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Voorwoord 

Het leven hangt, zoals bekend, van toevalligheden aan elkaar. Jaren geleden, in het 
academisch jaar 1990-1991, toen ik Middeleeuwse Geschiedenis studeerde aan de 
Universiteit van Amsterdam, schreef ik mij in voor de collegereeks Van kerzerrijk tot 
stadsstaat: politieke theorie in Italië van Dante tot Machiavelh', die door Karin Tilmans 
werd gegeven. Dat deed ik eerlijk gezegd niet zozeer omdat ik zo geboeid was door het 
onderwerp, maar omdat er zulke leuke studentes meededen. Maar van het een komt het 
ander- ik maakte kennis met het werk van de Italiaanse humanist Leonardo Brum, auteur van 
een Geschiedenis van het Florentijnse volk en een Lofrede op de stad Florence, en via hem 
raakte ik geïnteresseerd in stadsgeschiedschrijving als uiting van lokaal patnottisme. Toen ik een 
jaar later met een Erasmusbeurs in Salamanca studeerde en ik op zoek was naar een onderwerp 
voor mijn afstudeerscriptie, besloot ik een inventaris op te maken van nuddeleeuwse Spaanse 
stadskronieken. Tijdens de colleges van professor Minguez en doctor Monsah/o Anton had ik 
intussen geleerd dat middeleeuwse Spaanse steden ten tijde van de Reconquista &n .term die 
beide historici overigens vermeden; liever hadden ze het over een 'Foceso de rer^blacion ) een 
hoge mate van autonomie hadden gekend, zij het uiteraard met m de v o ^ van de Italiaanse 
stedelijke republieken. Het leek me dat er ook in Spanje genoeg voorbeelden te vmden moesten 
zijn van door tokaal patric)ttisme geïrepireerde gescMedschrijving. 

Hoewel verdere nasporingen ongetwijfeld meer zouden hebben opgeleverd, trof ik in 
Sanchez Alonso's Historia de la historiogrqfia espanola echter alleen de Lofrede op de stad 
Numantiavan Juan Gü de Zamora aan. In dit werk schept deze minderbroeder " * ^ ™ °P 
over de heldendaden die de inwoners van zijn geboortestad Zamora, volgens hem dezelfde stad als 
het roemruchte Numantia, in de loop der tijd zouden hebben verricht. Precies wat ik zocht! Maar 
in mijn naïviteit dacht ik dat deze stadskroniek een te geringe omvang had om er een 
scriptieonderwerp uit te halen. Het bleek echter dat de Lofrede op de stad Numanna deel 
uitrnaakte van een groter werk: de Lofrede op Spanje. Ik besloot myn scnptie aan het laatste werk 
te wijden. In de om de hoek gelegen, maar vijandige Universidad Pontmem - de Facuhadde 
Geografia e Historia van de Universiteit van Salamanca was een marxistisch bohverk - bevond 
zich een exemplaar van Manuel de Castro y Castro's editie, dat blijkbaar nogrooitwas gebruflet: 
debladzydenzatennog aan elkaar vast. Met mijn zakmes sneed ik ze los en heimelijk maakte ik 

Daarmee werd het middeleeuwse 'nationale' patriottisme, naast lokaal patriottisme, tot 
onderwerp van mijn scriptie. Bovendien bleek Juan Güs Lofrede op Spanje geen gewone kroniek, 
omdat hij veel weg had van een vorstenspiegel, met andere warden een werk bedoeld om een 
heerser on te voeden, in dit geval kroonprins Sancho van Castmë en I ^ a Bc gmg nnj steeds meer 
op de vorstenspiegel-elementen concentreren, zodat Juan Gü in mijn scriptie uiteindelijk meer als 
politiek denker dan als geschiedschrijver wordt bestudeerd. L . . . „ . „ •.• 

Hoewel het eindresultaat achteraf bezien voor verbetering vatbaar is, leidde mijn senpte 
bijna als vanzelf tot het AiO-schap. Mijn promotieonderzoek, dat ik binnen het 
onderzoeksprogramma van het Instituut voor Cultuurgeschiedenis van de Universitert van 
Amsterdam verrichtte, betrof aanvankelijk alle vorstenspiegels die tussen het midden van de 
dertiende en het midden van de veertiende eeuw in Spanje waren geschreven. Gelukkig zag fle rmjn 
overmoed al snel in en beperkte mij tot de vorstenspiegels uK het koninknjk Castihë en León. 
Zelfe dat bleek een hele kluif. Sommige werken waren nog nauwelijks onderzocht en, terwijl mijn 
belangstelling voornamelijk uitging naar de intenties, denkbeelden en opinies van de auteurs, 
evenals naar de politieke context van hun uitlatingen, moesten er iwg tesl wat vragen worden 
beantwoord met betrekking tot auteurschap, datering en compositie van de teksten. Daarnaast 
moesten er allerlei theoretische, methodologische en, ook, logistieke problemen worden opgelost. 

Mijn onderzoek heeft me langs allerlei instituten en bfeüotlieken gevoerd, van de pompeuze 
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Biblioteca Nacional te Madrid, waar mij bij mijn eerste bezoek de toegang tot de 
manuscriptenzaal werd geweigerd, omdat op de introductiebrief van mijn promotor de nodige 
fraaie stempels ontbraken, tot het bescheiden franciscaner convent van Salamanca, waar de 
stokoude padre bibliotecario - misschien omdat hij mijn belangstelling voor schrijvende 
minderbroeders verkeerd uitlegde en in mij vers bloed voor zijn orde zag - erop stond dat ik zijn 
bibüotheek als stadeerruimte zou gebruiken, maar mij verder niet aan de boeken kon helpen 
waarnaar ik op zoek was. Ik zal de lezer niet vermoeien met alle andere beslommeringen die er toe 
hebben geleid dat mijn onderzoekingen, zoals zoveel promotieonderzoek, zoveel langer dan 
voorzien hebben geduurd. Het was zwaar, neem dat van mij aan. 

Ik wil iedereen bedanken die mij op een of andere manier heeft geholpen bij de 
voltooiing van het karwei. In de eerste plaats mijn promotor, professor emeritus Piet 
Leupen, die altijd is blijven geloven in een goede afloop, mij diverse keren liet meegenieten 
van de kookkunst van zijn echtgenote en mij zijn kennis op het gebied van het middeleeuwse 
politieke denken ter beschikking stelde. Verder dank ik alle Spaanse wetenschappers die mij 
hielpen toegang te krijgen tot studiezalen en bibliotheken, mij hun publicaties toezonden, 
hielpen bij het oplossen van specifieke problemen of op andere wijze behulpzaam zijn 
geweest, in het bijzonder de professoren Ladero Quesada, Palacios Martin en Nieto Soria 
van de Universidad Complutense en de professoren José-Luis Martin en Costas Rodriguez 
van de Universidad Nacional de Educación a Distancia. Zonder de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), die mij vier maal een reisbeurs toekende, was 
het niet mogelijk geweest zoveel studiereizen naar Spanje te ondernemen. Maar laat ik al 
degenen die mij tijdens niet-officiële bezoeken of tijdens weekendtrips vanuit Madrid (die 
hard nodig waren om het stof uit mijn longen te blazen dat zich daar door de week in de 
Biblioteca Nacional had opgehoopt) onderdak hebben geboden, niet vergeten, met name Jan-
Hein en Elvira, Fatma, Maria, Edwin, Michiel en Ciel. Peter van der Eerden las het hele 
proefschrift in een eerdere versie en heeft met zijn spitsvondige commentaar een grotere bijdrage 
geleverd dan hij misschien beseft. Dimphéha Groffen worstelde zich in een latere fase door het 
manuscript en heeft mij met haar opbouwende kritiek en oprechte belangstelling zeer 
aangemoedigd. Jhma Smh en Jeroen Spaapen corrigeerden de vrijwel definitieve versie, hoewel ze 
het al druk genoeg hadden met andere zaken. De eerste hielp mij bovendien bij het tekenen van de 
stamboom van de Castiliaanse dynastie, Waaraan volgens eerdere lezers dringend behoefte was 
omdat het anders onmogelijk was wijs te wórden uit alle Alfonso's, Fernando's, Juans en 
Maria's. Paul Gabriner dank ik voor het corrigeren van de Engelse samenvatting. 

Aangezien ik anders vermoedelijk nooit aan een dissertatie over dit onderwerp zou zijn 
begonnen, zou het niet meer dan rechtvaardig zijn wanneer ik haar opdroeg aan de eerder 
genoemde medestudentes. Maar ik ben bang dat zoiets thuis tot moeüijkheden zou leiden. 
Bovendien verdient degene die een zaak helpt tot een goed einde te brengen minstens evenveel eer 
als degenen die hem in gang hebben gezet. Ik draag dit werk daarom op aan Martina. Omdat ze 
het altijd erg druk heeft gehad met haar eigen studies, baantjes en hobby's, heeft ze nooit veel tijd 
gehad om zich te verdiepen in de inhoud van mijn onderzoek. Daar staat tegenover dat ze het heeft 
volgehouden samen te leven met een man die soms wel erg afwezig was en dat ze hem altijd heeft 
weten op te beuren met haar enthousiaste verhalen en oorspronkelijke invallen. Zonder haar zou 
het schrijven van dit proefschrift waarschijnhjk nog veel meer tijd hebben gekost 
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