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Dat is ook veel beter
verklaarbaar als volks-
et5rmologisch ver-
schijnsel: een wat on-
begrijpelijk woorddeel
(pur) wordt vervangen
door iets wat beteke-
nisvoller lükt (PieÐ.

Het idee dat putlut de

oudste vorm is, wordt
ondersteund door het
feit dat het Fries uit-
sluitend de vorm puf-
Iuttig heeft.

De andere woordenboeken slui-
ten zich bij De Vries en De Tolle-
naere aan, en menen met hen dat
het woorddeel lut'klein' betekent.
Maar eigenlijk bestaat er helemaal
niet zoiets als lut. Het woord voor
'kleiri is luttel, lutter, Iuttig of luttik
met klinkervariaties, maar niet Zut.

Het enige ¿ut met de betekenis
'kleinl vinden we in het Saksisch.
Verder bestaat er alleen een weinig
voorkomend zelfstandig naam-
woord lut dat 'kleinigheid' bete-
kent. En als een van deze vormen
al achter het woord Piet zou zijn
geplakt, dan zou de betekenis iets
als 'Piet klein' zijn - iets wat hele-
maal niet aansluit bij de heden-
daagse betekenis. Een pietlut is

zelf niet klein, maar maakt zich
druk om kleine dingen.

Elementaire etymologie
Het hele verhaal lijkt me een staal-
tje van elementaire etymologie: je
moet kijken naar de oudste vorm
(putlut en nietpietluf), naar een
geloofwaardige betekenisontwik-
keling (van putluf 'kleine onbe-
langrijke landen via putluttíg' zich
bezighoudend met kleine onbe-
langrijke zaken'weer naar putlut
'iemand die zich daarmee bezig-
houdt'), en een aannemelijke ver-
klaring voor klankveranderingen
zoeken (de volksetymologische
verandering van put naar Piet in
plaats van "rijmvorming", en de
behoefte aan klinkervariatie). Als
je dat doet, hoefje echt geen piet-
lut te zijn om vast te stellen dat
het woord vrijwel zeker uit het bij-
belcitaat is afgeleid, zoals zo veel
woorden in het Nederlands uit de

bijbel komen. Toch is het woord
uniek: een hele bijbelpassage
wordt in één woord samengevat -
typischHollands-protestants. O

(odvertentie)

Irssi

Jan Stroop

oals ook in het artikel m'n enz'n in hun volle vorm uit te willen uitspreken van elke letter van

hiervoor duidelijk spreken, dus als jq, mij, wij, enzo- het gedrukte woord, maar het is te-

wordt, is een belangrijk voort. Alleen zeggen die Polderne- genwoordig ook heel algemeen in
kenmerk van het Polder- derlandssprekenden dan natuurlijk spontane spraak. Met het bezittelijk

nederlands de opvallende veran- [aai], [maai], [waai], [zaai], en- voornaamwoord je gebeurt iets der-

dering van de ei-klank: die wordt zovoort. gelijks: je eigenbankrekening wordt
steeds vaker uitgesproken als Ik citeer uit bandopnames van jouw eigenbankrekening.

[aai]. Er doet zich in het taalge- de radio die ik erop heb afgeluis- Dachten we dat spellinguitspraak
bruik een verschuiving voor waar- terd; links het citaat, rechts wat eindelijk de wereld uit was, komt
door die ei-verandering nog meer het in het ABN altijd geweest is. die in verhevigde mate weer terug.

Dat wordt nog weer in de hand ge-

Poldernederlands ABN werkt doordat gereduceerde vormen
zelden meer als zodanig geschreven

Ik heb 't boek hier voor maai liggen. - Ik heb't boek hier voor me liggen. worden. Schrijfwijzen als't regent,

Denk jaai dat zaai een oppepper is? - Denk je dat ze een oppepper is? m'n fiets, komt-ie ook? , 'k zal wel

Wat maai stoort in dat verhaal (...) - Wat me stoort in dat verhaal (...) zien, 't kabinet, die in de tweede

Wat zeg jaai? - Wat zeg je? helft van de negentiende eeuw ge-

dat waai hier dieren houden - dat we hier dieren houden bruikelijk werden (zie bijvoorbeeld
Komt haai nog? - Komt ie nog? Multatuli), zijn nu uit de mode.

Dankzaai OCenW zit jaai hier aaigelijk Dankzij OCenW zit je hier eigenlijk. Ik ga een onderzoekje doen naar

Daar staat zaain auto. - Daar staat z'n auto. de omvang, omstandigheden en
voorwaarden van dit proces van'ad-

op de voorgrond treedt. De spre- Het verschijnsel is niet van van- ductie' (het tegenovergestelde van

kers van het Poldernederlands daag of gisteren, maar de frequentie reductie). Observaties hieromtrent
hebben namelijk tegenwoordig hoe waarmee het voorkomt, neemt in zijn van harte welkom via de redac-

langer hoe meer de neiging de on- hoog tempo toe. Deze terugkeer van tie van Onze Taal, Raamweg ra,

beklemtoonde ('gereduceerde') de volle vorm is misschien begonnen zSg6 HL Den Haag, e-mail:
voornaamwoorden je, me, we, ze, als gevolg van spellinguitspraak, het redactie@onzetaal.nl. O

rüqi

Toch een bijbelse oorsprong?

Volgens de negentiende-eeuwse spreekwoordenboek-

maker P.J. Harrebomée komt het woord Pietlut uit de

bijbel. De hedendaagse naslagwerken laten geen

spaan heel van deze theorie. ls dat terecht?

Robert S.P. Beel<es - Universiteit Leiden

Een oudere theorie, van spreek-
woordenboekmaker P.J. Harre-
bomée, uit r87o, ziet de oorsprong
van het woord in de bijbeltekst Eze-

chiël 3o:5: "Ethiopië, Put, Lud, heel
de gemengde bevolking, Kub en de
zonen van het met hen verbonden
land zullen met hen door het
zwaard vallen."

Het Woordenb o ek der N ederland-
sche TaaJ (WNT) verdedigt die ety-
mologie nog als volgt: "De voorle-
zing van dit bijbelvers heeft iets
druks en gepreciseerds, en toch is
de inhoud voor den hoorder niet
veel zaaks, zoodat dit aanleiding
kan gegeven hebben tot de vorming
van het woord putluttig en de uit-
drukking putlut hebben." Sanders
sluit zich aan bij de moderne na-
slagwerken, maar laat voorzichtig-
heidshalve de mogelijkheid open
dat de oudere theorie de juiste is.

Rijmvorming
Waarom vinden de moderne ety-
mologen de bijbelse oorsprong
minder waarschijnlijk? Is het be-
staan van het woord putluttíg niet
een sterke aanwijzing voor een af-
leiding vanPut enLud? Het ety-
mologisch woordenboek van De

Vries en De Tollenaere GSgz)
houdt het erop dat putluttig een
v an pietlut afgeleide "rijmvorm" is :

piet veranderde in pur omdat het
rijmt op lur. Ik denk dat de moder-
ne etymologen hier de plank volle-
dig misslaan. Harrebomée en het
WNT hebben toch gelijk.

Die rijmvorming is een uiterst
twijfelachtige verklaring. Waarom
zou het Nederlands graag twee let-
tergrepen met een korte u-klank
hebben? Je hebt wel vormen als
gut gut en tut tut, maar dat zijn
woordherhalingen, geen "rijmvor-

mingen" uit woorden met twee
verschillende klinkers. Het lijkt er
eerder op dat het Nederlandsjuist
een voorkeur voor verschillende
klinkers heeft. In een woord als
pietepeuterig wordt eerder naar
klinkervariatie gestreefd dan naar
harmonie. Bij rijmvorming zou je
peutepeuterig of píetepieterig ver-
wachten.

Een tweede probleem bij die
rijmvorming is het volgende: als

het woord putlut (of putlutrig) is
ontstaan uit pietlut omdat het Ne-
derlands een voorkeur voor rijm
zou hebben, waarom is pietlut dan
niet vervangen doorpurlut? Het
tegendeel is gebeurd: tegenwoor-
dig bestaat alleen pietlut nog. Puf-
Iut enputluttig worden nog maar
zeer sporadisch aangetroffen. Dat
maakt eerder het omgekeerde
scenario waarschijnlijk: het oudere
putlut is vervangen door pietlut.

OPROEP: PIETEN EN PIETJES

Alhoewel pietlut dus hoogstwaarschijnlijk niet is afgeleid
van een zekere Pþt met toevoeging luf, bestaan er wel
heel veel Pieten met een eigenaardige achternaam.

Van professor Weijnen is de observatie dat de meeste
van deze namen een verkleinwoord toestaan. Zo heb je

P¡etje Bedroefd, Pietje de Dood, Pietie Dul, Pietje Ongeduld,

Pietje Pek, Pietje de voorste, Pietie-rut, Pietie'rul en Pietie-

kodul. Een Pietje Lutis echter nog nooit aangetroffen. Dat

zet het woord in een uitzonderingspositie (samen met
een naam als PietSnof). De naamafleiding wordt hier-
mee extra onwaarschijnlijk.

Kent u meer van die Pieten? En kunnen dat ook Pietjes

zijn? Stuur ze me toe via de redactie van Onze Taal:

redactie@onzetaal.nl; Raamweg ra, 2596 HL Den Haag.

Kouwe drukte
Putlutlijkt dus ouder
dan pietlut. Maar hoe
komen we dan uit bij
de bijbelse oorsprong?
Daarvoor moeten we
de betekenisontwikke-
ling nader bekijken.
Het woord píetlutheeft
twee betekenissen:'ie-

mand die zich met kleine dingen
bezighoudt', en'kouwe drukte',
zoals in'Wat heeft hij een pietlut
op zijn lijf'en'Maak maar zo'n
pietlut niet.' Die laatste betekenis
is interessant, om twee redenen:
ten eerste is ze verouderd, en ten
tweede ligt ze heel dicht bij het
bijbelcitaat ("Put, Lud, heel de ge-

mengde bevolking"), dat iets aan-
duidt als 'en heel dat zootje kleine
onbetekenende landen'. Het zou
kunnen dat het woord oorspronke-
lijk alleen die tweede betekenis
heeft gehad, waar dan weer het
woord putluttig van is afgeleid met
de betekenis'zich bezighoudend
met kleine onbelangrijke zaken'.
Van daaruit kan de eerste beteke-
nis van putluf weer zijn afgeleid
als 'iemand die zich bezighoudt
met kleine onbelangrijke zaken'.
Het feit dat in Vlaanderen alleen
putluttig bestaat en pur¿uf niet
(meer?), is een argument voor dit
scenario. (Ik dank deze observatie
aan professor Tops.)

Is de bijbelse oorsprong zo gek

nog niet, bij de modernere verkla-
ring kunnen ook nog eens grote
vraagtekens gezet worden. Zo be-
tekent lut wel 'sul' (zoals Van Dale
stelt), maar alleen in het woord
lut(te), met de volledige betekenis
'vrouw met weinig verstand, sul
van een vrouw'. Waarom zou dit
woord bij het mannelijke Piet gezet
worden? En dan nog: wat heeft sul
metpietlut te maken? Een pietlut
is geen sul, maar iemand die heel
precies is en daar moeilijk over
doet.

ftå\ 0Et"ß,1: HÞ'

PIETLUT

n zijn rubriek'Woordhoek' in
NRC Handelsblød besprak
Ewoud Sanders op 2 maart
zoor de et¡nnologie van het

woord pietlut. De meeste heden-
daagse et¡.rnologische woordenboe-
ken gaan ervan uit dat het een sa-

menstelling is van de eigennaam
Piet en een tweede lid lur, dat'kleinl
betekent (van lutteZ) of 'sul' (dat
laatste is alleen te vinden in Van
Dales etyrnologisch woordenboek) .
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