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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

