Azijnpissers
Wat mij bezielt om mijn hersenen over dit woord te laten spinselen? Wie
gaat er nu over vieze woorden spinselen? Dat doe je toch niet! Dat doe je
inderdaad niet, maar het is ook geen vies woord. Het komt ook n.l. voor
in de woordenlijst van het genootschap Onze Taal en dat is een club van
zeer gestudeerde mensen waarvan gedacht wordt dat die alles weten over
de Nederlandse taal en dat waarschijnlijk zelf ook denken. Het zijn ook
de uitvinders van het ‘Groot dictee der Nederlandse taal’.
Het woord Azijnpissers viel nogal eens tijdens de gesprekken van Mart Smeets in de
Avondetappe, waarin hij op quasi geleerde toon ‘diepgaande’ gesprekken voerde met mensen
waarvan hij dacht dat het interessante gasten zouden kunnen zijn. En als dan het gesprek over
Bradley Wiggins ging, de gedachte winnaar van de Tour 2012, waren er altijd wel
Nederlanders, die dan opmerkten dat Alberto Contador er dit jaar niet bij was en Wiggins
daarom vrij spel had. En vooral buitenlandse tourjournalisten en - volgers noemden dergelijke
lieden dan Azijnpissers.
Ik wilde wel eens weten of dat een in Nederland ingeburgerd en erkend woord is en dus sloeg
ik aan de Google. En jawel, de azijnpissers zijn officieel erkend en hebben zelfs synoniemen
als muggenzifters en mierenneukers, Piet Lutten en zoekers van spijkers op laag water. De
azijnman werd ook nog een chagrijn en zuurpruim genoemd, de mierenman kreeg ook nog de
naam kommaneuker en de muggenzifter was een haarklover, chicaneur of vitter. En wat doen
die lieden allemaal volgens de googelaar? Zij geven onnodig en vervelend commentaar over
kleinigheden, vitten op kleine foutjes, zeuren over onbelangrijke kleinigheden, maken
gezochte aanmerkingen over kleinigheden of zoeken uitvluchten door pietluttigheden op te
voeren.
Ik was hem bijna vergeten: Piet Lut, terwijl zijn naam toch vaak
genoemd wordt en zeker als het over een dienaar of dienares der wet en
overheid gaat, de ambtenaar (m/v). Als die zijn of haar werk doet zoals
dat van hem of haar wordt verwacht, wordt hij of zij als snel voor Piet
Lut uitgemaakt. En neem het van mij aan, dat vinden ze echt niet leuk.
Maar wie of wat is Piet Lut nu eigenlijk? Ik dus weer aan de googel en
ik kwam de volgende betekenissen tegen:
1. Bekrompen mens, 2. Haarklover, 3. Iemand die overdreven streng in de leer is,
4. Kleingeestig mens, 5. Krent, 6. Keutelaar, 7. Krentenweger, 8. Kleingeestig persoon,
9. Kleinzielig persoon, 10. Muggenzifter.
En dan heb ik bijna de heer Dorknoper vergeten. De belichaming van de echt pietluttige
ambtenaar, die werkelijk op iedere komma let en of er in het verzoek aan de burgemeester of
de wethouder geen onjuistheden zitten en die aanvragers van vergunningen bij de gemeente
met het grootste gemak op de kast jaagt als hij op grond van zijn bevindingen het advies
uitbrengt om een bepaalde vergunning niet te verlenen.
De Azijnpisser heeft dus heel wat familie en ik denk dat ik als ik nog eens verder ga neuzen
nog heel wat verwanten van hem of haar tegenkom. Ik weet in ieder geval wel dat ‘Manneke
Pis’ uit Brussel geen familie van hem is, hoewel dat ook een enorme z….. is en dat ook de
pissebed niet tot dit geslacht behoort, want die kruipt over de grond en bezorgt velen van ons
koude rillingen als hij of zij toevallig zijn of haar weg in ons huis heeft gevonden.
Genoeg over alle pietluttigheden, muggenzifterij en krentenwegerij. Laten we daarover niet
bekrompen doen, het haar niet kloven en anderen niet chicaneren. Er wordt immers al genoeg
gevit en gezift, gekeuteld en dorgeknoopt. Ik hoop dat ze van u en van u en van ons en van
mij nooit kunnen zeggen dat we krenten hebben gewogen, Piet Lut zijn tegengekomen of de
komma’s onjuist hebben behandeld.

En dacht u nu werkelijk dat dit de 100ste Hersenspinsel was? Mis dus, want
Hermandad schreef ooit nummer 83A over de pensioenen en zo. En dus was
nummer 99 nummer 100.
Augustinus

