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INLEIDING

Zijn worsteling met woorden was een buitengewone kwel-
ling, en wel om twee redenen. De ene was de gebruikelijke
bij schrijvers van zijn soort: het overbruggen van de kloof
tussen uitdrukking en gedachte; het tergende gevoel dat de
juiste woorden, de enige woorden, voor je klaarliggen in de
nevelige verte aan de overkant, en de huiveringen van de
nog ongeklede gedachte die om ze jammert aan deze zijde
van de kloof. Aan confectiewendingen had hij niets, want de
dingen die hij wilde zeggen hadden een uitzonderlijk pos-
tuur, en daarnaast wist hij dat geen enkel idee waarlijk kan
bestaan zonder op maat gesneden woorden. — Vladimir
Nabokov, Het werkelijke leven van Sebastian Knight (vert. S.
Commandeur, Amsterdam 1992: 76)

Nederland bestond niet in de vijftiende eeuw. Het gebied dat nu bij die naam
wordt genoemd stond politiek grotendeels onder invloed van het Bourgondi-
sche hof, maar de verschillende landsdelen (Holland, Zeeland, Brabant,
Vlaanderen) bezaten een grote mate van zelfstandigheid. De onderlinge band
was los. Wel waren enkele streken van de Lage Landen politiek en econo-
misch met elkaar verbonden. Een daarvan was het huidige Noordoost-Neder-
land met steden als Deventer, Groningen, Kampen en Zwolle (een gebied dat
juist niet onder Bourgondisch gezag viel). Westfalen, met steden als Münster
en Keulen, stond in nauw contact met Noordoost-Nederland.1 Deze IJssel-
streek-in-ruime-zin werd de bakermat van het humanisme in de Lage
Landen. Tot de bakers behoorden onder meer Rudolf von Langen, Hendrik
van Rees, Friedrich Mormann, Willem Frederiksz, Sander von Heck, Arnold
von Hildesheim, Roelof Huusman en Anton Vrije.2 Een aantal van deze
mannen had in Italië gestudeerd en was daar gewonnen voor de zaak van het
humanisme, dat bezuiden de Alpen verbreid was door mannen als Francesco
Petrarca, Guarino Guarini, Leonardo Bruni en Lorenzo Valla en inmiddels
vele aanhangers had.3 Terug in Groningen, dat in de tweede helft van de
vijftiende eeuw op het hoogtepunt van zijn macht stond, trachtten zij ook hier
de nieuwe ideeën over taal, literatuur en onderwijs, opgedaan in het Zuiden,
uit te dragen en ingang te laten vinden. In Aduard, waar het machtige cister-

1 Vgl. IJsewijn 1975: 193, waar een geografische definitie van de Lage Landen gegeven wordt.

2 Oftewel Rodolphus Langius, Henricus de Rees, Fridericus Maurus, Wilhelmus Frederici,
Alexander Hegius, Arnoldus de Hildesheim, Rodolphus Agricola en Antonius Liber. In het
vervolg zal ik ieder van deze mannen noemen bij de naam waarmee ze doorgaans worden
aangeduid (en dat is vaak de gelatiniseerde vorm). Akkerman-Santing 1987 geven biogra-
fische (en bibliografische) gegevens over een flink aantal van deze mannen.

3 Ik zal hier niet proberen een definitie van ‘humanisme’ te geven; z. daartoe bijv. Kessler
1968, die verscheidene definities bespreekt en veel lit. geeft.
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Inleiding

ciënzer klooster stond waarvan Hendrik van Rees destijds abt was, kwamen
de genoemde mannen bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over
allerlei zaken van theologisch en literair belang, waaronder de ‘nieuwe’ studia
humanitatis. Door een brief uit latere tijd van Goswinus van Halen, die als
jong hulpje van Wessel Gansfort ooggetuige was geweest, werd deze club
van geestverwanten bekend onder de naam ‘Aduarder academie’. De bena-
ming is verwarrend, want zij wekt bij de moderne lezer de indruk van een
instelling met statuten, hoogleraren, studenten; voor Goswinus betekende
academia evenwel ‘genootschap’. Bovendien is de benaming in deze generali-
serende vorm een moderne.1 Goswinus schrijft slechts dat in die dagen van
weleer ‘Aduard eerder een academie dan een klooster was.’2 Een betere
benaming is dan ook ‘noordelijke humanisme’.3 De oudste tastbare bewijzen
voor het bestaan van dit noordelijke humanisme zijn de brieven die Rodolp-
hus Langius en Antonius Liber in februari en maart 1469 schreven vanuit
Aduard en Groningen.4

Deze brieven geven een indruk van het grote enthousiasme dat deze
mannen bezielde. In hun omgeving was het ‘nieuwe’ gedachtegoed uit Italië
onbekend of in ieder geval onbemind. Nu moet dit laatste niet overdreven
worden. Werd het humanisme niet omarmd, te vuur en te zwaard bestreden
werd het evenmin; het vormde immers nog geen echte bedreiging. Hoewel
uit bijvoorbeeld Langius’ brieven het beeld opduikt van een omgeving die
volledig vijandig tegenover het humanisme staat, blijkt alleen al uit de namen
die Goswinus noemt dat zo’n beeld overtrokken is. Zo was Frederici, een van
de Aduarder gespreksgenoten, tientallen jaren lang een van de machtigste
mannen in de stad Groningen.5 In die hoedanigheid was hij ongetwijfeld
mede verantwoordelijk voor de aanstelling van de volbloed humanist Rudolf
Agricola als zijn opvolger tot stadssecretaris in 1480, toen deze na vele jaren

1 Allen (1914) gebruikt hem voor het eerst weer in de titel van zijn eerste hoofdstuk ‘The
Adwert Academy’.

2 Gansfort 1614: f. **4r. Goswinus schrijft over dit genootschap: qui totas hebdomadas, ne dicam
menses, in Adwert diuersari soliti sunt, ut uel audirent uel discerent, unde et doctiores et meliores
quotidie efficerentur (**4v).

3 Akkerman-Santing (1987: 8) definiëren dit begrip als ‘het doordringen van in Italië tot
ontwikkeling gekomen literaire vormen en de daarin uitgedrukte gedachten en mentaliteit in
een gebied dat nu Noordoost Nederland en Westfalen omvat.’

4 Langius schreef een van zijn Aduarder brieven ex medio colloquencium (ep. 3,10).

5 Voor een biografische schets van deze Frederici, zijn status, zijn relatie tot Agr., z. Akker-
man-Santing 1987: 19-20 (met verdere lit.). De interesse voor het nieuwe elan bleef bovendien
niet louter beperkt tot de Stad. Naast ‘bovenbazen’ uit de Stad behoorde ook een aanzienlijk
man uit de Ommelanden als jonker Onne van Ewsum tot de Aduarder ‘welingelichte
kringen’.
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van studie uit Ferrara terugkeerde; hetzelfde Ferrara waar Frederici (met
Agricola als een van de getuigen) in 1475 gepromoveerd was tot doctor in de
medicijnen.1 Frederici deed zelfs een poging tot geschiedschrijving op huma-
nistische leest, zoals de titel van een kroniekje van zijn hand meteen verraadt:
De Frisiorum situ, origine, moribus, rebus gestis et uiris illustribus.2 Dat de
Latijnse taal die uit zijn pen vloeide op geen enkele manier als humanistisch
valt te bestempelen, doet niets af aan het feit dat Frederici een humanist
genoemd kan worden. Zoals het niveau van de bewoordingen waarin deze
inleiding gesteld is, op geen enkele wijze de bewondering van hun geestelijke
vader voor de virtuositeit van Vladimir Nabokov verraadt; of zoals het Latijn
van Iohannes de Veris nauwelijks zijn humanistische geest doet vermoeden,
zo toont het Latijn van Frederici’s geschriften niet zijn humanistische gezind-
heid. Niettemin staat die gezindheid buiten kijf, evenals die van Iohannes de
Veris.3 Laat het dus zo zijn dat deze ‘nieuwlichters’ apparent rari nantes in
gurgite uasto, het beeld dat vroege vogels als Liber en Agricola toch graag
mogen neerzetten van de ultieme culturele achterlijkheid in Groningen, waar
niemand ook maar enige belangstelling voor taal, kunst en cultuur en de
vernieuwing daarvan heeft, is met zekerheid vertekend.

Onder meer door toedoen van een aantal leden van de Aduarder sodalitas
en hun pupillen verspreidt zich het humanisme allengs over andere delen
van de Lage Landen. Von Hildesheim, Liber en Hegius waren leraren die op
hun scholen de leerlingen enthousiast trachtten te maken voor het nieuwe
gedachtegoed. Vooral Hegius, die naar eigen zeggen al zijn kennis van Latijn
en Grieks aan Agricola dankte, was op dit gebied erg succesvol. De Lebuinus-
school in Deventer werd onder zijn leiding beroemd tot ver in de omtrek en
zorgde voor het ontstaan van geestdrift voor het humanistische gedachtegoed
onder volgende generaties, waarvan Desiderius Erasmus natuurlijk de
bekendste telg werd. Rodolphus Langius zou later als kanunnik de stuwende
kracht worden achter de humanistische hervormingen aan de domschool in
Münster.

Dit vroege noordelijke humanisme mocht zich de afgelopen tijd in een
toenemende belangstelling van de wetenschap verheugen. Vooral het laatste
decennium heeft een aantal studies opgeleverd, mede als gevolg van drie
congressen die plaatsvonden in Groningen in 1985, 1989 en 1996. Twee
daaruit geresulteerde bundels met artikelen en bibliografieën (een derde zal

1 Akkerman-Santing 1987: 19.

2 Het Latijn van dit werkje bespreekt Akkerman 1997: 131-4.

3 Voor deze De Veris, z. blz. 64-6. Vgl. McLaughlin 1995: 113 ‘as with Barzizza so with his
pupil (nl. Antonio da Rho): the form of the work may be medieval but in substance and
spirit the De imitationibus is largely humanistic.’
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nog verschijnen) hebben een groot aantal aspecten van dat humanisme be-
licht. Maar het noordelijke humanisme is niet enkel de laatste jaren een
onderwerp van studie. Reeds in de laatste decennia van de vorige eeuw
werden belangrijke aanzetten gegeven tot de ontsluiting van dit tot dan toe
vrijwel onbekende gedeelte van de klassieke traditie. Crecelius (1876/1879) en
Hartfelder (1886) publiceerden (in overigens nu moeilijk terug te vinden
bladen) een flink aantal brieven van Agricola, Liber en Langius. Aan het
begin van deze eeuw zetten Allen (1906) en Van der Velden (1911) een
belangrijke stap vooruit; eerstgenoemde met een baanbrekend artikel over de
chronologie van Agricola’s geschriften, de tweede met zijn proefschrift over
leven en werk van dezelfde Agricola. Ook Lindeboom (1913) en Van Rhijn
(1917) droegen bij aan de ontginning van het noordelijke humanisme. In de
tweede helft van deze eeuw hebben vooral IJsewijn (onder meer met zijn
fundamentele artikel uit 1975 dat de komst van het humanisme naar de Lage
Landen blootlegt), Akkerman (vooral over het literaire) en Waterbolk (over
historische aspecten) over Agricola en de zijnen gepubliceerd. Andere bijdra-
gen leverden onder meer Ebels-Hoving (1981), Postma (1983), Hermans
(1987), Van der Poel (1987), Mundt (1992), Santing (1992), Schoonbeeg (1993),
Kühlmann c.s. (1994) en Enenkel (1995). Niettemin is nog veel onbestudeerd.

Dit proefschrift probeert op zijn beurt bij te dragen aan de ontginning van
het noordelijke humanisme. Onderwerp van studie zijn Antonius Libers
Familiarium epistolarum compendium (1475/6) en Rodolphus Agricola’s epistolae
familiares (1469-1485). Ik leg mij toe op het Latijn. Niet alleen om mij (als
classicus in de brede zin van het woord, dat wil zeggen ook geïnteresseerd in
de Latijnse —en Griekse— cultuur uit de meer dan duizend jaren na Boethi-
us) bij mijn filologische leest te houden, maar ook en vooral omdat het Latijn
de ruggengraat is van het humanisme. Voor humanisten is het Latijn de basis
van de beschaving, van de cultuur. Zij opent voor de mens de poort naar zijn
optimale ontplooiing, naar kennis, naar eruditie, naar de vervulling van zijn
menselijke waardigheid.1 Een humanist als Petrarca is zich sterk bewust van
het grote verschil tussen het Latijn dat in zijn eigen tijd wordt geschreven en
het Latijn dat hij aantreft in zijn manuscripten van Vergilius en Cicero. Bij
hem komt voor het eerst het streven naar een in woord en structuur zo antiek
mogelijk Latijn tot volle bloei. Alle humanisten volgen in zijn voetsporen. De
antieke taal wordt voor hen de norm; haar woordenschat, haar morfologie,
haar syntaxis, haar stijlen dienen als voorbeeld van hoe het moet, hoe Latijn
geschreven moet worden. Groot is het aantal geschriften waarin het antieke

1 Vgl. IJsewijn 1975: 194 ‘humanism in Italy was first and foremost a renewal of Latin and the
whole cultural life connected with Latin’; Fubini 1961: 548 ‘Il postulato centrale umanistico-
—la lingua come fondamento e fonte di cultura’. Hetzelfde postulaat spreekt uit Valla’s
voorwoord op zijn Elegantiae linguae Latinae.
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Latijn in al zijn facetten wordt ontleed en besproken, een genre dat zijn
hoogtepunt vindt in Lorenzo Valla’s Elegantiae linguae Latinae. Niet-antiek,
‘Gotisch’ Latijn wordt van nu af aan ongenuanceerd als barbaars bestempeld
en afgedaan. Zo ook door Agricola en Liber. Zij behoren tot de vroege niet-
Italiaanse vertegenwoordigers van de nieuwe mode—de worsteling met
antieke woorden.

Het is daarom interessant en van belang de aard en kwaliteit van hun Latijn
op de keper te beschouwen. Rummel heeft terecht opgemerkt dat het stijlcri-
terium vaak onbruikbaar is om te beoordelen of een auteur nu wel of niet als
humanist beschouwd moet worden.1 Maar, zoals zijzelf ook vermeldt, die
kanttekening geldt in het Noorden pas vanaf ongeveer 1530, als het Neolatijn
overal ingang vindt. Ook verklaarde tegenstanders van het humanisme
blijken dan, indien nodig, de ‘nieuwe’ stijl volledig te beheersen, wat veelzeg-
gend is voor de positie die hij dan inmiddels heeft verworven. Voor de tijd
van Agricola en Liber geldt dit echter niet. Zij onderscheidden zich wel
degelijk ook in hun Latijn van andersgezinden.

Om deze redenen richt deze studie zich op hun taal. Eerst volgt een studie
van een boek dat tot nu toe nauwelijks bestudeerd is, Libers Familiarium
epistolarum compendium. De samensteller heeft (evenals zijn boek) weliswaar
weinig naam gemaakt bij latere generaties, maar was niettemin uit hoofde
van zijn functie als schoolmeester en hoge stadsambtenaar in Groningen,
Kampen, Amsterdam en Alkmaar van groot belang voor de verspreiding van
het humanistische gedachtegoed onder volgende generaties. De door hem
gebundelde brieven van antieke, middeleeuwse en humanistische auteurs
dienden als stijlvoorbeelden voor leerlingen op de Latijnse school in Gronin-
gen. De nadruk in mijn studie ligt vooral op de inhoud van het Compendium:
welke auteurs bevat het, welke brieven van die auteurs, welke thema’s
komen voor, zit er systematiek in hun rangschikking? Ook wordt Libers boek
vergeleken met enkele min of meer contemporaine brievenverzamelingen uit
de Zuidelijke Nederlanden en een collectie uit Italië. Ter afsluiting volgt een
kritische uitgave (met vertaling en commentaar) van de brieven van Liber zelf
en van Rodolphus Langius. Deze brieven heeft Liber aan het slot van zijn
boek laten afdrukken; in een goede moderne uitgave zijn ze niet beschik-
baar.2

Libers status verschilt volkomen van die van Agricola, wiens brieven het
onderwerp vormen van het tweede deel van mijn studie. Was Liber een man

1 Rummel 1995: 11; 14. De door mij gemaakte opmerkingen over het Latijn van Frederici en
De Veris gaan van dezelfde veronderstelling uit.

2 De uitgaven van Crecelius uit 1876 en 1879 zijn zoals gezegd moeilijk terug te vinden en
bevatten weliswaar weinig, maar toch te veel fouten.
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van de praktijk wiens invloed vooral bestond uit het onderwijzen van nieuwe
generaties om zo het humanisme te verbreiden, Agricola was door zijn veel
grotere allure, intellectuele niveau, veelzijdigheid en door zijn persoonlijkheid
meer de grote inspirator van de noordelijke humanisten, hun intellectuele
vader; zijn rol in de verspreiding van het humanistische gedachtegoed in de
Lage Landen was daarmee een volledig andere dan die van Liber.1 Natuur-
lijk zag hij het grote belang van diens werk (en van mensen als Von Hildes-
heim, Mormann en Hegius) voor de praktijk in; hij steunde hen daarin, maar
zag zo’n rol voor zichzelf niet weggelegd. Uit een brief als no 29 blijkt juist
zijn afkeer van de gedachte zelf op school les te moeten gaan geven.

Het hoofdstuk over Agricola opent met een algemene beschouwing van het
Latijn waarin zijn brieven zijn gesteld. Wat zijn de antieke, de middeleeuwse,
de humanistische elementen die hij gebruikte om zijn taal te vormen? Door
welke auteurs werd hij het meest beïnvloed? Wie citeert hij? Waaruit bestond
zijn kennis der klassieken? In deze beschouwing is het Latijn zoveel mogelijk
vertaald. Vervolgens geef ik de tekst van zijn 50 bewaard gebleven brieven.
Deze uitgave is voor het merendeel als kritisch te bestempelen, omdat voor
de meeste brieven (35) slechts één bron bestaat, die de basis voor mijn editie
vormt. Het laatste en grootste deel van dit tweede hoofdstuk vormt dan de
anatomie van Agricola’s Latijn in de vorm van de gedetailleerde, zuiver
filologische commentaar op zijn brieven.

Een belangrijk deel van mijn onderzoek betreft de vraag door het lezen en
kennen van welke antieke literatuur Agricola en Liber (en ook Langius) be-
invloed zijn bij het vormen van hun eigen (brief)Latijn. Bij het ondernemen
van zo’n studie en bij het lezen van haar resultaten is het belangrijk om het
volgende in gedachten te houden: ‘Any "influence study" may at best only
argue a case and remain more or less convincing. It must ignore parallel
influences and also those innumerable, indeterminate factors which allow that
influence to be exerted. [...] any "influence study" works against itself: the
greater the influence, the less likely is any direct influence.’2 Waar Agricola
Cicero citeert, hoeft hij de woorden niet direkt aan diens werk te ontlenen.
Het citaat kan aan tientallen —en in het geval van Cicero wellicht zelfs
honderden— andere auteurs ontleend zijn die het eveneens te berde hebben
gebracht. Agricola kan in Pavia en Ferrara veel Latijn van Italiaanse humanis-
ten onder ogen hebben gehad. Evenals zijn eigen werk waren hun voort-

1 Vgl. het onderscheid dat McLaughlin (1995: 98) maakt tussen ‘men of letters such as
Petrarch, Salutati, and Bruni’ en ‘humanists whose main occupation was teaching’ (zoals
Gasparino Barzizza en Antonio da Rho).

2 Aldus een anonieme wetenschapper naar aanleiding van Annabel Pattersons studie over
Hermogenes in de Renaissance (Patterson 1970: xi).
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brengselen doordrenkt van klassieke eruditie en toespelingen op antieke
literatuur. Het is dus nimmer voor ieder geval met zekerheid te zeggen waar
Agricola of Liber zijn kennis der klassieken vandaan haalde. En zolang een zo
groot deel van de middeleeuwse en vooral de humanistische latiniteit nog
onontgonnen blijft, zal die zekerheid ook niet te verkrijgen zijn. Niettemin
mag zeker voor iemand van het kaliber van Agricola aangenomen worden
dat veel van zijn kennis der klassieken op eigen waarneming berustte. En het
loont om althans een begin te maken met het schetsen van een beeld van de
antieke eruditie van deze noordelijke humanisten en van de antieke elemen-
ten die hun taal gevormd hebben. Op een dergelijke basis kan verder onder-
zoek gebaseerd worden, dat zeker verdere nuancering zal opleveren.

Tot slot enkele gebruiksaanwijzingen. Om de omvang van dit boek zoveel
mogelijk te beteugelen heb ik in de commentaren en in de voetnoten veelvul-
dig gebruik gemaakt van afkortingen. In het lopende betoog heb ik het
gebruik daarvan zoveel mogelijk vermeden. De verklaringen vindt de lezer in
de rubriek ‘Afkortingen’. Het betreft niet enkel veelvuldig gebruikte woorden
(als commentaar en antiek) en naslagwerken (als de Thesaurus), maar ook
auteurs en boektitels. De meeste van deze laatste afkortingen heb ik (soms
enigszins, maar nooit onherkenbaar aangepast) overgenomen uit de Oxford
Latin Dictionary, de Thesaurus linguae Latinae en Blaises Lexicon Latinitatis Medii
Aevi (in deze volgorde); voor hun verklaring verwijs ik naar die woordenboe-
ken. Voor alle auteurs en titels die daarin ontbreken —en dat zijn dus vooral
humanistische— heb ik eigen afkortingen gevormd en die zijn eveneens in
mijn lijst terug te vinden. Als ik spreek van christelijke auteurs (tegenover
antieke auteurs; z. blz. 143), doel ik op de (vele) auteurs wier werk te raad-
plegen is met CETEDOC, een digitaal bestand van een groot aantal Latijnse
werken uit het Corpus Christianorum, het Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum
Latinorum, de Sources Chrétiennes en de Patrologia Latina.1 Naast TLL vormt CE-
TEDOC mijn voornaamste bron van informatie over het Latijn van christelijke
auteurs. Namen van tijdschriften zijn afgekort volgens l’ Année Philologique.

Voor de spelling van de opgenomen Latijnse teksten geldt dat ik altijd strikt
de orthografie van de bron handhaaf, met enkele uitzonderingen: 1—de v
spel ik in onderkast altijd als u (dus uua en niet uva); voor hoofdletters
gebruik ik als klinker U en als medeklinker V (dus Unde en Vale); 2—de j spel
ik altijd als i; 3—de ß spel ik als ss; 4—ongebruikelijke woordscheidingen zijn
stilzwijgend aangepast; daarbij heb ik als richtsnoer de antieke praktijk

1 Brepols, Turnhout 1991-. Voor epp. 1-9 van Agr. heb ik de eerste versie van CETEDOC
gebruikt, voor epp. 10-53 en voor alle brieven van Liber en Langius versie twee. Voor een
lijst die alle opgenomen auteurs en titels specificeert, verwijs ik naar de bij de CD-ROM
behorende handleiding.
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genomen, zoals vermeld in OLD; zo verander ik dicam ue in dicamue en adrem
in ad rem, maar blijft non nullus van een spatie voorzien als die ook in de
bron tussen de beide woorddelen staat; 5—het gebruik van hoofdletters heb
ik aan het hedendaagse gebruik aangepast. Alle niet-orthografische afwijkin-
gen van de brontekst zijn in het apparaat bij de teksten aangegeven. Uit
eerdere edities (zoals van Hartfelder) vermeld ik alleen belangrijke varianten.
De spelling van het (spaarzame) Grieks heb ik uit praktische overwegingen
wel gestandaardiseerd, omdat de orthografie van de bronnen uit de vijftiende
eeuw dermate afwijkt van de nu gebruikelijke dat de lezer niet zelden voor
raadsels kan komen te staan.

Leestekens heb ik naar eigen inzicht aangebracht. Zij hebben immers geen
ander doel dan het lezen van een tekst gemakkelijker te maken. Handhaving
van de originele interpunctie bewerkstelligt vaak eerder het tegendeel;1 de
lezer wordt gedwongen de meeste afgedrukte leestekens te negeren en zelf
opnieuw structuur in de tekst aan te brengen. Dit acht ik onwenselijk. Verder
heb ik (de vele) afkortingen die in de bronnen gebruikt worden steeds stil-
zwijgend opgelost, behalve traditionele als S.D.P. in de aanhef van een brief
en de gebruikelijke afkortingen voor Romeinse voornamen (zoals M. voor
Marcus). In het apparaat bij de Latijnse teksten zijn alle varianten die voorko-
men in de door mij vermelde bronnen opgenomen, tenzij anders aangegeven.
In de commentaren verwijst arma - cano naar de woorden arma en cano; arma
... cano verwijst ook naar alle tussenliggende woorden, dus arma uirumque
cano.2

AFKORTINGEN

Woorden

abl. ablatief iem. iemand
acc. accusatief indic. indicatief
adj. adjectief inf. infinitief
adv. adverbium kl. klassiek
Agr. Agricola mv. meervoud
ant. antiek nl. namelijk

1 Vgl. Richardson-Carman 1994: 290-2, die in een moderne vertaling van Vesalius’ De humani
corporis fabrica een aantal fouten signaleren die ontstaan zijn door een verkeerd begrip van de
tekst als gevolg van de originele, 16de-eeuwse interpunctie.

2 Alle aspecten van de tekstconstitutie zijn zoveel mogelijk in overleg met dr F. Akkerman
vastgesteld. Het ligt in onze bedoeling binnen afzienbare tijd Agr.’s brieven kritisch uit te
geven.
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bet. betekenis nom. nominatief
bijv. bijvoorbeeld subst. substantief
chr. christelijk t.t. technische term(en)
comm. commentaar vb. voorbeeld
coni. coniunctief vgl. vergelijk
constr. constructie voorz. voorzetsel
dat. datief ww. werkwoord
ev. enkelvoud z. zie
gen. genitief

Naslagwerken

BB Bibliotheca Belgica: bibliographie general des Pays-Bas (Brussel 1964-75)
BMC British Museum Catalogue
CM Corpus Christianorum: Continuatio Mediaeualis
CETEDOC Cetedoc Library of Christian Latin Texts (Turnhout 1991-)
CHLMP Cambridge History of Later Medieval Philosophy (Cambridge 1982)
CHRP Cambridge History of Renaissance Philosophy (Cambridge 1988)
CTC Catalogus Translationum et Commentariorum (Washington DC 1960-)
DBI Dizionario Biografico degli Italiani (Rome 1960-)
GW Gesamtkatalog der Wiegendrücke (Leipzig 1925-)
HWP Historisches Wörterbuch der Philosophie (Darmstadt 1971-)
ITER P.O. Kristeller, Iter Italicum (Leiden 1963-)
KG Kühner-Gerth, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Zweiter Teil: Satzlehre

(Hannover 1898/19043; repr. Hannover 1983) (2 dln)
KS Kühner-Stegmann, Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache. Erster Band:

Elementar-, Formen- und Wortlehre. (Hannover 1912) Zweiter Band: Satzlehre (Hannover
1912-4) (2 dln)

LHS Leumann-Hofmann-Szantyr, Lateinische Grammatik. Deel I: Laut- und Formenlehre
(München 1977). Deel II: Syntax und Stilistik (München 1972)

LLMA A. Blaise, Lexicon Latinitatis Medii Aevi (Turnhout 1975)
LLNMA Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi (Leiden 1971-)
LMA Lexikon des Mittelalters (München 1977-)
LPLR R. Hoven, Lexique de la Prose Latine de la Renaissance (Leiden 1994)
LS Lewis-Short, Latin Dictionary
LSJ Liddle-Scott-Jones, Greek Lexicon
MLW Mittellateinisches Wörterbuch (München 1967-)
OLD Oxford Latin Dictionary
PG Patrologia Graeca
PL Patrologia Latina
RE Pauly-Wissowa-Kroll, Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (Stuttgart

1894-)
SL Corpus Christianorum: Series Latina
TLL Thesaurus Linguae Latinae
TWNT Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (Stuttgart 1933-79)
WNT Woordenboek der Nederlandsche Taal (’s-Gravenhage 1882-)

Afkortingen van auteurs en/of titels die niet in OLD, LSJ, TLL of LLMA worden vermeld

ABAEL. = Petrus Abaelardus
Rom. = in epistulam Pauli ad Romanos (CM 11)
theol. chr. = theologia christiana (CM 12)
theol. schol. = theologia ‘scholarium’ (CM 13)
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AELR. RIEV. = Aelredus Rieuallensis
anim. 2,62 = dialogus de anima (CM 1)
spir. amic. = de spiritali amicitia (CM 1)

AGR. = Rodolphus Agricola
in Sen. decl. = in Senecae declamationes (Alardus II 103)
inv. = de inuentione dialectica (ed. Mundt 1992)
laus Pap. = in laudem Papiae panegyricon (Alardus II 309)
laus phil. = oratio in laudem philosophiae (ed. Rupprich 1932)

AQUIN. = Thomas Aquinas
sum. theol. = summa theologiae

[AUG.] = pseudo-Augustinus
c. philos. = contra philosophos uel altercationes christianae philosophiae (SL 58A)

AURISP. = Giovanni Aurispa
ep. = epistolae (ed. Sabbadini 1931)

BATT. GUAR. = Battista Guarini
ord. doc. = de ordine docendi (ed. Piacente 1975)

BEDA = Beda Venerabilis
in Ezr. Neem. = in Ezram et Neemiam (SL 119A)
homil. euang. = homiliae euangelii (SL 122)
in Luc. = in Lucae euangelium (SL 120)
metr. = de arte metrica (SL 123A)
orthog. = de orthographia (SL 123A)
templ. = de templo (SL 119A)

BERN. CLAR. = Bernardus Claraeuallensis
sent. = sententiae (ed. Leclercq-Rochais VI-2)
serm. Cant. = sermones super Cantica Canticorum (ed. Leclercq/ Rochais/ Talbot I-II)
serm. in psalm. ‘Qui habitat’ = sermones in Psalmum ‘Qui habitat’ (ed. Leclercq/ Rochais IV)
uita Malach. = uita sancti Malachiae (ed. Leclercq/ Rochais III)

BRUNI = Leonardo Bruni Aretino
dial. = dialogi ad Petrum Paulum Histrum (ed. Garin 1952)
stud. litt. = de studiis et litteris (ed. Baron 1928: 5-19)

CANTER = Iacobus Canter
solit. = dialogus de solitudine (ed. Enenkel 1995)

CELT. = Konrad Celtis
ep. = epistolae (ed. Rupprich 1934)

CHRIST. CAMPIL. = Christanus Campililiensis
o . = officia (CM 19A)

DATI = Agostino Dati
eleg. = elegantiolae (ed. Venetië ca 1472 = GW 8037)

ERASM. = Desiderius Erasmus
adag. = adagia (ASD II-1; 4; 5; 6; LB II)
conscr. ep. = de conscribendis epistolis (ASD I-2)
ep. = epistolae (ed. Allen 1906-1958)
ling. = lingua (ASD IV-1A)
puer. inst. = de pueris instituendis (ASD I-2)
rat. stud. = de ratione studii (ASD I-2)

EYB = Albrecht von Eyb
margar. = margarita poetica (ed. Rome 1475 = GW 9530)

GILLEB. HOIL. = Gilbertus de Hoilandia
in cant. serm. = sermones in Canticum Salomonis (PL 184)

HERM. RUNA = Hermannus de Runa
serm. fest. = sermones festiuales (CM 64)

HILDEG. = Hildegard von Bingen
in reg. Bened. = regulae S. Benedicti explanatio (PL 197)
sciv. = sciuias (CM 43, 43A)
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HRABAN. = Hrabanus Maurus
comp. = de computo (CM 44)

HUGO VICT. = Hugo de Sancto Victore
pract. geom. = practica geometriae (ed. R. Baron 1966)
sent. divin. = sententiae de diuinitate (ed. Piazzoni, Studi medievali 23 (1982))

IS. STELLA = Isaac de Stella
serm. = sermones (Sources Chrétiennes 130; 207; 339)

IOH. FORDA = Iohannes de Forda
in cant. serm. = super extremam partem Cantici canticorum sermones (CM 17, 18)

[ISID.] = pseudo-Isidorus Hispalensis
test. div. = testimonia diuinae scripturae (SL 108D)
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LANGIUS = Rodolphus Langius
ep. = epistolae

LEO M. = Leo Magnus
tract. = tractatus septem et nonaginta (SL 138A)

LIBER = Antonius Liber
ep. = epistolae

LIPS. = Iustus Lipsius
inst. ep. = institutio epistolica (in: Opera, Wesel 1675: II 1065-83)

LULL. = Raimundus Lullus
ars comp. = ars compendiosa dei (CM 39)
lex bona = liber per quem poterit cognosci quae lex sit magis bona, magis magna et etiam magis uera

(CM 80)
uirt. pecc. = de uirtutibus et peccatis siue ars maior praedicationis (CM 76)

MACCH. = Niccolò Macchiavelli
ep. = epistolae (ed. Martelli 1971)

MAURUS = Fridericus Maurus (Friedrich Mormann)
c. = carmina (ed. Schoonbeeg 1993)

NAVAG. = Andrea Navagero
lus. = lusus (ed. Wilson 1973)

PEROTTI = Niccolò Perotti
cornuc. = cornucopiae (ed. Basel 1526); de nieuwe editie (Sassoferrato 1991-) heb ik uit praktische

overwegingen niet gebruikt
rudim. = rudimenta grammatices (ed. Rome 1474)

PETRAR. = Francesco Petrarca
fam. = epistolae familiares (ed. Rossi 1933-42)
c. med. = inuectiue contra medicum (ed. Ricci 1950)
metr. = epistolae metricae (ed. Bianchi 1951, in: Petrarca: Rime, Trionfi e Poesie Latine, 705-805)
rem. fort. = de remediis utriusque fortunae (ed. Ricci 1955, in: Petrarca: Prose, 605-45)
uit. solit. = de uita solitaria (ed. Enenkel 1990)

PETR. CELL. = Petrus Cellensis
in Ruth = commentaria in Ruth (CM 54)

PETR. VEN. = Petrus Venerabilis
adv. Iud. = aduersus Iudaeorum inueteratam duritiem (CM 58)

PHIL. HARV. = Philippus de Harvengt
in Cant. = commentaria in Cantica canticorum (PL 203)

PICCOL. = Enea Silvio Piccolomini (Pius II)
lib. educ. = de liberorum educatione (ed. Nelson 1940)

POGGIO = Gianfrancesco Poggio Bracciolini
ep. Nic. = epistolae ad Nicolaum Nicolum (ed. Harth 1984)

PONTANO = Giovanni Pontano
hend. = hendecasyllabi siue Baiae (ed. Oeschger 1948)

RADBERT. = Paschasius Radbertus
fid. car. = de fide, spe et caritate (CM 97)
ad Fredug. = epistula ad Fredugardum (CM 16)
in Matth. = expositio in Matthaeo (CM 56, 56A, 56B)

RATHER. = Ratherius Veronensis
prael. = praeloquia (CM 46A)

RUD. LIEBEGG = Rodolphus de Liebegg
past. nov. = pastorale nouellum (CM 55)

RUPERT. = Rupertus Tuitiensis
glor. hon. = de gloria et honore filii hominis super Matthaeum (CM 29)
in Ioh. = in euangelium sancti Iohannis (CM 9)

SALUT. = Coluccio Salutati
ep. = epistolae (ed. Novati 1891-1911)
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SCR. GRANDIM. = scriptores ordinis Grandimontensis
expl. sent. = explanatio super Librum Sententiarum beati Stephani auctore Gerardo Iterii (CM 8)

SECUND. = Ianus Secundus
bas. = basia (ed. Guépin 1991)

SEDUL. SCOT. = Sedulius Scottus
coll. misc. = collectaneum miscellaneum (CM 67)

THOM. CANTIMPR. = Thomas Cantimpratensis
nat. rer. = de natura rerum (editio princeps = repr. Berlijn 1973)

THOM. CHOB. = Thomas de Chobham
art. praed. = summa de arte praedicandi (CM 82)
serm. = sermones (CM 82A)

VALLA = Lorenzo Valla
eleg. = elegantiae linguae Latinae (Opera, Basel 1540; repr. Turijn 1962: I 3-235; de praefationes in

Garin 1952: 594-630)
ep. = epistolae (edd. Besomi-Regoliosi 1984)
gest. Ferd. = gesta Ferdinandi regis Aragonum (ed. Besomi 1973)
in Raud. = in errores Antonii Raudensis adnotationes (Opera, Basel 1540; repr. Turijn 1962: I 390-
438)
retract. dial. = retractatio totius dialectice (ed. Zippel 1982)

VINC. BELLOV. = Vincent de Beauvais
erud. fil. nob. = de eruditione filiorum nobilium (ed. Steiner 1938; repr. 1970)
spec. nat. = speculum naturale (ed. Duaci 1624; repr. Graz 1964)

VIVES = Juan Luis Vives
conscr. ep. = de conscribendis epistolis (ed. Fantazzi 1989)

WILL. TYR. = Willelmus (Guillelmus) de Tyro
chron. = chronicon (CM 63, 63A)

XIMEN. RADA = Rodericus Ximenius de Rada
hist. Goth. = historia de rebus Hispanie siue historia Gothica (CM 72)
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SIGLA (bij de tekstedities van de brieven van Langius, Liber en Agricola)

Handschriften
Mü1 Bayerische Staatsbibliothek München, clm. 414 (annis 1480-1490)
Mü2 Bayerische Staatsbibliothek München, clm. 24837 (saec. XV)
S Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, cod. poet. et phil. 4° 36 (annis 1490-1500)
S2 Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, cod. poet. et phil. 4° 38 (Ferrara 1478)
Sé2 Sélestat, ms. K 984 A (saec. XV-XVI)

Drukken
A I Alardus van Amsterdam (ed.), Rodolphi Agricolae Phrisii de inuentione dialectica libri omnes

(Keulen 1539) (Huisman 1985: no 42)
A II Alardus van Amsterdam (ed.), Rodolphi Agricolae Phrisii lucubrationes aliquot (Keulen

1539) (Huisman 1985: no 2)
B Jacob Faber (ed.), Rhodolfi Agricole paraenesis siue admonitio [...] (Deventer, Jacob van

Breda, 1508) (Huisman 1985: no 3)
C Rodolphi Agricolae Phrisii [...] nonnulla opuscula (Basel, Andreas Cratandrus en Servatius

Cruftanus, 1518) (Huisman 1985: no 5)
E Philologicarum Epistolarum Centuria una (Frankfurt 1610)
F Jacob Faber (ed.), Alexandri Hegii [...] Carmina [...] cum ceteris eius opusculis (Deventer,

Richard Pafraet, 1503)
L Antonius Liber (ed.), Familiarium epistolarum compendium (Keulen, Johann Koelho sr, ca

1475)
M Peter Gilles (ed.), Rodolphi Agricole Phrysii [...] nonnulla opuscula (Antwerpen, Dirk

Martens, 1511) (Huisman 1985: no 4)
P Platonis philosophi Axiochus de contemnenda morte per uenerabilem magistrum Rodolphum

Agricolam de Gronyngen laudabiliter editus ac bene emendatus (Deventer, Richard Pafraet, ca
1480) (Huisman 1985: no 353)

W Arte laboratum opus Rodolphi Agricole [...] (Leuven, Jan van Westfalen, 1483) (Huisman
1985: no 1)

Moderne edities
LeSe Leibenguth-Seidel 1994
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