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4 De 'sterke' koning 
Het portret van de ideale heerser 

Hoewel het koningschap zoals onze auteurs het zich voorstellen niet absoluut is, denken zij niet 
aan dwingende, zo men wil constitutionele, middelen die moeten garanderen dat de koning de 
grenzen van zijn macht niet overschrijdt. Onderwerping aan de wet wordt zeer dringend 
aanbevolen, maar blijft formeel afhankelijk van de koninklijke wil. Hetzelfde geldt voor 
consultatie en het streven naar consensus: ook al denkt een enkele auteur daarbij aan meer dan het 
raadplegen van enige persoonlijke vertrouwelingen of het zoeken naar een zo breed mogelijk 
maatschappelijk draagvlak met het oog op efficiëntie, in geen geval deelt het volk in de 
soevereiniteit. Weliswaar is de koning die het recht schendt, geen eigendommen respecteert, geen 
genade kent of eigenmachtig optreedt een tiran, maar hoezeer sommige auteurs ook tegen 
dergelijke heersers fulmineren, hun tirarmenleer verschaft de onderdanen geen basis voor het 
ondernemen van concrete stappen tegen de door God aangestelde koning; eerder manen zij hen tot 
geduld. Enkele auteurs fbrmuleren uit het feodale recht stammende principes die het de 
onderdanen mogelijk maken de trouw aan een onrecht plegende heerser op te zeggen en de eigen 
rechten, bezittingen en eer te verdedigen. Hoewel een aantal middeleeuwse koningen met behulp 
van deze methode van de troon werd verdreven, is er hier echter evenmin sprake van een 
afzettingstheorie. 

De ambivalentie waarvan auteurs in deze en verwante kwesties blijk geven, komt enerzijds 
voort uit de aard van het genre: vorstenspiegels werden niet geschreven om constitutionele 
theorieën uiteen te zetten, maar om heersers te leren op verantwoorde wijze om te springen met 
hun macht. Auteurs adviseerden en stuurden: voor zover zij meenden dat er juridische 
beperkingen aan de koninklijke macht bestonden - of behoorden te bestaan - , zagen zij het niet 
zozeer als hun taak die te omschrijven, als wel een gedrag aan te moedigen dat binnen de grenzen 
van die beperkingen bleef. Anderzijds was deze ambivalentie uiteraard niet uniek: ook bij auteurs 
van rechtsgeleerde en theologische traktaten was de eenduidigheid op dit gebied vaak ver te 
zoeken. Dit gebrek aan eenduidigheid weerspiegelt de realiteit: de grenzen van de koninklijke 
macht lagen in de praktijk immers geenszins vast. In deze periode bestond er geen efficiënt 
werkend institutioneel apparaat om de koning blijvend te controleren. In de meeste monarchieën 
wisten de edelen of standen de koning bij tijd en wijle een controlerende raad op te dringen, maar 
dergelijke organen hadden, evenals de standenvergaderingen zelf, een ad hoc karakter. Het waren 
geen permanente instellingen met vaste bevoegdheden en zouden daar in sommige koninkrijken 
ook nooit tot uitgroeien. 

Het was tegen deze achtergrond dat het genre van de vorstenspiegel tot grote bloei kwam. 
Geconfronteerd met een zich gestaag uitbreidende, moeilijk controleerbare koninklijke macht 
vestigden intellectuelen hun hoop op het koninklijke vermogen tot zelfcontrole. Wilde de koning 
met zijn imposante macht niet het eigen belang maar het gemenebest dienen, dan moest hij niet 
alleen de kunst verstaan zijn onderdanen te regeren, maar ook zichzelf; een gedachte die aansloot 
bij het onder andere door Cicero verwoorde Stoïcijnse idee dat iemand niet waardig was over 
anderen te heersen, zolang hij zijn eigen driften en lusten niet de baas was. Slechts weinigen 
waren daarom geschikt voor de heerschappij: alleen een moreel zeer hoogstaand persoon kon deze 
last dragen. Zoals we zagen meende Johannes van Salisbury - en met hem vele anderen - dat een 
koninklijke afkomst in dit opzicht wel een zekere belofte inhield, maar geen garantie. Voordat zij 

1 Zie bijvoorbeeld: Gilles van Rome, De regimine principum libri III, H. Samaritanius ed (Rome 1607; herdruk 
Aaien 1967) 1,1, c.2, p. 5: 'qui enim industris esse vult ut alios regat, debet industris esseutseipsumgubernet' 
2 Cicero, Paradaxa Stoicorum V, 33 {Cicero in twenty-ei&t volumes IV, E. H. Warmington ed (Cambridge, 
Massachusetts 1968) p. 284). 
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de troon bestegen, moesten koningszonen daarom de noodzakelijke deugden worden aangeleerd, 
een taak die de auteurs van vorstenspiegels voor zichzelf zagen weggelegd. Middels vermaningen, 
waarschuwingen en dreigementen, die zij illustreerden met anekdotes over goede en slechte 
heersers, probeerden zij de machmebbers van hun tijd moreel op te voeden. 

De volmaakt deugdzame koning 
Het verlangen naar morele cokreukbaarheid in de heerser wordt niet alleen verklaard door het 
ontbreken van effectieve, controlerende instellingen. Ook de missie van het koningschap speelde 
mee Het was immers de taak van de koning om als plaatsvervanger of dienaar van God zijn 
onderdanen op het - in christelijke zin uitgelegde - goede pad te houden. Dit diende met alleen te 
gebeuren door misdadigers en zondaars te straffen, maar ook door zelf het goede voorbeeld te 
geven Telkens weer citeerde men de woorden van de laat-Romeinse dichter Claudius Claudianus: 
'componitur orbis regis ad exemplumA Meer nog dan door dwang gelootoe men dat het volk 
door een voorbeeldige levenswijze van de heerser in het gareel kon worden gehouden. Deze 
behoorde daarom een toonbeeld van deugdzaamheid te zijn. De verhevenheid van zijn ambt bracht 
de plicht met zich mee ook op zedelijk gebied boven de onderdanen uit te torenen: de door de 
omvang van zijn macht op God lijkende koning moest ook ia dat opzicht een//«ago £>e/zijn of, 
zoals Gilles van Rome het uitdrukte, een serm-Deus' Men leerde hem daarom met alleen hoe hij 
zijn volk, familie en huishouding diende te regeren, ook onderwees men hem m de persoonlijke 
ethiek Doorgaans gebeurde dat aan de hand van lijsten van deugden, die op verschillende 
manieren konden worden gecatalogiseerd. Meest gebruikehjlc was het schenia van cte kardinale 
deugden- prudentie, temperantia, fortitude en iustitia. Deze in oorsprong klassieke, heidense 
deugden werden christelijk geïnterpreteerd en dikwijls in één adem genoemd met de theologische 
deugden fides spes en caritas. Want ook het geloofsleven van de koning trok uiteraard de 
aandacht van de auteurs, die een grote persoonhjke vroomheid van hem verlangden. Nooit mocht 
hij uit het oog verhezen dat hij ondanks zijn hoge positie een sterfelijk mens bleef. Te midden van 
alle pracht en praaL bedoeld om de vemevenheid van zijn ambt tot uitdrukking te brengen, 
behoorde hij innerlijk nederig te blijven en zich bewust te zijn van zijn nietigheid tegenover God^ 

Het aldus gecreëerde portret van de ideale koning wortelde in de christelijke en klassieke 
traditie maar weerspiegelde ook de samenleving waarvan de auteurs deel uitmaakten^ 
Veranderingen binnen die samenleving heten er daarom hun sporen op na. In de Karolingische tijd 
waren auteurs er doorgaans tevreden mee geweest wanneer de heerser genoemde religieuze en 
morele kwaliteiten bezat,6 maar toen het genre in de twaaltae eeuw herieefae, werd het portret 
geleidelijk genuanceerder. Verschillende standen en beroepsgroepen deden naarmate hun 
maatschappehjke betekenis toenam en zij meer bij het bestuur van het land werden betrokken hun 
invloed gelden. De ridderschap cultiveerde het beeld van de hoofse koning, die ach onderscheidde 
door zijn gedistingeerde manieren, vrijgevigheid, dapperheid en trouw. IMversrtair geschoolde 
klerken koesterden het ideaal van de geletterde koning, de rex literatus.^ Volgens J d ™ 5 van 
Salisbury had een Vex illiterate' veel weg van een 'asinus coronatus'. Voortaan werd van de 
heerser verwacht dat hij de kunst van het lezen machtig was, niet alleen om de Heilige Schrift te 
kunnen lezen, maar ook om zich een zekere wetenschappelijke kennis te verwerven. De 
rechtsgeleerden, tot slot, zagen de koning vooral als wetgever, voor wie de wet het voornaamste 
instrument vormde om de samenleving te sturen. 

3 Zie hierboven p. 82. 
4 H. H. Anton, Fürstenspiegel undHerrscherethos in der Kctrolmgerzeit (Bonn 1968) pp. 45-47. 
5 Gilles van Rome, De regimineprincipum DL IL c. 32, p. 544. 

7 ^ ^ ^ ^ ^ P o l i c r ^ L s I-IV, K. S. B. Keats-Robaned, CCCM118 (Turnhout 1993)IV, c. 6, p. 251. 
8 W Berges Die Fürstenspiegel des honen und spoten Mttekdters, p. 40 e.v.; B. Guenée, L 'Occident auxXW et 
XV siècles. Les états (Parijs 1971) pp. 137-142; J. Krynen, L 'empire du roi. Idees et crayances politique en France, 
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Verder was het met de groeiende complexiteit van de koninklijke rechtspraak en 
bureaucratie en de nieuwe ontwikkelingen op militair gebied onvermijdelijk dat men van de 
koning ook kennis van het recht, financiële zaken en de krijgskunde (opgevat als een ars die zich 
onderscheidde van puur fysieke kracht en vechtlust) verlangde. Van hem werden, kortom, 
voortaan ook kwaliteiten geëist die inherent zijn aan de 'staatsman', in de beeldspraak van die tijd 
voorgesteld als de stuurman die het schip van de samenleving met behulp van zijn ratio naar de 
veilige haven leidt. Ook de vertegenwoordigers van de nieuwe door Aristoteles geïnspireerde 
politieke wetenschap plaatsten die haven echter in een moreel perspectief. Het doel waarnaar de 
koning zijn volk had te leiden was immers de bona vita of vita virtuoso, die volgens de meeste 
auteurs bovendien ondergeschikt bleef aan de bovenaardse eindbestemming van de mens. Hoewel 
het portret van de ideale koning complexer werd, bleef zijn wezen daarom overeind: 
deugdzaamheid alleen maakte iemand niet langer tot een goed heerser, maar vanuit het 
intellectuele kader waarbinnen de auteurs schreven was het praktisch onmogelijk haar niet als 
absolute voorwaarde voor goed staatsmanschap te zien. Het idee dat een heerser in strijd met de 
moraal zou mogen handelen om zijn politieke doeleinden te verwezenlijken werd verworpen. 
Hoewel sporadische hints in die richting ook vóór Machiavelli niet ontbraken, zag men doorgaans 
zelfs geen spanning tussen moraal en politiek. Wat moreel juist was, was, veronderstelde men, 
ook politiek gezien het verstandigst: de integer handelende heerser genoot behalve de zo 
belangrijke goddeüjke steun het vertrouwen van zijn onderdanen en zat daarom het stevigst op 
zijn troon. 

Wanneer we de adviezen en vermaningen van onze Castiliaanse auteurs lezen, wordt al 
snel duidelijk dat ook zij een bijna absolute deugdzaamheid van de koning verwachten. In de Siete 
partidas lezen we dat de daden van koningen 'volmaakt en uitmuntend moeten zijn, meer dan die 
van andere mensen.'11 Volgens Alvaro Pelayo behoren zij, daar zij anderen in waardigheid 
overtreffen, dat ook in 'goede zeden' te doen.12 Zijn tijdgenoot Juan Garcia de Castrojeriz 
verklaart om dezelfde reden dat alle mensen, maar vooral koningen, de kunst van het 'goed en 
deugdzaam' zijn — de kunst die in De regimine principum wordt onderwezen - dienen te leren. 

De opvatting dat het voorbeeld van de heerser het gedrag van zijn volk bepaalt, zijn we in 
het vorige hoofdstuk al enige keren tegengekomen: Juan Gil de Zamora maande kroonprins 
Sancho, teneinde ervoor te zorgen dat de onderdanen zich aan de wet zouden houden, zelf het 
goede voorbeeld te geven.14 Alvaro waarschuwde Alfonso XI dat hij niet alleen voor zijn eigen 
zonden zou moeten boeten, maar ook verantwoordelijk was voor de misstappen van alle mensen 
die hij door zijn kwalijke voorbeeld op het verkeerde pad mocht brengen. Naast het beroemde 
citaat van Claudius Claudianus vinden we de reeds bij Cicero aan te treffen voorstelling van de 
heerser als 'spiegel', waarin alle mensen kijken: door zijn verheven positie is hij het centrum van 
alle aandacht en doet iedereen hem na.16 Deze constatering wijst op een bewustzijn van het 

Xüf-XV siècle (Parijs 1993) pp. 167-239. 
9 Zie hierboven pp. 40-41. 
10 E. Buschmaim, 'Ministerium Dei - Idoneitas. Um ihre Deutung aus den mittelalterlichen Fürstenspieger, 
Historisches Jahrbuch 82 (1962) pp. 70-102, m i 85 en 96-97, zwakt de door Berges benadrukte veranderingen af 
en wijst op de continuïteit van de vorstenspiegelethiek. 
11 Partidas DL, 7, 2 (ed RAH, H, p. 44): 'todos sus fechos han de seer complidos et abondados mas que los de los 
otros homes.' 
12 Alvaro Pelayo, Speculum I, p. 110: 'Et si praecellentes in dignitate, debent et alios praecellere etiam bonis 
moribus...' 
13 Juan Ganjia de Castrojeriz, Glosa \ J, c. 1 (ed Beneyto Pérez, \ p. 14): 'E por ende cualquier omme que este libro 
quisiere leer e aprender, aprendera en él ser bueno e virtuoso, la cual sabiduria comple mas a todos los ommes que 
todas las otras cosas; e tanto mas esto conviene a los reyes que a los otros por cuanto ellos son mas altos e han mayor 
dignidad que todos los otros.' 
14 Zie pp. 77-78. 
15 Zie p. 91. 
16 Het citaat van Claudius Claudianus treffen we aan bij: Juan Gil de Zamora, De preconiis Hispanie, p. 321; 
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charisma van het koningschap, maar het Libro de los doze Sabios geeft een nuchterder verklaring 
voor het fenomeen. Om bij de heerser in het gevlei te komen doen de mensen die dingen waarvan 
zij weten dat zij hem bevallen: 

'Kuisheid in de vorst is een buitengewone deugd. Zij baat niet alleen degenen die baar 
bezitten, maar ook alle onderdanen. Want het is noodzakelijk dat degenen die een zeker 
persoon willen behagen zich naar diens wil en bevel voegen, en dat ze die dingen doen 
waarvan ze weten dat zij hem welgevallig zijn teneinde zijn genade en gunst te verwerven^ 
Dit doet men vooral bij luisterrijke vorsten en koningen. En als in een spiegel kijken de 
mensen naar een kuise vorst of regeerder.' 

fa de eis dat er op het zedelijk blazoen van de koning geen enkele smet mag voorkomen 
speek, behalve het idee van de doorslaggevende betekenis van het koninklijke voorbeeld, een besef 
van het politieke belang van het koninklijke imago mee. Volgens de auteur van Castigos is, 
wanneer de koning een misdaad of zonde begaat, de schande tien maal zo groot dan wanneer een 
ander dat zou doen. Vanwege zijn hoge positie is het moeilijk zijn fouten verborgen te houden. 
Bovendien let iedereen op wat hij zegt en doet, daar hij het voorbeeld is voor alleanderenende 
spiegel waarin zij zichzelf bekijken. Verder brengt zijn ambt met zich mee dat alle booswichten 
hemhaten Om zich op hem te wreken zullen zij, als zij een fout in hem ontdekken, er alles aan 
doen die aan de grote klok te hangen" Uit deze waarschuwing klinkt het besef dat de 
tegenstanders van de koning gebruik kunnen maken van zijn morele tekortkomingen om afbreuk 
te doen aan zijn reputatie en bijgevolg zijn positie te verzwakken. Maar, anders dan bij 
Machiavelli, die beter dan ieder ander vóór hem de betekenis van de vorstelijke reputatie zou 
inzien, komt de gedachte dat het voldoende is integriteit te veinzen bij de auteur van Castigos met 
op 19 Integendeel, daar het volgens hem praktisch niet mogelijk is fouten te verbergen, mag de 
koning ze simpelweg niet maken, wil hij voorkomen dat zij tegen hem worden gebruikt. Hij en alle 
andere auteurs verlangen dat de koning werkehjk beantwoordt aan hun ideaal. 

De deugden die onze auteurs van de koning verlangen zijn de gebruikelijke: vroomheid, 
nederigheid, rechtvaardigheid, krachtdadigheid, wijsheid, gematigdheid, genadigheid, 
vrijgevigheid, enzovoorts. In hun streven naar volledigheid hanteren zij meestal diverse schema s 
en lijsten uit uiteenlopende bronnen en tradities, waardoor er dikwijls herhalingen en 

Castigos c 11, p. 82 en c. 17, p. 106; Juan Garcia de Castrojeriz, Glosa L JU, c. 3 (Beneyto Pérez ed, I, p. 248). De 
heer i <d> 'spiegel': Doze sabios, c. 7, p. 79; Partidas H, 5,4 (ed. RAH, D, p. 28>, Castigos, c. 3a, ^ 51. Cicero 
gebruikt het laatste beeld in De rvpublica U, 42, 69 (zie: M Senellart, Us arts de gouverner. Du regimen 
medieval au concept de gouvernement (Parijs 1995) pp. 47-18). Dit werk was, afgezien van enkele door 
Macrobius overgeleverde fragmenten, in de Middeleeuwen niet bekend. 
"Dazesabiosc 7 p 79: \.. castidad en el principe es una maravülosa virtud Enontan solamente aprovecha a los 
que la tienen mas a todos sus subditos, por quanta necesaria cosa es que los que han de conplazer a alguna persona 
que syguan su voluntad e ordenanca, e fagan manera de obrar aquellas cosas que saben que son cercanas a su 
TOlur^pwtal&averksugraciaerm^ 
catanlasgentesenelrxincipeoregidorcasto...' ^ ^ 
18 Castigos c 3a, p 51: 'Mas envergormado es el mal fecho o el mal pecado diez atanto en el rey que en otro omne 
por dos c o k La primera, porque tiene mayor logar que los otios e por eso non se er^ubre tan teen el mal en el 
c L n o se encubririe en otro. La segunda, todos meten mientes en el p« lo q^ diz e en lo que raze « a enxenplo 
del se mantienen todos los otros, e el es espejo en que todos los otros se catm Por el ofi9io que üene todos los rnalos 
e los que biven en malas obras Ie quieren mal. Por eso, quando alguna cosa mala saben en el punan de lo levar 
adelante e gelo non encobrir, muy mas por desamor que por arrKï. Por eso se deve guardar de lo non fazer por non 
daratalescommoaqueUosvengancadesi' 
19 Voor het belang van de reputatie of het imago van de vorst bij Machiavelli: T. Perez, Reputazione rn 
MachiaveUi's thought', Yearbook of European Studies 8 (19%) pp. 165-177; F. Tang, 'Machiavelli s image of the 
ruler n principe e^^tr^^ of ̂ rmtrct fat j^it^^Mdem, pp. 187-200. Voor MachiaveUi s advies deugden 
als geringheid betrouwbaarheid menselijkheid vroomheid en oprechtheid desnoods simpelweg te veinzen: 7Z 
principe e discorsi sopru la prima deca di Tito Livio, Sergio Bertelli ed (Milaan 1960) c. 18, pp. 72-74. 
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overlappingen optreden. Pogingen alles in één groot, eigen schema onder te brengen zijn niet altijd 
even geslaagd. De tweede Partida gaat bij het opsommen van de koninklijke plichten uit van een 
schema waarin met enige moeite de klassieke indeling van de philosophia practica of 
moraalfilosofie valt te herkennen, waarmee het Westen sinds de twaalfde eeuw bekend was.20 De 
koning wordt gewezen op zijn plichten tegenover zichzelf (corresponderend met de ethica); zijn 
echtgenote, kinderen, verwanten, hovelingen en ambtenaren (de oeconomica); en volk en land (de 
politica). Evenals in Juan Manuels Libro de los estados, dat min of meer hetzelfde schema 
volgt, gaan hieraan in goede vorstenspiegeltraditie de koninklijke plichten tegenover God 
vooraf. Binnen dit hoofdschema wordt weer gebruik gemaakt van diverse subschema's. Zo 
worden de plichten van de koning tegenover zichzelf opgedeeld in betrekking hebbende op het 
denken, het spreken en de daden. Onder de goede daden die de heerser dient te verrichten worden 
onder meer de theologische en kardinale deugden vermeld, die inhoudelijk een groot deel van de 
plichten tegenover respectievelijk God en de koning zelf dekken. 

Bij Alvaro Pelayo leidt de angst niet volledig te zijn helemaal tot wijdlopigheid. In het meer 
polrtiek-theoretische gedeelte van zijn Speculum brengt hij ook al allerlei koninklijke deugden ter 
sprake, maar ten behoeve van Alfonso XTs morele opvoeding heeft hij het nodig geacht aan zijn 
werk nog twee verhandelingen over de kardinale deugden (het Breviloquium van Johannes van 
Wales en deel HJ van Willem Peyrauts Summa de virtutum) toe te voegen. Om zichzelf en 
anderen te kunnen regeren is het noodzakelijk dat de koning deze vier deugden bezit, waarnaar, 
aldus Alvaro, ook in het oudtestamentische Boek der wijsheid (8, 7) wordt verwezen. Hoewel in 
Spreuken (20, 28) wordt verteld dat mededogen en waarheid de koning behoeden, terwijl zijn 
troon op genadigheid is gevestigd, vormen de kardinale deugden de vier zuilen die die troon 
schragen. Het geloof- dat in iedere gelovige, maar vooral in een christelijk vorst, de hoeksteen 
van de andere theologische deugden evenals van de kardinale deugden is - blijft in Alvaro's 
systeem echter voorop staan.26 

Terwijl de kardinale deugden ook de basis vormen van Gilles van Rome's deugdenleer en 
Juan Garcia's bewerking daarvan, neemt Juan Gil de Zamora de voortreffelijke eigenschappen 
van de diverse Spaanse standen als uitgangspunt. Kroonprins Sancho moet zich laten inspireren 
door de vrijgevigheid van de vorsten, de krachtdadigheid van de ridders, de rechtschapenheid van 
de heiligen en geestelijken en de wijsheid van de filosofen en geleerden. Binnen dit hoofdschema 
krijgen de koninklijke deugden met betrekking tot God, de koning zelf en het volk weer hun plaats. 
Tot slot vat Juan Gil zijn raadgevingen nog eens samen door de naam Sancho etymologisch in 

C. J. Nederman, 'Aristotelianism and the origins of 'political science' in the twelfth century', Journal of the 
History ofIdeas 52 (1991)pp. 179-194, aldaar pp. 184-190. 
21 Plichten tegenover zichzelf: Partidas IL titels 3-5 (ed. RAH, H, pp. 18-41), tegenover zijn echtgenote: titel 6 (pp. 
41-43), kinderen: titel 7 (pp. 43-54), overige verwanten: titel 8 (pp. 55-56), leden hofhouding en ambtenarij: titel 9 
(pp. 56-S6), volk titel 10 (pp. 87-91), land: titel 11 (pp. 91-93). 
22 Juan Manuels schema van de keizerlijke (en daarmee ook koninklijke) plichten is te vinden in Estados I, c. 57, pp. 
173-174. 
23 Partidas H, titel 2 (ed. RAH, H, pp. 14-18). 
24Partidasli, 5,6-8(ed. RAH,H,pp. 29-31). 
25 Alvaro Pelayo, Speculum L p. 322: 'Ut autem scias te bene negere et alios, quattuor virtutibus cardinalibus 
oportet te esse rundatum. De quibus Sapientiae VHP sobrietatem et sapientiam docent et rustitiam et virtutem, id est, 
fortitudinem, quibus utilius nihil est in vita hominibus. Et licet dicatur Prov. XX: 'Misericordia et Veritas custodiunt 
regem, et roboratur dementia thronus eius', quattuor tarnen cardinales praedictae quasi quattuor columnae sive 
quattuor postes sunt quibus praedictus thronus roboratur.' 
26 Speculum I, p. 34: '... supra tibi de fide locutus sum, quae est funó̂ mentum aliarum virtutum theologaium et 
cardinalium in quolibet fideli, maxime in principe chnstiano...' 
27 Juan Gil heeft dit idee ontleend aan de proloog van Lucas van Tuy's Chronicon mundi (A. Schottus ed, Hispaniae 
illustratae IV (Frankfurt 1608) pp. 1-116, aldaar p. 3), maar er is mij geen andere vorstenspiegel bekend die dezelfde 
opzet heeft 
28 Zie hieronder pp. 110-111. 

- 102 ~ 



veiband te brengen met de kardinale deugden, die bij vervolgens weer aan de konirikhjke plichten 
tegenover God (de celestus rex), de koning zelf; de wet (lex) en het volk (grex) koppelt. 

De methode om deugden met behulp van symbolen en vergelijkingen aanschouwelijk te 
maken is vooral bij de auteur van Castigos, die geen duidelijk plan lijkt te volgen, populair. Om 
niet in de listen van de duivel verstrikt te raken dient Sancho's zoon zich te wapenen met zeven 
deugden. Deze voorstelling is geïnspireerd op de 'wapenrusting Gods' die in de brief van Paulus 
aan de Efeziërs (6, 11-17) wordt beschreven en waarnaar Alvaro Pelayo in het begin van zijn 
Speculum verwijst.31 De invulling van de wapenrusting is in Castigos echter anders: om zich te 
verdedigen moet de jonge Fernando zich wapenen met het pantser van de vreze Gods, de helm van 
de kennis van God en het schild van waarachtig en standvastig geloof. Om de duivel te treffen 
moet hij zich wapenen met de lans van vastberadenheid en krachtdadigheid, het zwaard van 
gerechtigheid evenals met nederigheid en kuisheid.32 Een andere vergelijking betreft de wonden 
van Christus, die staan voor de vijf zaken die een koning in acht moet nemen wil hij zijn goede 
naam en status behouden: liefde voor God, rechtvaardigheid, zichzelf en zijn rijk goed regeren, 
zijn bezit tegen vijanden beschermen en genadigheid.33 Meest omvattend is de beschnjving van 
een getroonde koning, wiens ornamenten - van de edelstenen^ op zijn gouden kroon tot zijn 
rijkelijk bewerkte schoenen - alle mogehjke deugden verbeelden. 

De tot hier besproken schema's passen binnen de Latijns-christehjke vorstenspiegertradrtie, 
maar het Libro de los doze sabios, onze vroegste bron, hebben we nog buiten beschouwing 
gelaten Volgens de editeur, Walsh, blijkt de nauwe verwantschap met Hspano-Arabische werken 
als Poridat de poridades, Buenos proverbios en Bocados de oro onder meer uit de bespreking 
van dezelfde deugden - die zouden behoren tot een plan dat 'eerder politiek dan theologisch of 
scholastiek' is - en praktische voorschriften. 

De oorspronkelijke kern van het werk, de hcKjfdstukken 1 tot en met 20, sluit mderdaad 
nauw aan bij de Hispano-Arabische literatuur en is misschien gebaseerd op een Arabisch 
voorbeeld, maar de deugdenleer in Doze sabios is minder atypisch dan Walsh veronderstelt. In 
overeenstemming met de fictie dat de twaalf wijzen op Femando's verzoek een boek hebben 
geschreven waarin de voornaamste eigenschappen van een goede heerser worden opgesomd en 
daarnaast wordt uitgelegd hoe deze zichzelf en zijn onderdanen behoort te regeren, worden er m 
het oorspronkelijke werk geen religieuze püchten of theologische deugden besproken. (Wat 
natuurlijk niet wil zeggen dat die niet belangrijk worden geacht. Eerder worden zij als bekend 
verondersteld: de twaalf zouden de koning immers eerder niet alleen op wereldlijk, maar ook op 
geestelijk gebied - met het oog op zijn zielenheil en ter ontlasting van zijn geweten - mondeling 

29 Juan Gil de Zamora, Depreconiis Hispanie, pp. 345-346. 
30 Vfd echter H. O Bizzani 'La estructura de Castigos e documentos del rey don Sancho IV. Apuntes para la 
historia de la formation de la cientia politica en la Castilla del siglo XDT, bmpit 17 (1997) pp. 83-138 (he meent 
dat aan het werk c * vooropgezet plan, gebaseerd op de drieledige onderverdeling van de moraalfilosofie, ten 
grondslag ligt. 
31 Alvaro Pelayo, Speculum ï, p. 6. 
32Castigosc 1 p 38:'POTende,<smenetoatoquisiera 
armes contra el de armas para defender e de armas para ferirle; las quales son estas la tu loriga en que el tu cuerpo e 
la tu alma este encubierto, sea themor de Dios; la tu capellina que ter«asenbcabec^seacorioscimientoaEhos,que 
es alcador e guardador de la tu cabeca. E el ui escudo que pongas ante ti, sea crania buena e v e n i a l e firme. E 
la tu lanca sea firmeza e fortaleza de coracon, la qual non pueda quebrantar el diablo por feridas que de en ella. La tu 
espada sea justicia, que asi commo la espada taja eguahuente, tan biendeluncabocommodelotro.aalajusti.fiasea 
egual e tajada en la tu mano, que non se acueste masaluncaboquealotro.Lastus piemas e los tus ples sean 
armados de homilldanca a aqueüos que la deves lazer. Las tus manos sean armados de cashdat en non las quieras 
ensuziar en fomicio e en vohmtad de ui carne.' 
33Casngos,c.9,p.72. 
34 Castigos, c. 11, pp. 82-85. 
35 Zie de inleiding van Walsh bij Doze sabios, p. 41. 
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hebben geadviseerd). Achter het schema dat in het Libro wordt gehanteerd gaat echter dezelfde 
gedachte schuil als achter dat van de zo vaak opgevoerde kardinale deugden, die zo moeiteloos 
werden ingepast binnen de christelijke traditie. De koning behoort krachtdadig en wijs, gematigd 
en toornig, vreeswekkend en kameraadschappehjk, vrijgevig en zuinig, een vriend en een vijand, 
barmhartig en wreed, begerig naar gerechtigheid, maar niet naar rijkdom te zijn. Dit schema, 
waarin, behalve het bezit van koninklijk bloed, verder de enigszins losjes erbij hangende deugden 
kuisheid en genaakbaarheid zijn verwerkt, is misschien ontleend aan een Arabische bron, maar 
alle erin voorkomende deugden hadden doorgaans ook een plaats binnen het systeem van de 
kardinale deugden; indien niet als hoofdcategorie, dan toch wel als subcategorie. Aan beide 
schema's ligt het uiteindelijk aan de Griekse moraalfilosofie ontleende idee ten grondslag dat ware 
deugdzaamheid bestaat uit het vinden van een balans tussen twee uitersten. Ook al is in het 
geval van Doze sabios het medium van de Arabische literatuur verantwoordelijk voor haar 
aanwezigheid, deze gedachte was ook de scholastieke filosofie eigen en speelt in de leer van 
Latijns-christelijke vorstenspiegels een belangrijke rol. Het schema van het werk is dus minder 
'onwesters' dan Walsh meent. 

Toch is Walsh niet de enige die op het opmerkelijke karakter van Doze sabios heeft 
gewezen. Ook Berges en Schramm werden getroffen door de nuchtere toon. Beiden weten die 
vooral aan het idee van de setior natural, hoewel Schramm in het werk (dat volgens hem in deze 
tijd alleen in Spanje geschreven had kunnen worden) ook veel aan Arabische teksten ontleende 
voorschriften ontdekte die de heerser 'ein krafi realistisches - man möchte sagen: 
macchiavellistisches Verhalten' aanbevelen.39 Het is daarom raadzaam het beeld van de ideale 
vorst in Doze sabios meer in detail te bestuderen. 

Het Libro de los Doze sabios: het schrikbeeld van de machteloze koning 
In de aanbevelingen uit het Libro de los doze sabios vak inderdaad een flinke dosis realisme te 
bespeuren. Dat realisme blijkt vooral uit het zeer nadrukkelijk aanwezige besef dat het bij het 
regeren van een land voornamelijk om macht draait. De eerste eis aan de heerser, die luidt dat hij 
koninkhjk bloed moet hebben, wordt voomamehjk uit pragmatische overwegingen gesteld: 
vanwege zijn hoge afkomst zullen de onderdanen het niet als vernederend ervaren door hem te 
worden geregeerd en zullen zij hem eerder gehoorzamen. De tweede voorwaarde luidt dat hij 
krachtdadig, machtig en dapper ('juerte\ 'poderoso' en ^esforgaaV) moet zijn. Het is immers 
niet meer dan logisch, zo stek men, dat: 

'hij die geen macht heeft, niet in staat zal zijn de rechtspraak uit te oefenen, noch te regeren 
of enige andere taak te verrichten die behoort tot het bestuur van het koninkrijk Ook al is 
hij van koninkhjk bloed, als bij geen macht heeft, zal hij de machtigen niet kunnen regeren, 
en zelfs de zwakken niet. De persoon die het ambt vervult, maakt het ambt groot of nietig 
naar gelang zijn eigen 'kwantiteit' en kwaliteit. Dit zien we bij velen van koninkhjk bloed 
en zelfs bij koningen en vorsten. Omdat zij niet machtig zijn, zijn zij diep gevallen en in het 
verderf gestort, leven in diepe armoede en worden vernederd en onderworpen door anderen 
van lagere afkomst dan zijzelf. En als hij deze twee zaken [koninkhjk bloed en macht] wel 
heeft, maar niet dapper en krachtdadig is, zal het hem niet baten, want zonder moed kan 
geen enkele zaak, goed of slecht, worden volbracht of tot een goed einde worden 

Doze sabios, proloog, p. 71. 
37 Doze sabios, proloog, p. 72. 
38 Dit idee ligt o.a ten grondslag aan de Ethica van Aristoteles (Jhe Nicomachean Ethics, D. Ross vert. (Oxford, 
New York 1980) D, c. 5-9, pp. 35-47). 
39 Berges, Fürstenspiegel, pp. 89-90; P. E. Schramm, 'Das kastilische Königtum in der Zeit Alfons des Weisen 
(1252-1284)', in: Festschrift Edmund E. Stengel (Munster, Keulen 1952) pp. 385413, aldaar p. 487. 
40 Zie hierboven p. 82. 
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gebracht.' 

De gedachte dat men weinig aan nominaal gezag heeft dat niet gepaard gaat met effectieve 
macht is een terugkerend thema: de heerser moet zijn volk onderwerpen ('deve asehorearse de su 
pueblo1) en hij dient soms 'toornig' ('sanudo') of 'wreed' ('crneF) te zijn. Deze pragmatische 
invalshoek heeft ongetwijfeld te maken met de Hispano-Arabische bron of bronnen van het werk. 
In Arabische vorstenspiegels worden zaken als effectieve macht en politiek inzicht doorgaans 
hoger gewaardeerd dan in hun christelijke tegenhangers.43 Belangrijk is echter ook de tijd waarin 
Doze sabios is geschreven. Nog altijd wordt Fernando IQ hoofdzakelijk als de veroveraar van 
Córdoba en Sevilla gezien, maar langzaam dringt het besef door dat zijn regering ook in 
binnenlands politiek opzicht belangrijk is geweest. Veel ontwikkelingen die met zijn zoon 
Alfonso X worden geassocieerd werden al onder Fernando voorbereid. Hij probeerde de 
voortschrijdende afbraak van het realengo te stoppen en koninklijke rechten waar mogelijk te 
herstellen. Ook trachtte hij zijn gezag op lokaal niveau direct, over de hoofden van lokale heren 
heen, te doen gelden. Hierdoor ondervond hij veel oppositie, met name van de machtige 
Castiliaanse adel. Het is geen toeval dat in Doze sabios de koning wordt aangeraden in het 
bijzonder de machtigen, de 'grandes\ onder de duim te houden. Hij dient zijn toom vooral tegen 
hen te richten. Wanneer hij hen heeft bedwongen volgt de rest vanzelf: het is voor het volk een 
goede les te zien hoe de hoogmoed van de 'grandes* wordt gebroken en zij aan de koninklijke 
rechtspraak worden onderworpen. 

Er wordt in Doze sabios dus veel belang gehecht aan het vermogen en de bereidheid, 
indien nodig met geweld, het koninktijk graag te doen gelden. De vorst die niet toornig is 
tegenover booswichten, degenen die het verdienen niet terecht wijst, het kwade niet bestraft en het 
goede niet beloont, is de heerschappij zelfs niet waardig. Hij is immers niet in staat zgn rijk te 
regeren, daar iedereen, wetend dat men dat ongestraft kan doen, misdaden zal plegen. Zonder 
dapperheid en krachtdadigheid kan er geen enkele grootse daad worden verricht. Wanneer het de 
heerser aan deze eigenschappen ontbreekt, vatten de vijanden van het koninkrijk moed. Het is dan 
ook vaak voorgekomen dat een koninkrijk ten onder ging, doordat zijn heerser laf en zwak was 

Waar andere vorstenspiegels doorgaans het accent leggen op de matiging van macht en 
geweld, benadrukt Doze sabios juist hun onontbeerlijke karakter. Met andere woorden, het is niet 

41 Daze sabios, c. 4, pp. 75-76: 'E razonable es que el que non ha poderio non ha higar de cunplir justicia, nin de 
regir nin fazer ninguna cosa de las que a regimiento de reyno pertenecen, que puesto que sea de sangre real, sy 
poderio non ha, non podia regir los poderosos nin los flacos tan solamente. QIKI oficio la persona lo faze ser grande o 
menguado segund la cantidad o calidad del que lo oficia, como ya ayamos visto muchos de sangre real e aun reys e 
principes. E porque non son poderosos, son en grand caymiento e perdinriento, e en grand pobreza, e abiltados e 
sojuzgados de otros de menos linage que ellos. E sy han estas dos e non es esforcado e fuerte, non Ie aprovecharia, 
que syn esfuergo non puede ser fecha nin acabada cosa buena nin mala...' 
42 Doze sabios, c. 9, pp. 83-84; c. 10, pp. 84-85; c. 17, p. 92. 
43 Zie hoofdstuk 1, noot 24. 
44 G. Martinez Diez, Fernando M, 1217-1252. Corona de Espafia L Reyes de Castilla y León I (Palencia 1993) p. 
252, noemt Fernando HI een conservatieve koning, die erop uit was alle 'sociale krachten' tb.v. de Reconquista te 
mobiliseren. Vgl. echter J. Gonzalez Gonzalez, 'Época de Fernando UT, in: HE XHI, 1 (19902) pp. 3-88, mn. pp. 21-
33. 
45 Daze sabios, c. 9, p. 84 en c. 10, p. 85. 
46 Doze sabios, c. 9, pp. 83-84: 'Que el principe o rey o regidor que non es safludo a los malos nin muestra los yerros 
a los que lo merecen, e non da por el mal pena e por el bien galardón non es digno de regimiento ...'. '... que el 
principe o sefior en quien non ay sana o crueldad quando ample non puede bien regir reyno, que cadauno se atreve a 
mal obrar en esfuerco de non ser castigado.' 
47 Doze sabios, c. 4, p. 76: 'E el que ha de regir reyno sy esfuerco e fortaleza non oviese, non podria venir en 
perfeción de su regimiento nin dar fyn a ningund buen fecho. E los que con el reyno oviesen guerra, cobrarian osadia 
veyéndolo mas flaco e de poco esfuerco e fortaleza, e muy de ligero podria el reyno perecer quando non oviese 
cabecera buena, como muchas vezes ayamos visto muchos reynos ser perdidos por aver rey o principe o regidor 
cobarde e flaco e de poco esfuerco...' 
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het gebruikelijke schrikbeeld van de tiran, dus de koning die zich te veel macht toe-eigent, dat 
woidt opgeroepen, maar dat van de machteloze rex irmtilis, roi faineant of shadow tang. de 
koning die tot schade van het gemenebest zijn gezag te weinig doet gelden, omdat hij daarvoor te 
zwak, te onbekwaam ofte nalatig is.4* Dat Doze sabios vooral oog heeft voor de desastreuze 
gevolgen van een dergelijk bewind heeft, behalve met Femando's eigen problemen, misschien te 
maken met het voorbeeld van Sancho ü van Portugal, die in 1245 vanwege zijn vermeende 
negligentia van de troon werd verdreven (of dat inderdaad het geval is, hangt mede af van de 
datering van Doze sabios, die niet precies is aan te geven). 

De nadruk op een effectieve uitoefening van het gezag vormt echter geen pleidooi voor 
macht om de macht. Een hard optreden behoort altijd in dienst te staan van het 'goede': orde, het 
geloof, het gemenebest, de bescherming van weerloze onderdanen, de verdediging van de 
koninklijke waardigheid. De koning moet zijn toom en wreedheid richten tegen degenen die 
misdaden begaan, God of het algemene landsbelang niet dienen, de machtelozen beroven, verraad 
plegen of tegen zijn eigen persoon 'dwalen' door hem niet te vrezen en het tegen hem op te nemen. 
Zijn toom dient een moreel doel: de heerser is als een schaapherder, die zijn onderdanen de weg 
wijst, hij roeit het kwade uit, lost geschillen op, onderwijst deugdzaamheid, verdedigt zijn volk en 
bevolkt het land.50 Wanneer in het gedeelte dat aan het oorspronkelijke werk is toegevoegd wordt 
herhaald dat het noodzakelijk is het volk in toom te houden gebeurt dat eveneens met een hoger 
doel in gedachten. Zoals gebruikelijk in vorstenspiegels zijn een aantal hoofdstukken in dit 
gedeelte gewijd aan de oorlogvoering. In het geval van Doze sabios krijgen die een actuele 
bijklank, wanneer wordt verwezen naar de grote veroveringen die de toegesproken 'senof (of dat 
nu kroonprins Alfonso is of een ander) zich heeft voorgenomen. De 'conquistador7 wordt er voor 
gewaarschuwd eerst muis orde op zaken te stellen. Pas wanneer de eigen onderdanen zijn 
onderworpen, opnieuw in het bijzonder de machtige, mag er aan buitenlandse avonturen worden 
begonnen.51 Weer wordt het bezit van effectieve macht dus benadrukt, dit maal als voorwaarde 
voor een succesvol verloop van de Reconquista Deze wordt, zoals we al zagen, voorgesteld als 
een religieuze aangelegenheid: hoewel zij de veroveraar ook roem brengt, moet die zich vooral 
door geloofsijver laten leiden. 

Vanwege het morele doel kan er geen sprake zijn van een onbeheerste, brute uitoefening 
van de macht. Ook al wordt er meer dan gewoonlijk gehamerd op het noodzakelijke karakter van 
macht, net zo goed als in andere vorstenspiegels wordt de koning gemaand die te temperen. De 
heerser die zijn toom niet met behulp van gematigdheid (^tenprancd') binnen de perken houdt, 

48 E. Peters, The shadow king. Rex irmtilis in medieval law and literature, 751-1327 (New Haven en Londen 1970); 
zie ook: H. G. Watther, 'Das problem des untauglichen Henschers in der Theorie und Praxis des europaischen 
Spatmittelalters', ZeitschrijifurHistorischeForschung27> (1996)pp. 1-28. 
49 Zie hierboven pp. 15-16. 
30 Doze sabios, c. 9, pp. 83-84: 'Safludo deve ser el rey o principe o regidor de reyno contra los malos e contra 
aquellos que non guardan servicio de Dios, nin pro comun de la tierra, e roban a los que poco pueden, e les toman lo 
suyo contra su voluntad o cometen o fazen trayciones o maldades, o yerran contra su persona non lo temiendo, e 
atreviéndose a el'.'... regidor de reyno tanto quiere dezir como pastor de las obejas, que ha de dar via por donde usen 
e vayan, destmydor de los malos, enamendador de los malos usos e costumbres, refazedor de los bienes, ygualador de 
las discordias, vezes con saöa, vezes con buena palabra, ensenador de las virtudes, destruydor de los pecados, e pena 
de la maldat e gloria de la bondad, defendimiento de pueblo, poblador de tierra, pértiga de justicia'; zie ook c. 17, p. 
92: 'Cruel deve ser el rey o principe o regidor de reyno contra los cmeles e malos e traydores de todo maL e contra 
aquéllos que non conocen a Dios nin al mundo, e sienpre perseveran en malas obras, e contra aquéllos que sabe que 
le andan en trayción o mentira o arte, e non temen a él nin a la su persona, nin lo aman, e fazen sus fechos con 
desordenanca, e contra los que enbian cartas o mandaderias a sus enemigos e les escriven de su fazienda.' 
51 Doze sabios, c. 26, p. 97: 'E sefior conquistador que quieres ganar otras tierras e comarcas e las conquistar 
primeramente conquista e sqjuzga e ordena lo tuyo e asefloréate dello e sojudga los altos e poderosos ...'; zie ook c. 
27, p. 99. 
52 Zie hierboven p. 49. 
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doet gemakkelijk dingen die schadelijk zijn voor het volk en waarvan hij later spijt kan krijgen. 
Zijn wreedheid tegenover misdadigers, verraders en goddelozen moet door zijn tenrtiartijheid 
('piadaf) tegenover armen, zieken, weduwen en wezen in evenwicht worden gehouden. Hij 
dient zijn volk te onderwerpen, onder meer door te eisen dat men door tekenen van onderdanigheid 
zijn verhevenheid erkent, maar tegelijkertijd behoort hij een kameraad ^conpdhero^ van zijn 
manschappen te zijn.55 Zijn macht, dapperheid en krachtdadigheid baten niet, als zij niet vergezeld 
gaan van wijsheid en verstand 'sabiduria e avisamientó'. Deze deugden verhouden zich tot 
elkaar, aldus het Ubro, als wil {'voluntad') en daad ('oèra'): de avisamientó past de beginselen 
van de sabiduria in concrete situaties toe. Avisamientó vormt hier daarom een equivalent van het 
Latijnse prudentia, de deugd die in de latere Middeleeuwen dikwijls werd gelijkgesteld met de 
praktische, maar op de principes van de sapientia (de sterk religieus getinte Sakxnonische 
wijsheid) gebaseerde kunst van het regeren. 

De koning dient zich dus binnen de grenzen van de heersende moraal te bewegen. Hoewel 
er in Doze sabios een duidelijk pragmatische toon valt te beluisteren, is er geen sprake van 
Machiavellisme. In de politiek geldt geen eigen moraal. Er wordt nergens geopperd dat het om 
machtspolitieke redenen soms beter is in strijd met de morele en religieuze regels die voor ieder 
ander opgaan te handelen. Integendeel, rechtschapenheid leidt tot politiek succes. Kuisheid toont, 
behalve dat zij goed is voor het zielenheil, ook op aarde haar nut. Daar de onderdanen met hoeven 
te vrezen dat de vorst zich aan hun vrouwen of dochters vergrijpt, zullen zij hem liemebben en 
bidden voor zijn leven. Met Gods hulp zal hij veldslagen winnen en andere grootse daden 
verrichten.57 Niet alleen is de heerser die geen rechtvaardigheid kent, net zornin ak de koning die 
niet toornig kan zijn, zijn ambt niet waardig, ook leeft hij in angst: zoals anderen hém vrezen, zal 
hij hén vrezen.58 Ook al vak het accent anders, de uiteindelijke boodschap van Doze sabios 
verschilt niet veel van de gebruikelijke: de belangen van de ziel en de macht zijn met strijdig; 
moraal en politiek liggen in eikaars verlengde. 

'Wat baat het barbaarse volken te overwinnen?' 
De ideale koning uit het Ubro de los doze sabios vertoont opvallend seculiere trekken, maar 
conformeert zich aan het gebruikelijke beeld: pragmatisme en martialiteit doen niets af aan het 
ideaal van de deugdzame koning. Dat is evenmin het geval wanneer die, overigens op beduidend 
minder geprononceerde wijze, in onze andere bronnen hun sporen nalaten. Ook de auteurs van de 
Partidas zijn doordrongen van het belang van effectieve, militaire macht. De keizer bezit volgens 
hen vanaf het moment van zijn verkiezing alle rechten en bevoegdheden die als regalia inherent 
zijn aan zijn ambt. Zijn macht is echter niet compleet, wanneer hij naast deze 'poderio de 
derechó' geen 'poderio defecho\ feitelijke macht, heeft: hij moet machtiger zijn dan ieder ander 
die onder zijn heerschappij vak, zodat hij degenen die hem niet willen gehoorzamen daartoe kan 
dwingen. Hij moet daarom de controle over de ridderorden verwerven en die toevertrouwen aan 
loyale commandeurs. Verder dient hij ervoor te zorgen dathij de kastelen, versterkte plaatsen en 
passen in handen heeft, in het bijzonder in de grensstreken. 

53 Doze sabios, c. 8, p. 82. 
54 Doze sabios, c. 16, p. 91 
55 Doze sabios, c. 11, pp. 85-87. jjozesaoios,c. ii,pp.oj-oi. . , . , I^J. • 
56 Doze sabios, c. 6, pp. 77-78: 'quel avisamientó desceme e yguala en sus tienpos las obras que la sabiduria 
determina. E son asy en ygualanca como voluntad e obra. E la sabiduria ponemos que sea la voluntad e el 
avisamientó la obra.' Voor de betekenis van prudentia en sapientia: Guenée, L'Occident, pp. 139-140; Krynen, 
L'empire, pp. 208-224; Senellart,Les arts degouvemer, pp. 176-179. 
57 Doze sabios, c. 7, pp. 79-80. 
* Doze sabios, c. 18,pp. 92-93. . „ . 
^Partidas^l 2 en 3 (ed. RAH, ü, pp. 4-6). W. Berges, 'Kaiserrecht und Kmsertbeone der Siete Parbdas , in: 
Festschrift Peny Ernst Schramm I (Wiesbaden 1964) pp. 143-156, aldaar pp. 146 en 150-153, lijkt te geloven dat in 
deze wetten alternatieve wijzen om de heerschappij te verwerven worden besproken: krachtens het recht (dmv. 
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De aanleiding tot het formuleren van dergelijke eisen vormde uiteraard de evidente 
onmacht van de Rooms koningen Hendrik Raspe en Willem van Holland, die er niet of nauwelijks 
in slaagden hun gezag in Duitsland, laat staan in de andere delen van het rijk, te doen gelden. 
Vermoedelijk schreven de auteurs in de overtuiging dat Alfonso X wel in staat zou blijken inhoud 
te geven aan de titel rex Romanorum, die hij sinds de omstreden verkiezing van 1257 naast zijn 
Spaanse koninklijke titels voerde. Enige decennia eerder had Vincentius Hispanus al opgeschept 
over de militaire macht van de Spanjaarden en die afgezet tegen de machteloosheid van de 
Duitsers.60 Volgens Matthew Paris, die zich bij het schrijven van zijn kroniek onder meer op 
officiële stukken baseerde, zou Alfonso, ter ondersteuning van zijn aanspraken op het 
keizerschap, de paus erop hebben gewezen dat zijn dynastie de grenzen van de christenheid meer 
dan enige andere dynastie had verlegd - en volgens de auteurs van fePartidas bestond een van de 
taken van de keizer eruit 'het geloof van Onze Heer te verdedigen en zijn vijanden te 
vernietigen.'61 Militaire macht vormt echter niet het enige element van poderio de fecho. De 
keizer dient tevens over uitgelezen, wijze, verstandige, trouwe en oprechte mannen te beschikken, 
die hem met raad bijstaan en in zijn naam recht spreken. Maar het voornaamste element vormt de 
liefde van het volk. Die wint hij door op zijn beurt zijn liefde voor het volk te bewijzen, dat wil 
zeggen door billijk de rechtspraak uit te oefenen, soms, indien dat redelijk is, genade te verlenen, 
en de onderdanen in woord en daad te eren. Door zich machtig en liefhebbend te tonen kan hij 
grootse daden ten behoeve van het keizerrijk verrichten. De liefde van het volk gaat echter 
verloren wanneer hij op manifeste wijze onrechtvaardig optreedt, hij zijn mensen minacht en 
vernedert of zo wreed is dat men hem in buitengewone mate vreest. 

Zijn poderio de fecho maakt de keizer dus geenszins tot een Machiavellistische despoot, 
wiens heerschappij hoofdzakelijk op militair vermogen en opportunistisch handelen is gebaseerd 
en die er voor kiest door zijn onderdanen bovenal te worden gevreesd. De drie elementen waaruit 
poderio de fecho is opgebouwd verwijzen naar de eigenschappen van de Drieëenheid: de macht 
van de Vader, de wijsheid van de Zoon en de goedheid of liefde van de Heilige Geest. We hebben 
hier dus te maken met een voorbeeld van het Trinitatsexemplarismus, dat in veel vorstenspiegels 
uit deze tijd, ook in onze Castiliaanse, opduikt en dat voortspruit uit de gedachte dat de heerser als 
plaatsvervanger van God ernaar dient te streven zoveel mogelijk op hem te lijken. Ook al zijn 
het contemporaine politieke ontwikkelingen die tot het inzicht leiden dat poderio de derecho op 

verkiezing) of door middel van militaire macht In de Partidas zouden beide - samen met de derde mogelijkheid: de 
koning als keizer in zijn eigen rijk - opzettelijk op weinig concrete wijze zijn behandeld om voor Alfonso X diverse 
politieke opties open te laten Er wordt echter niet zoals Berges meent onderscheid gemaakt tussen een emperador de 
derecho en een emperador de fecho, dus tussen twee soorten keizers, maar tussen twee soorten macht poderio de 
derecho en poderio de fecho. De keizer behoort beide te bezitten: 'El poderio que ha el emperador es en dos 
maneras, la una de derecho, et la otra de fecho...' 
60 Zie hieronder p. 65. 
61 Partidas II, 1,1 (ed RAH, IL p. 4). Voor Matthew Paris' bewering zie hierboven p. 51. 
62 Partidas IL 1, 3 (ed. RAH, D, p. 6): 'Otrosi drxeron los sabios que el mayor poderio et mas complido que el 
emperador puede haber de fecho en su seftorio es quando él ama a su gente et él es amado del la, et mostraron que se 
puede ganar et ayuntar este amor faciendo el emperador justicia derechamente a los que la hobieren menester, et 
habiendo a las veces merced en las cosas que con alguna razon guisada la puede facer, et honrando su gente de 
palabra et de fecho: et mostrandose por poderoso et por amador puede cometer et facer grandes fechos et cosas 
granadas a pro del imperio. Et aun dixeron que maguer el emperador amase a su gente et ellos a éL que se podrie 
perder aquel amor por tres razones: la primera quando él fuese torticero manifiestamente, la segunda quando 
despreciase et aviltase los homes de su senorio, la tercera quando él fuese tan cruo contra ellos, que hobiesen a haber 
dél grant miedo ademas.' 
63 Machiavelli, Il principe, pp. 68-71. 
64 Berges, Fürstenspiegel, pp. 32-34, die o.a. wijst op Juan Manuels Libro de los estados, waarin (deel L 
c. 53, p. 164 in de editie van MacPherson en Tate) wordt gesteld dat de keizer-elect na zijn verkiezing een 
aantal proeven moet ondergaan om te bewijzen dat zijn 'poder, 'saber' en 'querer' groot genoeg zijn. Zie 
verder ook hieronder p. 111 voor Juan Gil de Zamora's aansporing tot timor divine potestatis, cognitio divine 
veritatis en amor divine bonitatis. 
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zich niet genoeg is, de keizerlijke poderio de/echo is conventioneel. 
Conventioneel is ook het portret van de ideale koning dat in de titels 2 tot en met 11 van de 

tweede partida wordt geschilderd. Dit wellicht tot teleurstelling van degenen die in Alfonso X het 
boegbeeld van een dertiende-eeuwse renaissance zien en menen dat daarom bij en niet Frederik II 
de titel stupor mundi verdient65 Volgens Berges ging de opkomst van het ideaal van de rex 
literatus ten koste van het oude ideaal van de rex sapiens, de heerser voor wie de vreze Gods 
begin van alle wijsheid is. Naar zijn idee wijken beide idealen sterk van elkaar af. Het zou daarom 
beter zijn Alfonso de 'Geleerde' te noemen in plaats van de 'Wijze', een gewoonte die vooral 
Noord-Amerikaanse historici en hispanisten zich intussen eigen hebben gemaakt. Bestudering 
van de eisen die in de tweede partida aan de koning worden gesteld, bevestigt echter Buschmanns 
conclusie dat het oude sapientia-begpp met de groeiende aandacht voor scientia nauwelijks aan 
belang inboette. 

De ideale koning uit de tweede partida vertoont zeker wereldse trekken. Hij is zonder meer 
een 'hoofse' koning: of hij nu loopt, staat, ligt, zit of paardrijdt, zijn hchaamshouding is elegant; 
hij eet, drinkt en spreekt keurig, kleedt zich in met goud en edelstenen versierde zijden gewaden, 
draagt bij feestelijke gelegenheden ter aanduiding van zijn majesteit rijkelijk bewerkte kronen, 
heeft goede manieren, is vrijgevig, hanteert met gemak de wapens en is een uitstekend ruiter. Om 
bij te komen van alle beslommeringen jaagt hij, luistert naar zang en muziek, schaakt of leest 
'hestorias' en 'romances'™ Behalve hoofs is hij namelijk ook geletterd. En lezen doet hij niet 
alleen om zich te vermaken. Uit de grootse daden uit het verleden waarover de hestorias hem 
vertellen kan hij lering trekken. Ook kan hij gemakkehjker zijn geheimen bewaren, omdat hij 
stukken niet door anderen hoeft te laten lezen. Behalve in de kunst van het lezen dient hij zich 
verder in de 'saberes' (de artes) te bekwamen, die hem hehjen zijn zware regeringstaak naar 
behoren te vervullen. 

Zijn geletterdheid dient echter niet alleen aardse doelen. Door de Heilige Schrift te lezen zal 
hij het geloof beter begrijpen en beter tot God kunnen bidden. Verder misprijst hij Go4 indien hij 
geen belangstelling toont voor de wetenschappen, die inuners van God afkomstig zijn. Lezen en 
wetenschappen brengen de koning dus dichterbij God. Ware kennis van God nu is het eerste dat 
van ieder mens, als verstandelijk wezen, wordt verlangd, maar vooral van keizers, koningen en 
andere hoge heren, die hun landen en volken volgens de regels van de rede en de gerechtigheid 
dienen te besturen.71 De mens is niet in staat God enkel en alleen met behulp van zijn verstand 
'volgens de natuur' te leren kennen. Door waarneming van de schepping kan hij een heel eind 
komen, namelijk tot het inzicht dat God begin, midden en bestemming van alle zaken is.^laar 
deze kennis dient te worden aangevuld met het rechtzinnige geloof van de 'heilige' Kerk. Net 
zoals in hun uitleg over de oorsprong van het koningschap gaan de auteurs uit van het 
complementaire karakter van geloof en rede, openbaring en natuur: beide zijn het werk van God. 

Ook volgens Juan Gil de Zamora behoren de studies van de scientiae mundanae en de 
scientiae dhinae - in zijn Liber illustrium personarum prijst hij Alfonso's belangstelling voor 

65 R L Burns, 'Stupor mundi: Alfonso X of Castile, the Learned', in: idem ed, Emperor cf culture. Alfonso X the 
Learned qfCastile and his thirteenth-century renaissance (Philadelphia 1990)pp. 1-13, ian. p. 13. 
66 Berges, FOrstenspiegel, pp. 66-67. 
67 Buschmarm, 'N&risterium Dei - Moneitas', p. 98. Vgl. Seneuart, Les arts de gouvemer, p. 107; B. Roest, 
'Scientia and sapientia in Gilbert of Toumai's (E)Rudimentum doctrinae\ in: M. C. Pacheco ed., Le 
vocabulaire des écoles des mendiants au Moyen Age. Actes du colloque Porto (Portugal), 11-12 octobre 
/9P6'(Brepolsl999)pp. 164-179. 
68 Partidas IL 5,4-6 en 18-21 (ed. RAH, ü, pp. 27-30 en 38-41). 
69PartidasU, 5,16(ed RAH,H, pp. 36-37). 
70 Ibidem. 
71 Partidas H, 2, proloog (ed RAH, E, p. 14). 
72 Partidas H, 2,1 (ed RAH, H, p. 14). 
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beide - te worden gecombineerd. De koning dient zich te bekwamen in de zeven artes liberates, 
maar heeft daarnaast, behalve vrees voor de goddelijke macht en liefde voor de goddelijke 
goedheid, kennis van de goddelijke waarheid nodig. Onze minderbroeder, zelf een man van de 
boeken, is echter ook bereid ruimte te geven aan de idealen van adel en ridderschap, m de proloog 
kondigt hij aan dat hij gaat vertellen over de daden van hiisterrijke vorsten. Dit met de bedoeling 
Sancho ertoe aan te sporen het 'vuur van zijn krachtdadigheid' ('animositas vestre strematatis,) 
aan te wenden voor de verrichting van steeds grootsere daden. Om die reden heeft hij voor hem 
een 'brevem libellum De preconiis Hisparae' geschreven.75 We mogen ons echter niet laten 
misleiden door Juan Gils taalgebruik en zijn verwijzen naar vorstelijke heldendaden: zoals hij in 
dezelfde proloog waarschuwt, heeft hij het werk vanwege de mores en niet vanwege de historiae 
geschreven. Al snel wordt duidelijk wat hij daarmee bedoelt. 

De eerste twee eigenschappen van het Spaanse volk die Juan Gil prijst en die de kroonprins 
zich eigen dient te maken passen binnen de wereld van heroïsme en adeldom die hij in de proloog 
oproept. Aansluitend op de schoonheid en overvloed van het land looft hij als eerste menselijke 
eigenschap de vrijgevigheid van de vorsten.77 Vervolgens geeft hij hoog op over de martialiteit van 
de Spaanse ridders, die met de strategische ligging tussen bergen en zee en de aanwezigheid van 
onneembare vestingen de militaire macht van het land verklaart.78 Om de krijgshaftigheid te 
illustreren laat Juan Gil in een afzonderlijk en zeer lang 'traktaat' ('De aliquorum virorum 
Hispanie potentifica strenuitate et animositate') een hele reeks helden de revue passeren, 
beginnend bij Viriato, de legendarische strijder tegen de Romeinen, en eindigend bij El Cid.79 De 
mema's van vorstelijke vrijgevigheid en ridderlijke krijgshaftigheid vormen voor Juan Gil echter 
aanleiding tot het geven van zedenlessen met een algemeen karakter. De grootse daden waartoe hij 
Sancho wil aanzetten liggen blijkbaar niet alleen in de ridderlijke sfeer. Bij zijn eerbetoon aan de 
vrijgevigheid van de Spaanse vorsten plaatst hij direct de kanttekening dat die veel wegheeft van 
spilzucht: zij is zo groot dat de vorsten niet lang rijk blijven.*0 Kennelijk heeft hij zo zijn 
bedenkingen over deze eigenschap. Inderdaad is de rest van zijn betoog over de vorstelijke 
franquizia of liberalitas erop gericht aan te tonen dat die niet zo ver mag gaan dat er meer wordt 
uitgegeven dan er binnenkomt. Anders zal de koning zich gedwongen zien het volk buitensporige 
belastingen op te leggen, waardoor hij de armen, weduwen en wezen ten gronde richt.81 In feite 
lijkt Juan Gil er vooral op uit deze inhaligheid i^avaritid') aan de kaak te stellen.82 De 
voornaamste boodschap luidt dan ook dat zowel bij het geven als bij het nemen 'temperantid' 
leidraad hoort te zijn. 

Wat betreft de Spaanse krijgslust: dapperheid en fysieke kracht zijn voor een koning niet 
voldoende. Hij behoort ook mentaal sterk te zijn: 

Juan Gil de Zamora, 'Biografias de San Fernando y de Alfonso el Sabio', F. Fita ed, BRAH 5 (1884) pp. 308-328, 
aldaar p. 321. 
74 Juan Gil de Zamora, De preconiis Hispanie, pp. 153,161 en 199-200. 

De preconiis Hispanie, pp. 3-4. 
De preconiis Hispanie, p. 5. 
De preconiis Hispanie, p. 25. 

78 De preconiis Hispanie, p. 43. 
De preconiis Hispanie, traktaat 6, pp. 61-143. Na El Cid wordt nog over Abd al-Malik verteld, maar de opname 

van deze Arabische veldheer in de reeks van Spaanse helden is waarschijnliik per abuis en te danken aan Juan Gils 
werkwijze. Zie de inleiding van J. L. Martin en J. Costas op hun vertaling van De preconiis Hispanie (Zamora 1997) 
pp. 19-20. 

De preconiis Hispanie, p. 25: 'Hispaniam vero non solum attollit rerum afluenüa,sed etiam franquizia et liberalitas 
que principes eiusdem diu esse non sustinet locupletes. Jmmo, tanta est principum largitas, quod prodigalitatis 
[s]peciem induit si ve formam.' 

De preconiis Hispanie, pp. 29 en 39. 
De preconiis Hispanie, pp. 33-39. Zie ook hieronder p. 133. 
De preconiis Hispanie, p. 41. 
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'Koningen, die voorbestemd zijn het vaderland te verdedigen, hebben militaire 
krachtdadigheid {fortitudo militaris) nodig, want zonder haar kunnen zij het aan hen 
ondergeschikte volk niet tegen vijandelijke aanvallen beschermen. Maar zij hebben ook de 
kardinale deugd krachtdadigheid (fortitudo cardinalis) nodig, daar zij anders hun dierüjke 
lusten niet naar behoren kunnen bedwingen.' 

De koning mag slechts wanneer het belang van het gemenebest dat vereist geweld gebruiken en 
dient zijn woede te temperen met 'dementia'" De 'fortitudo carênalis' of 'virtualis et 
mentalis' die vorsten daarom naast fortitudo corporalis' behoren te bezitten, bestaat volgens 
Juan Gil in de eerste plaats uit de vier onderdelen waarin Cicero deze deugd opdeelt en waarmee 
hijzelf via het Breviloquium van Johannes van Wales bekend is: grootsheid, zelfvertrouwen, 
geduld en volharding. 

In het vervolg van zijn opsomming van Spanjes prestaties verlaat Juan Gil de wereld van 
vorsten en ridders helemaal, wanneer hij het optreden van Spaanse heiligen, belijders, martelaren 
en geestelijken in herinnering roept, evenals die van filosofen, geschiedschrijvers, dichters en 
geleerden. De deugden die aan deze voorbeelden worden gekoppeld zijn overeenkomstig: de 
heiligen en geestelijken moeten Sancho inspireren tot 'timor divine potestatis\ 'cognitio divine 
veritatis' en 'amor divine bonitatis'; de filosofen en auteurs tot 'conservatio cordis', 
'conservatio sermonis\ 'perfectio opens', 'iustitia', 'misericordia', 'consilium' en 
'prudentia'" Toch worden deze deugden, hoewel zij theologisch of filosofisch van aard zijn, 
aangeduid als strenuitates. De eerste drie vormen samen de 'strenuitates respectu Dei', de 
volgende drie de 'strenuitates respectu sui', de overige de 'strenuitates respectu populf. Het is 
goed mogelijk dat in de verloren bron waaraan Juan Gil een groot deel van zijn deugdenleer 
ontleent de term al op deze manier werd gebruikt en dat dat werk, zoals Bhlher oppert, zoiets als 
De strenuitate regis heette.8* Als dat zo is, kwam de term Juan Gil wel goed van pas. Strenuitas, 
in andere gedeelten van De preconiis Hispanie een synoniem van animositas en fortitudo 
militaris, was een bij uitstek ridderlijke deugd, die in kronieken uit de tijd veelvuldig aan Spaanse 
koningen werd toegeschreven89 (overigens ook in het traktaat 'De aliquorum virorum Hispanie 
potentifica strenuitate et animositate'). Het gebruik van de term strenuitas in de betekenis van 
deugd in het algemeen past bij Juan Gils poging Sancho met behulp van detaal van ridderlijkheid 
en heroïsme die in kronieken werd gebezigdvoor het werk te interesseren. De boodschap die m 
die taal wordt verpakt is echter de gebruikelijke: een koning hoort niet alleen vrijgevig en dapper, 
maar ook, of vooral, vroom, gematigd, rechtvaardigen wijs te zijn. 

Terwijl Juan Gil om de aandacht van de jonge Sancho te trekken zijn toevlucht nam tot 
ridderlijk taalgebruik, valt het werk dat in naam van de tot rijpheid gekomen Sancho werd 
geschreven meteen vanaf het begin op door zijn, zeh% voor een vorstenspiegel, sterk religieuze, 
catechiserende toon. Te midden van alle verleidingen en valkuilen die hem omringen moet de 
mens de goede weg vinden, horen we in de proloog. Deze weg is de Heer, met behulp van wiens 

84 De preconiis Hispame, p. 45: 'Reges autem qui ad tuitionem sunt patrie destinati, fortitudine indigent militari, sine 
qua non possunt subiectum sibi populum ab hostium incursibus deffensare. Fcmtndine nichüanmus indigent 
caidinali, sine qua non valent vestiales appetites, sicut expedit, refrenare.' 
85 De preconiis Hispame, p. 46. 
86 De preconiis Hispame, pp. 46-47; Cicero, De inventione, in: Cicero in twenty-eight volumes H, E. H. Warmmgton 
ed (Cambridge, Kfessachusetts 1968) H, c. 54, p. 33a, Johannes van Wales, Brevilocpdum de virtutibus antiquorum 
principum et philosophorum, in: Summa de regimme vite humane seu margarita doctorum (Lyon 1511) fo. cc -
ccxvii', aldaar IV, proloog, fo. ccxii1. 
87 De preconiis Hispanie, traktaat VI en VU, pp. 145-211. 
88 Zie hierboven, p. 24. 
89 Linehan, History and historians, pp. 298-299. 
90 Zie ook traktaat Dl, p. 41: 'Temperantia ... radix et mater omnium strenuitatum regalium, sine qua 
strenuitas nulla est.' 
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wijze lessen we door goed te doen de hemelse glorie kunnen verwerven. Het is daarom dat Sancho 
voor zijn zoon Castigos heeft laten schrijven.9 

Het is opmerkelijk dat juist in dit werk enkele passages voorkomen die een aan cynisme 
grenzende realiteitszin verraden, die in vorstenspiegels zeer ongebruikelijk is. De zevenjarige 
Fernando wordt bijvoorbeeld aanbevolen later als bij koning is bij moeilijke rechtszaken niet 
alleen bij God en zichzelf te rade te gaan, maar ook bij 'goede, verstandige en wijze' mannen. Dit 
vormt de beste manier om tot het juiste oordeel te komen. Mochten zijn raadgevers hem ondanks 
hun wijsheid toch verkeerd adviseren, dan zullen zij en niet hij de schuld hebben.92 Met andere 
woorden, als hij een verkeerd vonnis velt, kan hij zich altijd nog achter zijn raadgevers 
verschuilen. Een andere castigo luidt: 'het is beter een leugen te vertellen en daarmee een geheim 
te bewaren, dan de waarheid te vertellen en daarmee dat geheim te onthullen.,93 Het is moeilijk uit 
te maken of hier de wijsheid van een ervaren bestuurder (Sancho) spreekt of het pragmatisme van 
een in oorsprong Arabische bron (of een combinatie van beide), maar dergelijke uitspraken vallen 
in een vorstenspiegel direct op. Men moet hun belang echter niet overdrijven. Het blijven 
incidenten die de algemene, moraliserende teneur niet aantasten.94 Er wordt de heerser in Castigos 
zeker geen immoreel opportunisme aanbevolen. Waarheidsliefde vormt de basis voor politieke 
stabiliteit: de koning die oprechte en trouwe vazallen en onderdanen heeft, kent een kabn bewind; 
en de trouw van de onderdanen wordt verworven door zelf oprecht te zijn.95 

In het Libro de los estados, geschreven door Sancho's neef don Juan Manuel, is de 
religieuze toon eveneens onmiskenbaar, maar klinken daarnaast de preoccupaties van een zeer 
hooggeplaatste leek door, waarbij het vaak duidelijk is dat er met kennis van zaken wordt 
gesproken, bijvoorbeeld wanneer Juan Manuel koning Moraban zijn ironische kijk op de praktijk 
van het beraadslagen laat geven of wanneer het onderwerp van de oorlogvoering aan bod komt. 
Het laatste thema ligt Juan Manuel nauw aan het hart: tien van de vijfentwintig hoofdstukken die 
de plichten van de keizer behandelen, zijn eraan gewijd en in tegenstelling tot de meeste andere 
auteurs, die zich geheel en al op Vegetius' De re nalitari verlaten, gaat hij ook uit van zijn eigen 
ervaring. Zo kan hij het niet laten uitgebreid in te gaan op de bijzondere aanpak die de strijd tegen 
de Moren vergt, ook al is bij zkh ervan bewust dat de keizer, wiens rijk niet aan Moors gebied 
grenst, niet bij die strijd is betrokken.97 

Aangezien de oorlog in het leven van keizers en koningen - dezen behoren in wezen tot 
dezelfiie stand en hebben daarom dezelfde plichten -9* een belangrijke rol speelt, neemt de 
militaire training een vooraanstaande plaats in binnen de opvoeding van hun zonen. Die moeten 
leren paardrijden en jagen, met wapens leren omgaan en zich alle andere vaardigheden van het 
ridderschap eigen maken. Deze fysieke bezigheden staan hun intellectuele training echter niet in 
de weg. Zij moeten ook Latijn leren lezen en spreken. Wanneer zij het lezen machtig zijn, moeten 
zij worden aangemoedigd in kronieken 'over grootse daden en veroveringen, wapenfeiten en daden 
van ridderlijkheid' te lezen. Dit ran te vernemen hoe 'grandes senores' het door hun 
rechtschapenheid en dapperheid ver hebben geschopt en hoe slecht het keizers, koningen en hoge 
heren verging die kwaad deden of bang en lafhartig waren.100 Juan Manuel zoekt het nut van 
boeken in het geval van vorstenzonen dus vooral in het lezen over heldendaden die navolging 

Castigos, proloog, p. 32. 
92 Castigos, c. 9, p. 69. 

Castigos, c. 28, p. 145: 'Mas val dezir mentira teniendo poridal que dezir verdat descobriendo la poridat' 
Guenée, L 'Occident, pp. 141-142, die enkele andere voorbeelden uit laatmiddeleeuwse vorstenspiegels geeft, kent 

mijns inziens te veel betekenis toe aan dergelijke geïsoleerde uitspraken. 
95 Castigos, c. 33, pp. 157-159. 
96 TAG hierboven p. 84. 
91 Estadoslc.l5,p.22l. 
98 Estados Lc. 84, p. 250. 
"Estadoslc.67,p. 199. 
100 Estados lc. 67, p. 198. 

- 112 -



verdienen. Echter, zender hun geestelijke gezondheid uit het oog te verhezen: dagelijks behoren zij 
in alle vroegte op te staan om de mis bij te wonen. 

Juan Manuels ideale heerser is dan ook geen hersenloze houwdegen, maar vervult 
nauwgezet zijn plichten tegenover God en diens kerk, tegenover zichzelf; zijn familie, de 
rijksgroten, de edelen, ridders, ambtenaren en rest van het volk. Hoewel Juan Manuel, zoals 
gezegd, lang stilstaat bij de oorlog, tracht hij die niet te verheerhjken. Integendeel, hij schildert op 
plastische wijze de gruwelen van de oorlog. Deze brengt zoveel kwaad met zich mee dat niet 
alleen het eigenlijke verschijnsel, maar zelfi het woord al verschrikkelijk is. De ellende die de 
oorlog teweegbrengt - d e armoede, de smart, de schande, de doden, de verwoesteen, de schade 
aan het geloof; de ontvolking, het onrecht - valt niet in woorden uit te drukken. Men moet er 
daarom alles aan doen om hem te voorkomen. Er bestaat slechts één goede reden de strijd aan te 
vangen: 

'Men moet alles verdragen voordat men een oorlog begint, behalve oneer, niet alleen de 
oorlog, waarin zoveel kwaad schuilt, maar zelfs de dood, die het ergste is wat er bestaat, 
moet men eerder dulden dan oneer, want voor aanzienlijke mannen die zichzelf respecteren 
en iets betekenen, is het beter te sterven dan in schande te leven.' 

De eer is volgens Juan Manuel van alle zaken op aarde datgene waarvoor keizers en alle 
andere 'hoge heren' het meest over moeten hebben.1 Hij geeft hiermee uitdrukking aan een 
aristocratisch emos dat in vorstenspiegels uit onze periode niet gebruikelijk is. We mogen echter 
niet vergeten dat hij in het Libro de los estados tracht aan te tonen dat het mogelijk is met behoud 
van eer en stand de ziel te redden.105 Met andere woorden, hij probeert dat aristocratische ethos te 
verzoenen met de kerkelijke ethiek. Het is niet zonder betekenis dat hij de eer als de belangrijkste 
van alle zaken op aarde ('del mundo') voorstelt: de eer blijft dus ondergeschikt aan de hemelse 

glorie. 
Ondanks de wereldlijke accenten leeft en regeert dus ook Juan Manuels ideale heerser 

volgens de regels van de bekende vorstenspiegehnoraal. Hoewel er in onze Castiliaanse 
vorstenspiegels een tendens bestaat zaken als ridderlijkheid, martialiteit en de facto macht 
misschien wat meer te waarderen dan in vorstenspiegels uit andere landen (in het Libro de los 
doze sabios is dit zeker het geval) en we incidenteel op sporen van een pragmatisme stuiten dat in 
het genre niet op zijn plaats lijkt, ontstaat er nooit een wezenlijk ander beeld. Terwijl we niet 
mogen vergeten dat ridderlijke en hoofse idealen elders ook steeds luider in vorstenspiegels 
doorklonken en met het groeiende publieke karakter van het koningschap het belang van effectieve 
macht ook daar in toenemende mate werd ingezien,106 blijven politiek realisme, militair vermogen, 
moed en eergevoel bovendien altijd in evenwicht met andere deugden. De Castiliaanse ideale 
koning is een 'sterke' koning, maarniet alleen in fysieke en militaire zin. Hij is ook in mentaal en 
zedelijk opzicht sterk: zelfbeheersing, genadigheid, zedigheid, soberheid, rechtvaardigheid en 

101 Estados I c. 67, pp. 199-200. 
102 Estados L c. 70, p. 207:'... en la guerra ay tantos males que non solamente el fecho, mas aun el dicho, es muy 
espantoso, et por palabra non se puede dezir quanto mal della nasce et por ella viene. Ca por la guetra viene pobreza 
et lazeria et pesar, et nasce della desoma et muerte, et québranto et dolor, et deservicio de Dios et despoblamiento 
del mundo, et mengua de derecho et de justicia.' 
103 Estados L c. 70, p. 207: 'Et todas las cosas deve omne ante sofiir que comencar guerra, salvo la desonra; ca non 
tan solamente la guerra, en que ha tantos males, mas aun la muerte, que es la mas grave cosa que puede seer, deve 
omne ante sofiir que pasar et sofiir desonra, ca los grandes omnes que se mucho precian et mucho valen, son para 
seer muertos mas non desonrados.' 
104 Estados \ c. 70, p. 208:'... los enperadores, et aun todos los grandes sefiores, la cosa del mundo por que mas 
deve[n] lazer es por guardar su onra.' 
105 Zie hierboven p. 32. 
106 Zie bijv. Gilles van Rome, De regimineprincipum IQ, O, c. 6, pp. 465^66. 
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wijsheid worden door alle auteurs van de koning verlangt. Iedereen ook, met uitzondering van de 
auteur van de eerste redactie van Doze sabios, gaat. uitvoerig in op de religieuze plichten van de 
koning. 

Alvaro Pelayo verwoordt de roep om een niet alleen militair, maar ook moreel sterke 
koning treflènd door naar aanleiding van Alfonso XTs zege bij de Salado de retorische vraag te 
stellen: 'maar wat baat het barbaarse volken te overwinnen, als we door ondeugden worden 
overwonnen?' Alvaro is uitgelaten over Alfonso's wapenfeiten: de Castiliaanse koning, de rex 
fidelissimus, heeft bewezen de voornaamste verdediger van de christenheid te zijn. Maar 
daarmee is hij er nog niet. Wanneer hij nimmer onder neerslachtigheid gebukt wil gaan, moet bij 
altijd goed leven. Een schuldige geest is nooit zonder vrees en is nooit echt opgeruimd. Iedere 
zonde brengt per definitie droefenis. Hoe kan een geest bezeten door een onrustbrengende demon 
vreugde ondervinden? Door zijn aardse koninkrijk rechtvaardig te regeren zal hij zich daarentegen 
het 'koninkrijk dat niet van deze wereld is' (Johannes 18, 36) verwerven.109 Augustinus citerend 
stelt de bisschop dat een koning niet gehikkig kan worden genoemd enkel en alleen omdat hij lang 
op de troon zit en na een vredige dood zijn rijk nalaat aan zijn zoon. Slechts wanneer hij 
rechtvaardig regeert en zijn macht gebruikt om het geloof te verspreiden, wanneer hij liever over 
zijn kwalijke lusten dan over volken heerst, wanneer hij alles niet doet uit zucht naar vergankelijke 
roem, maar uit verlangen naar de eeuwige gelukzaligheid, is hij waarlijk een 'felix rex' 

Juan Garcia de Castrojeriz heeft daar weinig aan toe te voegen. Aan Gilles van Rome's 
uiteenzetting over deugden, ondeugden en zeden (de delen II t/m IV van boek I van De regimine 
principum) heeft hij passages uit Johannes van Wales' Communiloquium en BrevHoquium en het 
Moralium dogjna philosphorum geplakt. Als we al van een zelfetandig beeld van de ideale 
koning kunnen spreken vallen er geen bijzondere elementen in te ontdekken, er is niets te merken 
van een 'Castiliaans' secularisme. In glossen die hij toevoegt aan het derde deel van boek JU, dat 
behandelt hoe het koninkrijk in tijd van oorlog moet worden geregeerd, en die hij ontleent aan het 
Communiloquium, benadrukt hij de noodzaak ook in de strijd gerechtigheid en geloof niet uit het 
oog te verliezen. Men mag alleen met de juiste intentie een oorlog beginnen: het bestraffen van 
kwaad of het herstellen van de vrede. De vorst moet ervoor zorgen dat hij op goede voet staat met 
God, en de Kerk geen schade brengt. Wanneer hij zich aan de geboden van God en Kerk houdt, 
zal hij zegevieren.111 Om als winnaars uit de bus te komen hebben de koning en zijn ridders 
behalve militaire kwaliteiten dan ook vier andere eigenschappen nodig: trouw, ware vriendschap, 
geloof en hoop.112 Zonder geloof en goede zeden stellen strategisch inzicht en fysieke kracht 
blijkbaar niet veel voor. 

107 Alvaro Pelayo, Speculum J, p. 22: 'Sed quid iuvat vineere barbaras nationes, si a vitiis devincamur?' 
108Ziehiertx>venp. 52. 
109 Speculum I, pp. 28, 30: 'Si vis, bone rex, nunquam esse tristis, semper bene vive. Reus enim animus 
nunquam securus, nunquam vere laetus est (Seneca). Omne enim peccatum triste per essentiam. Quale enim 
gaudium ülius animi potest esse, qui a turbatissimo daemone est possesus? De hoc tuo regno propera regnare 
in illo regno quod non est de hoc mundo (Ioannis, XTX), sed per istud iuste regnando pervenitur ad illud...' 
110 Speculum I, p. 24: 'Nee te fehcem regem voco ideo quia rex es et dm regnas, vel quod filium mum regem 
successorem dimitris placida morte decedens; sed si iuste regnas et potestaten tuam ad Dei cultum maxime 
dilatandum ordinas, si malis cupiditatibus velis plus quam gentibus imperare, si omnia facis non propter ardorem 
inanis gloriae, sed propter cupiditatem felicitatis aetemae.' VgL Augustinus, De civitate Dei libri I-X. Corpus 
Christianorum. Series Latina 47 (Turnhout 1955) V, c. 24, p. 160. 
111 Juan Garcia de Castrojeriz, Glosa M, DL c. 1 (Beneyto Perez ed, JU, pp. 295-296), gebaseerd op Johannes van 
Wales, Communiloquium, in: Summa de regimine vite humane sett margarita doctorum (Lyon 1511) fo. ir-cxxxixv, 
aldaar L dist 3, c. 13 en 14, fo. xxx1. 
112 Glosa m, DL c. 4 (Beneyto Perez ed. JJL pp. 315-317), gebaseerd op Johannes van Wales, Communiloquium L 
dist 3, c. 17-18, fo. xxxv-xxxiv. 
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'De voorbeelden van luisterrijke vorsten' 
'Zoals het bloed van dieren en, wat nog vreemder is, druiven- of bramensap olifanten, 
wanneer het hun wordt voorgehouden - aldus de Geschiedenis van de Maccabeeën 
[IMaccabeeën, 6, 34] - aanspoort tot de strijd, zo vuren de voorbeelden van luisterrijke 
vorsten de geesten van edele heden aan en moedigen hen aan tot steeds grotere 
deugdzaamheid. Geen wonder, voorbeelden maken meer indruk dan woorden, daden meer 
dan spreuken, ervaringen meer dan argumenten; het voorbeeld van de vechtende Alexander 
meer dan de woorden van de disputerende Aristoteles, de voorbeelden van Octavianus en 
Trajanus meer dan de woorden van Cicero en Jovinianus. Woorden immers strelen, 
voorbeelden prikkelen; woorden raken, maar voorbeelden dwingen.' 

De historiae, bedoeld om de zedenlessen te illustreren, nemen in de meeste vorstenspiegels niet 
zoveel ruimte in als in Juan Gil de Zamora's De preconiis Hispanie, maar dat men van het 
verleden kon leren was iets waaraan geen enkele auteur twijfelde. Heersers werd aangeraden zo 
nu en dan, bijvoorbeeld wanneer zij de slaap niet konden vatten, een kroniek open te slaan, 
terwijl de eigen werken werden doorspekt met historische voorbeelden en anekdotes, met name 
over vorsten die het na te streven ideaal, of bepaalde aspecten daarvan, zouden hebben 
belichaamd of daar juist het tegenbeeld van vormden. Dat het de eersten zowel hier op aarde als in 
het hiernamaals goed verging, terwijl het met de laatsten zonder uitzondering verkeerd afliep, 
spreekt voor zich. De heersers die onze Castiliaanse auteurs ter navolgmg in herinnering roepen, 
bevestigen wat in de voorgaande pagina's is vastgesteld onder hen treffen we veroveraars en 
helden aan, zeker, maar ook bakens van wijsheid, vroomheid en rechtvaardigheid. 

Hun voorbeelden, zowel ter navolging als ter afschrikking, vinden de auteurs in de bijbelse, 
klassieke en, zij het nog aarzelend, eigen 'nationale' geschiedenis. Een rijk arsenaal aan 
voorbeelden leveren de oudtestamentische boeken, met name de Boeken der Koningen. De 
populairste koningen zijn, niet verwonderhjk, David en Salomo. David wordt geprezen om zijn 
moed, vroomheid, nederigheid, trouw en vergevingsgezindheid Salomo is de bij uitstek wijze 
koning."6 Als vermeende auteurs van enkele bijbelboeken worden beiden bovendien veelvuldig 
geciteerd.117 Zij kunnen echter ook als negatieve voorbeelden dienen; David vanwege zijn 
overspel,1" Salomo vanwege zijn afgoderij,1 hoewel het uiteindehjke berouw van de eerste ook 
weer een inspiratiebron kan zijn.120 Andere joodse koningen die als afschrikwekkend voorbeeld 
dienen, zijn Saul, Jeroboam, Rechabeam, Sedekia en Uzzia, heersers die vanwege hun afgunst, 
goddeloosheid of onzedigheid allen een slecht einde kenden.121 Dezelfde functie vervullen Nimrod 
(het prototype van de tiran), de Egyptische farao (onderdrukker van het joodse volk) en de 
hoogmoedige Nebukadnessar. 

Anekdotes over veldheren en staatslieden uit de Oudheid zijn vooral onder de 

113 Juan Gil de Zamora, Deprecamis Hispanie, pp. 3-4: 'Quemadmodum sanguis ammalium et, quod est mirabilius, 
sanguis uve ac mori, iuxta Machabeorum Historiam, ostensus elefantibus ipsos acuit ad prelium, sk exempla 
ilhistrium prineipum, animos nobilium excitant et animant ad virtutum cumuhnn et profectum. Nimirum, magis 
movent exempla quam verba, facta quam dicta, experimenta quam ostentamenta; exemplum Alexandri pugnantis 
quam verba Aristotelis disputantis; exempla Octaviani et Traiani quam verbum Tulli et Iovimani Verba siquidem 
ungunt, set exempla pungunr, verba peüunt, set exempla compellunt.' 
11'Partühs H, 5,16 (ed. RAH, D, p. 37); Juan Manuel, Estados J, c. 59, p. 180. 
us Castigos, c. 36, p. 172-,himGüöeZBmc^DeprvconiisHispame,p. 173;AlvaroPelayo,SpecuhanI,p. 30. 
116 Alvaro Pelayo, Specuhan J, p. 96. 
117 Partidas, D, passim; Juan Gil de Zamora, De preconiis Hispanie, passim. 
mDazesabios,c. 7,p. 80; Juan Gil de Zamora, Deprecamis Hispanie, p. 160 en 191. 
119 Sabios, c. 7, p. 80; Juan Gil de Zamora, Deprecamis Hispanie, p. 160; Alvaro Pelayo, Specuhan J, pp. 294-296. 
120 Alvaro Pelayo, Speculum J, pp. 30 en 290. 
121 Juan Gil de Zamora, De preconiis Hispanie, passim; Alvaro Pelayo, Speculum, pp. 294-302. 
122 De preconiis Hispanie, pp. 169,281-288; Alvaro Pelayo, Speculum l p. 294. 
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minderbroeders populair, die daar via Johannes van Wales mee bekend zijn. De eerste consul van 
Rome Brutus, de Griekse wetgever Charondas, Scipio, Pompejus, Julius Caesar en vele anderen 
treden op als toonbeelden van vaderlandsliefde, rechtvaardigheid en onkreukbaarheid. Veel 
belangstelling is er uiteraard voor de met mythen omgeven figuur van Alexander de Grote.123 

Deze ontvangt lof vanwege zijn vrijgevigheid en de eerbied die hij tegenover de joodse 
hogepriester zou hebben betoond. Verder vervult hij in de traditie van pseudo-Aristotelische 
geschriften als Poridat de poridades en de Epistola ad Alexandrum de rol van Aristoteles' 
leerling. Jn deze context illustreert het voorbeeld van de Macedonische koning hoe nuttig het is 
naar de wijze lessen van een leermeester - iedere vorstenspiegelauteur was er zelf uiteraard een -
te luisteren. Vooral toch blijft hij de grote veroveraar. Doorgaans vak hem in die hoedanigheid 
bewondering ten deel, maar soms ook geldt hij vanwege zijn voortijdige dood als symbool van 
de ijdelheid van aardse macht. Alvaro Pelayo laat zich in het hoofdstuk 'De morte malorum 
regum' uitgesproken negatief over hem uit. Alexander verkeert daar in het gezelschap van 
beruchte 'tirannen' als de jodenvervolger Antiochus IV Epiphanes, de kindermoordenaar 
Herodes I, de wreedaard Nero en de afvallige Julianus Apostata. Omdat de Macedonische heerser 
- volgens middeleeuwse traditie door zijn naaste vertrouwelingen omgebracht - zich in zijn 
hoogmoed niet dankbaar had getoond tegenover God voor de macht die hem ten deel was gevallen 
en omdat hij 'naar de kronieken vertellen' ten prooi was gevallen aan drank en vrouwen, werd hij 
vergiftigd, zodat hij na slechts twaalf jaar te hebben geregeerd in één klap zijn wereldrijk 
verloor. 

De rol die heersers uit de Spaanse geschiedenis beginnen op te eisen geeft uitdrukking aan 
het ontluikende 'nationale' bewustzijn van de tijd. Jn onze periode is die rol nog bescheiden, 
behalve natuurlijk in Juan Gil de Zamora's De preconiis Hisparrie. Uit het glorierijke verleden 
van zijn vaderland vermeldt hij als voorbeelden van Spaanse strenuitas, behalve de legendarische 
held Viriato en de Romeinse keizers van 'Spaanse' afkomst Nerva, Trajanus, Hadrianus en 
Theodoshis, de Vandaalse koning Genserik, de Suevische koning Rechila en de Visigotische 
koningen Leovigild, Reccared, Sisebut en Wamba. De laatste Visigotische heersers, Witiza en 
Roderik, ziet hij daarentegen als belichaming van alles wat boos en slecht is. In overeenstemming 
met de overlevering wijt hij het verlies van Spanje aan de zonden die zij en, in navolging van hen, 
de priesters en het volk hadden bedreven. Wat betreft de tijd na de Arabische verovering 
beperkt bij zich tot de eerste 200 jaar van de Reconquista. Heersers van het Asturische koninkrijk 
die moed koppelden aan deugdzaamheid en religiositeit passeren de revue; van de legendarische 
Pelayo via koningen als Alfonso I de Katholieke, Alfonso II de Kuise en Alfonso JU de Grote tot 
Fruela D, een van de eerste koningen die vanuit de nieuwe hoofdstad León regeerde. Latere 
koningen roept Juan Gil niet in herinnering. Van Fruela IL die regeerde van 924 tot 925, maakt hij 
een sprong naar de Rodrigo Diaz, beter bekend als El Cid, die in 1099 stierf. Om ruimte over te 
houden voor de heiligen, geestelijken, filosofen, dichters en geschiedschrijvers die hij Sancho 
eveneens als voorbeelden wil voorhouden - zij het wegens andere kwaliteiten - verwijst hij voor 
de glorieuze overwinningen van de Spaanse vorsten en ridders uit later tijden naar twee van zijn 

123 Voor de middeleeuwse kijk op Alexander: G. Cary, The medieval Alexander, D. J. A. Ross ed. (Cambridge 
1956). 
124 Juan Gil de Zamora, De preconiis Hispanie, pp. 25-26 en 159; Alvaro Pelayo, Speculum I, p. 44. 
125 Partidas, passim; Juan Gil de Zamora, De preconiis Hispanie, passim; Castigos, c. 50, p. 213. 
126 Sabios, c. 26, p. 98 en c. 29, p. 101; Castigos c. 36, p. 172. 
127 Juan Gil de Zamora, De preconiis Hispanie, pp. 197-198. 
128 Alvaro Pelayo, Speculum I, p. 304: 'Alexander Macedo, monarcha Orientis, qiria cor eius elevatum est et gloriam 
Deo non dedit de potentia quam ei dederat, et, ut tradunt historiae, victus a vino et libidine, veneno tabefactus cito 
monarchiam perdidit regnans annis XII...' 
129 Juan Gil de Zamora, De preconiis Hispanie, pp. 61-75. 
130 De preconiis Hispanie, pp. 75 e. v., 164-165,236 en 321. 

De preconiis Hispanie, pp. 96-133. 
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andere werken: De mundi etatibus en De viris illustribus (ofte wel het Liber illustrium 
v 132 

personarum). 
Onze andere auteurs zoeken hun voorbeelden nog vooral in de bijbelse en klassieke 

geschiedenis, maar in de eerste helft van de veertiende-eeuw zal Fernando HI zich de status van 
modelkoning verwerven. In de epiloog van het Ubro de los doze sabios, misschien pas in deze 
periode geschreven, in Juan Manuels Libro de los estados en in Alvaro Pelayo's Speculum 
regum is de 'heilige' koning het toonbeeld van de onbaatzuchtige, christelijke veroveraar. De 
tekst die de sabios in opdracht van Alfonso X voor de inscripties op Femando's tombe zouden 
hebben geschreven looft hem bovendien voor kwaliteiten die latere generaties met zijn zoon zullen 
associëren: wijsheid en bevordering van wetenschappen.134 Alfonso zelf; wiens regering zozeer in 
chaos was geëindigd, fungeert in deze tijd niet als inspirerend voorbeeld. Deze eer valt zijn zoon 
Sancho IV wel te beurt. Als enige auteur presenteert Alvaro een koning die hijzelf heeft 
meegemaakt en gekend als na te volgen model. Sancho zou vanwege zijn driestheid de 
geschiedenis in gaan als el Bravo, maar Alvaro tracht hem een andere, misschien nog 
twijfelachtiger reputatie te verschaffen. De koning zou namelijk niet alleen demonen hebben 
uitgedreven: om Alfonso XI, die hij tussen de regels door beschuldigt van overspel en hoererij, 
aan te sporen tot zedigheid beweert Alvaro dat diens 'God waarlijk toegewijde' grootvader meer 
dan 5.000 prostituees uit zijn gevolg had laten verwijderen. Het dreigement hun borsten te laten 
afsnijden, mochten zij het wagen terug te keren, zou bij velen ook ten uitvoer zijn gebracht. 

132 Depreconiis Hispanie, pp. 142-143; vgl. ibidem, p. 59. 
133 Zie hierboven pp. 49-50. 
134 Sabios, c. 66, p. 118. 
135 Alvaro Pelayo, Speculum L p. 368: 'Avus tuus rex felix Sancius vere Deo devotus tempore meo plusquam 
quinque milia scortorum quae eius comitatum sequebantur fecit expelli, et si reverterentur revertentibus mamilllae 
amputarentur mandavh, quod multis factum fint' Hoewel in dit verhaal een kem van waarheid kan schuilen, vond 
Alvaro inspiratie in Valerius Maximus' anekdote over de Romeinse consul Cornelius Scipio, die een groot aantal 
venters en 2.000 prostituees uit zijn legerkamp zou hebben laten zetten Facta et dicta memorabilia E, 7, 1, 
(R. Combès ed, I, p. 187). Alvaro kende deze anekdote ongetwijfeld via Johannes van Wales, Commumloquium I, 
dist. 3, c. 16, fo. xxxv Voor Alvaro's kritiek op de levenswandel van Alfonso XI zie hoofdstuk 5. Voor Saneho's 
exorcisme: p. 63. 
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