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3 Koning of tiran? 
De grenzen van de koninklijke macht 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat het koningschap in onze vorstenspiegels stevig 
wordt onderbouwd. De macht van de koning is afkomstig van God. Zijn onderdanen hebben 
hem, Gods stadhouder binnen het koninkrijk, senor natural en 'hoofd' of 'hart' van het 
'politieke lichaam' waarvan zij de ledematen vormen, trouw te dienen. De koninklijke 
waardigheid wordt vooral door auteurs die in opdracht van de koning schrijven tot grote 
hoogten verheven, het meest systematisch in de Siete partidas, maar ook degenen die minder 
afhankelijk zijn van de koninklijke gunst onderstrepen haar bijzondere status. Dat geldt ook 
voor de franciscaner schrijvers, die om het dienende karakter van het koningschap te 
benadrukken weliswaar herhaaldelijk op de nietigheid van de koning als persoon wijzen, 
maar tegelijkertijd diens verhevenheid als koning, dus als bekleder van het ambt, erkennen. 
Wel beperken twee van hen de soevereiniteit van de koning door de verhouding tussen 
koning- en priesterschap op hiërocratische wijze uit te leggen. Terwijl eigenlijk niemand de 
keizer enige wezenlijke universele macht toekent, zodat de positie van de koning uit die hoek 
niet wordt ondergraven, stellen Alvaro Pelayo en Juan Garcia de Castrojeriz dat seculiere 
vorsten hun macht niet direct van God, maar via de Kerk ontvangen. Zij staan daarom allen 
onder de paus, de hoogste leider op geestelijk en wereldlijk terrein. 

De koning is uitgerust met verstrekkende bevoegdheden: als 'keizer in zijn 
koninkrijk' is hij de hoogste rechter, is hij de enige wetgever en voert hij het militaire 
opperbevel. Maar hij mag zijn omvangrijke macht niet naar believen gebruiken. De auteurs 
houden hun vorstelijke lezers voor dat de heerschappij hun met een zeker doel voor ogen is 
toevertrouwd: de zorg voor vrede en gerechtigheid. De heerser mag zijn macht niet ten eigen 
bate gebruiken, maar moet die in dienst stellen van het algemeen belang. In dit hoofdstuk 
zullen we zien in hoeverre onze auteurs aan middelen denken die moeten garanderen dat de 
koning zich aan zijn opdracht houdt. Heeft de koning zich volgens hen aan de wet te 
houden? Kan hij zich de eigendommen van zijn onderdanen toe-eigenen en zo ja, onder welke 
omstandigheden? Kan hij in zijn eentje beslissen over zaken die het gehele koninkrijk 
aangaan? Welke mogelijkheden bestaan er, wanneer hij zich ontpopt als tiran? Kortom, 
welke grenzen stellen de auteurs aan de koninklijke macht? 

De koning en het recht 
Uitzonderingen daargelaten waren dertiende- en veertiende-eeuwse geleerden, juristen én 
theologen, van mening dat de heerser zich zoals ieder ander aan de wet had te houden. Via het 
Corpus juris civilis waren zij bekend met Romeinse rechtsprincipes als ""princeps legibus 
solutus' (Digesten 1, 3, 31) en 'quod principi placuit legis habet vigorem' (Digesten 1, 4, 1), 
maar zij legden die op zo'n manier uit dat ze geen basis vormden voor koninklijk absolutisme. 
Omdat hij de wetgever was, stond de heerser 'boven' de wet. Anders zou hij, zo redeneerde men, 
geen oud recht kunnen afschaffen om door nieuw recht te vervangen. Toch werd hij geacht, zoals 
een andere Romeinse wet, Digna vox (Codex 1, 14, 4), voorschreef, zich aan de wet te 
onderwerpen. Hij kon daar weliswaar niet toe worden gedwongen, maar hoorde dat uit eigen 
beweging te doen. Dit was zowel de opvatting van de civilist Accursius, auteur van de 
gezaghebbende Glossa ordinaria op het Corpus iuris civilis, als van Thomas van Aquino, die in 
zijn Summa theologiae stelde dat de heerser niet aan de vis coactiva van de wet was gebonden, 

1 Voor de relatie tussen heerser en recht in de latere Middeleeuwen zie: K. Pennington, The prince and the law, 
1200-1600. Sovereignty and rights in the western legal tradition (Berkeley, Los Angeles, Oxford 1993). 
2 Pennington, Prince and law, pp. 82-85. 
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niaar wel aan de vis directive/. 
Als wetgever stood de koning dus boven het heersende recht, maar hij hoorde zijn 

wetgevende activiteiten te beperken tot die gevallen waarin bestaande wetten of gewoonten niet 
meer voldeden, dat wil zeggen wanneer zij onrechtvaardig of onredelijk waren en in strijd waren 
met de hogere normen van het natuurrecht en het goddelijk recht. In alle andere gevallen diende hij 
ze ongemoeid te laten. Rede en rechtvaardigheid konden ook worden ingeroepen om in bijzondere 
gevallen af te zien van een strikte naleving van de wet, bijvoorbeeld wanneer de koning iemand 
gratie wilde verlenen. * Verder kon hij met een beroep op het algemeen belang in tijden van nood, 
met name gedurende een oorlog, inbreuk maken op de eigendomsrechten van zijn onderdanen. 
Older normale omstandigheden werd hij echter geacht zijn eigen wetten, de wetten van zijn 
voorgangers, de vrijheden en bezittingen van zijn onderdanen, en het overgeleverde gewoonterecht 
te respecteren. 

De auteurs van onze vorstenspiegels onderschrijven deze principes, ook de auteurs van 
de Siete partidas. Sommige historici hebben in dit werk reeds de eerste aanzet gezien tot het 
absolutisme dat in het Habsburgse Spanje tot vofle wasdom zou komen. Het is echter de vraag of 
zij zonder kennis van latere ontwikkelingen tot hetzelfde oordeel zouden komen. Een 
onbevooroordeelde lezing wijst uit dat de auteurs er misschien vroeg bij zijn de volheid van de 
koninklijke macht te formuleren, maar dat zij in wezen niet veel verder gaan dan hun collega's uit 
andere landen. Zij schrijven de koning vergaande bevoegdheden toe, maar geen onbegrensde 
macht. De wetgevende bevoegdheden van de keizer - en dus ook van de koning, de 'keizer in zijn 
koninkrijk',7 - worden in de tweede partida kort ter sprake gebracht. De keizer kan nieuwe 
wetten en jueros opstellen of oude veranderen, wanneer hij meent dat het algemeen belang 
daarmee is gediend. Wanneer het recht niet helder is, mag hij het verduidelijken. Heersende 
gewoonten die naar zijn inzicht schadelijk zijn, kan hij afschaffen en door betere vervangen. 
Hetzelfde thema komt in de eerste partida, waarvan de titels 1 en 2 een algemene theorie van het 
recht geven, uitgebreider aan bod. Alleen keizers en koningen of personen die door hen zijn 
aangesteld kunnen op wereldlijk gebied wetten uitvaardigen. Wetten die door andere mensen zijn 
opgesteld hebben noch deze naam, noch rechtskracht.' De - geschreven - wetten ('leyes ) moeten 
eerder worden geëerbiedigd dan de veelal ongeschreven gebruiken, gewoonten en lokale rechten, 
die, aangezien zij op willekeurige manier kunnen worden uitgelegd, aan voortdurende verandering 
onderhevig zijn. 

Aan de vorstelijke wetgeving wordt dus de hoogste status toegekend, maar wel heeft de 
wetgever een aantal zaken in achtte nemen: 

'De maker van de wetten moet God liefhebben, hem vrezen en hem voor ogen houden 
wanneer hij ze opstelt, opdat ze rechtvaardig en juist zullen zijn. Eveneens moet hij de 
gerechtigheid en het algemeen belang van allen hefbebben, en verstandig zijn om 

3 R W. Carlyle en A J. Carlyle, A history of mediaeval political theory V (Edinburgh en Landen, 19502) pp. 475-
476. 
4 A Blade, Political thought in Europe, 1250-1450 (Cambridge 1992)pp. 152-153. 
5 J .R . Strayer, 'Defense of the realm and royal power in France', in; idem, Medieval statecraft and the 
perspectives of history (Princeton, New Jersey 1971)pp. 291-299. 
6 A. MacKay, Spain in tite Middle Ages. From frontier to empire (Londen en Basingstoke 1977) p. 133; 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, aldaar pp. 72-73. 
7 Zie hierboven pp. 42-43. 
8 Partidas II1,2 (ed RAH, H, p. 4):' [el emperador] puede facer ley et fuero nuevo et mudar el antiguo, si entendiere 
que es a pro comunal de su gente; et otrosi quando fuese escuro ha poder de lo esclarescer, et puede toller la 
costumbre usada quando entendiere que era danosa, et facer otra nueva que fuese buena.' 
9 Partidas L 1,12 (ed RAH, I, p. 19). 
10 Partidas L 2,11 (ed RAH, L pp. 35-36). 
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onderscheid te kunnen maken tussen recht en onrecht.' 

Het goddelijk recht, rechtvaardigheid, het algemeen belang en de rede bakenen het terrein af 
waarbinnen de wetgever behoort te opereren. 

Naast de wetgevende bevoegdheden van de koning komt diens verhouding tot het 
heersende recht, in het bijzonder tot zijn eigen wetten, aan bod. Craddock heeft gewezen op het 
bestaan van drie redacties van de eerste partida, alle drie geschreven tijdens het leven van Alfonso 
de Wijze, waarin op dit punt telkens een andere opvatting wordt verkondigd. Volgens Craddock 
geven de verschillen tussen deze redacties de ontwikkeling in het denken van Alfonso aan, die 
ertoe zou hebben geneigd de koning in toenemende mate boven de wet te plaatsen. In de eerste 
redactie, te dateren tussen 1256 en 1265, wordt gesteld dat alle mensen, en in het bijzonder 
koningen, zich aan de wet hebben te houden. De tweede redactie, geschreven na 1272, vermeldt 
dat het de maker van de wetten betaamt volgens zijn wetten te willen leven, ofschoon hij daar niet 
toe kan worden gedwongen. In de derde redactie, nog vóór Alfonso's dood in 1284 te dateren, 
ontbreekt iedere verwijzing naar de kwestie. De wetgever wordt slechts gemaand ervoor te zorgen 
dat de wet wordt nageleefd. 

Afgezien van de vraag of we Alfonso, hoe geleerd hij ook mag zijn geweest, persoonhjk 
verantwoordelijk mogen houden voor de inhoud van alle versies van de Partidas die tijdens zijn 
leven werden geschreven, moet Craddocks uitleg ook om andere redenen worden genuanceerd. 
Dat in de tweede redactie onderwerping van de heerser aan de wet afhankelijk wordt gemaakt van 
diens wil, geeft inderdaad, zoals Craddock opmerkt, uitdrukking aan het principe 'princeps 
legibus solutus'. Maar dan wel in de uitleg die middeleeuwse auteurs eraan gaven, waardoor het 
geen uitdrukking van absolutisme is, ten minste niet van het absolutisme zoals dat in de 
vroegmoderne tijd zou hebben bestaan. Het was de uitleg die, zoals we zagen, geleerden 
gewoonlijk aan 'legibus solutus' gaven, wanneer zij dit rechtsprincipe probeerden te verzoenen 
met Digna vox, de wet waarnaar de opmerking 'het betaamt de maker van de wetten volgens zijn 
wetten te willen leven' verwijst. En het laatste is de boodschap die de auteurs over willen brengen. 
Dat in de derde redactie in het geheel niet naar de kwestie wordt verwezen, hoeft verder geen 
bewuste weglating te zijn. Mogelijk is een onzorgvuldige kopiist hiervoor verantwoordehjk. In 
ieder geval is voorzichtigheid geboden en is het beter geen overhaaste conclusies te verbinden aan 
het voorbijgaan aan bepaalde zaken. Ook wanneer in titel 5 van de tweede partida allerlei morele 
voorschriften met betrekking tot het gedrag van de koning worden gegeven, probeert men hem aan 
de wet te binden. De koning mag geen zaken verlangen die in strijd zijn met het recht, zo luidt het 
onder andere. Als autoriteit wordt Justinianus aangehaald, die sprekend voor zichzelf en alle 
andere keizers en koningen zou hebben verklaard dat zij slechts bevoegd waren in 
overeenstemming met het recht op te treden: een nieuwe verwijzing naar Digna vox, feitelijk 
uitgevaardigd door Theodoshis II en Valentinianus EO, maar opgenomen in het Corpus iuris 
chilis van Justinianus. 

De auteurs van de Siete partidas zijn niet de enigen die hun vorstelijke lezers manen het 
recht te respecteren. Volgens Juan Gil de Zamora moeten vorsten hun onderdanen in 
cjvereenstemming met de 'iura', 'leges* en 'laudabiles terrarum consuetudines' regeren, een 

1 ' Partidas I,1,11 (ed. RAH, I, p. 19): 'El facedor de las leyes debe amar é Dios, et temerle et tenerle ante sus qjos 
quando las feciere, porque sean derechas et complidas. Otrosi debe amar justicia et el pro comunal de todos, et ser 
entendido para saber departir el derecho del tuerto...' 
12 Zie ook: Partidas 11,4 en 18 (ed. RAH, I, pp. 14 en 25). 
13 J. R Craddock, 'Must the king obey his laws?', in: J. S. Geary ed, Florilegium Hispanicwn. Medieval and Golden 
Age studies presented to Dorothy Clotelle Clarice (Madison 1983) pp. 71-79. 
14 Partidas n, 5,14 (ed. RAH, Ó, p. 35): 'Cobdiciar non debe el rey cosa que sea contra derecho, ca segunt dixieron 
los sabios que fecieron las leyes antiguas, tampoco la debe el rey cobdiciar, como la que non podiese ser segunt 
natura. Et con esto acuerda la palabra del noble emperador Justiniano, que dixo en razon de si, et de los otros 
emperadores et reyes, que aquello era su poder que podrien facer con derecho. 
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opvatting die ook hij onderbouwt met een verwijzing naar Digna vox. Koningen kunnen alleen 
rechtvaardig regeren, als zij zich aan het recht onderwerpen: 

'Om gerechtigheid te beoefenen moeten koningen zich door het recht en de wetten laten 
leiden, opdat anderen hun voorbeeld volgen. Want wanneer zij die zelf overtraden, 
zouden anderen door hun kwalijke voorbeeld eerder geneigd zijn tot onrecht. En het past 
koningen helemaal niet een dergelijk voorbeeld te geven.' 

Alvaro Pelayo toont zijn bewondering voor de Romeinen, bij wie de wetgevers datgene wat zij 
verordenden zelf ook naleefden. Onder verwijzing naar de betreffende plaatsen uit het Corpus 
iuris cMlis, het Decretum en de Decretalen legt hij uit dat de princeps strikt genomen niet aan 
menselijke wetten is gebonden - wel aan goddelijke, haast hij zich toe te voegen - , maar dat deze 
zich er desondanks aan dient te houden. Ter illustratie vertelt hij de anekdote over de Griekse 
wetgever Charondas, die de burgers op straffe van dood had verboden gewapend naar 
volksvergaderingen te gaan. Toen hij op een dag in zijn haast zelf zijn zwaard meenam en hij 
hierop werd geattendeerd, doorboorde hij zichzelf terstond, daar hij liever stierf dan dat de wet 
ongestraft zou worden geschonden. 

Het is onwaarschijnlijk dat Alvaro van Alfonso XI in werkelijkheid zo'n strenge 
toepassing van de wet verlangde. De algemene teneur onder onze auteurs is dat de koning het 
recht behoort te respecteren, maar ook voorzien zij een aantal gevallen waarin hij er met een 
beroep op hogere normen of belangen aan voorbij kan gaan. Een van die gevallen doet zich voor 
wanneer hij verwijzend naar Gods vergevensgezindheid of zich beroepend op de rede gratie 
verleent. In Castigos is een hoofdstuk gewijd aan de zaken die de koning bij een gratieverzoek 
in acht dient te nemen. Het koninklijke recht van gratie wordt voorgesteld als uitvloeisel van 
diens positie als plaatsvervanger van God. Als zodanig moet hij ernaar streven zoveel 
mogelijk op God te lijken en in niets lijkt hij zoveel op hem als bij het tonen van genade. Terwijl 
hij zijn rechtsprekende bevoegdheden aan zijn ambtenaren kan delegeren, kan uitsluitend hijzelf de 
straf die iemand krachtens het recht toekomt verminderen of kwijtschelden. In de adviezen die 
vervolgens in naam van Sancho IV aan diens zoon worden gegeven klinkt een zeker opportunisme 
door. De koning moet in zijn afweging laten meetellen welk nut de persoon in kwestie voor hem 
heeft.19 Verder wordt de raadgeving in eerste instantie de normale rechtsgang te volgen - pas 
nadat iemand schuldig is bevonden en is vastgesteld wat de wettelijk voorgeschreven straf zou 
zijn, mag hem die eventueel worden kwijtgescholden - mede ingegeven door het besef dat alleen 
wanneer het voor iedereen duidelijk is dat de koning genade verleent, hem die in dank zal worden 
afgenomen. De propagandistische betekenis van het koninklijke pardon wordt dus goed ingezien. 
Bij dit advies speelt echter nog een andere gedachte mee, en wel dat niemand mag denken dat het 
recht niet wordt gerespecteerd.20 Het koninklijk recht van gratie is dus geen uiting van willekeur: 
de koning moet 'om een goede reden en met het juiste inzicht' zijn woede temperen en de straf 
verminderen.21 Onder meer moet hij rekening houden met de omstandigheden waaronder een 

15 Juan Gil de Zamora, Depreconiis Hispanie, pp. 336-337. 
16 De preconiis Hispanie, p. 191: 'Ad exercendam vero iustitiam per iura et leges débent regulari reges, ut eoram 
exemplo alii regulentur, ne forte cum ipsi fuerint transgressores, eorum pemicioso exemplo, riant alii ad iniurias 
proniores, quod minime decet reges.' Zie ook: ibidem, pp. 190-191:'... observe* omnia mandata sue legis, et ostendat 
populo quod ipse observat firmiter legem suam...' 
17 Alvaro Pelayo, Speculum I, p. 76; vgl. Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia VT, 5, ext 4 (R. Combès 
ed,n,p. 180). 
1S Castigos, c. 12, p. 91. 
19 Castigos, c. 12, pp. 91-92. 
20 Castigos, c. 12, p. 93. 
21 Castigos, c. 12, p. 90: '... tenprando su sanna e menguando de la pena que meresce segund tuerca de 
derecho por cierta razon con buen entendimiento.' 
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misdaad is gepleegd, bijvoorbeeld met de vraag of er al dan niet opzet in het spel is. Kortom, 
wanneer hij afziet van een strikte naleving van de wet, is dat om een hogere vorm van 
gerechtigheid, gebaseerd op de rede en navolging van de goddelijke genadigheid, te doen 
zegevieren. 

Juan Garcia de Castrojeriz verkondigt min of meer hetzelfde standpunt. Met Gilles van 
Rome plaatst hij de koning onder het natuurrecht, maar boven het positieve recht. Maar evenals 
Gilles wil hij daarmee eigenlijk niet meer zeggen dan dat de koning niet altijd naar de letter van de 
wet hoeft te vonnissen. Omdat de wet niet in alle afzonderlijke gevallen kon voorzien, stond het de 
koning, aldus Gilles, vrij om op basis van de 'rechte reden' (recta ratio) en het natuurrecht, dat de 
mens door God was ingeprent, het positieve recht te interpreteren en er in bijzondere gevallen van 
af te wijken.23 Volgens Juan Garcia mag de koning bij het vellen van een vonnis op verzwarende 
of verzachtende omstandigheden letten en naar gelang daarvan zwaarder of lichter straffen dan de 
wet voorschrijft. Wanneer hij ziet dat de 'rechte reden' een ander vonnis eist, is hij niet gehouden 
het positieve recht te volgen. Hetzelfde geldt voor lagere rechters, maar die moeten zich daarbij 
naar de wil van de koning schikken en vonnissen zoals hij dat zou doen. 

Een andere situatie waarin de koning volgens de gangbare opvatting voorbij kon gaan 
aan het heersende recht was de noodtoestand die men aanduidde als casus necessitatis. Deze werd 
meestal in tijd van oorlog afgekondigd, wanneer de verdediging van het koninkrijk de heffing van 
buitengewone belastingen nodig maakte. De overheersende mening was dat de heerser zich de 
bezittingen van zijn onderdanen niet zonder gegronde reden kon toe-eigenen en dat hij hun 
eigendomsrechten onder normale omstandigheden behoorde te respecteren. Volgens een anekdote 
die in de late Middeleeuwen in rechtsgeleerde kringen circuleerde hadden de civilisten Bulgarus en 
Martinus in Frederik Barbarossa's tijd nog getwist over de vraag of de keizer eigenaar van alle 
goederen was, maar rond het midden van de dertiende eeuw waren de juristen het met elkaar eens 
dat dit niet zo was. Privébezit gold als een van het natuurrecht afgeleid recht, dat alleen in 
noodgevallen en met een beroep op het algemeen belang kon worden geschonden. 

In de Siete partidas wordt de zogenaamde Lex regia in deze zin uitgelegd: volgens de 
auteurs had het Romeinse volk weliswaar alle heerschappijrechten aan de keizer overgedragen, 
maar niet alle eigendomsrechten. De keizer kan zich daarom niet willekeurig de goederen van zijn 
onderdanen toe-eigenen. Alleen wanneer de wet dat als straf voor een bepaalde misdaad 
voorschrijft of wanneer hij zich er vanwege het algemeen belang toe genoodzaakt ziet, mag hij 
beslag leggen op hun bezittingen. In het tweede geval dient hij de gedupeerden wel te 
compenseren.26 Voor de koning gelden er volgens de auteurs van de Partidas echter andere regels. 
Alle rechten die de keizer binnen zijn keizerrijk heeft, heeft de koning binnen zijn koninkrijk, en 
zelfs meer. Hij kan de gebieden waarover hij heerst nalaten aan zijn erfgenaam, daar hij de 
heerschappij als erfenis heeft ontvangen. Ook kan hij steden en kastelen in erfelijk eigendom 
wegschenken, terwijl de keizer, die gehouden is de omvang van het keizerrijk nooit te verkleinen, 
die slechts in leen kan geven. Tot slot kan de koning, als dat nodig is, op meer manieren gebruik 
maken van zijn onderdanen. De keizer kan, hoe hoog de nood ook is, de inwoners van het 
keizerrijk niet zwaarder belasten dan onder zijn voorgangers de gewoonte was, tenzij zij daar zelf 
mee instemmen. De koning daarentegen kan dat, wanneer het met het oog op het algemeen belang 
onvermijdelijk is, wel doen, 'net als andere mensen die in tijden van nood gebruik maken van dat 
wat hun als erfgoed toekomt.' 

22 Castigos, c. 12, p. 93. 
23 Gilles van Rome, De regimine principum libri ZZ7, H. Samaritanius ed. (Rome 1607; herdruk Aaien 1967) m, H, c. 
29, pp. 531-534. 
24 Juan Garfia de Castrojeriz, Glosct HL, % c. 29 (ed Beneyto Pérez, UI, p. 246). 
25 Pennington, Prince and law, pp. 15-24. 
26 Partidas H, 1,2 (ed. RAH, n, pp. 4-5). 
27 Partidas II, 1, 8 (ed. RAH, H, pp. 9-10): 'Sabida cosa es que todos aquellos poderes que desuso deximos que los 
emperadores han et deben haber en las gentes de su rmperio, que esos rnismos han los reyes en las de sus regnos, et 
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Hoewel in andere krachtige monarchieën - bijvoorbeeld het Frankrijk van Filips IV -
incidenteel vergelijkbare geluden te horen vielen, was de voorstelling van het koninkrijk als 
erfgoed van de koning in deze tijd, waarin Romeinsrechtelijke ideeën over het publieke karakter 
van de overheid sterk aan invloed wonnen, eigenlijk ouderwets. In latere vorstenspiegels treffen 
we haar dan ook niet meer aan. Alvaro Pelayo verwerpt haar expliciet. Verwijzend naar 
Intellecto, de decretale waarin Honorius UI de koning van Hongarije had herinnerd aan zijn plicht 
de rechten van zijn koninkrijk en de eer van zijn kroon te verdedigen, verklaart hij dat koningen 
in strijd met hun kroningseed handelen, wanneer zij de goederen van hun koninkrijken 
vervreemden. Zij zijn immers geen 'proprietari? van hun koninkrijken, maar 'defensores', 
'admimstratores' en ''augmentatores'. Alvaro erkent dat volgens het civiel recht - hij zinspeelt op 
de Justmiaanse wet Bene a Zenone (Codex 7, 37, 3), waarin de zinsnede 'CM/W omnia principis 
esse intelligantur' voorkomt - alle goederen van de koning zijn. Maar, vervolgt hij, het gaat 
hierbij alleen om een 'algemeen bezit' ('urriversa possessie?). Alle goederen zijn namelijk 
verdeeld over particuliere eigenaars ('singuli dominf). Wanneer men aan de koning huis, 
hoofdcijns of geld afdraagt, schenkt men daarom niet iets dat toch al van hem is. Aan de koning 
komen de 'potestas\ ''defensió' en 'gubernatió' over alle zaken toe, aan particuliere personen het 
eigendomsrecht, de 'proprietas'. 

De auteurs van de Partidas lijken met hun patrimoniale uitleg van het koningschap 
oppervlakkig beschouwd nog ver verwijderd van Alvaro's standpunt, maar nadere bestudering 
van hun opvattingen leert dat zij minder uit de pas lopen met het juridische denken van hun tijd 
dan op het eerste gezicht schijnt. De eerder gewekte indruk dat het de koning vrij staat delen van 
zijn rijk te verkwanselen wordt weggenomen in een wet die verderop in de tweede partida is te 
vinden. Volgens deze wet dient de koning bij de aanvaarding van zijn ambt te zweren dat hij zijn 
sertorio nimmer zal verdelen of vervreemden. Schenkingen door de koning zijn slechts legitiem, 
als hij de heerlijke rechten voor zichzelf behoudt. De beslissing over oorlog en vrede, militaire 
mobilisatie, de munt, belastingheffing, de rechterlijke macht, hoger beroep en mijnen blijven onder 
zijn competentie. Alleen wanneer hij deze zaken uitdrukkelijk in het schenkingsprivilege vermeldt, 
komen zij toe aan de nieuwe eigenaar, maar slechts voor de duur van het leven van de koning. 
Evenals bij Alvaro dwingt de eed die de koning bij zijn inauguratie aflegt hem dus mets te 
ondernemen dat de integriteit van de kroon, in de zin van het geheel van rechten en inkomsten 

mayores; ca ellos mm tan solamente son senores de sus tierras mien tras vi ven, mas arm a sus finamientos las pueden 
dexar a sus herederos, porque han el senorio por heredat, lo que non pueden facer los emperadores que lo han por 
election, asi como desuso deximos. Et demas el rey puede dar villa ó castillo de su regno por heredamiento a quien 
se quisiere, lo que non puede facer el emperador, porque es tenudo de acrecentar su imperio et de nunca menguarlo, 
como qirier que los podrie bien dar a otro por servicio quel hobiese fecho, ó quel prometiese de facer por ellos. Otrosi 
decimos quel rey se puede servir et ayudar de las gentes del regno quandol mere menester en muchas maneras que lo 
non podrie facer el emperador. Ca el emperador por ninguna cuita quel venga non puede apremiar a los del imperio 
quel den mas daqueQo que antiguamente fue acostumbrado de dar a los otros emperadores, si de su grado non lo 
quisieren facer, mas el rey puede demandar et tornar del regno lo que usaron los otros reyes que fueron ante que él, et 
aun mas a las sazones que lo hobiese tan grant mester para pro comunal de la tierra, que lo non pueda escusar, bien 
asi como los otros homes que se acorren al tiempo de la cuita de lo que es suyo por heredamiento.' 
28 J. R. Strayer, 'The laicization of French and English society in the thirteenth century', in: Medieval 
statecraft, pp. 251-265, aldaar pp. 260-261. 
29 K. Pennington, 'Law, legislative authority and theories of government, 1150-1300', in: CHMPT, pp. 424-
453, aldaar p. 438. 
30 Alvaro Pelayo, Speculum I, p. 244: '... alienant bona regncrum suorum contra iuramentum quod fecerunt in 
coronatione sua {Extra, De iureiurando, Intellecto). Non enim reges sunt proprietarii regni sui, sed defensores et 
administratores et augmentatores...' 'hue civili omnia regis sunt, et tarnen ilia quorum ad regimen [ed. Schrick, p. 
239: regem] pertinet universa possessio, et in singulos dominos distributa sunt, et unaquaeque res habet suum 
possessorem. Itaque et regi et domum et mancipium et pecuniam dare possumus, ne[c] dare illi de suo ditimur. Ad 
regem omnium potestas pertinet defensio et gubernatio; ad singulos proprietas.' 
31 PartidasH, 15,5 (ed. RAH, H, pp. 136-138). 
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verbonden aan het koninklijk ambt, ondermijnt. 
Verder zagen we al dat ook de koning niet naar eigen goeddunken over de goederen van 

zijn onderdanen kan beschikken. Hij mag zijn volk immers alleen in een noodsituatie, wanneer het 
algemeen belang dat vereist, extra belasten. De nood moet zo hoog zijn 'dat hij niet anders kan'. 
Het gaat dus om uitzonderlijke gevallen, zeker niet om een normale praktijk. Dat de Partidas de 
praktische gevolgen van het patrimoniale koningschap aldus beperkt, bewijst dat de auteurs, 
waarvan sommigen waarschijnlijk in Bologna hadden gestudeerd, te zeer bekend waren met de 
rechtsgeleerde opvattingen uit hun tijd om de koning een vrijbrief te geven zijn rijk naar eigen 
inzicht, als ware het zijn privédomein, te beheren. Voor een groot deel leggen zij de koning 
dezelfde beperkingen op als de civilisten de keizer oplegden en de canonisten vorsten in het 
algemeen: de rechten en landen van de kroon vormen één geheel en zijn ondeelbaar, terwijl de 
bezittingen van de onderdanen onder normale omstandigheden dienen te worden gerespecteerd. 
Wel komen zij op basis van het door hen gemaakte onderscheid tussen keizer- en koningschap tot 
de conclusie dat de koning anders dan de keizer niet de instemming van zijn onderdanen nodig 
heeft om hen buitengewone diensten op te kunnen leggen. Deze conclusie is niet zonder betekenis 
en dwingt óns in te gaan op de rol die de Partidas en onze andere bronnen aan anderen dan de 
koning toekennen in het proces van politieke besluitvorming: welk belang hecht men aan 
consultatie en consensus, en wat is hun betekenis binnen de monarchie? 

Monarchie, consultatie en consensus 
De monarchie zelfwas voor auteurs van vorstenspiegels boven iedere twijfel verheven. In de 
vroege en volle Middeleeuwen werd het koningschap, de overheersende en bovendien door God 
zelf gesanctioneerde regeringsvorm, als bijna vanzelfsprekend aanvaard. Discussies over 
alternatieven ontbraken geheel en al. Na het midden van de dertiende eeuw werd men 
geconfronteerd met Aristoteles' uiteenzetting over de drie 'goede' (dat wil zeggen het algemeen 
belang dienende) regeringsvormen: de monorchia, de aristocratia en de politia. De eerste 
generatie 'politieke Aristotelisten' paste de leer van de filosoof aan de eigen tijd en samenleving 
aan en wanneer men in commentaren of zelfstandige traktaten de diverse mogelijkheden besprak, 
koos men praktisch altijd voor de met het koningschap gelijkgestelde monarchie. Vooral auteurs 
van vorstenspiegels neigden ertoe de voordelen van deze regeringsvorm te benadrukken. Thomas 
van Aquino stelde in De regno dat de beste garantie voor eenheid en vrede een bewind was dat 
zelf, letterlijk, één was. Ook leerden natuur en ervaring dat de monarchie de voorkeur verdiende. 
Thomas' leerling Gilles van Rome volgde in De reginrine principum dezelfde lijn, waarbij hij het 
deed voorkomen alsof ook Aristoteles zelf zich had uitgesproken voor de monarchie. 

Een andere leerling van Thomas, Tholomeus van Lucca, was een van de eersten die 
twijfels uitte aan de universele zegeningen van het koningschap. In zijn voortzetting van De 
regno, dat Thomas onvoltooid had gelaten, maakte hij het antwoord op de vraag naar de beste 
regeringsvorm afhankelijk van tijd, plaats en omstandigheden en stelde hij dat het koningschap, 
voor hem gelijk aan despotisme, misschien noodzakelijk was voor de meeste andere volken, maar 
dat de stadsstaten van zijn geboorteland Italië het best waren gediend met een republikeins 

32 Voor de ontwildcelirig van het klee van de'kroon' m & latere Mddeleeuweri: E. ft Kantorowkz, The king's two 
bodies. A study in mediaeval political theology (Princeton, New Jersey 1957), pp. 336-383. Hoewel het «fee van de 
kroon in onze vorstenspiegels dus aanwezig is, maken zij in dit verbawi gem gebruik vaa de tem» boon. 
33 Zie noot 27. 
34 Voor middeleeuwse discussies over de beste regeringsvorm J. M. Blythe, Ideal government and the mixed 
constitution in the Middle Ages (Princeton, New Jersey 1992); T. Steve, 'Die Begrundung rrffirarchischer 
Herrschaftin derpolitischen Theorie des Mii&Mte^\Zeitschriftftlr Historische Forschung 23 (19%) pp. 289-323. 
35 Thomas van Aquino, De regno, in: Aquinas selected political writings, A. P. D. D'Entrèves ed (Oxford 1948) pp. 
2-82, aldaar I, c. 2, pp. 10,12. 
36 Gilles van Rome, De regimineprincipum JU, H, c. 3^1, pp. 456-460. 
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bewind. Zijn vervolg op het werk van zijn leermeester is echter nauwelijks een vorstenspiegel te 
noemen en het 'politieke relativisme' waarvan hij blijk gaf en dat in de eerste helft van de 
veertiende eeuw ook auteurs als Bartolus van Sassoferrato en William van Ockham zou 
kenmerken het, zoals te verwachten, in het genre geen sporen na. 

Ook niet in onze Spaanse vorstenspiegels. De auteurs van de Siete Partidas, hoewel 
reeds bekend met de Politica van Aristoteles, tonen de noodzaak van het koningschap zowel op 
'spirituele' als 'natuurlijke' wijze aan zonder ook maar stil te staan bij andere regeringsvormen. 
De enige twee auteurs die zelfs maar een woord vuil maken aan andere mogelijkheden, Alvaro 
Pelayo en Juan Garcia de Castrojeriz, geven, ook al schrijven zij tegen het midden van de 
veertiende eeuw, op dit punt evenmin blijk van enig relativisme. Beiden nemen de standpunten 
van hun bronnen, respectievelijk Thomas van Aquino en Gilles van Rome, over. Hun inbreng 
beperkt zich tot de toevoeging van meer autoriteiten en argumenten. 

Geen enkele auteur toont dus enige sympathie voor een andere regeringsvorm dan de 
monarchie. De monarchie was niet noodzakelijkerwijs erfelijk, maar auteurs van vorstenspiegels 
gingen daar in deze periode, een tijd waarin erfopvolging in bijna alle Europese koninkrijken 
gangbaar was geworden, meestal wel van int. Populair was de aan de Romeinse keizer 'Helius' 
(bedoeld werd Publius Helvius Pertinax, die in 193 na Christus enkele maanden regeerde) 
toegeschreven uitspraak dat de heerschappij niet op grond van afkomst zou moeten worden 
vergeven, maar op grond van verdiensten. Dit citaat, dat via Johannes van Salisbury's 
Policraticus zijn weg vond naar vele andere auteurs, werd echter niet aangehaald om te pleiten 
voor een electief koningschap, maar om het belang van een goede opvoeding voor koningszonen 
te onderstrepen: voordat zij de heerschappij op zich namen, moesten hen de noodzakelijke 
deugden worden bijgebracht. Veelzeggend is dat in de versie van Johannes de keizer tevens 
beweert dat degenen die een soort 'aangeboren rechtschapenheid' bezitten en door de roem van 
hun voorvaderen tot deugdzaamheid worden aangespoord, het meest geschikt zijn tot het 
uitoefenen van de heerschappij. Volgens Johannes had de keizer hiermee op rake wijze verwoord 
dat vorsten - mits ze een rechtvaardig bewind voerden - door de goddelijke genade het voorrecht 
bezaten door hun zonen te worden opgevolgd Elders in de Policraticus verklaarde Johannes dat 
het niet was toegestaan ten gunste van nieuwkomers voorbij te gaan aan de vorstelijke bloedlijn: 
zolang vorsten 'in de gerechtigheid van de Heer wandelden', dienden hun kinderen hen op basis 
van goddelijke belofte en bloedrecht op te volgen. 

Het merendeel van de auteurs toonde geen behoefte de erfopvolging expliciet te 
legitimeren, maar accepteerde haar stilzwijgend Het is zeker niet volgens gewoonte, dat de eerste 
eis die het Libro de los doze sabios aan de koning stelt, het bezit van kcoinkhjk bloed is. De 
gedachte achter deze eis is dat een ieder die een koninkrijk bestuurt van hogere afkomst en stand 
moet zijn dan zijn onderdanen. Alleen dan is het voor niemand krenkend door hem te worden 
geregeerd, berispt, gestraft of beloond of om onder zijn banier te dienen. De combinatie van 
pragmatisme en eerbied voor traditie die dit argument kenmerkt, openbaart zich ook bij Gilles van 
Rome, de eerste die een systematische uiteenzetting gaf over de vermeende voordelen van het 
erfelijke koningschap. Volgens Gilles verdiende erfopvolging om drie redenen de voorkeur. Ten 
eerste had de koning die wist dat hij door zijn zoon zou worden opgevolgd meer oog voor het 
belang van zijn koninkrijk, aangezien bij dat identificeerde met zijn eigen belang. Ten tweede 

37 Bryrhe, Ideal government, pp. 92-117. 
38 Voor het veertiende-eeuwse 'politieke relativisme': Btythe, Ideal government, pp. 161-179. 
39 Zie hierboven p. 42. 
40 Alvaro Pelayo, Speculum I, pp. 160-164; Juan Garcia de Castrojeriz, Glosa DX IL c. 3 (ed Beneyto Perez, HL pp. 
106-107). 
41 Johannes van Salisbury, Policraticus sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum IV, c. 11 
(C. C. I. Webb ed. I (Londen, Oxford 1909) pp. 275-276). 
42 Policraticus V, c. 6 (Webb ed., L pp. 299-300). 
43 Doze sabios, c. 3, p. 75. 
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waren koningszonen minder geneigd te vervallen tot tirannie, omdat de macht hen, anders dan 
nieuwkomers op de troon, niet overmoedig maakte. Ten derde gehoorzaamde het volk, wanneer 
het gewend was door een bepaald geslacht te worden geregeerd, een heerser uit dat geslacht 
vrijwillig, daar zijn heerschappij als het ware 'natuurlijk' was. Gilles wees er verder op dat bij 
erfopvolging de bij verkiezingen gebruikelijke twisten werden vermeden. Juan Garcia de 
Castrojeriz kan zich wel vinden in dit standpunt. De door sommigen verkondigde mening dat het 
beter is de heerser te kiezen omschrijft hij in zijn glosse bij Gilles' tekst als 'geheel onjuist'. Ook 
vult hij de argumenten van Gilles aan met eigen argumenten. Naast de door Gilles vermelde 
tweedracht wijst hij op een ander fenomeen dat met verkiezingen gepaard gaat: corruptie. Verder 
weerlegt hij de argumenten die voorstanders van verkiezing zouden kunnen aanvoeren. Hij 
verwerpt bijvoorbeeld de gedachte dat iemand die de ambitie heeft door verkiezing koning te 
worden zijn best zal doen deugdzaam te zijn, door erop te wijzen dat de kans groot is dat zo'n 
persoon slechts deugdzaamheid zal voorwenden en zijn ware gezicht pas na het bestijgen van de 
troon zal tonen. 

Terwijl Juan Garcia zich in navolging van Gilles van Rome geroepen voelde zijn 
voorkeur voor de erfopvolging met rationele argumenten te onderbouwen, achtten de auteurs van 
de Partidas het voldoende te verwijzen naar de traditie, m de wet die de macht van de koning 
omschrijft (O, 1, 8), gaat men er vanuit dat het koningschap in tegenstelling tot het keizerschap 
erfelijk is,46 maar in de daarop volgende wet onderscheidt men vier manieren waarop het 
koningschap langs legale weg kan worden verworven. Behalve door erfenis zijn dat verkiezing 
door het volk, huwelijk met de erfelijke opvolgster en aanstelling door paus of keizer. In 
verkiezing wordt echter alleen voorzien, wanneer er geen nabije verwant van de vorige koning 
voorhanden is. Benoeming door paus of keizer is alleen mogelijk in landen waar die daartoe het 
recht hebben47 Het spreekt voor zich dat Castilië niet tot die landen behoort. Dit wordt bevestigd 
in de wet die de troonopvolging regelt, waarin Spanje een van de landen wordt genoemd waar het 
koningschap van oudsher erfelijk is. 

Acceptatie van de - erfelijke - monarchie betekende niet dat men de koning als een 
monan* m de roi^rciikekjke betekenis VOT zag 
Het middeleeuwse politieke denken hechtte zeer aan consultatie en consensus. Men meende dat de 
koning belangrijke kwesties niet in zijn eentje, maar in samenspraak met 'goede', 'wijze' en 
'deskundige' lieden - categorieën die zo vaag waren dat er allerlei maatschappelijke groepen mee 
konden worden bedoeld - behoorde af te handelen. Daarnaast vond men dat de heerser in zaken 
van algemeen belang niet eenzijdig maatregelen mocht afkondigen, maar ernaar diende te streven 
de instemming van zijn onderdanen te verwerven49 Inspiratie voor dergelijke ideeën vond men, 
behalve in het vazallitische consilium, in het Romeinse en canonieke recht, waaraan men de zo 
dikwijls aangehaalde formule 'quod omnes tangit, ab omnibus comprobetur' ('wat allen aangaat, 
moet door allen worden goedgekeurd') ontleende. Bh/me wijst verder op het voorbeeld van 
Aristoteles' 'gemengde constitutie', dat wil zeggen een regeringsvorm die de beste elementen van 
monorchia, aristocratic* mpolitia in zich verenigde.50 Vooral echter sloten die ideeën aan bij de 
realiteit. Adviseurs, die ad hoc of als leden van een besloten koninklijke raad optraden, speelden 
uiteraard een belangrijke rol in het bepalen van het beleid Daarnaast zag de koning zich, teneinde 
de benodigde financiële middelen en militaire steun te verwerven, gedwongen op gezette tijden met 

44 Gilles van Rome, De regimineprincipum ID, D, c. 5, pp. 461-465. 
45 Juan Garcia de Castrojeriz, Glosa m, H, c. 5 (Beneyto Pérez ed, ffl, pp. 113-116). 
"PartidasTi, 1,8,(ed RAH,II, pp. 9-10). 
47 Partidas H, 1,9(ed RAH, II, p. 10). 
48 Partidas H, 15,2 (ed RAH U, pp. 132-133). 
49 Voor het laatmiddeleeuwse denken over consultatie en consensus: J. Dunbabin, 'Government', in: CHMPT, pp. 
477-519, aldaar pp. 501-504 en 512-519; J. Quillet, 'Community, counsel and representation', ibidem, pp. 520-
572, aldaar pp. 545-554; Black, Political thought, pp. 156-161. 
50 Blythe, Ideal government, m a pp. 7 en 301. Voor quod omnes tangit zie hieronder pp. 86-87. 

- 83 -



de hoge edelen en prelaten - en in toenemende mate ook met vertegenwoordigers van de steden -
te onderhandelen. 

Het idee van consultatie vormt in wezen de gedachte achter het genre van de 
vorstenspiegel, dat werd beoefend door personen die zich geroepen voelden de machthebbers van 
hun tijd met raadgevingen bij te staan. Zelfs Gilles van Rome, in zijn De regimine principum op 
en top een monarchist, benadrukte het belang van consilium. ftiverrnijdelijk is consultatie ook 
in onze Castiliaanse vorstenspiegels een terugkerend thema. Het belang dat de auteurs eraan 
toekennen en de rol die zij daarbij voor zichzelf zien weggelegd spreekt uit de anekdotes over de 
doze sabios in de proloog en de epiloog van het gelijknamige werk. Volgens de proloog zou 
Fernando Dl hen om zich heen hebben verzameld om zkh op wereldlijk en geestelijk gebied te 
laten adviseren. Na afloop van het beraad zou bij hun hebben opgedragen voor hemzelf en zijn 
zonen een vorstenspiegel te schrijven.53 De epiloog, die later is toegevoegd, maakt melding van 
een nieuwe bijeenkomst, die zou hebben plaatsgehad naar aanleiding van de opstand die niet lang 
na Alfonso's troonsbestijging uitbrak: 

'En, omdat er, toen koning don Alfonso nog maar kort regeerde, door toedoen van enkele 
van zijn jongere broers en de ricos hombres van Castilië en León, die zich allen tegen 
deze koning don Alfonso verenigden, ernstige geschillen rezen, liet de koning bericht 
uitgaan naar de twaalf grote wijzen en filosofen die zijn vader, koning don Fernando, 
bijeen had geroepen, teneinde met hen te overleggen...' 

Deze anekdotes zijn typerend voor de manier waarop in vorstenspiegels, ook de onze, 
doorgaans over consultatie wordt gesproken: wanneer de koning met anderen overlegt, gebeurt 
dat op zijn initiatief, hij bepaalt wie er bij het beraad aanwezig zijn en hij neemt na alle meningen 
te hebben aangehoord de uiteindelijke beslissing. Juan Gil de Zamora citeert de aan de koning van 
Perzië toegeschreven wijsheid 'wanneer raad slecht is, verwerp hem, wanneer hij goed is, 
bevestigt of verbetert óüe uw mening.' Sancho IV, of liever zijn ghostwriter, houdt zijn zoon in 
Castigos drie zaken voor die hij in acht moet nemen wanneer hij tijdens het uitoefenen van de 
rechtspraak twijfelt. Ten eerste moet hij zich tot God richten en hem bidden hem tot het juiste 
oordeel te brengen. Ten tweede dient hij de zaak in zijn eigen hart te overwegen. Ten derde moet 
hij advies inwinnen bij 'goede, verstandige en wijze mannen' die hem over de zaak kunnen 
adviseren.56 Veelzeggend zijn de ironische uitspraken die Juan Manuel koning Moraban in de 
mond legt. Deze verkondigt tijdens een gesprek met zijn vertrouweling Turin dat het beter is bij 
belangrijke zaken niet meer dan twee a drie personen te raadplegen. Laat een heer meer mensen 
opdraven, dan is hij gedwongen uiteindelijk een veel groter aantal te laten komen, daar degenen 
die niet worden uitgenodigd zich gepasseerd voelen. Het gevolg is dat er bij het beraad allerlei 
personen aanwezig zijn die er helemaal niets hebben te zoeken. Bovendien is geheimhouding 
onmogelijk en is het, omdat iedereen door elkaar praat, moeilijk elkaar te verstaan, zelfs wanneer 

51 Gilles van Rome, De regimine principum ÜL H, c. 4, p. 460. Zie ook: Blythe, Ideal government, pp. 70-72. 
52 Rond 1300 verscheen er zelfs een werk dat geheel aan dit thema is gewijd: het Libro del conse/o e de los 
consejeros van maestre Pedro. Hoewel Berges, Fürstenspiegel, p. 335, dit werk heeft opgenomen in zijn lijst 
van vorstenspiegels, is het vanwege zijn geringe originaliteit (het gaat grotendeels terug op het Liber 
consolationis et consilii van Albertanus van Brescia) en beperkte thematiek niet meegenomen in deze studie. 
53 Doze sabios, proloog, p. 71. 
54 Doze sabios, c. 66, p. 117: 'E porque a poco tienpo después que este rey don Alton reynó acaeció grandes 
discordias por algunos de los ynfantes sus hermanos e de los sus ricos omnes de Castilla e de León, faziéndose ellos 
todos contra este rey don Alonso unos, por ende enbió el rey por los doze grandes sabios e filosofes que enbiara el rey 
don Fernando su padre para aver su consejo con ellos...' 
55 Depreconiis Hispanie, p. 210. Vgl. Poridatde las poridades, L. A Kasten ed. (Madrid 1957) pp. 46-47. 
56 Castigos, c. 9, p. 68. 
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men met stemverheffing spreekt. 
Het kiezen van raadgevers wordt als een uiterst belangrijke zaak beschouwd: 

wanneer een heerser fouten maakt, komt dat doordat hij naar de verkeerde mensen heeft 
geluisterd. Koningen begaan zoveel zonden, aldus Alvaro Pelayo, omdat zij zich - vooral de 
koningen van Spanje - omringen met laaggeboren vleiers, houders van bijzitten en heden 
van joodse, Saraceense of ketterse afkomst.5* Als rechtgeaarde moralisten die weinig oog 
hebben voor constitutionele kwesties besteden de auteurs doorgaans geen aandacht aan aard, 
samenstelling of omvang van overlegorganen, maar concentreren zij zich op de persoonlijke 
eigenschappen van de adviseurs. Deze dienen zich te onderscheiden door kwaliteiten als 
discretie, betrouwbaarheid, rechtschapenheid, wijsheid en deskundigheid. Meestal denkt 
men blijkbaar aan een beperkt aantal, door de koning persoonhjk aangewezen adviseurs. 
Voor zover auteurs aan mensen buiten de kring van directe vertrouwelingen denken, gaat 
het, behalve om vertegenwoordigers van de eigen beroepsgroep of stand, veelal om 
deskundigen op het gebied van de zaak waarover de koning een beslissing heeft te nemen. In 
de Partidas wordt verteld dat de keizer zich in een oorlog moet laten adviseren door 
edellieden, ridders en andere kenners van de krijgskunde, terwijl hij zich bij het uitoefenen 
van de rechtspraak door juristen moet laten bijstaan.60 Juan Gil de Zamora breekt een lans 
voor de experts in geestelijke zaken, de priesters, maar ook maant hij de infante Sancho 
lnotarii\'collectores' en 'nunciV te raadplegen. 

In enkele teksten wordt echter ook verwezen naar omvangrijkere vergaderingen, 
waarin de standenvergadering of Cortes is te herkennen. Volgens de Partidas behoort de 
koning, wanneer hij meent dat bestaande wetten aan verandering toe zijn, met 'goede, 
verstandige mannen, deskundig in het recht' na te gaan wat er precies moet worden 
verbeterd. Hij moet bij deze gelegenheid zoveel mogelijk 'goede mannen' uit zoveel mogelijk 
gebieden bijeenroepen. Naarmate er meer overeenstemming bestaat over het recht, des te 
beter en stabieler zal het namelijk zijn.62 Deze 'goede mannen' zijn de boni homines of 
homes buenos uit de steden, die vanwege hun rijkdom, invloed en kennis van lokale 
omstandigheden vanaf de late twaalfde eeuw in de Spaanse koninkrijken bij tijd en wijle 
werden opgeroepen aanwezig te zijn bij zittingen van de curia regis, die op deze manier 
uitgroeide tot de Cortes. De gedachte is dus dat de koning een vergadering van de Cortes 
moet beleggen en moet proberen haar instemming te verwerven, wanneer hij de wet wil 
veranderen. Maar die instemming is geen formele voorwaarde. Met het oog op naleving en 
kwaliteit van de wet is het raadzaam te streven naar consensus, maar de rechtskracht van de 
koninklijke wetgeving is niet afhankelijk van goedkeuring door de Cortes. Wetten (leyes) 
ontlenen hun rechtskracht aan de wil van de koning, die ze, zoals we eerder al zagen, als 
enige kan uitvaardigen. Als de koning niet zoveel mensen weet op te trommelen of zelfs niet 
voldoende verstandige en deskundige heden, kan hij dan ook volstaan met degenen waarvan 
hij meent dat zij het meest van God, hemzelf en het landsbelang houden. 

We zagen ook al eerder dat volgens de Partidas de wil van de koning, althans in 
tijden van nood, ook op fiscaal gebied wet is: wanneer het algemeen belang dat vereist, kan 
hij zijn onderdanen zwaarder dan gewoonlijk belasten, zonder dat zij daarmee akkoord 
hoeven te gaan In werkelijkheid hadden koningen het natuurlijk niet zo gemakkelijk. Zonder 
medewerking van degenen die op lokaal niveau de dienst uitmaakten, was inning van 
belastingen onmogelijk. Het was daarom noodzakelijk dat zij instemden met de koninklijke 
57 Juan Manuel, Estados I, c. 18, pp. 95-%. 
58 Speculum l pp. 262,264. 
59 Zie bijvoorbeeld: Partidas H, 9,5 (ed RAH, H, pp. 61-63% DeprecomisHispame, p. 210; Castigos, c. 9, p. 68. 
60 Partidas E, 1,4 (ed. RAH, H, p. 7). 
61 Depreconüs Hispanie, p. 210. 
62 Partidas 11,17 (ed. RAH, I, p. 25). 
63 Ibidem. 
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eisen. Dit leidde zoals bekend tot de geboorte van de middeleeuwse standenvergadering. In 
het koninkrijk Castilië nam het aantal zittingen van de Cortes juist onder Alfonso X, in 
wiens opdracht de Partidas werd geschreven, sterk toe. Zijn aanspraken op de keizerlijke 
troon, zijn plannen voor een Afrikaanse kruistocht en zijn oorlogen met naburige 
koninkrijken brachten hoge kosten met zich mee. De bijna voortdurend in financiële nood 
verkerende koning gebruikte de Cortes als platform om zijn onderdanen duidelijk te maken 
waarom hij zo dringend geld nodig had en waarom het ook in hun belang was in te stemmen 
met de belastingen en leningen die bij van hen eiste. Maar de aanwezigen heten zich 
uiteraard niet zomaar overtuigen. Zij grepen de zittingen aan om hun grieven kenbaar te 
maken, onder meer over de invoering van de koninklijke wetboeken, die zij geacht werden in 
plaats van hun eigen oude fueros te gebruiken. In ruil voor de toegezegde beden moest 
Alfonso soms vergaande concessies doen. In 1272 zag hij zich bijvoorbeeld gedwongen zijn 
wetboeken te herroepen en de lokale fueros in ere te herstellen. Zonder tegenprestaties van 
de koning ging de Cortes dus meestal niet akkoord. 

De mstemming die Castiliaanse koningen uit praktische overwegingen trachtten te 
verwerven en die zij bij verschillende gelegenheden ook beloofden te zullen vragen was 
daarom niet zonder politieke betekenis: in tijden van een zwak koningschap - met name 
gedurende de regentschappen die volgden op het voortijdige overlijden van respectievelijk 
Sancho IV en Fernando IV - kon de Cortes een wezenlijke rol spelen in het bestuur van het 
land. Instemming vormde in het middeleeuwse politieke denken echter geen uiting van 
soevereiniteit. Volgens Post was de door de procuratores van steden en corporaties gegeven 
instemming vooral procedureel. Met ''quod omnes tangit, ab omnibus comprobetur', de uit 
het Romeinse privaatrecht afkomstige formule die samen met het idee van volmacht (plena 
potestas) de juridische basis vormde voor de middeleeuwse standenvergadering, wilde men 
zeggen dat alle machtige onderdanen, gemeenschappen en corporaties het recht hadden te 
worden gehoord, wanneer een zaak van dringend en algemeen belang om bijzondere 
maatregelen riep die hun privileges en eigendomsrechten aantastten. Maar het was de koning 
die bepaalde, wanneer er sprake was van zo'n situatie, zoals hij ook de uiteindelijke 
beslissing nam. In praktijk diende quod omnes tangit daarom vooral de belangen van de 
kroon: het vormde een middel om vermogende onderdanen bij de verdediging van het land of 
andere zaken die de status regni aangingen te betrekken en hen aan koninklijke besluiten te 
binden. Een fraai staaltje van het subjectieve gebruik van quod omnes tangit in koninklijke 
kringen treffen we aan in de Partidas. Wanneer er een opstand uitbreekt, moet iedereen, 
ongeacht zijn stand, zich onverwijld bij de koninklijke troepen voegen om mee te helpen de 
opstand neer te slaan. Omdat de schade die door de rebellie wordt veroorzaakt allen treft, is 
niemand hiervan vrijgesteld. Voor de auteurs bestaat de in quod omnes tangit vervatte 
boodschap er dus uit dat niemand het moet wagen zich tijdens een noodtoestand aan zijn 
plichten jegens koning en vaderland te onttrekken. 

Bij Arvaro Pelayo heeft de formule een andere betekenis en ligt het accent op de 
rechten van de onderdanen. Nummer zevenendertig op zijn lijst van koninklijke zonden luidt 
dat koningen zaken van algemeen belang (de maiora negotia regni) naar eigen inzicht of 
samen met enkele vertrouwelingen afhandelen. Dit terwijl zij de maior pars van de 
onderdanen bijeen zouden moeten roepen. Wat allen aangaat, moet namelijk door allen 
worden goedgekeurd. Een van de zaken die volgens Alvaro tot de maiora negotia regni 

64 J. F. O'Callaghan, 'The Cortes and royal taxation during the reign afAlfonsoXofCastik',7>a*tóo 27 (1971) pp. 
379-398, herdrukt in: idem, Alfonso X, die Cortes and government in medieval Spain (Aldershot enz. 1998); idem, 
The Cortes of Castile-Leon, 7 iSS-iiJO (Philadelphia 1989) pp. 21-26. 
65 O'Callaghan, Cortes, pp. 28-30 en 33-36. 
66 Post, Studies, pp. 61-238. 
67 Zie hierboven p. 69. 
68 Alvaro Pelayo, Speculum I, p. 260: 'Maiora negotia regni expediunt sensu proprio vel cum paucis suis acesoribus, 
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behoren, is het slaan van nieuwe munten. Zonder toestemming van de onderdanen zijn 
koningen daartoe niet gerechtigd, hoewel zij zich daar doorgaans weinig van aantrekken. Als 
zevende zonde vermeldt hij dat zij: 

'uit winstbejag de munt veranderen zonder toestemming van het volk, maar wel tot 
schade van het volk. Zij zijn daarom ten overstaan van God en krachtens het recht 
gehouden het volk, tenzij het daar grootmoedig vanaf ziet, te compenseren.' 

Volgens Alvaro behoort ook de koning - en niet, zoals de auteurs van de Partidas het 
willen, alleen de keizer -70 de geleden schade te vergoeden, wanneer hij zonder mstemming 
van de onderdanen maatregelen neemt die hun belangen schaden. Het idee van consensus 
wordt door hem dus ter verdediging van de rechten van de onderdanen ingeroepen. Het is 
echter niet waarschijnhjk dat hij meer verlangt dan juristen en theologen uit andere 
territoriale koninkrijken: de koning zal moeten aantonen dat de door hem voorgestelde 
maatregelen nodig en in het algemeen belang zijn en eventueel zal er moeten worden 
onderhandeld over de hoogte van de heffing. Zijn idee van consensus vormt geen basis voor 
een theorie van gedeelde soevereiniteit tussen koning en volk: de soevereiniteit berust, voor 
zover zij niet wordt ingeperkt door het geestelijk gezag, onverdeeld bij de koning. Wanneer 
Alvaro of andere auteurs quod omnes tangit citeren, mag dat, zoals wel is gebeurd, zeker 
niet worden uitgelegd als bewijs voor het bestaan van een 'democratische' stroming binnen 
het politieke denken van het middeleeuwse Spanje. 

Tirannie en weerstand 
Auteurs van vorstenspiegels benaderden het thema consultatie vanuit een moralistische 
invalshoek en verloren over het algemeen weinig tijd aan de problemen die we zojuist aan de 
hand van passages uit de Partidas en Alvaro's Speculum hebben besproken. Voorop 
stonden de morele kwaliteiten van de personen waarmee de koning overlegde en meestal 
keek men daarbij niet verder dan de kring van diens persoonlijke vertrouwelingen. Verder 
werd consultatie niet voorgesteld als iets waartoe de koning juridisch gezien verplicht was: 
het initiatief lag bij hem, terwijl hij tevens het laatste woord had. Wat niet betekent dat men 
consultatie als een vrijblijvende zaak zag. De houding van de auteurs kenmerkte zich door 
een zelfde ambivalentie als ten aanzien van het thema 'koning en wet'. Zoals de koning niet 
kon worden gedwongen zich aan de wet te houden, maar hij wel geacht werd dat te doen, 
kon niemand hem ertoe verplichten gehoor te geven aan de adviezen van zijn raadgevers, 
maar werd hem dat wel zeer dringend aanbevolen. Zelfs was hij, wanneer hij zich niet met 
'wijze' en 'goede' heden omgaf of hun raadgevingen in de wind sloeg, aldus Gilles van 
Rome, een tiran. 

De figuur van de tiran, die zowel in de klassieke politieke filosofie als de bijbelse 
traditie wortelde en die ook al de belangstelling van kerkvaders als Augustinus en Isidorus 
had gewekt, ontbrak in weinig vorstenspiegels. Nadat Johannes van Salisbury het thema in 
zijn Policraticus aan de orde had gesteld, groeide het uit tot een min of meer vast onderdeel 
van het genre. Een nieuwe impuls ging ten slotte uit van de rond 1265 door Willem van 

cum tarnen maiorem partem regni super hoc vocare deberent, id est, eorum subditos, quia eorum interest, et quod 
omnes tangit ab omnibus debet approbari'. 
69 Speculum ï, p. 242: 'mutant monetam pro lucro temporali sine populo approbante in praeiudicium eius. Unde 
coramDeoetiuretmenturadsaüsfectionempopdorusiUberaHterdsrennttat.' 
70 Zie hierboven p. 79. 
71 Zie hierboven pp. 59-61 
72 Vgl. J. A. Maravall, 'La coiriente democratica medieval en Esparia y la formula quod omnes tangit', in: 
idem, Estudios L pp. 161-117, aldaar p. 167. 
73 Gilles van Rome, De regimineprincipum IE, IL c. 4, p. 460. 
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Moerbeke vertaalde Politica van Aristoteles, waarin het onderwerp eveneens ruim aan bod 
kwam. De tiran ofrex iniquus vormde de tegenhanger van de bonus rex en kenmerkte zich -
behalve door eigengereidheid - door hoogmoed, hebzucht en wreedheid. Hij overschreed de 
grenzen van zijn macht door op willekeurige wijze de rechten van zijn onderdanen te 
schenden, zich zonder gegronde reden meester te maken van hun bezittingen en al te 
gemakkelijk zijn toevlucht te nemen tot geweld. De term had een ruime betekenis en kon op 
velerlei manieren worden gebruikt. Hij kon zowel betrekking hebben op de manier waarop 
de vorst in kwestie de heerschappij uitoefende als op de manier waarop hij die had 
verworven: niet alleen de heerser die onrechtvaardig regeerde, maar ook de heerser die langs 
illegale weg de troon had bestegen was een tiran. Verder werd de term niet alleen op 
koningen toegepast, maar op alle vorsten en gezagsdragers, wereldlijke en geestelijke, hoge 
en lage, die misbruik maakten van hun ambt of zich macht toe-eigenden die hun niet 
toekwam. 

Sinds Isidorus van Sevilla had men verkondigd dat de tiran zijn koninklijke titel niet 
waardig was en dus eigenlijk helemaal geen koning was. Toch waren auteurs weinig genegen 
acties tegen een als tiran geïdentificeerde heerser te rechtvaardigen. De christelijke leer 
schreef immers voor het gezag te eerbiedigen zolang men daarmee Gods geboden niet 
overtrad. Paulus (Romeinen 13, 1-2) had gezegd dat ieder mens zich aan de autoriteiten 
diende te onderwerpen. Alle macht was namelijk afkomstig van God en wie zich tegen de 
overheid verzette, ging in tegen Gods wil. Petrus (I Petrus 2, 13-18) had woorden van 
gelijke strekking geuit, terwijl hij de slaven had gemaand hun meesters, goede én slechte, te 
dienen. De kerkvaders concludeerden dat er ook aan onrechtvaardige heersers moest worden 
gehoorzaamd, tenzij men daardoor het eigen zielenheil in gevaar zou brengen. Hoewel er in 
de loop van de Middeleeuwen zeker wel theorieën werden ontwikkeld die mogelijkheden 
boden te ontsnappen aan een strikte toepassing van deze leer, was men doorgaans zeer 
terughoudend met het aanmoedigen van verzet. Toen Johannes van Salisbury in zijn 
Policraticus beweerde dat het niet alleen toegestaan, maar zelfs rechtvaardig was een tiran 
te doden, verkondigde hij dan ook zeker geen algemeen aanvaarde opinie. 

Het standpunt dat Thomas van Aquino in De regno innam, was veel gebruikelijker. 
Volgens Thomas, die de tiran omschreef als een heerser die zijn eigen belang boven het 
algemeen belang stelde, was het beter een tiranniek bewind te verdragen zolang het niet 
excessief was. Het gevaar was namelijk groot dat verzet tot nog groter kwaad zou leiden: 
verheviging van de onderdrukking, burgeroorlog of de komst van een nog ergere dwingeland. 
Alleen in extreme gevallen, wanneer de repressie ondraaglijk was, kon er actie worden 
ondernomen, maar individuele burgers mochten de tiran in geen geval op eigen initiatief 
doden. Het was het 'publieke gezag' dat diende in te grijpen. Dit hield in dat in electieve 
monarchieën het volk (de multitudo) het recht had de macht van een tirannieke vorst te 
breken ofte beperken. Indien de koning door een hogere instantie werd benoemd, moest men 
zich daartoe wenden. Wanneer, tot slot, van menselijke zijde geen hulp was te verwachten, 
moest men een beroep doen op de 'koning van allen', God. Hij zou het volk echter alleen 

Voor het middeleeuwse denken over tirannie en weerstand zie: A Coville, Jean Petit La question du tyrannicide 
au commencement du XV siècle (Geneve 1974) pp. 179-206; J. Spöii, 'Gedanken urn Wïderstandsrecht und 
Tyrannenmord im Miuelafter', ia A. Kaufrnann en L. E. Backmann ed, Widerstandsrecht (Darmstadt 1972) 
pp. 87-113; Dunbabin, 'Government', pp. 493-498; Black, Political thought., pp. 148-152. 
75 Johannes van Salisbury rechtvaardigt tirannenmoord op diverse plaatsen in de Policraticus. De meest aangehaalde 
passage bevindt zich in boek JU, c. 15 (K.S.B. Keats-Rohan ed, CCCM118 (Turnhout 1993) p. 230). De betekenis 
van Johannes' uitspraken is omstreden. Voor de discussie hierover zie: J. van Laarhoven, 'Thou shaft not slay a 
tyrant! The so-called theory of John of Salisbury', in: M. Wilks ed, The world of John of Salisbury (Oxford 1984) 
pp. 319-341; C. J. Nederman, 'A duty to kill: John of Salisbury's theory of tyrannicide', Review of Politics 50 (1988) 
pp. 365-389. 
76 Thomas van Aquino, De regno J, c. 1, p. 6 en c. 3, pp. 14-18. 
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horen, indien het ophield te zondigen. Het was immers om zondigheid te straffen dat God 
onrechtvaardige heersers toeliet. 

Thomas het de inwoners van de territoriale koninkrijken uit zijn tijd, geregeerd door 
koningen die de heerschappij door erfopvolging hadden verworven en in temporele zaken alleen 
God boven zich erkenden, daarmee weinig ruimte. De belangstelling van auteurs van 
vorstenspiegels betrof echter niet zozeer de van het volk te verwachten houding. Zij richtten zich 
immers in eerste instantie tot de heerser en schreven daarom vanuit diens gezichtspunt en niet 
vanuit dat van de onderdanen. Bovendien werd binnen de filosofisch-meologische traditie 
waarbinnen zij werkten het probleem van de tiran eerder vanuit een moreel dan vanuit een 
constitutioneel perspectief benaderd. Auteurs wezen hun koninklijke lezers op het verwerpelijke 
karakter van tirannie. Om hen ervan te weerhouden zetten zij de gevaren waaraan tirannen zich 
blootstelden aftegen de beloningen die rechtvaardige heersers ten deel vielen. Ook Thomas greep 
in het vervolg van zijn uiteenzetting naar deze memode. Juist de rechtvaardige koning maakte 
volgens hem grote kans de zaken te verwerven die de tiran zo begeerde: een langdurig bewind, eer, 
roem en rijkdom. Veel belangrijker dan deze vergankelijke, aardse zaken was echter de hemelse 
glorie waarmee hij als trouwe minister door God zou worden beloond Omdat bij op aarde een 
zware taak tot een goed einde had weten te brengen, zou zijn beloning in het hiernamaals groter 
zijn dan die van andere mensen. Voor de tiran gold het omgekeerde: gehaat als hij was, zou het 
volk bij de eerste de beste gelegenheid in opstand komen. Bovendien kon hij erop rekenen dat hij 
na zijn dood door God op de zwaarst mogelijke wijze zou worden gestraft. 

Onder onze Spaanse auteurs zijn het vooral de minderbroeders die het thema 'de tiran' 
aan de orde stellen. Daarentegen valt het op dat het Libro de los doze sabios, Castigos en Juan 
Manuels Libro de los estados er, althans niet expliciet, op ingaan. Dat heeft ongetwijfeld te 
maken met de bronnen van de auteurs: in de laatste drie werken zijn geen verwijzingen te vinden 
naar de Policraticus of de Politica, teksten die het thema, zoals gezegd, uitgebreid behandelen. 
Maar het feit dat de auteurs veel minder kritisch tegenover de machthebbers van hun tijd staan 
dan hun franciscaner collega's, is er waarschijnlijk mede debet aan. De auteurs van de Partidas, 
over het algemeen zeer koningsgezind, maar bekend met de Politica, snijden het thema wel aan, 
maar waarschijnlijk is het geen toeval dat zij de tiran in eerste instantie met de usurpator 
identificeren. Zij omschrijven hem als een wreed heerser die door middel van geweld, bedrog of 
verraad de macht heeft gegrepen. Als vorst heeft hij meer oog voor zijn eigen belang dan voor het 
algemeen belang. Omdat hij voortdurend in angst leeft dat de onderdanen zich tegen hem zullen 
keren, zaait hij tweedracht onder het volk, houdt het dom en bang en legt het zulke zware taken op 
dat bet die nooit kan volbrengen. Ook onderdrukt bij de machtigen, laat bij de geleerden doden, 
verbiedt bij broederschappen en vergaderingen, tracht hij op de hoogte te blijven van alles wat er 
in het land wordt gezegd en gedaan, en prefereert hij, tot slot, vreemdelingen als raadgevers en 
lijfwachten. 

Hoewel de auteurs een dergelijk bewind dus vooral van een usurpator verwachten, stellen 
zij onder verwijzing naar de Politica (hun bron voor deze beschrijving van bet tirannieke regime) 
dat een koning die langs legale weg de troon heeft bestegen, maar zijn macht misbruikt eveneens 
een tiran is: 

'ook al zou iemand de koninkhjke heerschappij op een van de legitieme gronden die we in 
de voorgaande wetten hebben vermeld hebben verworven, wanneer bij misbruik zou 
maken van zijn macht op de mameren die we in deze wet hebben beschreven, dan kunnen 
de mensen hem een tiran noemen; want de heerschappij die gerecht was, zou tot een 
onrechtvaardige worden, zoals Aristoteles vertelde in het boek dat gaat over het bestuur 

Thomas van Aquino, De regno ï, c. 6, pp. 28-34. 
Thomas van Aquino, De regno I, c. 8-11, pp. 42-64. 
Partidas E, 1,10 (ei RAH, H, p. 11). 
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van steden en koninkrijken.' 

Verder hebben de auteurs niets te melden over het thema tiran, maar ia de titels van de 
tweede partida die de koninklijke plichten opsommen (titels 2 tot en met 11), nemen zij, zonder 
het woord tiran in de mond te nemen, hun toevlucht tot de gebruikelijke methode om de koning op 
het pad van de gerechtigheid te houden. Tot vervelens toe herinneren zij hem aan de gevolgen die 
het al dan niet naar behoren vervullen van zijn plichten met zich meebrengt. Zo zal de koning die 
zijn volk liefheeft, eert en beschermt, door het volk worden bemind, gediend en gevreesd. Hij zal 
in waarheid de plaats bekleden waarop God hem heeft gesteld. In deze wereld zullen de mensen 
hem als een goed heerser beschouwen en in het hiernamaals zal hem de prijs van het eeuwige 
leven ten deel vallen. Wanneer hij zich anders gedraagt, zal God hem voor straf het tegendeel 

si geven. 
Nog veel meer dan de auteurs van de Partidas proberen de minderbroeders Juan Gil de 

Zamora, Alvaro Pelayo en Juan Garcia de Castrojeriz de koning schrik aan te jagen. 'Wankel is 
het koninkrijk dat niet op genadigheid is gebouwd', zo houdt Juan Gil kroonprins Sancho 
dreigend voor 

'Bijenkoningen maken geen gebruik van hun angels. Dus de koning die wil dat men hem 
liefheeft, mag niet zonder aanleiding, niet te licht en niet te onmatig zijn woede de vrije 
loop laten. Ook mag hij geen wrede dienaren hebben. Tirannen treden immers uit 
willekeur hard op, koningen met reden. Laat de koning daarom verdraagzaam en genadig 
zijn, zodat hij niet hoeft te vrezen en geliefd is bij het volk. Geen enkel wijs mens steekt 
zich de ogen uit, rukt zich de tong af, hakt zich een voet af, tenzij met pijn en om het 
allergrootste gevaar te vermijden. Wijnranken worden op gezette tijden gesnoeid en 
worden daardoor beter. Takken worden van bomen gesneden om de boom weelderiger te 
doen groeien. Zo ook worden booswichten int de weg geruimd, opdat de goede mensen 
voor het gemenebest bewaard blijven en zelfs toenemen. Maar, laat de koning niet te licht 
ofte zwaar straffen en niet te hard optreden, zodat hij zich niet aan een vreselijk gevaar 
blootstelt. Laat de koning nooit denken dat degenen die hij beveelt tegen anderen wreed te 
zijn tegenover hem zachtzinnig zullen zijn.' 

Om de boodschap goed over te brengen heeft Juan Gil een 'traktaat' of boek van De 
preconiis Hispanie gewijd aan voorbeelden van heersers uit de bijbelse, klassieke en 
middeleeuwse geschiedenis die als straf voor hun misdaden door ziekte, waanzin, plagen of een 

80 Ibidem: 'Otrosi decimos que maguer alguno hobiese ganado senorio de regno por alguna de las derechas razones 
que deximos en las leyes ante desta, que si él usase mal de su poderio en la rnaneras que dixiemos en esta ley, quel 
puedan decir las gentes tirano, ca tómase el senorio que era derecho en torticero, asi como dixo Anstótiles en el libro 
que fabla del regimiento de las cibdades et de los regnos'. Voor de manieren waarop men volgens de auteurs op 
legitieme wijze het koningschap kan verwerven zie hierboven p. 83. Voor Aristoteles' beschrijving van het tirannieke 
bewind The Politics, E. Barker vert (Oxford, New York 1995) V, c. 11 (1313"34-1314"25),pp. 218-221. 
81 Partidas H, 10, 2: 'Onde el rey que honrare, et amare et guardare a su pueblo asi como sobredicho es, sera 
amado, et servido et temido dellos, et tema verdaderamente el logar en que Dios lo puso, et tenerlo han por 
bueno en este mundo, et ganara por ende el bien del otro siglo para siempre: et el que de otra guisa lo feciese, 
darle hie Dios por pena todo el contrarie' 
82 Juan Gil de Zamora, De preconiis Hispanie, p. 46:'... instabile est regnum quod non dementia firmat In cuius 
exemplum, reges apum aculeis non utuntur. Rex ïgitur, qui vult diligi, non nisi ex causa seviat, non cito, non nimis. 
Ministros etiam crudos non habear; tirapni enim voluntate seviunt, reges ex causa. Tolleret igitur rex clementer, et 
erit securus et dillectus a populo. Nemo sapiens sibi occulos eruit, aut linguam stringit, aut pedem abscindit nisi cum 
dolore, et ut maximum periculum evitetur, vites tarnen suo tempore amputantur, et ex hoc meliorantur. RamuscuU 
quoque ab arboribus aufferuntur, ut arbor in prosperum magis crescaf, ita et mah de medio tolhmtur, ut boni 
Reipublice conserventur, et etiam augmententur. Non tarnen cito, non nimis rex puniat ut seviat, ne forte in 
horrendum periculum incidat. Nunquam rex in se speret mittes, quos in ahos facet esse crudeles.' 
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gewelddadige dood werden getroffen.83 Alvaro Pelayo wijst er echter op dat het ergste pas daarna 
komt: het einde van de tirannen wier leven en dood hij in het hoofiistuk 'De morte malorum 
regum' beschrijft, is pijnlijk, maar vreselijker zijn de 'onuitsprekelijke, ondraaglijke en oneindige' 
straffen die hun zielen tot de Dag des Oordeels in het Gehenna moeten ondergaan. Bi nóg erger: 
wanneer hun zielen bij het Laatste Oordeel weer met hun lichamen worden verenigd, zullen zij als 
leden van het 'onzalige gezelschap' worden veroordeeld tot eeuwigdurende folteringen. Zij moeten 
niet alleen voor hun eigen zonden boeten, maar ook voor die van iedereen die zij door hun 
verkeerde voorbeeld van het rechte pad hebben gebracht. 

Het lot van de tiran staat dus vast: als hij niet aan een of andere afschuwelijke 
aandoening sterft, komt hij onvermijdehjk door geweld om het leven (en het zijn, zoals Juan 
Gil de Zamora suggereert, vooral zijn eigen trawanten die hij heeft te vrezen), terwijl hem 
vervolgens hel en verdoemenis wacht. God zal de tiran hoe dan ook straffen. Dergelijke 
hoofdstukken moeten niet verkeerd worden begrepen. De auteurs richten zich tot de koning, 
niet tot het volk. Hun verhalen over samenzweringen en moordpartijen zijn bedoeld om de 
koning te waarschuwen en hem ervan te doordringen dat het slecht met hem zal aflopen als 
hij in zonde leeft en onrechtvaardig regeert. Voor de misdaden die hij tot nu toe heeft 
gepleegd kan hij maar beter berouw tonen, eer het te laat is. Maar het is niet de bedoeling de 
onderdanen van tirannieke vorsten aan te moedigen het heft in eigen hand te nemen. 

Alvaro Pelayo is zelfs een verklaard tegenstander van een eigenmachtig optreden van het 
volk. De enige instantie die volgens hem gerechtigd is tot het nemen van stappen tegen de koning 
is de Kerk of liever haar almachtige hoofii, de paus. Hij bevestigt Isidorus van Sevilla's stelling 
dat alleen de koning die het goede doet (recte facit) - dat wil zeggen, zichzelf en anderen 
corrigeert - 'koning' (rex) kan worden genoemd. De koning die zondigt, verliest zijn titel. Maar 
Alvaro leidt daaruit niet af dat men aan een zondige heerser geen gehoorzaamheid verschuldigd is. 
Integendeel, omdat de koning op het moment dat hij kwaad doet, geen koning is, verliest de 
koriinklijke waardigheid door zijn optreden niets van haar gezag: de titel van een waardigheid 
'klinkt' enkel in deugdzaamheid, niet in zonde. De persoon die het ambt bekleedt, kan zondigen 
(en doet dat ook vaak), maar geen enkele 'iurisdictió', 'potestas' of 'd/grato' kan van zichzelf 
zondig zijn. Zij is altijd goed, want van God. Wat van zichzelf 'goed en heilig' is, kan door een 
slechte 'minister' niet worden gecorrumpeerd. Vandaar dat de Heer voorschreef zelfs aan slechte 
koningen en prelaten te gehoorzamen.8 Elders in zijn Speculum stelt Alvaro dat de tiran door 
God is gezonden om de onderdanen voor hun zonden te straffen: het volk krijgt de heerser die het 
verdient. De koning is slechts verantwoording verschuldigd aan God en diens 'algemene 
plaatsvervanger', met andere woorden, de paus. Zoals we immers eerder al zagen oordeelt de 
laatste op basis van zijn 'superiorita? in beide sferen over het optreden van wereldlijke heersers 
en kan hij hen, indien zij zich onverbeterlijke misdadigers tonen, afzetten. 

Alvaro's hiërocratische wereldbeeld dwingt hem een hierboven besproken passage uit 
Thomas van Aquino's De regno, een van zijn belangrijkste bronnen, te retoucheren. Thomas had 

83 De preconüs Hispame, p. 279 e.v. 
84 Alvaro Pelayo, Speculum I, p. 320: 'Considera ago, prudentissime rex, quod quotquot re^es in mundo fbaunt ante 
te male et scelerate in hac vita viventes mala communiter morte finierunt et in animabus et in corporibus perierunt, 
quod secundum David mors peccatorum pessima Mala quidem, quia mundum quem dilexenmt cum magno dolore 
mortis dimiserunt; peior, quia usque in Diem ludicii eorum animae geherma poenas mdicibües, intolerabiles et 
interminabiles sustinent; pessima, quia in Die ludicii, cum animae eorum in corporibus ressurgent, infelici collegio 
sociatae tormentis sempiternis poenalibus deputandae. Vive ergo taliter et tale exemplum de te da subditis tuis et toti 
mundo, quod merito rex verbo et re appelari, et cum Rege regum semper regnare merearis, et regnum decoris de 
manu eius accipere... Aliter non solum perires pro te et condemnareris, sed pro omnibus quibus malum exemplum 
dedisti...' 
S5Speculumlpp. 110,112. 
96 Speculum J, pp. 138,140. 
87 Zie hierboven pp. 60-61. 
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immers verklaard dat de onderdanen zich tot God moesten wenden, wanneer de koning die hen 
onderdrukte geen menselijke superieur had. m Arvaro's ogen werd daarmee een belangrijke 
mogelijkheid buiten beschouwing gelaten: hij voegt toe dat de hulp van de Kerk moet worden 
ingeroepen, als er geen andere superieur is.M Hij eindigt echter met dezelfde boodschap als 
Thomas: wanneer geen enkele menselijke instantie hulp kan bieden, moet het volk God 
bidden het hart van de tirannieke koning te vermurwen en ophouden met zondigen.89 

Onbedoeld erkent hij daarmee dat men zich bij de hulp die er in zijn tijd van de Kerk valt te 
verwachten niet te veel moet voorstellen. 

Onze derde minderbroeder, Juan Garcia de Castrojeriz, verlangt eveneens 
lijdzaamheid van het volk. Ook al verdient de tiran of ''mal principe'' slechts minachting, hij 
moet evengoed als de rechtvaardige heerser worden gehoorzaamd. Ook hij heeft zijn macht 
namelijk van God. Wanneer God middels de profeet Hosea (Hosea 8, 4) zegt 'zij hebben 
koningen aangesteld, maar buiten mij om; zij hebben vorsten gekozen, maar buiten mijn 
weten', spreekt bij niet over de herkomst van de macht van de tiran, maar over het gebruik 
dat deze van zijn macht maakt. God laat de tiran vanwege de verdorvenheid van de 
onderdanen heersen. Wanneer de ondeugden zo welig tieren dat de wet niet meer wordt 
gerespecteerd, zendt God een wrede heerser om het volk tot deugdzaamheid te dwingen. Alle 
heersers, zowel goede als slechte, zijn daarom dienaren van God en de Kerk.90 

Juan Garcia baseerde zich bij het schrijven van deze glosse, zoals zo dikwijls, op 
Johannes van Wales' Communiloquium. Hij zag zich voor een probleem gesteld, toen hij, nota 
bene in datzelfde werk, werd geconfronteerd met een uitspraak uit Johannes van Salisbury's 
gezaghebbende Policraticus die het tegendeel stelde: de bewering dat het geoorloofd, ja 
rechtvaardig, was een tiran te doden. Om tot een oplossing te komen suggereert Juan dat de 
auteur van de Policraticus de tiran die met geweld de macht heeft gegrepen, met andere woorden 
de usurpator, op het oog had gehad. Het is, aldus Juan, geen zonde een dergelijke tiran te doden.92 

Door de woorden van Johannes van Salisbury op deze manier te interpreteren ontneemt de 
Spaanse minderbroeder ze hun revolutionaire karakter. Een strikte toepassing van het principe 'er 
is geen macht dan van God' bracht zelfs onderwerping aan de usurpator met zich mee. Hoewel 
een dergelijke uitleg misschien kenmerkend was geweest voor de vroege Kerk, was de gangbare 
opvatting in onze periode echter dat men alleen aan heersers die op wettige manier aan de macht 
waren gekomen hoefde te gehoorzamen. Dit standpunt werd, zoals we al in hoofdstuk 2 hebben 
gezien, ook door Juan Garcia verkondigd. De gedachte dat het toegestaan was de 
tiran/usurpator - in tegenstelling tot de tiran die langs legale weg de macht had verworven - te 
doden was daarom zeker niet onvoorstelbaar. Thomas van Aquino had haar in een vroeg werk, 
zijn commentaar op de Sententiae van Petrus Lombardus, zij het in bedekte termen en met de 
nodige reserves, onderschreven. Hoewel we mogen aannemen dat het doden van een usurpator 
de instemming van velen, waarschijnlijk zelfs zeer velen, moet hebben gehad, kwamen 
middeleeuwse auteurs, wanneer zij het probleem van de tiran bespraken, daar echter zelden voor 
uit. Waarschijnlijk komt dit doordat zij en hun bronnen beide soorten tirannen voortdurend door 
elkaar haalden en niet in staat waren die consequent te onderscheiden. Het goedkeuren van de 
eliminatie van een tiran/usurpator kon daarom al snel worden uitgelegd als pleidooi voor het 
doden van een tot tiran verworden legitieme heerser. Blijkbaar durfde slechts een enkeling het 

Speculum I, p. 176: 'Si autem alius non esset superior tyianno, invocandum esset Ecclesiae auxilium contra eum.' 
89 Speculum I, pp. 176, 178. 
90 Juan Garcia de Castrojeriz, Glosa JU, U, c. 6 (Beneyto Pérez ed., Iïï, pp. 121-123). 
91 Johannes van Wales, Communiloquium I, dist. U, c. 3, fo. xv1. 
92 Glosa HJ, U, c. 13 (Beneyto Pérez ed, JU, p. 155X vgL Johannes van Wales, Communiloquium \ dist JU, c. 20, fo. 
xxxiT-xxxiiï1. 
93 Zie hierboven p. 46. 
94 Carlyle, Mediaeval political theory V, p. 93; Black, Political thought, p. 150. 
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risico aan op deze manier de verdenking van subversiviteit op zich te laden. 

Door de moralistische invalshoek en de concentratie op de heerser bood de tirannenleer van 
auteurs van vorstenspiegels of theologisch-fjlosofische traktaten onderdanen die hun heerser beu 
waren weinig houvast Hun leer maakte het publiek bekend met de figuur van de tiran. 
Coupplegers konden daarom proberen sympathie te winnen voor hun zaak door de vorst van wie 
zij zich wilden ontdoen af te schilderen als een vertegenwoordiger van dat verwerpelijke slag. Ook 
al werden zij met een andere bedoeling op schrift gesteld, in de theorieën van de auteurs vonden 
opposanten van de koning dus morele steun. Maar geen basis voor het nemen van concrete 
stappen. Daarvoor vielen zij terug op praktijken uit de feodale sfeer. Bij gewelddadige wisselingen 
van de macht greep men doorgaans naar het middel van de collectieve diffidatio of afzwering, een 
methode die doet denken aan de opzegging van de trouw van een vazal aan zijn heer en daar 
uiteraard ook haar inspiratie in vond. Besprekingen van de rechtsprincipes die de grondslag 
vormden voor dergelijke acties lijken misschien niet het meest voor de hand liggende materiaal om 
in vorstenspiegels te verwerken. Toch is dat wat sommige van onze auteurs doen. Elk van hen 
heeft daarvoor zo zijn redenen. 

Dat er in de Partidas zulke passages voorkomen, is natuurlijk niet vreemd. Dit werk was 
aanvankelijk als wetboek bedoeld en is eigenlijk veel meer dan een vorstenspiegel. In de vierde 
partida, die het familie- en vazallitisch recht behandelt, is een titel gewijd aan de naturaleza, de 
band tussen senor natural en natural, die, zoals we in hoofdstuk 2 zagen, de koning met alle 
inwoners van zijn koninkrijk verbindt. Hoewel de naturaleza voorkont uit geboorte en dus in 
zekere zin een publiek karakter heeft, heeft zij nog sterk feodale connotaties. Evenals de 
vazallitische band brengt zij geen onvoorwaardelijke gehoorzaamheidsplicht van de kant van de 
natural met zich mee. Eerder is er sprake van een plicht tot wederzijdse trouw. Zij kan daarom, in 
bepaalde gevallen, door beide partijen worden verbroken: de band wordt niet alleen ongedaan 
gemaakt wanneer de natural zijn heer of tierra verraadt, de natural kan er ook zelf toe overgaan. 
De gevallen waarin hij dat kan doen zijn dezelfde drie als waarin een vazal zelfs binnen een jaar 
na zijn ridderslag afscheid kan nemen van zijn heer als de heer hem zonder reden en voorbijgaand 
aan het recht tracht te doden, zijn vrouw onteert of hem zonder de voorgeschreven procedures in 
acht te nemen zijn bezit ontneemt. 

Juan Manuel, die in zijn Libro de los estados uitvoerig ingaat op het verschil tussen 
vazalliteit en naturaleza en daarvoor vermoedelijk de vierde partida heeft geraadpleegd, vermeldt 
dezelfde drie redenen. Hij vertelt daarbij uitdrukkelijk dat de verbreking van de naturaleza, die 
volgt nadat de natural volgens de 'gewoonte van Spanje' in het bijzijn van de belangrijkste 
mannen uit het gevolg van de heer genoegdoening heeft geëist zonder die te hebben gekregen, de 
natural van alle verpüchtingen tegenover zijn heer ontslaat. Juan Manuel rechtvaardigt 
zodoende een praktijk waartoe veel Spaanse edelen die hun koning de naturaleza opzegden hun 
toevlucht namen en die ook hemzelf goed bekend was: indiensttreding bij een andere heerser, als 
het zo uitkwam een Moorse, om vervolgens oorlog te voeren tegen de vroegere senor natural. 
Zijn uitleg van de naturaleza is dus niet van eigenbelang ontbloot. Nadat Alfonso XI Juan 
Manuels dochter Constanza als vrouw had verstoten (een aantasting van zijn eer die volgens de 

95 Toen Jean Petit de moord op de hertog van Orleans (1407) in zijn Justification du due de Bourgogne goedpraatte 
met het argument dat de hertog erop uit was geweest de koninklijke macht te usurperen en zich daarom schuldig had 
gemaakt aan tirannie en majesteitsschennis, deed Jean Gerson het voorkomen alsof Jean Petit de moord op iedere 
tiran had verdedigd J. Krynen, Ideal du prince et pouvoir royal en France a la fin du Mqyen Age (1380-1440). 
Étude de la littérature politique du temps (Parijs 1981) p. 336. Voor een gedetailleerde beschrijving van Jean Petits 
stellingen en de reacties daarop: Coville, Jean Petit. 
96 Vgl. H. G. Walther, 'Das problem des untauglichen Herrschers in der Theorie und Praxis des europaischen 
Spatmittelalters', Zeitschriftfür Historische Forschung 23 (1996) pp. 1-28, aldaar pp. 1-2. 
"PartidasIV, 24, 5 (ed. RAH, m, p. 132); vgl. Partidas IV, 25, 7(p. 136). 
98 Juan Manuel, Estados J, c. 87, pp. 260-262. 
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verheven nonnen van de ridderlijke ethiek die hij uitdroeg nog moeilijker viel te verkroppen dan al 
het andere onrecht dat de koning hem zou hebben aangedaan), had hij zijn desnaturalización 
aangekondigd en zijn diensten aan de koning van Granada aangeboden. Vervolgens had hij 
koninklijke gebieden geplunderd. Dit alles naar eigen zeggen om de koning te dwingen hem 
genoegdoening te geven voor zijn gekrenkte eer (iets wat volgens hemzelf ook was gebeurd: 
zinspelend op het in augustus 1329 gesloten vredesverdrag, dat overigens niet definitief zou 
blijken, beweert hij bij monde van de prediker Julio dat niemand in Spanje ooit zo'n eervolle vrede 
had gesloten). 

Door nog sterker dan de vierde partida het wederkerige karakter van het systeem van 
rechten en plichten dat aan de naturaleza is verbonden te benadrukken legitimeert Juan Manuel 
zijn verzet tegen de koning die hem in zijn ogen zo onrechtvaardig had behandeld. Het vloeiende 
karakter van de scheidslijn tussen publiekrechtelijke en feodaal- erf privaatrechtelijke sfeer blijkt 
ook uit het gemak waarmee Juan Gil de Zamora in traktaat X van De preconiis Hispanie 
(getiteld 'De iuribus magnorum et obügationibus vassallorum') de termen magni, domim en 
principes samen met hun tegenhangers vasalli en subcüti door elkaar gebruikt; een gewoonte die 
we in veel bronnen uit die tijd - zowel verhalende als administratieve - aantreffen en die er op lijkt 
te wijzen dat er in de ogen van de auteurs weinig wezenlijke verschillen bestonden tussen zulke 
categorieën. Aangaande het onderwerp van het traktaat zijn er, aldus de minderbroeder, 
drie zaken die het waard zijn te vermelden. Ten eerste, dat een vazal een bevel dat ingaat 
tegen God en de eigen ziel naast zich neer dient te leggen. In zo'n situatie is het immers, 
zoals Augustinus leert, wijzer de hogere, dus goddelijke macht te vrezen. Door geen gehoor 
te geven aan het bevel verzet men zich in dit geval niet tegen Gods orde, maar voegt men 
zich er juist naar. God schrijft immers voor dat men in zonden aan geen enkele macht dient 
te gehoorzamen. Het tweede dat Juan Gil invalt is dat onderdanen of vazallen hun heren 
ook niet hoeven te gehoorzamen, wanneer er zaken van hen worden verlangd waartoe zij op 
grond van hun eigen beloften - Juan Gil refereert bier aan het fictieve pact dat hij even later 
ter sprake zal brengen - niet verplicht zijn. De rechten van de koninkrijken, de statuten van 
ó&fueros en de 'beproefde gewoonten van de volken' hebben sinds de mensen ertoe over 
gingen grenzen in te stellen paal en perk gesteld aan de hebzucht en de kwellingen van 
vorsten en groten. Al wat er daarbuiten met geweld wordt gevorderd valt onder afpersing en 
roof, want vorsten dienen hun onderdanen volgens de rechten, de wetten en de erkende 
gewoonten van het land te regeren. Om deze bewering te staven verwijst Juan Gil behalve 
naar de wet Digna vox en toepasselijke plaatsen uit het canonieke recht naar het pact tussen 
heerser en volk waarin de rechten van de heer zouden zijn vastgelegd. Wanneer de heer zich 
niet aan dat pact houdt, hoeft men hem ook niet langer trouw te zijn. Juan Gils derde punt 
luidt namelijk dat heren en onderdanen elkaar in gelijke mate trouw verschuldigd zijn, of 
liever dat heren hun onderdanen een nog grotere trouw verschuldigd zijn. Wanneer een heer 
een onderdaan zonder geldige reden van zijn vrijheid of bezittingen berooft, is hij evengoed 

!W£stafowI,c.79,p.208. 
H. Grassotti, Las instituciones feudo-vasallaticas en Leóny Castillo I (Spoleto 1969) pp. 69-83. 

101 Juan Gil de Zamora, De preconiis Hispanie, pp. 335-336. 
De preconiis Hispanie, pp. 336-337: 'Secundum consideratione ac narraüone dignum occurrit, quod 

subditi et vassalli non obligantur per imperia dominorum nisi iuxta promissa labiorum ipsoram. Iura enim 
regnorum, et statute fororum, et approbate consuetudines populorum a primariis edificationibus terminorum 
metam imponunt cupiditatibus et vexationibus principum et magnorum. Quidquid ultra violenter exigatur 
rapina et extorsio indebita iudicatur, quia secundum iura, et leges, et laudabiles terrarum consuetudines 
debent subiectos suos regere principes. Unde Codice de Constitutionibus principum: 'Digna vox est 
maiestate regnantis, legibus alligatum se principem profiteri, adeo ut auctoritate iuris eius pendeat 
auctoritas.' Dicit etiam capitulum [VII], XCV distinctione: 'esto subiectus' etc. Si non habueris me ut 
senatorem, non habeo te ut principem. Etenim, secundum pactiones populorum erunt iura dominorum, alias 
non servanti fidem non est servanda, ut cavetur in decretali de iureiurando capitulo Pervenif. 
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een verrader als de onderdaan die zijn heer kwaad doet. 
Juan Gil gaf deze uiteenzetting over de basisprincipes van het feodale recht met 

zozeer omdat hij meende dat kroonprins Sancho's kennis op dit gebied tekort schoot, maar 
vooral om het verzet van zijn Zamoraanse medeburgers tegen 'tirannieke' heren uit verleden 
en heden te rechtvaardigen. Later, in hoofdstuk 5, zullen we hierop nog uitgebreid 
terugkomen. Voorlopig is het voldoende vast te stellen dat ook hij de onderdanen van een 
onrecht plegende vorst de mogelijkheid biedt de band met die vorst te verbreken. Maar 
daarmee is niet gezegd dat hij, de auteurs van de Partidas of Juan Manuel de onderdanen het 
recht toekennen die vorst af te zetten. De diffidatio speelde, zoals gezegd, in de praktijk een 
belangrijke rol bij gewelddadige troonswisselingen, maar was niet hetzelfde als een afzetting. 
Daarvoor moest de opzegging van de trouw in de eerste plaats collectief zijn: zij moest in 
naam van alle onderdanen van de koning worden uitgesproken. Er zijn geen redenen om aan 
te nemen dat onze auteurs met zo'n situatie voor ogen over de procedure van de 
desnaturalización of de verbreking van het pact met de heer schrijven. Hooguit kan worden 
geconcludeerd dat een dergelijke stap op basis van de door hen verkondigde rechtsprincipes 
konden worden gezet. 

Ten tweede was er, ook al was de diffidatio collectief, nog geen sprake van een 
formele afzetting. Hoewel deze maatregel het de vorst praktisch onmogelijk maakte te 
regeren en hem, een heerser zonder onderdanen, de heerschappij feitelijk was ontnomen, 
konden de onderdanen hem niet de koninkhjke waardigheid amemen. Op basis van het 
feodale gewoonterecht was die laatste stap simpelweg niet mogelijk. Om terug te vallen op 
de analogie met de vazalliteit: een vazal kon zijn heer wel afzweren, maar met afzetten. Het 
canonieke recht, dat sinds de Investituurstrijd elementen van het feodale weerstandsrecht had 
geïncorporeerd, reserveerde die bevoegdheid voor de paus: indien de vorst in kwestie met 
aan een hogere wereldlijke instantie was onderworpen, trad de paus als superior op. De 
Duitse keurvorsten die in 1298 koning Adolf van Nassau aan de kant zetten, wisten dit 
probleem te overwinnen door te stellen dat zij als kiezers van de koning een bijzondere 
verantwoordehjkheid droegen voor het welzijn van het rijk. De Engelse baronnen die in 1327 
Edward H van de troon verdreven, konden zich niet op dergelijke argumenten beroepen en 
dwongen de koning daarom zelf terug te treden, zodat er formeel geen sprake was van een 
afzetting.104 Totdat het idee post vatte dat een standenvergadering het koninkrijk los van de 
koning kon vertegenwoordigen, een gedachte die een rol zou spelen bij de afzetting van 
Richard H in 1399, kon men zich niet voorstellen dat de onderdanen de heerser van een 
erfelijk koninkrijk konden afzetten. De enkeling die dat wel kon, bijvoorbeeld William van 
Ockham, wees op het uitzonderlijke karakter van die stap, die slechts in noodgevallen kon 

worden gezet. 
Ook het geval van Alfonso X bewijst hoeveel moeite men had met een formele 

afzetting. Tijdens de opstand van 1282 gingen zijn onderdanen, de fiscale en wetgevende 
politiek van de koning beu, over tot de vorming van hermandades. Doel van deze bonden 
was de verdediging van de traditionele privileges en jueros. Het optreden van de 
opstandelingen was op dit punt in overeenstemming met het feodale gewoonterecht, maar zij 
gingen verder toen zij Alfonso tijdens de te Valladolid bijeengeroepen Cortes alle 
bestuurlijke bevoegdheden ontnamen en de rechtspraak, het beheer over de koninkhjke 
inkomsten en de controle over de koninklijke kastelen toevertrouwden aan zijn zoon Sancho. 

103 Depreconiis Hispanie, p. 337: 'Tertium ... quod eamdem fidem debet dominus subdito, et maiorem quam 
subditus domino. Set si subditus dominum suum caperet, vel eidemaüqmdmalifeceret, absque dubio proditoresset. 
Ita et si dominus subditmn miuste capiat vel ab eo aliquid iniuste exigat, proculdubio crimen prodmonis mcurnt...' 
104 Voor beide gevallen zie: Walther, 'Das problem des untauglichen Henrschers', pp. 10-14; E. Peters, The shadow 
king Rex inutilis in medieval law and literature, 751-1327 (New Haven en Londen 1970) pp. 232-242. 
105 Walther, 'Das Problem des untauglichen Herrschers', p. 2. Voor de afeettingsprocedure tegen Richard H: 
ibidem, pp. 14-18. 
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Men durfde echter niet over te gaan tot een formele afzetting en Sancho reeds tot koning te 
benoemen. Tot zijn vaders dood in 1284 werd hij daarom, op een enkele uitzondering na, in 
officiële stukken nog altijd aangeduid als 'oudste zoon en erfgenaam van de zeer edele 
koning don Alfonso'. 

De maatregelen die tegen Alfonso X werden genomen vertonen veel overeenkomst 
met de stappen die Innocentius IV in 1245 tegen Sancho II van Portugal had afgekondigd. 
Terwijl de paus een week eerder bij de afzetting van Frederik II van Hohenstaufen had 
gewezen op diens peccata en crimina, legde hij in Grandi, het decretaal dat hij tegen de 
Portugese koning uitvaardigde, de nadruk op de veronderstelde koninklijke negligentia en 
desidia. In werkelijkheid werd de paus niet zozeer door andere motieven gedreven, maar 
waren in beide zaken zijn juridische mogelijkheden niet dezelfde. De paus meende het recht 
te hebben de door zijn voorganger Honorius IH gekroonde Frederik zijn keizerlijke 
waardigheid te ontnemen, maar in het Portugese geval lag de zaak anders. Portugal was 
formeel een pauselijke vazalstaat, maar tevens een erfelijke monarchie. Hoewel zekere 
canonisten uit later tijden (onder anderen Alvaro Pelayo) een dergelijke stap wel toelaatbaar 
zouden hebben gevonden, achtte Honorius zich niet bevoegd Sancho af te zetten. Hij kwam 
tot een oplossing die ook werd toegepast wanneer een bisschop fysiek of mentaal niet in 
staat was zijn bisdom te besturen: de aanstelling van een curator. Omdat Sancho onmachtig 
of onwillig zou zijn geweest zijn land tegen de Saracenen te verdedigen, de orde te 
handhaven en de kerken, geestelijken en pauperes te beschermen, werd hem het bestuur over 
zijn koninkrijk ontnomen. Hij behield de koninklijke dignitas, maar de administratio van het 
koninkrijk werd toevertrouwd aan zijn broer Afonso, graaf van Boulogne, die hem tevens 
zou opvolgen indien hij zonder wettige nakomelingen zou sterven (iets wat gezien het feit dat 
Sancho geen wettige kinderen had en zijn huwelijk niet door de Kerk werd erkend vrijwel 
zeker leek). 

De positie die de infante Sancho van Castilië in 1282 tijdens de Cortes van 
Valladolid kreeg toebedeeld leek dus veel op die van de graaf van Boulogne, de latere 
Afonso Dl: ook de infante was een soort curator, die als beoogde troonopvolger werd belast 
met de administratio van het koninkrijk. Het lijkt er sterk op dat de Castiliaanse 
opstandelingen zich door het Portugese voorbeeld hebben laten inspireren. Het geval van 
Sancho H, die zich niet bij de zaak had neergelegd, maar met geweld van de troon was 
verdreven, was in Castilië goed bekend: nadat Alfonso X zich als kroonprins tevergeefs voor 
hem had ingezet, was hij in 1248 te Toledo in ballingschap overleden. Juan Gil de Zamora, 
die in zijn biografie van Alfonso X, onderdeel van zijn Liber illustrium personarum, verslag 
doet van diens bemoeienissen met de zaak, merkt in De preconiis Hispanie op dat Sancho 
zijn beklagenswaardige lot aan zichzelf had te danken, daar hij zijn koninkrijk door zijn 
zachtmoedigheid bijna te gronde had gericht.108 Verder vormde Sancho's geval samen met 
dat van de laatste Merovingische koning, Childerik III, de voornaamste casus in de 
canoniekrechtelijke leer van de rex inutilis: de koning die vanwege ziekte, krankzinnigheid, 
nalatigheid of gebrek aan daadkracht zijn staatszaken niet naar behoren uitvoerde en 
daardoor de status regni schaadde.109 Het geval van Sancho II van Portugal en de 
jurisprudentie die zich er rond had ontwikkeld lijken de Castiliaanse rebellen te hebben 
geleerd hoe zij zich van een lastige koning konden ontdoen zonder de aan een afzetting 
klevende problemen. 

106 J. F. O'Caliaghan, The learned king. The reign of Alfonso X of Castile (Philadelphia 1993) pp. 260-261; 
J. M. Nieto Sana, Sancho IV, 1284-1295, Corona de Espafia I, Reyes de Casnlla y Leon HI (Palencia 1994) pp. 42-
43. 
107 Voor het geval van Sancho II van Portugal zie: Peters, Shadow king, pp. 135-169. 
108 Juan Gil de Zamora, 'Biografias de San Fernando y de Alfonso el Sabio',F.Fitaed,,8ft4//5(1884)pp. 308-328, 
aldaar p. 320; De preconiis Hispanie, p. 330. 
109 Voor deze leer: Peters, Shadow king, pp. 116-169; Walther, 'Das Problem des untauglichen Herrschers'. 
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Helaas is er weinig bekend over de manier waarop zij de maatregelen die tijdens de 
Cortes van Valladolid werden genomen motiveerden. Van de Cortes is geen cuademo - een 
stuk met de officiële besluiten - overgeleverd. We zijn daarom aangewezen op een kroniek 
uit de tijd van Alfonso XI en enige contemporaine documenten die naar het gebeuren 
verwijzen. Duidelijk is dat de voornaamste aanklacht tegen Alfonso X luidde dat hij de 
rechten van zijn onderdanen schond en hen te zwaar belastte. Maar Sancho's reden zich aan 
het hoofd van de opstand te plaatsen was zijn vaders plan het rijk op te delen. Dat plan viel 
gemakkelijk uit te leggen als een ondoordachtheid die de status regni schaadde. Alfonso ŝ 
reputatie als verkwister paste eveneens in het beeld van de rex inutilis en gezien Sancho's 
bewering dat de koning 'krankzinnig en melaats' was,110 was er volgens de opstandelingen 
ook het een en ander mis met diens fysieke en psychische gesteldheid. 

De gebeurtenissen uit 1282 hebben geen sporen nagelaten in de vorstenspiegels die 
na die tijd zijn geschreven. Ook in Castigos, het werk dat in naam van de vroegere 
rebellenleider Sancho IV van Castilië werd geschreven, wordt er niet naar verwezen, hoewel 
het mede lijkt te zijn geschreven om Sancho's koningschap te legitimeren. Behalve dat hij 
en zijn medestanders, anders dan de vijanden van Sancho van Portugal, niet met pauselijke 
goedkeuring hadden opgetreden (in augustus 1283 had Martinus V hen zelfs publiekelijk 
veroordeeld) en hun actie daarom veel minder een schijn van legitimiteit bezat, had Sancho, 
toen hij eenmaal op de troon zat, er geen belang bij de wijze waarop hij daar terecht was 
gekomen in herinnering te roepen. Evenmin was het in zijn belang te suggereren dat een 
heerser die zijn rijk in het verderf dreigde te storten onder curatele kon worden gesteld. Voor 
een regerend koning vormde zoiets een gevaarlijk idee. 

110 O'Callaghan, The learned lang, p. 259. 
111 Zie hieronder pp. 130-131. 
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