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Petrus B!occius· Praecepu, verzorgd door de beer Coebergh-van der Braal:
en te verschijnen in de reeks Supplementa Humani>liciiloviinien.<ia De
lezmg dte J Traprnan tn 198CJ voor he! Verband hield over joannes
Sartorius. is zeer onlangs verschenen in het Nededands Arc!Jie/ vour
A't!rl.xesc!Jiedenis 70 ( 1990 ), p. 30-51. Tenslotte won.H gewezen op Lie
jaarlijkse lezing van de Erasmus Society, die dit jaar voor het eerst buiten de
VS werd gehouden, en we! te Leiden op 9 november. De spreker was Prof.
Schrccch. (CLH)

Samenvattiog van de leziogeo op de studiedag te Leideo.
Erasmus· A dagia en de bedendaagse uitgave daarvi111
M.L. v. Po!l-v.d. Lisdonk
In 1500 publiceerde Iohannes Philippi in Parijs Erasmus' (.o//ectanea:circa
800 (later ruim 830.1 spreekwoorden met een korre uilleg. AI eerder, in
14<lll. was tn Venetie een vergelijkbaar werk verschenen, nl. de
Prouerbiorum libel/us flater Adagiorum liberl van Polydorus Vergilius.
waarin op ongevecr dezelfde wijze als in Erasmus' Co/Jectane/J, 316
spreekwoorden behandeld worden. De Col/ec/i11Jea vormen de 'Urte:xt' van
Erasmus· C!Jiliades. die voor het eerst verschenen in 1508, een 'J.:erk dat
naar vorm en inhoud volstrekt origineel is.
Erasmus verbindt aan de behandeling van spreekwoorden
textcommentaren vergelijkbaar met die van Hermolaus Barbarus
I Casugarwnes Plimanae l, van Politianus ( MisceJJ:wea l, van Beroaldus
( Annotarioaes I. e.a. Bovendien voegt hij a an zijn bespre king en
maats~:happij-krilis~:hc vcrhandelingen toe (zoals in zijn ~:role Adagia: Aut
rex aut fatuum nasci oportet ad. 20 I; Scarabeus aquilam quaerit ad. 2601;
Sileni Alcibiadis ad. 220 1). Deze beide elementen maken zijn
spreckwoordcnverzameling uniek.
Erasmus heeft de tekst van zijn C!JJliades in iedere nieuwe druk
uilgebreid. In de hedendaagse teksteditie (d.w.z. ASJJ II, 4. 5. 6) is zijn
werkwtjze goed te volgen: I A I tekst van 1508,(.91 tekst toegevoegd in 1515.
I Cl 1517 I 1518. etc. Een nauwkeurige tekstco!latie gevoegd bij gegevens
buiten de lekst stell ons tot reconstructies in staat: bv. loevoegingen uit
Athenaeus in ICl en IJJI. na de editio princeps 1514 van Athenaeus;
toevoegingen uit Seneca en maatschappij-kritische opmerl~ingen in IBI. toen
Erasmus aan zijn Seneca·editie werkte, etc. De collatie maakt het ook
mogelijk de tekst te zuiveren van zettersfouten en zettersinterpretaties: bv.
adagium 259 in een Hesioduscitaat !vs. 749): Eo-6ew (sic Ald. 1495! in A -C;
eo(h.Ei.V !11 /)-/ (I 520. 1523. I 526. I 528, 1533. 15361. Ev&LeLV i~ een
'Verschlimmbesserung· van de drukker en moet door de vroegere lezing
~oO;;Lv vervan)Scn worden. Aileen door een nauwkcuri~Se collatic is
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JVeder!andse spreeJ:rvoorden in de A dagia ·van Hadrian us Junius

A. Wesseling
Het supplement op de Adagia van Erasmus, dat Junius in 1558 bij Froben
pubhcccrde, is nog n1et ecrder voorwerp van onderzoek geweest. Er komcn
elf Nederlandse spreekwoorden en gezegden in voor, die door
spreekwoordenkenners over het hoofd zijn gezien. Het geringe aantal kan
erop WIJZen dat junws maar weintg belangstelling had voor ZJjn moedertaal
I. De zegswijze ad fores of ad !imina venire (d.w.z. bij ieilliJJJd ililn de deur
J.·omen) heeft, aldus Junius, betrekking op een onverwacht geschenk.
Dezelfde uitdrukking Jeeft naar zijn zeggen voort in de volkstaaL
2. Hctzclfde geldt volgens Junius voor de zegsw:.jze Jap1des Joqueas
(Piautus )_ Hij bedoelt: g!Jy !Jebbet een steen ges~vt. welk gezegde werd
opgetekend door zijn tijdgenoot Reyer Gheurtsz. Harrebomee vatte dit ten
onrechte op als gij hebt een steen ge zaa1d.'
3. Andere Nederlandse spreekwoorden zijn terug te vinden in de collecties
van Gheurtsz en Sartorius. Enige voorbeelden: in 1\-"orvegiam asseres
comiJortat - sperren in At'li'wegen breng!Jen; ave.<: concolores p/erunque
una vofifilnt - vogefen Vi111 eendt'r veer vfigt'n !ft'rn tsamen; graves casus
docent recti.<'SJOJe - hardt' .<'mackt'n /eeren Jve/; co/us evange/Jli ev:mgefien van her spinrok (vgl. de titel van de populaire bundel lJit'
t'Vanf{efien vanden ,<'pinrocJ.·e1: aurea quadrif{a ambienda est - .<'taet na een
goutien a·ilgen. gbv cnjcht een as o!'et'n nagel

Junius verwijsl nug eenmaal naar het Nederlands, en wei in verb and mel
een gc\\'uonte: ·vulgaris lingua monel dicteriu m autinhonestius verbum
e;,:puere·. De bedoelde vermaning 'Spuug het uit' (vergelijk bij ons 'Ga je
mond ~poclen!'l staat volgens spreker in verb and met een magisch gebruik:
men spoog bij het horen van iets afschuwwekkends om dit af te weren. Deze
eeuwenoude gewoonte kwam getuige Erasmus nog voor bij bet 'vulgusi van
zijn liJd.

Barfaeus ·beschrijving vanltalie

T. Harmsen
Uit de correspondentie van Barlaeus blijkt dat hij, die nooit in Italie geweest
is. de auteur is van de Nova et accurata lta!iae !Jodiernae de..-criptia Hoewel
Worp d1t al een eeuw geleden aantoonde, is het in de schaarse litteratuur
over dit boek onopgemerkt gebleven. Het boek: is in 1626 te Amsterdam
verschenen op naam van de uitgever, Jodocus Hondius Jr. (allhans: de

