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Conclusie 
De geschriften van de auteurs die zich in de periode tussen circa 1230 en 1350 binnen de 
Castüiaanse kroon aan het genre van de vorstenspiegel waagden, vertonen over het algemeen 
weinig originaliteit Er wordt lustig gekopieerd, vooral uit populaire bloemlezingen, kronieken, 
exempelverzamelingen en moralistische, füosofisch^heologische traktaten. Het aantal bronnen dat 
direct is gebruikt is dikwijls verrassend klein. Anders dan wel eens wordt gedacht vormen de 
talloze verwijzingen naar kerkvaders, klassieke filosofen en andere autoriteiten daarom niet het 
bewijs voor een enorme belezenheid van de auteur in kwestie. De auteurs slagen er verder meestal 
niet in uit hun materiaal een samenhangend geheel te kneden. Hun betoog is vaak weinig 
consistent en bevat veel herhalingen, overlappingen en tegenstrijdigheden. We kunnen daarom niet 
spreken van echte politieke theorieën. Wel is het mogelijk zekere patronen aan te geven in hun 
ideeën en voorstellingen rond het koningschap. Hierbij vak op dat alle auteurs, ofschoon zij 
afhankelijk van positie en belangen verschillende aspecten benadrukken, uitgaan van een aantal 
gemeenschappelijke basisprincipes. 

Eén daarvan, het overheersende, is het idee van de goddelijke oorsprong van de koninklijke 
macht. Of het nu op 'natuurlijke' wijze, door goddelijke fjeschikking of slechts als gevolg van 
Gods toegeeflijkheid is, de koning ontvangt de heerschappij uiteindelijk altijd van God. In 
combinatie met de voorstellingen van de koning als keizer in zijn koninkrijk, als senor natural en 
als 'hoofd' of 'hart en ziel' van het 'lichaam' van het koninkrijk - het koninkrijk waarop het 
concept van het vaderland wordt toegepast - legt dit idee een welhaast onwrikbare basis onder het 
koningschap. De macht van de koning wordt dus stevig onderbouwd en reikt ver, maar is zeker 
niet onbeperkt. Ondanks de formulering van een krachtige, soevereine monarchie vak er niet veel 
te bespeuren van de absolutistische tendensen die sommige historici in deze periode reeds in 
Castike signaleren. Akhans niet meer dan in andere territoriale koninkrijken, waar dezelfde 
ambivalentie heerste wanneer het ging om zaken als de relatie tussen koning en wet, de 
verhouding tussen koninklijke bevoegdheden en rechten van de onderdanen, de noodzaak van 
consultatie en consensus, het probleem van de tiran en het recht op weerstand. 

Ofschoon zekere ideeën - mede ten gevolge van specifieke Castüiaanse omstandigheden, in 
het bijzonder de koninklijke leidersrol in de Reconquista - relatief vroeg en ook scherp worden 
geformuleerd, wijken de denkbeelden van onze auteurs dus weinig af van de ctówikkelingen die 
zich op het gebied van het politieke denken binnen andere koninkrijken van de Latijnse 
christenheid voordeden. Ook wat betreft de verhouding tussen koning en Kerk gaan zij niet verder 
dan hun buitenlandse collega's. Het idee van de 'vrijheid van Spanje', dat aansluit bij het 
ontluikende 'nationale' bewustzijn, waarvan vooral Juan Gil de Zamora blijk geeft, onttrekt de 
Castüiaanse koningen niet alleen aan het gezag van de keizer, maar ook van de paus, althans voor 
zover het wereldlijke aangelegenheden betreft. Maar het is veelzeggend dat er afgezien daarvan in 
de opvattingen van onze auteurs weinig terug is te vinden van de positie die de koning van Castüië 
zich in de praktijk had toegeëigend: er worden hem geen bijzondere rechten tegenover de Kerk 
toegekend. De gedachte dat de geestelijkheid, als onderdeel van het 'politieke lichaam', moet 
bijdragen aan de verdediging van het koninkrijk is aanwezig, maar voor het overige gaat men niet 
verder dan een scheiding tussen wereldlijke en geestelijke macht, die beide onafhankelijk zijn 
binnen de eigen sfeer. Dit betekent dat de koning zijn macht, gesymboliseerd door het temporele 
zwaard, direct van God ontvangt, zonder bemiddeling van de geestelijkheid, maar dat hij 
tegelijkertijd de rechten en vrijheden van die geestelijkheid dient te respecteren. Er is geen sprake 
van 'caesaropapisme'; we zijn nog ver verwijderd van een 'nationale' Kerk onder koninklijke 
leiding. Bovendien is de onafnankehjkheid van de wereldlijke macht niet onaangevochten: auteurs 
die de relatie tussen koning- en priesterschap op hiërocrarische wijze uitleggen, ontbreken niet. 
Het verst gaat daarin Alvaro Pelayo, die niet alleen tot een scherpe veroordeling van de 
koninklijke bemoeienissen met de Kerk komt, maar ook zeer nadrukkelijk verkondigt dat de paus 
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op basis van zijn superioriteit binnen beide sferen alle vorsten bij gebleken ongeschiktheid kan 

afzetten. 
Gezien de manier waarop onze auteurs het koningschap grondvesten en de beperkingen die 

zij eraan stellen, verbaast het niet dat hun voorstellingen rond de ideale bekleder van dat ambt 
evenmin echt verrassen. Onze auteurs zaten kennelijk te zeer vast aan de denkbeelden die zij 
tijdens hun training en in hun bronnen hadden opgedaan - beide, training en bramen, waren 
universeel van aard - om, uitgaande van hun kennis van de Castiliaanse realiteit, een eigen ideale 
koning te scheppen. Soms lijken wereldlijke, ridderlijke idealen meer nadruk te krijgen dan 
gebruikelijk in het portret van de volmaakte christelijke heerser, met name in het Libro de los 
doze sabios, dat veel belang hecht aan effectieve macht. Martialiteit en realisme laten ook hun 
sporen na inde overige werken, maar nooit, ook niet in Doze sabios, botsen zij met het ideaal van 
de deugdzame koning. Het conventionele karakter van de Castiliaanse ideale koning wordt 
bevestigd door de voorbeelden van 'goede' en 'slechte' heersers die de auteurs aanhalen cm hun 
lessen te illustreren. 

De ideeën en voorstellingen van onze auteurs rond het koningschap bewijzen dat, anders 
dan hispanisten soms schijnen te geloven, vorstenspiegels - ook in Castüië - niet het product 
vormden van een koninklijke propagandamachine. Wat dit betreft spreken de beperkingen die zij 
de koning opleggen voor zich, maar ook de principes waarop de koninklijke macht wordt 
gegrondvest, zijn niet zuiver legitimerend. Het denkbeeld dat de koning namens God regeert, 
legitimeert uiteraard zijn positie, maar legt hem ook een zware last op. Hij heeft zijn macht met 
zomaar gekregen: hij is verantwoordelijk voor de veiligheid, het materiële weizijn en de morele 
gezondheid van zijn volk. Hij moet daarom te allen tijde God, de gerechtigheid en het algemeen 
belang dienen. Met name de franciscaner auteurs - maar zij riietallem-wijzen de kcuing daarom 
op de vergankelijkheid van zijn macht. Hij heeft zijn positie aan God te danken. In wezen is hij 
daarom niet meer dan enig ander mens en bij zijn dood zal hij zich tegenover God moeten 
verantwoorden voor de manier waarop hij de hem toevertrouwde taak heeft vervuld. Ook het idee 
van de senor natural en de daaraan verwante ideeën van het politieke lichaam en het vaderland 
zijn tegeüjkertijd legitimerend en beperkend: enerzijds verplichten zij de onderdanen c£naturales 
tot trouw en gehoorzaamheid aan de koning, anderzijds herinneren zij de koning aan zijn plichten 
jegens volk, gemenebest en vaderland. 

Wat betreft de voorstelling van de ideale koning, deze had ongetwijfeld een 
propagandistische waarde, zeker wanneer in panegyrische of historiografische werken een 
bepaalde heerser of dynastie werd gepresenteerd als teüchaming van dat ideaal. Haar betekenis 
lag echter toch vooral in haar functie van na te volgen model. Zeker in vorstenspiegels vormde het 
ideaal van de deugdzame heerser onderdeel van een offensief dat erop was gericht de koning te 
controleren, ook al was dat via hemzelf. Auteurs van vorstenspiegels presenteerden dat ideaal niet 
zozeer om het koningschap te verheerlijken, maar om het zin te geven en te sturen. Vandaar dat 
zij, vanuit het besef dat de doorsnee heerser weinig overeenkomst vertoonde met de koningen 
waarvan zij droomden, vaak kritisch stonden tegenover machthebbers. Onder onze auteurs zijn 
opnieuw de minderbroeders hierin het radicaalst, vooral Juan Gil de Zamora en Arvaro Pelayo. 
Doelwit van de aanklachten van beiden zijn niet zozeer de gebruikelijke hovelingen en 
ambtenaren, maar de meesters zelf: de vertegenwoordigers van de hoogste rangen binnen de 
wereldlijke en kerkelijke hiërarchie. Het is dan ook zeker niet zo dat onze vorstenspiegels alleen in 
koninklijke opdracht of in overeenstemining met de kcninklijke wensen werden geschreven. 
Auteurs hadden scans zo hun eigen bedoelingen, en die hoefden niet samen te vallen met de 
koninklijke belangen. 

De ideeën van onze auteurs lijken sterk op die van hun collega's uit andere Europese 
koninkrijken. De Castiliaanse koningen uit onze periode waren, met één enkele uitzondering, geen 
gezalfde koningen, maar dit weerhoudt onze auteurs er niet van het koningschap op theocratische 
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wijze uit te leggen. De taken en bevoegdheden die zij aan de koning toeschrijven, de grenzen die 
zij aan zijn macht stellen, de kwaliteiten die zij van hem verlangen, al deze zaken zijn 
onlosmakehjk verbonden met de centrale gedachte in hun politieke denken: de gedachte dat God 
de - uiteindelijke - bron van alle macht, ten goede often kwade aangewend, is. Wat nu is de 
betekenis hiervan voor het debat over de aard van de laatmiddeleeuwse Castiliaanse monarchie? 

Dat debat draait vooral rond de vraag of die monarchie nu wel of niet sacraal kan worden 
genoemd. De aanhangers van wat ik voor het gemak de school van het Castiliaanse 'frontier 
kingship' noem (hiertoe behoren Ruiz, Linehan en tot op zekere hoogte Rucquoi) stellen, wijzend 
op de geringe betekenis van rituelen en symbolen uit de kerkelijke, liturgische sfeer, dat dit niet het 
geval is. Nieto Soria, de voornaamste pleitbezorger van het sacrale karakter van de Castiliaanse 
monarchie, meent daarentegen dat het gebruik van theologische of religieuze voorstellingen in de 
politieke sfeer automatisch tot een zekere sacralisering leidde; ook zonder zalving, een rite die in 
het proces van 'vergoddelijking' van het koningschap (dat wil zeggen de legitimatie van de 
bevoegdheden en functies van die instelling middels verwijzing naar een goddelijke oorsprong) 
volgens hem een bijkomstige rol speelde, daar bij slechts diende om dat proces tot uitdrukking te 
brengen of over te brengen, maar er niet de oorzaak van was. 

Zoals het door Nieto Soria aangehaalde voorbeeld uit de eerste partida (titel 18, wet 14), 
waar kritiek op de keizer of koning wordt gelijkgesteld met heüigschennis,2 bewijst, is een zekere 
sacralisering inderdaad inherent aan het theocratische koningschap. Een ander voorbeeld treffen 
we in de tweede partida aan (titel 2, wet 3), waar wordt gesproken over de 'heilige positie' 
('santo lugar') van de koning.3 Ongetwijfeld zijn er nog meer van dergelijke voorbeelden te 
vinden, maar deze kunnen niet verhullen dat Nieto Soria het sacrale - en in zijn ogen daarmee ook 
conventionele - karakter van de Castiliaanse monarchie uiteindelijk alleen weet te redden door het 
begrip 'sacraliteit' ruimer dan gebruikelijk uit te leggen en het los te koppelen van de liturgische, 
door priesters gedomineerde sfeer4 Het is de vraag of het zinvol is de aard van de discussie te 
verlegggen door te twisten over de termen. Nieuwe definities veranderen niets aan de feiten. Zij 
verklaren niet waarom Castiliaanse koningen niet werden gezalfë en meestal niet eens gekroond. 
Dat zij, zoals Nieto Soria uitlegt, iedere suggestie dat zij aan de Kerk waren onderworpen wilden 
vermijden,5 vormt geen afdoende verklaring, daar die niet verklaart waarom andere koningen de 
rite dan wél aanvaardden. Mogeüjk ligt de oplossing dan toch in de Reconquista. Misschien 
hadden de koningen van Castilië en León inderdaad minder behoefte aan kerkelijke ceremonies, 
omdat zij teneinde hun onderdanen te imponeren konden terugvallen op hun militaire prestaties, 
waarnaar zij met behulp van ridderlijke, martiale rituelen en symbolen verwezen. Ook kan hebben 
meegespeeld dat zij, totdat de Reconquista na 1250 stagneerde, de adel min of meer tevreden 
hadden kunnen houden met op de Moren veroverde grond en buit en door de Moren als schatting 
afgedragen sommen geld, waardoor zij minder op de Kerk hoefden te steunen. 

De oplossing van dit probleem vraagt om een onderzoek naar de feitelijke - sociale, 
economische en politiek-institutionele - grondslagen van de Castiliaanse monarchie. In deze 
studie hebben we ons beziggehouden met de denkbeelden en idealen rond die monarchie. We 
hebben gezien dat theologische denkbeelden zoals het idee van de goddehjke oorsprong van de 
koninkbjke macht en het daaraan gekoppelde ideaal van de deugdzame christelijke kening in het 
dertiende/veertiende-eeuwse Castilië van grote betekenis waren, al moeten we het voorbehoud 

1 J.M. Nieto Soria, Fundamentos ideológicos del poder reed en Casülla (siglos XM-XVI) (Madrid 1988), in het 
bijzonder pp. 106-107; idem, 'Origen divino, espiritu laico y poder real en la Castilla del siglo XQT, AEM 27 (1997) 
pp. 43-101, aldaarpp. 74-75,79. 
2 Nieto Soria, 'Origen divino', pp. 84-85. 
3 Ed. RAH, E, p. 16. 
4 Voor zijn definitie van de term sacraliteit 'Origen divino', pp. 50-51. Vgl. echter J. Le Gofi; 'Aspects religieux et 
sacrés de la monarchie franeaise du X6 auXüT siècle', in: A Boureau en C.S.lngeiücmed.,Larayemtésacréedans 
le monde chrétien (Colloque de Rayaumont, mars 1989) (Parijs 1992)pp. 19-28, aldaar p. 20. 
5 Nieto Soria, 'Origen divino', pp. 76-79. 
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maken dat we slechts kennis hebben gemaakt met de opvattingen en dromen van één beperkte 
groep: de geletterde elite. De leden daarvan kwamen veelal uit de clericale hoek of waren door hun 
opleiding op zijn minst sterk doordrongen van het kerkelijke gedachtegoed (wat het universele 
karakter van hun ideeën en voorstellingen verklaart). Het zou onjuist zijn de ideeën van deze 
groep voor te stellen als dé ideologie van de Castiliaanse monarchie. Eerder weerspiegelen zij de 
manier waarop in geletterde kringen over het koningschap werd gedacht en gesproken. We mogen 
de rol van deze elite niet overschatten, maar ook niet onderschatten: vanuit hun posities als 
permanente of ad hoc koninklijke klerken, raadgevers, gezanten of biechtvaders konden haar 
leden, tot op zekere hoogte uiteraard, invloed uitoefenen op het gedrag en het beleid van de 
koning. Sommige van de onderzochte werken werden bovendien in opdracht en zelfs met 
medewerking van de koning geschreven, wat betekent dat de gedachten die erin worden 
verkondigd op zijn minst zijn goedkeuring moeten hebben gehad. 

Wat we in onze vorstenspiegels hebben aangetroffen lijkt Nieto Soria's vaststelling te 
bevestigen dat alle laatmiddeleeuwse monarchieën zich voor vergelijkbare problemen zagen 
gesteld en daarvoor ook vergelijkbare oplossingen vonden. Ook al vertoonde dat proces in ieder 
koninkrijk zo zijn eigen specifieke kenmerken, overal beriep men zich - teneinde de groeiende 
koninklijke macht te legitimeren en tegenwerkende, centrifugale krachten te overwinnen - op de 
goddelijke oorsprong van die macht, of men daarbij nu op grote schaal gebruik maakte van 
liturgische rituelen of niet.6 We kunnen hieraan toevoegen dat het weliswaar goed is oog te hebben 
voor onderlinge verschillen, maar dat we die ook niet moeten overdrijven. We mogen ons niet 
laten misleiden door de propaganda van de monarchie die van alle laarrniddeleeuwse monarchieën 
het meest was gesacraliseerd, de Franse. Ook de Capetrngen waren in eerste aanleg feodale 
krijgsheren. Misschien hadden zij verhoudingsgewijs veel te danken aan de morele steun van de 
Kerk, maar de uiteindelijke overwinning over baronnen en territoriale vorsten (in wezen 
concurrerende krijgsheren) behaalden zij op het slagveld. In de loop van het proces groeide hun 
prestige door zorg te dragen voor openbare orde en veiligheid, een taak die zij namens God 
pretendeerden te vervullen. Hetzelfde gebeurde in Castüië, waar koningen, zoals ook zij in hun 
oorkonden lieten weten, 'bij de genade Gods' regeerden. Anders dan hun Franse ambtgenoten 
echter zagen zij kennelijk geen noodzaak de speciale band met God middels door de Kerk 
gedomineerde riten te bewijzen. Of dat kwam doordat zij, zoals Linehan stek, maar naar de 
landkaart hoefden te wijzen om te bewijzen dat zij Gods werk deden, laat ik in het midden. 
Eveneens of het, zoals Nieto Soria meent, desondanks mogelijk is te spreken van een sacrale 
monarchie. Hier zij slechts vastgesteld dat men er in geletterde kringen en kringen rond de kroon -
zo men wiL het 'politiek bewuste' deel van de bevolking - van overtuigd was dat de koning, 
gezalfd of niet, zijn macht van God had ontvangen. We mogen echter niet vergeten dat dit idee de 
koninklijke heerschappij niet louter legitimeerde, daar het de koning tegelijkertijd op zijn 
beperkingen en plichten wees. Het plaatste hem boven zijn onderdanen, maar ónder God. Juan Gil 
de Zamora, met wie we begonnen en hier ook eindigen, situeerde hem tussen hemel en aarde. De 
koning was al een heel eind op weg, maar om daadwerkelijk toegang tot het Hemelse Koninkrijk 
te krijgen, moest hij eerst zijn door God opgedragen taak tot een goed einde zien te brengen, 
hetgeen slechts mogelijk was met behulp van de koninklijke deugden. En dat was de boodschap 
die onze auteurs in de eerste plaats wilden overbrengen. 

6 Nieto Soria, 'Qrigen divino', pp. 98-100. 
7 Linehan, History and the historians of medieval Spain (Oxford 1993) p. 432. 
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