  Bij deze uitbreiding kunnen op de achtergrond3

nog andere woorden model gestaan hebben, zoals kelnersarm en vioolarm, maar ook pianohand,

boksersneus en huisvrouwenknie. Ook oudere woorden als winterhanden, wintervoeten en

wintertenen, die eveneens behoren tot de semantische klasse van aandoeningen, zullen mogelijk een

rol gespeeld hebben, ook al impliceert het linkerlid hierin niet een activiteit.

Van belang is verder, dat het in tennisarm niet per se om het werkwoord tennissen gaat. Voor

tennisarm laat het WNT (XVI, 1514) uitdrukkelijk open dat het ook een zelfstandig naamwoord kan zijn.

Het conversiewerkwoord muizen is in de betekenis ‘de computermuis gebruiken’ wel recenter dan muis

in de betekenis ‘computermuis’, maar ook nu geldt, dat het in muisarm zowel een werkwoord als een

zelfstandig naamwoord kan zijn.4

Inmiddels zijn de kwalen uitgebreid tot moparm (een mop is een soort zwabber) en pinarm:
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Dat zich steeds meer lichamelijk klachten in de vorm van moparmen bij personeel van

schoonm aakbedrijven manifesteren, is een logisch gevolg van de morele frustratie

waarmee het personeel te maken krijgt. Algemeen Dagblad 18/07/2000.

pinarm

Kassabediendes van benzinestations van BP hebben last van pijn in hun arm doordat zij

steeds de betaalkaart van pinnende klanten door de gleuf moesten trekken. de Volkskrant

03/07/2000. Geciteerd in Ton den Boon, Taal van het jaar nul. Kroniek van het Nederlands

in 2000. 

Muisarm lijkt de functie van model overgenomen te hebben van tennisarm. Volgens Meesters (2004:

53) geeft bij meerdere mogelijke m odelwoorden de frequentie de doorslag, en bij controle van de

frequenties in Google blijkt muisarm ongeveer drie keer zo veel voor te komen als tennisarm. Maar de

voorbeeldfunctie blijkt ook uit concrete gevallen van taalgebruik, zoals in het volgende citaat: [431]

Als varianten op de muisarm werden een pinarm (bij caissières van benzinestations), een

moparm en een wringpols (bij schoonmakers) geconstateerd. (ARBO Magazine november

2000). Trendrapport 2000 Arbeid en gezondheid in Nederland, Trends &

Wetenswaardigheden, p. 8 

<www.arbo.nl/content/network/gbw/docs/trendrapport2000.pdf, p. 8>

De woordsoort van het linkerlid staat ook nu niet vast: pinnen en wringen zijn werkwoorden, maar muis

en mop zowel zelfstandige naamwoorden als werkwoorden. Er heeft zich dus een patroontje, een

schema gevormd, voor samenstellingen met -arm in de betekenis ‘specifieke aandoening aan arm ’. Ze

zijn nog wel instanties van het schema voor Nederlandse bepalende samenstellingen, maar dit

duidelijk semantische patroon is als een soort tussenniveau een eigen leven gaan leiden.

Het bijzondere is nu, dat het patroon zich niet beperkt tot sam enstellingen op -arm. Hierboven

zagen we al de uitbreiding naar een ander lichaamsdeel, de pols: wringpols. Ook dan blijft muisarm het

modelwoord, dat bij de introductie van een nieuw woord van hetzelfde semantisch type wordt

genoemd:

Na de muisarm is er nu ook het telefoonoor. Britse vakbonden zeggen honderden

schadeclaims in te dienen voor werknemers van callcenters die lijden aan

gehooraandoeningen, de zogenoemde acoustic shock. de Volkskrant 13/02/2001.

Maar er zijn ook nogal wat ‘duimen’ waarbij een rol voor muisarm is weggelegd, die op hun beurt weer

aanknopingspunt kunnen zijn voor nieuwvormingen van dit type:

Nog maar amper gewend aan de oprukkende muisarm, ook wel RSI genoem d, blijkt zich

iemand bij haar arts te hebben gemeld met een nintendoduim. Deze chronische

spierverkram ping ontstaat op haast dezelfde wijze als de muisarm, namelijk door het

langdurig uitvoeren van steeds dezelfde bewegingen. De Telegraaf, 19/11/1998.

Na de muisarm en de sms-duim hebben we na lang wachten eindelijk ook de iPod-duim.

Het schijnt dat de ronddraaiende beweging slecht is voor het gewricht in de duim.

<www.buikpluis.nl/archive/2005-11-13/ipodduim>. Google 09/06/2006

Nederland – Letland, dat was een mooi voetbalavondje, wel een zapduim  aan5

overgehouden en een houten kop. <www.higherlevel.nl/forum>. Google 05/10/2006

[432] Maar niet alleen muisarm, ook tennisarm of tenniselleboog functioneren als aanknopingspunt:

Het is al behoorlijk lang bekend dat je een muisarm kan krijgen van veel com puteren, dat

je een tenniselleboog kan krijgen van veel tennissen, m aar nu is er ook ontdekt dat je van

veel met je iPod bezig zijn een iPodduim kan krijgen. <www.techzine.nl/nieuws/8263>

10/06/2006.

Hier en in de volgende citaten zien we dat de nieuwe samenstelling expliciet wordt voorgesteld in de

context van het modelwoord:
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 Volgens Meesters (2004: 44-5) komt het terugkerend woord, hier marathon, voor in een betekenis die het ook los

heeft; criterium is daarbij of het los in de betekenis ‘van lange duur’ in woordenboeken voorkomt, en dat zou het

geval zijn.
2

 In de woorden van Verhagen (2005: 210): ‘Er is geen kwalitatief verschil tussen woorden, idiomen en grammaticale

(morfologische en syntactische) regels’.
3

 Dat bij mijn weten voetbalknie geen model is geweest voor nieuwvormingen heeft mogelijk te maken met de

betekenis: een zeer specifieke blessure aan de meniscus, terwijl het bij een tennisarm wat vager is: te grote

spierbelasting, die ook op andere plaatsen dan de elleboog kan zitten.
4

 Zie over de woordsoort van het linkerlid in samenstellingen ook Beijk & Westgeest (1998).
5

 Het woord zapduim  kwam ik ook tegen in een andere, positieve, betekenis: ‘een duim die vaardig is in het zappen’,

zoals in: ‘Negenennegentig procent van het televisieaanbod is niet aan mij besteed. Ik heb dan ook een zeer

geoefende zapduim .’ <www.henkwestbroek.com/artikelen/andriesknevel.htm>
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