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Inleiding 
'Uw koningschap zal er dan een van deugdzaamheid zijn (dat wil zeggen van 
gerechtigheid, gematigdheid, krachtdadigheid en wijsheid: de vier kardinale deugden), 
wanneer u de Hemelse Koning geeft wat hem toekomt, te weten, eerbied of gerechtigheid, u 
zelf soberheid of gematigdheid, de wet die u moet handhaven krachtdadigheid of 
standvastigheid, de kudde die u moet hoeden wijsheid en genadigheid. Bezield door deze 
deugden immers hebben rechtschapen koningen door genade de glone verworven.' 

Aldus vat de minderbroeder Juan Gil de Zamora rond 1282 de adviezen samen die hij in zijn 
vorstenspiegel De preconiis Hispanie voor de Castiliaanse kroonprins Sancho heeft opgetekend. 
Wie deze regels leest, begrijpt waarom Machiavelli zijn voorgangers in dit genre verweet zich niet 
door de werkelijkheid, maar door hun verbeelding te hebben laten leiden en te hebben geschreven 
over republieken en vorstendommen die nooit hadden bestaan.2 Het idee dat deugdzaamheid de 
voornaamste eigenschap van een vorst behoort te zijn, is typisch voor dit in de latere 
Middeleeuwen en Renaissance zo populaire genre, dat heersers trachtte voor te bereiden op de 
uitoefening van hun ambt.3 Vorstenspiegels lijken weinig te vertellen dat van nut kan zijn in het 
politieke leven. Zij kenmerken zich door hun stereotiepe en moralistische karakter. We krijgen 
steeds dezelfde aanbevelingen te horen, die met dezelfde anekdotes en voorbeelden worden 
geïllustreerd. Wat betreft de kwaliteiten van de koning gaat de aandacht vooral uit naar het 
ethische en religieuze gebied: de enige garantie voor een succesvol bewind vormen eigenschappen 
als godsvrucht, wijsheid, rechtvaardigheid, genadigheid en gematigdheid. Het kennelijke gebrek 
aan realiteitszin komt vooral tot uiting in de absolute termen waarin men zijn eisen stelt: de 
heerser moet volmaakt zijn in zijn denken, doen en laten. Stuk voor stuk - met uitzondering van 
Machiavelli - houden de auteurs vast aan het ideaal van de koning die door een bijna goddelijke 
deugdzaamheid ver boven zijn medemensen uitsteekt. 

Toch waren de auteurs minder wereldvreemd dan op het eerste gezicht lijkt. Judith Ferster 
laat in Fictions of advice aan de hand van teksten uit het laatmiddeleeuwse Engeland zien dat 
schrijvers van vorstenspiegels met hun gemeenplaatsen en afgezaagde verhalen, die ogenschijnlijk 
weinig of niets van doen hebben met de actualiteit, bij nadere beschouwing nogal eens blijken in te 
spelen op contemporaine politieke situaties. Juist vanwege zijn abstracte karakter bood het genre 
de mogelijkheid bepaalde toestanden aan de kaak te stellen, zonder de koning of diens naaste 

1 Juan Gil de Zamora, De preconiis Hispanie, M. de Castro y Castro ed. (Madrid 1955) p. 346: 'Sic ergo 
regnum vestrum erit virtutis regnum, scilicet, iustitie, temperantie, fortitudinis et prudentie que sunt virtutes 
quatuor cardinales, si dederitis quod suum est celesti Regi, videlicet, reverentiam sive iustitiam, vobis 
metipsis sobrietatem sive temperantiam, Iegi quam debetis servare fortitudinem sive constantiam, gregi cui 
debetis providere prudentiam et clementiam. Hiis quippe virtutibus informati per gratiam pervenenmt boni 
reges ad gloriam...' 
2 Niccolö Machiavelli, Il principe e Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, S. Bertelli ed. (Milaan 1960) 
p.65. 
4 Voor de ontwikkeling van het genre in de Middeleeuwen: E. J. Buschmann, Das Herrscheramt nach der 
Lehre der mittelalterlichen Fürstenspiegel (Diss., Frankfurt am Main 1918); idem, 'Ministerium Dei -
Idoneitas. Urn ihre Deutung aus den mittelalterüchen Furstenspiegeln', Historisches Jahrbuch 82 (1962) pp. 
70-102; L. K. Bom, 'The perfect prince. A study in 13* and 14th century ideals', Speculum 3 (1928) pp. 470-
504; W. Berges, Die Fürstenspiegel des hohen und spaten Mittelalters (Leipzig 1938); H. H. Anton, 
Fürstenspiegel und Herrscherethos in der Karolinger Zeit (Bonn 1968); idem, 'Gesellschaftsspiegel und 
Gesellschaftstheorie in Westfranken/Frankreich. Spezifik, Kontinuitaten und Wandlungen', in: A. de 
Benedictis ed., Specula principum (Frankfurt 1999) pp. 51-120; A. B. Mulder-Bakker, 'Het 
vorstenspiegelgenre in Oudheid en Middeleeuwen', Groniek 119 (1992) pp. 9-20; M. Senellart, Les arts de 
gouverner. Du regimen medieval au concept de gouvernement (Parijs 1995). Voor de Renaissance: 
Q. Skinner, The foundations of modem political thought I, The Renaissance (Cambridge 1978) pp. 118-128 
en 213-221. 
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vertrouwelingen openlijk aan te vallen en zich hun wraak op de hals te halen. De auteurs stonden 
dus kritisch tegenover de machthebbers van hun tijd. Zij waren zich er heel goed van bewust dat 
de meeste vorsten helemaal niet zo deugdzaam waren. Dit doet echter niets af aan de 
vooraanstaande plaats die het ideaal van de volmaakte christelijke koning in hun geschriften 
innam: ondanks de wetenschap dat praktisch geen enkele koning eraan beantwoordde, hielden zij 
er onverkort aan vast. 

Het is moeilijk de daadwerkelijke invloed van dit ideaal, dat blijkbaar zo diep was 
geworteld in het denken van de auteurs, te peilen. Voor het eerst geformuleerd door kerkvaders als 
Augustinus van Hppo, Gregorius de Grote en Isidorus van Sevilla, was het vooral een kerkelijk 
ideaal. De moraal vormde het terrein waarop de zielenherders zich tot de wereldlijke 
machthebbers konden richten zonder ervan te worden beschuldigd zich met zaken te bemoeien die 
niet onder hun competentie vielen. Afgezien van de psychologische factor - ook al zondigde een 
koning duizend maal tegen de morele voorschriften van de Kerk, door zijn christelijke opvoeding 
bleef hij ontvankelijk voor haar vermaningen - moeten we rekening houden met de 
maatschappehjke invloed van de Kerk. Met haar morele gezag, materiële rijkdom en intellectuele 
kapitaal vormde de Kerk een belangrijke politieke macht, die door middel van de prediking 
bovendien in staat was onder het volk levende opinies te beïnvloeden. Verder mogen we niet 
vergeten dat sommige vorstenspiegels een wijde verspreiding kenden: hoewel zij in eerste instantie 
voor vorsten werden geschreven, bereikten sommige populaire werken een veel breder publiek. 
Tot slot waren sommige auteurs invloedrijke personen: veel auteurs behoorden vermoedelijk tot 
de veelal naamloze klerken die de koninklijke kanselarij bevolkten, maar enkelen onder hen 
bekleedden hoge posities binnen de wereldlijke of kerkelijke hiërarchie. Los van de mogelijkheid 
die het genre bood om grieven publiek te maken, is het daarom verstandig Bernard Guenée's 
waarschuwing de rol van vorstenspiegels in het politieke leven niet te onderschatten, ter harte te 
nemen. Volgens de Franse historicus was het volk zeer gehecht aan het in deze werken 
geschilderde portret van de ideale heerser en moesten vorsten zich er op zijn minst in hun 
propaganda aan conformeren. 

MachiaveUi's suggestie de werken van zijn voorgangers op de boekenplank te laten staan 
zal bier daarom in de wind worden geslagen. Onderwerp van deze studie zijn de koninkrijken die 
Juan Gil de Zamora en andere Spaanse auteurs van vorstenspiegels zich inbeeldden, de koningen 
waarvan zij droomden en de ideeën die aan hun dromen ten grondslag lagen. Ook zullen we zien 
hoe zij, net als hun collega's uit andere landen, het genre aanwendden om, meestal in bedekte 
termen, geluiden van protest te laten horen en hun standpunten over actuele zaken aan koning of 
troonopvolger duidelijk te maken. Vanwege het grote aantal vorstenspiegels dat in de late 
Middeleeuwen en Renaissance in Spanje werd geproduceerd, beperken we ons tot de werken die 
in de periode tussen circa 1230 en 1350 voor de heersers van Castilië werden geschreven. Onder 
vorstenspiegels, een term die vaak op losse wijze wordt gebruikt en soms wordt toegepast op een 
scala van teksten dat zich uitstrekt van geleerde politiek-füosofische traktaten tot voor een veel 
breder publiek bestemde verzamelingen wijsheden en anekdotes, worden hier didactisch-
moralistische werken verstaan die zich in eerste instantie tot de (aanstaande) heerser richten. Er 
zijn uit genoemde periode zeven teksten uit het Castiliaanse koninkrijk overgeleverd die aan deze 
omschrijving voldoen: het Libro de los doze sabios, de Siete partidas (met name het tweede deel), 
Juan Gil de Zamora's De precomis Hispame, het namens Sancho IV geschreven Castigos, Juan 
Manuels Libro de los estados, AJvaro Pelayo's Speculum regum en Juan Garcia's Glosa op 

4 J. Ferster, Fictions of advice. The literature and politics of counsel in late medieval England (Philadelphia 
1996). 
5 Ferster, Fictions of advice, pp. 178-186; C. F. Briggs, Giles of Rome's De regimine principum. Reading and 
writing politics at court and university, c. 1275-c. 1525 (Cambridge 1999). 
6 B. Guenée, L 'Occident auxXlV etXV siècles. Les états (Parijs 1971) pp. 137-138. 
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Gilles van Rome's De regimine principum1 Deze teksten vormen bij elkaar een heterogene 
groep, maar bij alle verschillen die er wat betreft vorm en inhoud bestaan, hebben zij met elkaar 
gemeen dat zij zijn bedoeld om de koning of diens beoogde opvolger op te voeden. Deze intentie, 
die overigens meestal expliciet in opdracht of proloog wordt uitgesproken, komt vooral tot uiting 
in de hoofdstukken waarin de koninküjke plichten en deugden worden opgesomd. Daarnaast 
bevatten deze werken, zoals gebruikelijk in vorstenspiegels, praktische adviezen op bestuurlijk en 
militair gebied, terwijl, in afzonderlijke hoofdstukken ofte midden van de vermaningen, allerlei 
ideeën over oorsprong, betekenis, doel en beperkingen van het koningschap worden verkondigd 

Het genre van de vorstenspiegel, dat in de Karolingische periode al werd beoefend, maar 
met de teloorgang van de koninklijke macht in de tiende en elfde eeuw zogoed als verdween, werd 
in de dertiende eeuw zeer populair, nadat Johannes van Salisbury het met zijn Policrattcus (1159) 
nieuw leven had ingeblazen.9 Deze bloei was te danken aan een combinatie van cultureel-
wetenschappelijke en politieke factoren. De zogenaamde 'renaissance' van de twaalfde eeuw, 
waarvan Johannes van Salisbury als een van de belangrijkste vertegenwoordigers geldt, bracht 
naast een opleving van bijbelse studies en patristiek een hernieuwde belangstelling voor het 
Romeins recht, de klassieke literatuur, retorica en filosofie. Al deze disciplines droegen, elk op 
hun manier, bij aan de ontwikkeling van het genre. Vooral de herontdekking van de 
moraalfilosofie als een op zichzelf staande wetenschap - naar Aristoteles opgedeeld in de ethica, 
oeconomica en poltica - was van groot belang. 

Belangrijk was ook de versterking van het koninklijk gezag, die zich in dezelfde periode 
voordeed. Nog aarzelend in de twaalfde eeuw, maar vanaf het begin van de volgende eeuw steeds 
zelfverzekerder begon de kroon rechten en bevoegdheden die in het feodale tijdperk bij lokale 
heren hadden berust voor zichzelf te reserveren. Door de gestage uitbreiding van de koninklijke 
ambtenarij en de toenemende militaire macht van de koning, mogelijk gemaakt door een 
efficiëntere inning van belastingen, nam het prestige van de monardtie tce en ging zij een grotere 
rol spelen binnen de samenleving. Het ontstaan van de nieuwe politieke m testaurhjlce stnicturen, 
dat gepaard ging met een groeiende interne coherentie, markeert de geleidelijke overgang van het 
middeleeuwse feodale kcoinkrijk naar de vroegmoderne staat." Deze achtergrond was gunstig 

7 Omdat het genre moeilijk is af te bakenen, zijn er zeker argumenten aan te voeren om deze lijst aan te 
vullen met teksten als Mores defilosofla, het Libro del consejo e de los consejeros, de Castigos del rey de 
Menton uit de ridderroman Libro del cabellero Zifar, Juan Manuels Libro Enfenido of Ramón van Coimbra's 
inleiding op zijn kroningsordo. Over het algemeen geldt echter dat deze teksten, voor zover zij inderdaad als 
vorstenspiegels kunnen worden beschouwd, vanwege een beperkte omvang of thematiek dan wel geringe 
originaliteit weinig zouden hebben toegevoegd aan de hier geselecteerde werken, die mijns inziens voldoende 
representatief zijn voor het genre in onze periode. De opname van de Siete partidas, Depreconiis Hispanie 
en het Libro de los estados behoeft enige toelichting. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 1, waar de 
bronnen nader worden geïntroduceerd. De Avisacion de la dignidad real (H. O. Bizzarri ed, Incipit 11 
(1991) pp. 187-208) is buiten beschouwing gelaten, omdat de door Bizzarri voorgestelde datering (eerste 
helft van de veertiende eeuw) veel te vroeg lijkt; zie ook: J. M. Nieto Soria, 'IJL Avisacion de la dignidad real 
(1445) en el contexto de la confrontación politica de su tiempo\ in: J. M Soto Rabanos ed., Pensamiento 
medieval hispano. Homenaje a Horacio Santiago-Otero I (Madrid 1998) pp. 405^*31. 
8 J. P. Genet ed., Four English political tracts of the later Middle Ages (Londen 1977) inleiding, pp. xn-xiv, 
geeft meer criteria, maar zijn definitie spitst zich te zeer toe op de vorstenspiegels uit de omgeving van 
Lodewijk DC van Frankrijk om bruikbaar te zijn. 
9 De veelomvattende Policraticus kan nog geen echte vorstenspiegel worden genoemd, maar volgens Berges, 
Fürstenspiegel, p. 4, schiepen navolgers van Johannes van Salisbury als Helinand van Froidmont, Geraldus 
van Wales, Gilbert van Doornik en Vincent van Beauvais de typische vorstenspiegel door zich thematisch te 

10 Voor de 'renaissance' van de twaalfde eeuw: D. E. Luscombe en G. R Evans, 'The twelfth-century 
renaissance', in: CHMPT, pp. 306-338. Voor de herontdekking van de moraalfilosofie als tak van 
wetenschap: C. J. Nedennan, 'Aristotelianism and the origins of 'political science' in the twelfth century', 
Journal of the History ofIdeas 52 (1991)pp. 179-194, aldaar pp. 184-190. 
11 Een goede introductie geeft J. R. Strayer, On the medieval origins of the modem state (Princeton 1970). 
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voor de wedergeboorte van het genre: de versterking van het koningschap bevorderde het denken 
over het wezen en de betekenis van dat ambt en maakte de vraag aan welke voorwaarden zijn 
bekleder moest voldoen of wat diens verantwoordeüjkheden waren actueel. 

Deze ontwikkelingen gingen niet voorbij aan gebieden gelegen aan de grenzen van de 
christenheid. De uit de Reconquista voortgekomen komnkrijken van het Iberisch Schiereiland 
(Castiliê, León, Aragón, Navarra en Portugal) vervulden in menig opzicht zelfs een 
voortrekkersrol. Door de intensieve contacten met de Arabische wereld hepen zij bijvoorbeeld 
voorop in de receptie van de Aristotelische filosofie en wetenschap. De bestuurlijke ontwikkeling 
kwam wat later op gang dan in Engeland of Sicilië, maar toen dat eenmaal gebeurde, ging men, 
vooral in Castihë, het sterkste van de Iberische komnkrijken, voortvarend te werk. Ook al kende 
het proces ook hier lange periodes van terugval, Castihë was een van de Europese komnkrijken 
waarin de laatmiddeleeuwse 'staatsvorming' het voorspoedigst verliep. Naast andere factoren 
verklaart dit de vooraanstaande positie van dit gebied (als toonaangevend deel van het 
Habsburgse Spanje) binnen het vroegmoderne Europa.13 De jaren tussen 1230 en 1350, gekozen 
als grenzen van deze studie, vormen binnen de Castiliaanse geschiedenis een min of meer 
afgeronde periode. In het eerste jaar ging León, dat eerder al enige malen met Castihë was 
verenigd, definitief deel uitmaken van de Castiliaanse kroon; in het tweede jaar stierf Alfonso XI, 
de koning die de politieke hervormingen die na deze eenwording werden ingezet (maar die op veel 
weerstand stuitten) ten slotte grotendeels wist te verwezenlijken. Het is geen toeval dat, voor zover 
bekend, de eerste vorstenspiegels die in opdracht van of voor leden van de Castiliaanse dynastie 
werden geschreven uit deze periode stammen. De bloei van het genre in deze fase van de 
Castiliaanse geschiedenis geeft blijk van het groeiende aanzien van die dynastie. 

Het historisch onderzoek naar de vorstenspiegels van (Castiliaanse bodem staat feitelijk nog 
in de kinderschoenen. Wilhelm Berges gaf in Die Fürstenspiegel des hohen und spaten 
Mittelalters (1938) een beknopte analyse van de ontwikkeling van het genre in Spanje. Hoewel dit 
werk nog altijd als gezaghebbend geldt, toont Berges zich al te zeer een kind van zijn tijd. Hij 
constateert in Castihë een confrontatie tussen het 'akspanische', 'völkische, ideaal van de senor 
natural en de politieke theorie van de geleerden. Deze confrontatie speelde zich af in een tijd 
waarin de 'vöDrische Gemeinschaft' ('erne Nation treu verbundener, gleichberechtigter 
Kampfer'), door de toenemende macht van adel en Kerk en de oprukkende aanwezigheid van 
joden aan het hof, teloorging. Hierdoor boette het ideaal van de senor natural (wiens heerschappij 
niet werd gelegitimeerd door lcroning en zalving, maar door een 'patrimoniales Eigentumsrecht' 
op land en volk) sterk aan belang in. 

In Spanje zelf is men zich vanuit de invalshoek van de politieke geschiedenis, enkele vroege 
voorlopers daargelaten, pas sinds kort voor het genre gaan interesseren. Tot nu toe zijn 

12 Men denke aan de vele Aristotelische werken die in Spanje (m.n. in Toledo) uit het Arabisch werden 
vertaald, zie: B. G. Dod, 'Aristoteles Latinus', in: N. Kretzmann en A. K. J. Pinborg ed., The Cambridge 
history of later medieval philosophy from the rediscovery of Aristotle to the disintegration of scholasticism, 
1100-1600 (Cambridge enz. 1982) pp. 45-79, aldaar pp. 58-61. 
13 Voor het dit proces: A. MacKay, Spain in the Middle Ages. From frontier to empire (Londen en 
Basingstoke 1977); M. A. Ladero Quesada, 'La genese de 1'état dans les royaumes hispaniques médiévaux 
(1250-1450)', in: C. Hermann ed., Le premier êgede l'état en Espagne (1450-1700) (Parijs 1989) pp. 9-65; 
idem, 'La corona de Castilla: transformaciones y crisis politicas. 1250-1350', in: Europa en los umbrales de 
la crisis (1250-1350). XXISemana de Estudios Medievales, Estella '94 (Pamplona 1995) pp. 275-322. 
14 Berges, Fürstenspiegel, pp. 86-101. Berges besteedt verder speciale aandacht aan Juan Manuels Libro de 
los estados (pp. 228-249), terwijl ook in zijn overzicht van vorstenspiegels (pp. 291-356) diverse werken uit 
het gebied van de Castiliaanse kroon zijn opgenomen. 
15 Voorbeelden hiervan zijn: B. Palacios Martin, 'El mundo de las ideas politicas en los tratados doctrinales 
espafioles: los "espejos de principes" (1250-1350)', in: Europa en los umbrales, pp. 463-483; J. M. Nieto 
Soria, 'Les miroirs des princes dans 1'historiographie espagnole (couronne de Castille, Xme-XVe siècles): 
tendances de la recherche', in: De Benedictis ed., Specula principum, pp. 193-207. Eerder had J. Beneyto 
Pérez in Los origenes de la ciencia politica en Espaha (19762), aldaar pp. 245-272, enige aandacht aan het 
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vorstenspiegels voornamelijk het terrein van de letterkundigen geweest. Behalve met literaire en 
taalkundige aspecten hebben die zich vooral beziggehouden met zaken als datering, auteurschap 
en overlevering van de teksten, terwijl zij daarnaast voor de nodige edities hebben gezorgd. 
Wanneer de politieke dimensie al aan bod komt - de laatste jaren bestaat hiertoe overigens wel 
een tendens - blijkt men helaas meestal een niet meer dan oppeivlakkige kennis te hebben van de 
moderne literatuur over het politieke denken in het middeleeuwse Europa of van die over het genre 
van de vorstenspiegel (in ieder geval wordt er zelden naar die literatuur verwezen). Hierdoor 
slaagt men er doorgaans niet in de onderzochte werken in een zinvolle historische context te 
plaatsen: er is weinig oog voor de ontwikkeling van het politieke denken buiten Spanje en er wordt 
onvoldoende rekening gehouden met de conventies van het genre. Bovendien wordt de betekenis 
van contemporaine gebeurtenissen en van de specifieke belangen die auteurs verdedigen 
onvoldoende onderkend. 

Dit geldt zelfi voor de weinige studies die zich specifiek richten op de politieke aspecten 
van de rijke Castiliaanse didactisch-inoralisrische literatuur, waarin de literamurwetenschappers 
vorstenspiegels samen met de vele verzamelingen wijsheden, spreuken, exempelen en fabels 
doorgaans onderbrengen. Terwijl de tot deze literatuur behorende teksten, evenals andere 
(theologische, rechtsgeleerde, historiografische en bijbelexegetische) teksten uit die tijd, door blijk 
te geven van een groeiende belangstelling voor het koningschap, de toenemende betekenis van die 
instelling eerder weerspiegelen dan bewust legitimeren, stellen de auteurs van deze studies ze 
nogal eenzijdig als propagandistische werken voor, bedoeld om de monarchie ideologisch te 
ondersteunen. Het zijn daarom de passages die het koningschap vemeerlijken die alle aandacht 
krijgen. Dat er juist in vorstenspiegels, die mijns inziens uitdrukking geven aan een groeiende 
behoefte de koning op zijn verantwoordehjkheden te wijzen, ook beperkingen aan de koninklijke 
macht worden gesteld, wordt te weinig gesignaleerd. Geluiden van protest worden nog minder 
opgemerkt.17 Dit laatste wordt mede in de hand gewerkt doordat deze hispanistische studies 
Latijnse teksten buiten beschouwing laten," terwijl, zoals we zullen zien, de twee in deze taal 
schrijvende auteurs uit onze periode (Juan Gil de Zamora en Alvaro Pelayo), zeker in dit opzicht, 
niet de minst interessante zijn. 

Hoewel hispanisten doorgaans geen duidelijk onderscheid maken tussen vorstenspiegels en 
andere didactisch-moralistische teksten en de laatste, ook al zijn zij voor een veel breder publiek 
bestemd, eveneens interessante passages omtrent koning en koningschap kunnen bevatten, 

genre besteed. F. Elias de Tejada, Historia de la literatura politica en las Espanas, 3 delen (Madrid 1991) 
behandelt in deel 2 verscheidene vorstenspiegels uit het middeleeuwse Castilia. Dit wak, dat posthuum 
verscheen en in het begin van de jaren vijftig werd voltooid, was bij publicatie al sterk gedateerd. Verder 
maakt de Brit P. Linehan in zijn History and the historians of medieval Spain (Oxford 1993) naast 
historiografische teksten gebruik van enkele vorstenspiegels. 
16 Voor studies over afzonderlijke vorstenspiegels zie het notenapparaat bij hoofdstuk 1. 
17 H. O. Bizzarri, 'Las collecciones sapienciales castellanas en el proceso de reafirmación del poder 
monarquico (siglos XÜJ y XTV)', Cahiers de Unguistique Médiévale 20 (1995) pp. 35-73, aldaar p. 36, 
spreekt over 'een plan tot juridische hervorming waarin deze verzamelingen een wezenlijke rol spelen' Als 
enige 'dissident' noemt hij Juan Manuel (pp. 62-65). M Haro Cortes, La imagen del poder real a troves de 
los compendios de castigos castellanos del siglo XIII (Londen 1996) gaat niet uit van een weloverwogen 
plan, maar benadrukt in haar conclusie (pp. 54-56) toch vooral het propagandistische karakter van deze 
werken. 
18 Hetzelfde gemis doet zich voor bij studies die het beeld van de ideale koning in deze literatuur 
onderzoeken (en daarbij doorgaans enkele vorstenspiegels opnemen): H.J.Peirce, 'Aspectos de la 
personalidad del rey espafiol en la literatura hispano-arabiga', Smith College Studies in Modern Languages 
10 (1929) pp 1-39- F. Colla, 'La Castüle en quête d'un pouvoir ideal: une image du roi dans la littératiuv. 
gnomique et sapientale des XIII6 et XTV6 siècles', Razo 9 (1989) pp. 39-51; M. Haro Cortes, Los compendios 
de castigos del siglo XIII: técnicas narrativas y contenido ético (Valencia 1995) pp. 217-263. Voor deze 
literatuur zie ook: D. Menjot, 'Enseigner la sagesse. Remarques sur la litterature gnomique castillane du 
Moyen Age', in: N. Guglielmi en A. Rucquoi ed., El discurso politico en la Edad Media. Le discours 
politique au Moyen Age (Buenos Aires 1995) pp. 217-231. 
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beperken wij ons hier dus tot het zevental eerder genoemde teksten, die, omdat zij specifiek voor 
heersers zijn bedoeld, als eigenlijke vorstenspiegels kunnen worden beschouwd. Het meest 
kenmerkende onderdeel van vorstenspiegels wordt, zoals gezegd, gevormd door de hoofdstukken 
die de koninklijke plichten en deugden bespreken. Zij presenteren dus een model waaraan hun 
vorstelijke lezer zich heeft te spiegelen: het portret van de ideale koning. De invloed van de 
ideeën die in deze teksten worden verkondigd is moeilijk te meten, maar we doen er, u wordt 
er nog eens aan herinnerd, goed aan de politieke betekenis van dit portret niet te 
onderschatten. Niet zonder reden is het dan ook in stelling gebracht in de discussie over de 
aard van de Castiliaanse monarchie. 

Een idee dat lange tijd tot de dogma's van de moderne historiografie heeft behoort, is 
dat van Spanjes bijzondere positie binnen de Europese geschiedenis. Dit idee kan buigen op 
een lange traditie, maar werd vooral in Franco's tijd verkondigd, zowel door voor- als 
tegenstanders van het regime. De veronderstelde uitzonderlijkheid van het land verklaarde, in 
goede of kwade zin, de dictatuur en het daarmee samenhangende isolement. Nu er sinds de 
dood van de generalisimo in 1975 zoveel is veranderd, wordt de geldigheid van dit dogma 
binnen Spanje sterk in twijfel getrokken, maar daarbuiten blijkt het hardnekkiger. Mede door 
de invloed van de ooit in Princeton docerende Américo Castro, in wiens oeuvre het idee van 
Spanjes bijzondere geschiedenis een centrale plaats inneemt, leeft het vooral onder historici 
van Angelsaksische huize voort.20 Onderzoekers die zich hebben beziggehouden met het 
middeleeuwse Spaanse koningschap hebben gewezen op het eigen karakter van de 
monarchieën van het Iberisch Schiereiland. Deze aan de wereld van de islam grenzende 
samenleving bracht een vorm van koningschap voort die wel is aangeduid als 'frontier 
kingship'. Met name de Castiliaanse monarchie zou zich hebben gekenmerkt door een 
geringe geografische stabiliteit en een seculier, martiaal karakter. Vanwege de voortdurend 
opschuivende grens — een gevolg van de Reconquista - ontstonden er geen hoofdstad en vast 
koninklijk pantheon, die hadden kunnen dienen als centra van een mystieke cultus rond de 
dynastie. Verder werd aan rituelen en symbolen uit de sacrale, liturgische sfeer, die in andere 
Latijns-christehjke monarchieën zo'n belangrijke rol speelden in de legitimatie en 
verbeelding van de koninklijke macht, een geringe betekenis toegekend. De Visigoten hadden 
als eerste christelijk volk de zalving ingevoerd, maar anders dan meestal wordt verondersteld 
is het twijfelachtig of die traditie werd voortgezet in het koninkrijk Asturië, waar de 
Reconquista rond 722 begon. Vaststaat dat er na 1111, met uitzondering van de zalving van 
Alfonso XI in 1332, in León - de opvolger van het Asturiscbe kcminkrijk - en Castilië, 
waarbij het koninkrijk León in 1230 zou worden ingelijfd, geen enkele zalving plaatsvond, 
terwijl slechts een handvol koningen werd gekroond of zichzelf kroonde. De Castiliaanse 
koningen, die de Kerk in hun gebieden stevig onder de duim hielden, hadden geen behoefte 
zich te onderwerpen aan riten die werden geleid door de vertegenwoordigers van dat 
instituut. Zij waren in de eerste plaats militaire leiders, die hun macht vooral door hun 
overwinningen op het slagveld etaleerden en een sterke voorkeur vertoonden voor ceremonies 
en emblemen uit de wereldlijke, ridderlijke sfeer. 

19 Zie: P. Linehan, 'History in a changing world: the case of medieval Spain', in: idem, Past and present in 
medieval Spain (Aldershot 1992) I; F. Tang, 'De schaduw van Franco. Het Spaanse middeleeuwse 
koningschap in de post-franquistische historiografie', Theoretische Geschiedenis 23 (19%) pp. 185-193, m.n. 
pp. 185-186. 
20 Castro's sleutelwerk is het in diverse talen vertaalde La realidad historica de Espana (Mexico 1954). 
21 De voornaamste vertegenwoordigers van deze richting zijn Teófilo Ruiz (verbonden aan de Universiteit van 
New York) en de Brit Peter Linehan: T. F. Ruiz, 'Une royauté sans sacre: la monarchie castillane du bas 
Moven Age', Annates 39 (1984) pp. 429-453; 'L'image du pouvoir è travers les sceaux de la monarchie 
castillane', in: A Rucquoi ed, Genesis medieval del estado moderno: Costilla y Navarra (1250-1370) 
(Valladolid 1987) pp. 217-227; P. Linehan, 'Frontier kingship. Castile 1250-1350', in: A. Boureau en 
C. S. mgerflom ed, La royauté sacrée dans Ie monde chrétien (Colloque de Royaumont, mars 1989) (Parijs 
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Tegen deze visie, die zoveel nadruk legt op de bijzondere omstandigheden van het 
middeleeuwse Spanje, is binnen het land zelf protest gerezen. Nieto Soria erkende in zijn in 1988 
verschenen Fundamentos ideológicos del poder real en Costilla (sighs XM-XVI) dat de 
Castiliaanse monarchie slechts in beperkte mate gebruik had gemaakt van materiële symbolen en 
dat er weinig systematiek viel te ontdekken in de gebruikte rituelen, maar stelde tevens vast dat er 
wel een rijke schat aan schriftelijke politieke beelden of voorstellingen uit de meologisch-sacrale 
sfeer had bestaan. Castilië had daarom een met andere Europese kcninkrijken vergelijkbare 
'politieke religiositeit' of 'koninklijke mystiek' gekend.22 Een van die vcorstellingen was die van 
de 'rey virtuosisimo\ de koning die in overeenstemming met de verhevenheid van zijn positie in 
ethisch opzicht ver boven zijn medemensen uitsteekt.23 Fundamentos ideológicos was duidelijk 
een verkennende studie en de omvang van het materiaal stond gedegen bronnenonderzoek in de 
weg: het bewijs voor Nieto Soria's conclusies vormden citaten en verwijzingen die, met een sterke 
voorkeur voor passages die de veronderstellingen van de auteur bevestigden, uit kronieken, 
lofdichten, wetboeken, vorstenspiegels, verslagen van standenvergaderingen en allerlei andere 
dertiende tot zestiende-eeuwse teksten bijeen waren gesprokkeld. De tekstuele context van die 
passages werd grotendeels veronachtzaamd. Aan historisch^olitieke achtergronden van 
afzonderlijke teksten, genre en auteurs werd evenmin veel aandacht besteed. De manier waarop 
Nieto Soria met zijn bronnen omging, maakte hem tot een gemakkelijk doelwit voor kritiek. Die 
kwam vooral van de Britse historicus Peter Linehan, die Nieto Soria en andere leden van de 
postfianquisrische generatie Spaanse historici ervan betichtte hun verlangen naar politieke en 
economische integratie in Europa op het verleden te projecteren. Nieto Soria's conclusies 
verraden, aldus Linehan, een 'anxiety to establish the European qualifications of the kings of 

Castile'.24 

Het is nodig Nieto Soria's bevindingen, of in ieder geval een aantal ervan, aan een 
nauwkeuriger onderzoek te onderwerpen. Wat betreft de rey virtuosisimo: dat dit weinig 
realistische ideaal auteurs uit het koninkrijk Castilië bekend was, bleek al uit het citaat uit Juan 
Gil de Zamora's De preconiis Hispanie, waarmee deze inleiding opende. Maar dit citaat is 
uiteraard gekozen, juist omdat het zo typisch is voor het genre van de vorstenspiegel. Het is één 
enkele passage uit het werk van één enkele auteur en met dit citaat is nog lang niet alles gezegd 
over de ideeën van Castiliaanse auteurs van vorstenspiegels. Het blijft nodig hun voorstellingen 
omtrent de ideale koning nader te onderzoeken. Daarbij moeten we oog hebben voor de regels en 
conventies die het genre hen oplegde evenals voor de manier waarop zij hun bronnen en 
autoriteiten behandelden. Verder moeten we de ontwikkelingen op het gebied van het politieke 
denken binnen en buiten Spanje in het oog houden en, indien nodig, de politieke gebeurtenissenen 
processen bestuderen die de achtergrond vormen van specifieke uitlatingen. 

1992) pp. 71-79. Ruiz veronderstelt, zich baserend op de in Spanje nog altijd gezaghebbende Sanchez-
Albomoz, een slechts kortstondig onderbroken continuïteit tussen de Visigotische en Asturische periode en 
meent dat Alfonso Vïï in 1135 bij zijn kroning tot imperator nog werd gezalfd. Daarna zou de rite bewust zijn 
opgegeven. Vgl. echter Linehan, History and the historians, pp. 122 e.v. en 237-239. De Francaise Adeline 
Rucquoi, 'De los reyes que no son taumaturgos: los fundamentos de la realeza en Espafia', Relaciones 51 
(1992) pp. 55-83, wijst ter verklaring van het bijzondere karakter van de Castiliaanse monarchie naast de 
Reconquista op het voortbestaan van een geromaniseerde, stedelijke cultuur in Spanje na het verdwijnen van 
het Romeinse Rijk. 
22 J.M. Nieto Soria, Fundamentos ideológicos del poder real en Costilla (siglos XUI-XVI) (Madrid 1988), m 
het bijzonder pp. 106-107. Voor een samenvatting van de in Fundamentos bereikte conclusies: idem, 'Les 
clercs du roi et les origines de 1'état moderne en Castilië: propagande et legitimation (XUIème-XVème 
siècles)', Journal of Medieval History 18 (1992) pp. 297-318. Dezelfde lijn wordt voortgezet in 'Origen 
divino, espiritu laico y poder real en la Castilla és\ siglo Xffl', AEM 27 (1997) PP, 43-101; evenals m 
'Propaganda and legitimation in Castile: religion and Church, 1250-1500', in: A. Ellenius ed., Iconography, 
propaganda and legitimation (Oxford 1998) pp. 105-119. 

J. M. Nieto Soria, Fundamentos ideológicos, pp. 84-90. 
24 Zie zijn recensie in Speculum 65 (1990) pp. 469472 en History and the historians, pp. 123,427429, 442. 
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Voordat we het portret van de ideale vorst onder de loep nemen, zullen we de denkbeelden 
en principes die er de basis van vormen bestuderen. De eisen die auteurs aan de koning stellen, de 
kwaliteiten die zij van hem verlangen, zijn niet te begrijpen zonder kennis te nemen van hun ideeën 
over de oorsprong, het doel en de grenzen van de koninklijke macht. Auteurs van vorstenspiegels 
concentreerden zich op de eigenschappen die in hun ogen onmisbaar waren bij het uitoefenen van 
de koninklijke heerschappij. Daarmee aanvaardden zij impliciet de monarchie. Voor zover zij al 
andere regeringsvormen overwogen, kozen zij voor het koningschap, maar dat wil niet zeggen dat 
zij zich niet afvroegen waarom sommige mensen over anderen regeerden of hoever de macht van 
deze heersers reikte. Meer theoretisch ingestelde auteurs als Thomas van Aquino, Gilles van 
Rome en, onder onze Spanjaarden, de schrijvers van de Siete partidas en Arvaro Pelayo gingen in 
een aantal afzonderlijke hoofdstukken uitvoerig op deze vragen in. Anderen, onder onze auteurs 
met name de auteur van het Libro de los doze sabios, gingen zonder verdere plichtplegingen over 
tot de opsomming van de voorwaarden waaraan een vorst had te voldoen, maar uit hun 
argumenten ter verklaring van bepaalde eisen kunnen we, met de nodige reserves, de denkbeelden 
afleiden die daar de basis van vormden. We kunnen niet spreken over echte theorieën. Te dikwijls 
gaat het om verspreide uitlatingen, die soms in een heel andere context worden gedaan. Bovendien 
bevatten alle werken tegenstrijdigheden, een gevolg van het eindeloze citeren van autoriteiten en 
bronnen. Wel kunnen we, ook al is dat niet altijd even gemakkelijk, zekere tendensen signaleren. 

Daarbij zullen we in de eerste plaats de aandacht richten op de manier waarop de auteurs 
het koningschap grondvesten. De oorsprong en het doel die zij aan de koninklijke macht 
toeschrijven, verklaren de aan de koning toegekende rechten en taken. Ook zullen we hun 
gedachten over verwante kwesties als de relatie tussen koning en Kerk en de verhouding tussen 
koning en keizer bestuderen (vanwege het koninklijke leiderschap in de Reconquista, die zowel als 
een strijd voor het geloof als voor het vaderland gold, bezien onze auteurs deze kwesties wellicht 
anders dan auteurs uit andere landen), evenals hun uitingen van een ontluikend 'nationaal' 
bewustzijn. Naast de grondslagen zullen de beperkingen van het koningschap aan bod komen: in 
hoeverre denken auteurs aan dwingende middelen die garanderen dat de koning zijn ambt 
uitoefent in overeenstemming met het doel waartoe dat hem is verleend? Hoe denkt men te 
voorkomen dat hij zijn bevoegdheden te buiten gaat en welke oplossingen draagt men aan in geval 
van machtsmisbruik? We gaan dus in op eens brandende kwesties als de relatie tussen koning en 
wet, de verhouding tussen koninklijke bevoegdheden en rechten van de onderdanen, de betekenis 
van consultatie en consensus, het probleem van de tiran en het recht op weerstand. Hierbij zullen 
we nagaan of er iets valt te bespeuren van de absolutistische tendensen die sommige historici al zo 
vroeg in Castilië menen waar te nemen.23 Pas nadat de grondslagen en grenzen van de lconinküjke 
macht zijn onderzocht, zullen we ingaan op de vraag hoe de auteurs zich de ideale koning 
voorstellen. 

Tot slot komt de relatie tussen vorstenspiegel en actualiteit aan bod. Ook in andere 
hoofdstukken zal, behalve met de literaire en intellectuele context, rekening worden gehouden met 
de politiek-historische achtergrond en zal er worden ingegaan op gebeurtenissen en processen die 
zekere tendensen in onze bronnen of opvattingen van individuele auteurs verhelderen. In het 
afsluitende hoofdstuk echter gaat de aandacht speciaal uit naar de manier waarop het genre werd 
gebruikt om de koning, diens naaste vertrouwelingen of lager geplaatste hovelingen en 
ambtenaren te kritiseren of in de ogen van de auteurs dringende kwesties aan de orde te stellen, 
met andere woorden, naar het gebruik van de vorstenspiegel als politiek pressiemiddel. Allereerst 
echter volgt een nadere kennismaking met de bronnen en hun auteurs, en de tijd waarin die 
leefden. 

25 MacKay, Spain, pp. 131-142; J. H. Burns, 'The shaping of absolutism: Spain', in: idem, Lordship, kingship 
and empire. The idea of monarchy, 1400-1525 (Oxford 1992) pp. 71-96. 

- 12 " 


