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Voorwoord 

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

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

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

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

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

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

Aangezien ik anders vermoedelijk nooit aan een dissertatie over dit onderwerp zou zijn 
begonnen, zou het niet meer dan rechtvaardig zijn wanneer ik haar opdroeg aan de eerder 
genoemde medestudentes. Maar ik ben bang dat zoiets thuis tot moeüijkheden zou leiden. 
Bovendien verdient degene die een zaak helpt tot een goed einde te brengen minstens evenveel eer 
als degenen die hem in gang hebben gezet. Ik draag dit werk daarom op aan Martina. Omdat ze 
het altijd erg druk heeft gehad met haar eigen studies, baantjes en hobby's, heeft ze nooit veel tijd 
gehad om zich te verdiepen in de inhoud van mijn onderzoek. Daar staat tegenover dat ze het heeft 
volgehouden samen te leven met een man die soms wel erg afwezig was en dat ze hem altijd heeft 
weten op te beuren met haar enthousiaste verhalen en oorspronkelijke invallen. Zonder haar zou 
het schrijven van dit proefschrift waarschijnhjk nog veel meer tijd hebben gekost 
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Monumenta Germaniae Historica 
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Inleiding 
'Uw koningschap zal er dan een van deugdzaamheid zijn (dat wil zeggen van 
gerechtigheid, gematigdheid, krachtdadigheid en wijsheid: de vier kardinale deugden), 
wanneer u de Hemelse Koning geeft wat hem toekomt, te weten, eerbied of gerechtigheid, u 
zelf soberheid of gematigdheid, de wet die u moet handhaven krachtdadigheid of 
standvastigheid, de kudde die u moet hoeden wijsheid en genadigheid. Bezield door deze 
deugden immers hebben rechtschapen koningen door genade de glone verworven.' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Castile'.24 

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

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

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

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

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

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

De periode tussen circa 1230 en 1350 vormt een cruciale fase in de geschiedenis van de 
Castiliaanse kroon. In 1230 werd Castiüë definitief verenigd met het oudere koninkrijk León. 
Vanaf dat jaar zouden beide koninkrijken nooit meer van elkaar worden gescheiden en geleidelijk 
samengroeien tot wat nauwgezette historici aanduiden als het koninkrijk Castiüë-León, maar 
vanwege het toonaangevende deel doorgaans eenvoudigweg Casrilië wordt genoemd. Na enige 
decennia van militaire veroveringen volgde een periode van consolidatie, waarin de monarchie 
haar gezag middels bestuurlijke maatregelen en wetgeving probeerde te versterken. Tijdens het 
eeuwen durende proces van territoriale expansie dat bekend staat als de Reconquista waren 
bestuurlijke en justitiële bevoegdheden sterk gedecentraliseerd geraakt. Op lokaal niveau oefenden 
edelen, kerkvorsten en ridderorden de macht uit. Binnen het realengo, het gebied dat direct onder 
de koning viel, bezaten de door burgerraden (concejos) bestuurde steden een hoge mate van 
autonomie. In onze periode trachtte de kroon de macht te centraliseren en begon zich in 
toenemende mate te bemoeien met de uitoefening van het gezag op plaatselijk niveau. De nieuwe 
ambities van de monarchie brachten haar onvermijdeüjk in botsing met de traditionele lokale 
machthebbers, die hun oude posities niet wensten op te geven. Er volgden jaren vol conflicten, 
waarin koning, adel, episcopaat, ridderorden en concejos in steeds wisselende allianties streden 
om de macht. Pas tegen het einde van onze periode wist Alfonso XI (1312-1350) de overwinning 
voor de monarchie veilig te stellen. Het waren tumultueuze tijden, waarin veel onzeker leek, maar 
de voortschrijdende versterking van het koninklijk gezag niemand kon ontgaan. Zeker niet de 
literati otletrados, de aan universiteit of conventschool opgeleide intellectuelen, van wier diensten 
de koning zo dikwijls gebruik maakte. Op eigen initiatief of in opdracht (meestal van de koning of 
iemand uit diens omgeving) schreven sommigen van hen vorstenspiegels, waarin zij de koning 
trachtten bij te brengen hoe hij met zijn groeiende macht diende om te gaan. Hoeveel 
vorstenspiegels er in deze periode zijn geschreven vak niet te zeggen, niet alleen omdat het genre 
moeilijk kan worden afgebakend, maar ook omdat er ongetwijfeld teksten verloren zijn gegaan. 
Waarechijnlijk waren het er veel meer dan de zeven hier geselecteerde werken. 

Het Libro de los doze sabios 
De oudste vorstenspiegel die uit Castiüë is overgeleverd, het Libro de los doze sabios {Boek van 
de twaalf wijzen), stamt uit de tijd van Fernando HI (1217-1252).1 Nadat deze in 1217 al koning 
was geworden van Castiüë, dat hij via zijn moeder Berenguela had geërfd, besteeg bij in 1230 na 
de dood van zijn vader Alfonso K ook de troon van León. In beide gebieden waren Fernando's 
aanspraken niet onomstreden en moest er wapengekletter aan te pas komen om zijn positie veilig 
te stellen. Toen hij zich eenmaal van de heerschappij had verzekerd, stelde hij alles in het werk om 
een eind te maken aan de voortschrijdende afbrokkeling van het realengo, en inkomsten en 
rechten die in vroeger tijden waren overgegaan op wereldlijke en kerkelijke heren te herwinnen. 
Hierbij stuitte hij op veel weerstand, vooral van de machtige Castiliaanse adel. Dat het hem ten 
slotte zou lukken de edelen enigszins in toom te houden, kwam onder meer door de grond die hij 
hun in nog op de Moren te veroveren gebieden in het vooruitzicht kon stellen. Onder Fernando 
maakte de christelijke opmars naar het zuiden een grote sprong voorwaarts. Tijdens een reeks 
succesvolle veldtochten werden achtereenvolgens Córdoba (1236), Murcia (in 1243 door 
Fernando's zoon Alfonso), Jaén (1246) en, als parel in de kroon, Sevilla (1248) ingenomen. 
Alleen Granada en het kleine vorstendom Niebla, dat in 1262 door Alfonso X zou worden 
geannexeerd, bleven als aan Castiüë schatpüchtige gebieden in Moorse handen. Het rijk van 

1 Voor de regering van Fernando Dl zie: G. Martinez Diez, Fernando ZZ7,1217-1252, Corona de Espana ï, Reyes de 
CastiDay LeónI(Palencia 1993); J. Gonzalez Gonzalez, 'Época de FernandoLT, in;HEXm, 1 (19902)pp. 3-88. 
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Fernando overtrof nu wat omvang en inwonertal betreft alle andere christelijke koninkrijken op 
het schiereiland bij elkaar. 

Toch moet Femando's macht niet worden overschat. Zoals de in oorkonden gebruikte titel 
'koning van Castilië, Toledo, León, Galicië, Sevilla, Córdoba, Murcia en Jaén' laat zien vormde 
zijn rijk geen eenheid, maar een verzameling deelrijken die de koningen van Castilië in de loop van 
de eeuwen aan zich hadden onderworpen. Het was nodig de eenheid te versterken en de diverse 
gebieden hechter aan de kroon te binden. Om de greep op de pas veroverde gebieden te behouden 
en de vorming van een praktisch onafhankelijke adel te voorkomen behield de kroon, anders dan 
in de oude gebieden, de koninklijke rechten (de regalia) wanneer edelen en militaire orden voor 
hun bijdragen aan de veroveringen met grond werden beloond. De nieuwe heren oefenden het 
gezag dus in naam van de koning uit. Ook streefde men naar meer uniformiteit op het gebied van 
de rechtspraak. Werd in de oude gebieden veelal gevonnist op basis van gewoonterecht en lokale 
fueros (wetboeken waarin het in de gerechtshoven toegepaste recht was opgetekend), de steden in 
de nieuwe gebieden ontvingen van Fernando het Fuerojuzgo, een Castiliaanse bewerking van het 
Visigotische Liber iudicum, dat al werd gebruikt in Toledo en León. 

Een manifestatie van het groeiende prestige van de kroon is de stimulans die van het hof 
uitging naar het culturele en intellectuele leven. De universiteiten van Pakncia en Salamanca, 
beide aan het begin van de eeuw gesticht, werden rijkelijk begunstigd en leverden samen met het 
Italiaanse Bologna de letrados die in toenemende mate de koninklijke ambtenarij bevolkten. De 
koning en andere leden van de dynastie gaven opdracht tot het vertalen of schrijven van literaire 
en geschiedkundige werken. Fernando zelf het Rodrigo Jimenez de Rada, aartsbisschop van 
Toledo, De rebus Hispanie schrijven, terwijl Lucas van Tuy's Chromcon mundi op verzoek van 
zijn moeder Berenguela tot stand kwam. Naast kronieken stonden didactisch-moralistische 
werken in de belangstelling. Uit het Arabisch werden Poridat de poridades (de Castiliaanse 
versie van Sirr al-asrar, het in de Middeleeuwen aan Aristoteles toegeschreven werk dat in 
zijn Latijnse vertaling bekend stond als Secretum secretorum), Bocados de Oro, het Libro de 
los buenos proverbios en Calila e Dimna in het Castiliaans vertaald. Deze teksten vormden, 
samen met christelijke en klassieke bronnen, een onuitputtelijk arsenaal van spreekwoorden, 
wijze uitspraken, stichtelijke anekdotes en fabels, waaruit christelijke auteurs bij het 
schrijven van hun eigen werken naar hartelust kenden putten. Voorbeelden van dergeüjke 
christelijke werken zijn Flores de filosofia en het Libro de los doze sabios. Van beide zijn, 
hoewel zij niimschoots gebruik maken van materiaal van oosterse oorsprong, geen directe 
voorbeelden bekend en de letterkundigen beschouwen ze daarom als zelfstandige werken van 
christelijke auteurs. Terwijl Flores de Filosofia zich tot een algemeen publiek richt, is Doze 
sabios speciaal voor heersers bedoeld, met andere woorden een vorstenspiegel. 

Wie dit laatste werk heeft geschreven is niet bekend. De titel is ontleend aan de 'twaalf 
wijzen' die Fernando volgens de proloog bijeen zou hebben geroepen om zich door hen op 
geestelijk en wereldlijk gebied te laten adviseren. Nu zij zich van die taak hebben gekweten, heeft 
hij hun bevolen een boek te schrijven dat vertelt welke eigenschappen een vorst of 'bestuurder van 
een koninkrijk' dient te bezitten. Tevens moet het vermelden hoe een heerser behoort op te treden 
in zaken die hemzelf betreflèn en hoe bij zijn onderdanen behoort te regeren en te corrigeren. 
Fernando en zijn zonen, 'de edele heren infantes', dienen het boek te bestuderen en er 'als in een 
spiegel' in te kijken4 De bijeenkomst van een groep wijzen is een motief dat in meer 

2Al$^ïecréaó%Lacreacióndeldereeho. Uw historia de la formation de mderechoesta^espaM. Manual 
H (Barcelona 1992) pp. 3-5. 2 
3 Voor deze literatuur zie: A. D. Deyermond, Historia de la literatum espanoh. La Edad Media (Barcelona 1974 ) 
pp. 176-184; B. Taylor, 'Old Spanish wisdom texts. Some relationships', Corónica 14 (1985-1986) pp. 71-85. 
4 El libro de los doze Sabios o Tractado de la nobleza y lealtad [ca. 1237], J. K. Walsh ed. (Madrid 1975), proloog, 
p. 71: 'E sefior, a lo que agora mandades que vos demos por escripto todas las cosas que todo principe e regidor de 
reyno deve aver en sy, e de como deve obrar en aquello que a él mesmo pertenese. E otrosy de como deve regir, e 
castigar, e mandar, e conocer a los del su reyno, para que vos e los nobles sefiores yntantes vuestros fijos tengades 
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middeleeuwse teksten voorkomt en daarom waarsdüjnlijk een literaire fictie. Ook hun aantal, 
twaalf (het aantal apostelen), wijst in deze richting. Het idee dat de sabios de commandeurs van 
de Spaanse ridderorde van Santiago zouden kunnen zijn, is nauwelijks serieus te nemen. De 
suggestie dat Ramón de Losana, bisschop van Segovia, betrokken zou zijn geweest bij het 
schrijven van het werk is gebaseerd op de onjuiste veronderstelhng dat deze een kroningsordo 
voor Fernando HI zou hebben geschreven. 

Overigens is er waarschijnlijk sprake van meer dan één auteur. Doze sabios is namelijk 
meerdere keren bewerkt. De in de proloog opgenomen opsomming van hetgeen de lezer te 
wachten staat, vermeldt slechts de thema's die in de eerste twintig hoofdstukken aan bod komen. 
In deze blijkbaar oorspronkelijke kem doet elk van de twaalf wijzen, waarvan wordt verteld dat 
sommigen filosofen en anderen heiligen waren,* telkens een uitspraak over een bepaalde kwaliteit 
die heersers dienen te bezitten. Aanvankelijk gebeurt dat in de directe rede, maar later wordt 
regelmatig de indirecte rede gebruikt en soms komen de sabios helemaal niet aan het woord. Het 
is mijns inziens goed mogelijk dat dit oudste gedeelte teruggaat op een verder niet bekend 
Arabisch model, maar gezien het veelvuldige afwijken van het oorspronkelijke procédé, heeft de 
auteur, indien een latere bewerker hier niet verantwoordehjk voor is, zich tegenover zijn bron 
onafttankelijk opgesteld. Zeker is dat hij ook christelijke bronnen heeft gebruikt. Wanneer dit 
eerste gedeelte is geschreven is slechts bij benadering te zeggen. Ia de proloog wordt verteld dat 
het werk bestemd is voor Fernando en zijn zonen. Dit betekent dat het kan zijn geschreven vanaf 
het moment dat Fernando minstens twee zonen had. Zijn tweede zoon, Fadrique, werd in 1223 
geboren, zodat we dit gedeelte na dat jaar moeten dateren, waarbij een datering na pakweg 1230 
voor de hand ligt. Het is immers niet waarschijnhjk dat men eerder zou hebben gedacht dat 
Fadrique in staat zou zijn het werk te lezen. 

Aan het oorspronkelijke werk zijn later vijfenveertig hoofdstukken toegevoegd. In dit 
nieuwe gedeelte wordt de fictie van de sabios helemaal opgegeven en worden voornamelijk 
praktische adviezen gegeven aangaande het bestuur van het land in tijden van oorlog en vrede. 
Verdertrefifen we, vooral tegen het einde, zeer summiere morele vermaningen aan, die soms maar 
enkele regels beslaan en die betrekking hebben op de leefwijze van de heerser, zijn omgang met 
anderen en zijn houding tegenover God. Behalve dat de twaalf wijzen van het toneel verdwijnen, 
vindt er nog een andere verandering plaats in de manier waarop de adviezen worden 
gepresenteerd. Terwijl in eerdere hoofdstukken de beoogde lezer niet direct wordt aangesproken 
(er worden fbrmuleringen gebruikt als 'de wijzen zeiden dat hij [de vorst] van koninklijk bloed 
moet zijn' of 'de koning moet vrijgevig zijn') gebeurt dat nu wel: 'verkies trouwe en in hun 
hebzucht gematigde mensen', enzovoorts. Daar de aangesproken persoon in hoofdstuk 29 wordt 
aangeduid als jongeling, 'mancebo\ moet dit volgens Walsh kroonprins Alfonso zijn. Volgens 
Bizzarri moet dit gedeelte daarom rond 1238 worden gedateerd. Hij gaat hierbij uit van de aan 
Walsh ontleende veronderstelling dat de verwijzing naar de oorlog die de mancebo is begonnen 
slaat op Alfonso's, in de Estoria de Esparma beschreven, vuurdoop, een gebeurtenis die in 1237 

esta nuestra escriptura para la estudiar e mirar en ella como en espejo.' 
5 Zie de inleiding van Walsh apDoze sabios, pp. 15-17. 
6 Dit idee is afkomstig van H. O. Bizzarri, 'La idea de Reconquista en el Librv de los doze sabios', Revista de 
Filologia Espanola 76 (1996) pp. 25-26. 
7 Deze suggestie werd geopperd door W. Berges, Die Fürstenspiegel des hohen und spaten Mittelalters 
(Leipzig 1938) p. 300, en werd overgenomen door J. Beneyto Pérez, Los origenes de la ciencia politica en 
Espafta (Madrid 19762) p. 251. De betreflende kroningsordo (bewaard in het ms. Escorial HI.&.3) werd niet 
geschreven door Ramón de Losana, maar door bisschop Ramón van Coimbra, en wel ter gelegenheid van de 
kroning van Alfonso XL" zie: P. Linehan, History and the historians of Medieval Spain (Oxford 1993) p. 439, 
U., \J^ Wil j - . _<t»-*. 

Doze Sabios, p. 73. 
9 Voorde bronnen van Dozesabios. de inleiding van Walsh op het werk, pp. 33-42. 
10 Fernando, de zoon van Sancho IV, was zeven toen men Castigos voor hem schreef. Zie hieronder p. 27. 
1' Walsh, inleiding op Doze sabios, pp. 26-27. 
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zou hebben plaatsgehad.12 De formulering 'pues comengado has guerrcf betekent echter niet 
meer dan 'daar je een oorlog bent begonnen' of 'daar je de strijd hebt opgenomen.' Het hoeft 
niet te betekenen dat de aangesproken persoon voor het eerst op het oorlogspad is gegaan. 
Wanneer dat inderdaad Alfonso is, kan het om iedere andere militaire onderneming gaan waarbij 
deze als jongeman was betrokken. Mogelijk bestaat er een verband met zijn plan de Reconquista 
op Marokkaanse bodem voort te zetten. Dit plan, dat hij als koning nog steeds trachtte te 
verwezenlijken, koesterde hij al als kroonprins: in 1246 verleende paus mnocentius IV aan 
iedereen die de infante zou helpen bij zijn voorgenomen invasie van Marokko een aflaat. In 
hetzelfde gedeelte van Doze sabios heeft men het over de wens van de toegesproken 'senor' 
nieuwe gebieden te veroveren en het christelijk geloof te verspreiden. Misschien is dit een 
verwijzing naar Alfonso's geplande kruistocht en moet dit gedeelte van het werk daarom rond 
1246 worden gedateerd. 

Nog later werd het werk voorzien van een epiloog, waarin wordt teruggegrepen naar de 
fictie van de twaalf wijzen. We vernemen hoe Alfonso X hen na de dood van Fernando opnieuw 
bijeenriep. Omdat er wordt gerefereerd aan twisten die kort na Alfonso's troonsbestijging door 
toedoen van zijn broers en de 'ricos hombres' (de hoge edelen) uitbraken, dateren Walsh en 
Bizzarri deze epiloog rond 1255, het jaar waarin Alfonso voor het eerst met een serieuze opstand 
werd geconfronteerd.17 Vermoedelijk is een latere datering echter beter op zijn plaats, daar in 
dezelfde epiloog wordt verteld hoe Alfonso, om de 'heilige en goede herinnering' aan zijn vader 
levend te houden, na afloop van het beraad ieder van de wijzen verzoekt een spreuk op schrift te 
stellen, die vervolgens in gouden letters op de tombe van Fernando zal worden gegraveerd. 
Hoewel Walsh opmerkt dat deze scène doet denken aan de bijeenkomst van filosofen aan het graf 
van Alexander de Grote, een in de tijd populair literair thema, en daarom niet hoeft te verwijzen 
naar een historische gebeurtenis,19 lijkt er een verband te bestaan met het praalgraf dat Alfonso in 
1279 in Sevilla voor zijn vader en moeder het bouwen en waarop inscripties waren aangebracht 
die Fernando in zeer lovende termen eerden.20 De epiloog moet daarom vermoedelijk na 1279 
worden gedateerd en waarschijnlijk zelfs geruime tijd later. De anekdotische wijze waarop de 
schrijver een conflict dat zich in de beginperiode van Alfonso's regering afspeelde in verband 
brengt met een voorval uit dat jaar, waarmee hij voorbijgaat aan allerlei andere minstens even 
roerige episoden uit de tussenliggende periode, wijst erop dat hij slechts een oppervlakkige kennis 
heeft van de gebeurtenissen uit die tijd. Bovendien noemt hij Fernando 'heilig en gelukzalig'. 
Rome zou de koning pas in 1671 heilig verklaren, maar in Spanje had hij deze status al veel 

12 Doze sabios, c. 29, pp. 101-102; Estoria de Esparma, onder de titel Primera crónica general uitgegeven door 
R. Menéndez Pidal (Madrid 1955) H, c. 1048, pp. 735-736; Walsh, inleiding op Doze sabios, pp. 26-29; Bizzarri, 
'Idea de Reconquista', pp. 17 en 20. 
13 Zo bijvoorbeeld door Juan Mamiel, El libro de los estadas, L R. MacPherson en R. B. Tate ed (Madrid 1991) I, 
c. 70, p. 207: 'Et todas las cosas deve omne ante sofrir que comencar la guerra, salvo la desonra.' 
14 J. F. O'Callaghan, 'Kings and lords in conflict in late tbirteenth-century Castile and Aragón', in P. E. Chevedden, 
D. J. Kagay en P. G. Padilla ed, Iberia and the mediterranean world of the Middle Ages. Essays in honor of 
Robert I. Bums (Leiden 1996) pp. 117-135, herdrukt in; O'Callaghan, Alfonso X the Cortes and government in 
medieval Spain (Aldershot enz. 1998), aldaar p. 124, n 30. 
15 Daze sabios, c. 26, p. 97. 
16 Het is overigens niet uit te sluiten dat de toegesproken seüor nog steeds Fernando Dl is. Deze wordt in de 
proloog ook als sefior toegesproken. Tot pakweg 1230 kon de in 1201 geboren Fernando nog gemakkelijk 
mancebo worden genoemd. Als het inderdaad om Fernando gaat, zijn de hoofdstukken 21 t/m 65 dus niet erg 
lang na de redactie van de eerste versie aan het werk toegevoegd. 
17 Walsh, inleiding op Doze sabios, pp. 29-31; Bizzarri, 'Idea de Reconquista', p. 20. 
18 Doze sabios, epiloog (c. 66), pp. 117-118. 
19 Walsh, inleiding op Doze sabios, pp. 19-20 en 29-30. 
20 R. del Arco, Sepulcros de la casa real de Costilla (Madrid 1954) pp. 106-109; J. Gonzalez, Remado y diplomas de 
Fernando UI L Estudio (Cordoba 1980) pp. 47-50. 
21 Doze sabios, epiloog (c. 66) p. 117: 'este santo e bienaventurado rey don Fernando.' 
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eerder bereikt. Verwijzingen naar Femando's heiligheid zijn vóór de veertiende eeuw echter zeer 
schaars. De cultus rond San Fernando lijkt niet eerder dan tegen de jaren dertig van die eeuw goed 
op gang te zijn gekomen.22 Het heeft er daarom alle schijn van dat de epiloog op zijn vroegst enige 
decennia na 1279 is geschreven. 

Het Libro de los doze sabios onderscheidt zich van de meeste andere vorstenspiegels door 
zijn pragmatische invalshoek.ö Kwesties als de oorsprong van het koningschap, de relatie tussen 
wereldlijke en geestelijke macht of het verschil tussen de ware koning en de tiran komen niet aan 
bod. De aandacht gaat uit naar de kwaliteiten en eigenschappen die nodig zijn om de heerschappij 
uit te kunnen oefenen, evenals naar de praktische zaken die daarbij komen kijken. Dit 
pragmatische karakter heeft deels te maken met de bronnen waarvan de auteur gebruik heeft 
gemaakt: Arabische vorstenspiegels concentreren zich veel meer op de praktische kunst van het 
regeren dan hun Westerse tegenhangers.24 Ook speelt mee dat de auteur zich bij het geven van zijn 
adviezen heeft laten benrvioeden door de gebeurtenissen uit zijn tijd: Femando's strijd tegen de 
adel en zijn militaire veroveringen klinken in het werk door. Misschien vanwege dit eigen karakter 
heeft het weinig doorwerking gehad. Hoewel het al in 1502 onder de titel Tractado de la nobleza 
v lealtad in gedrukte vorm werd uitgegeven, stammen slechts twee van de vijf handschriften 
waarin het is overgeleverd uit de Middeleeuwen25 Ook heeft het geen directe sporen nagelaten in 
onze latere vorstenspiegels. 

De Siete partidas 
Onze tweede bron, de Siete partidas, kwam tijdens de regering van Alfonso X (1252-1284) tot 
stand en is het product van de onlosmakelijk met elkaar verbonden oiltureel-wetenschappeüjke en 
politieke ambities van deze koning. Het was onder Alfonso dat de ontwikkelingen die onder zijn 
vader waren ingezet tot wasdom kwamen. Zijn regering wordt tegenwoordig als een van de 
belangrijkste uit de geschiedenis van het middeleeuwse Spanje beschouwd en heeft de afgelopen 
decennia volop in de belangstelling gestaan.26 Alfonso's intellectuele interesses, die hem de 
bijnaam el Sabio (de Wijze) zouden opleveren, komen tot uiting in het grote aantal letterkundige 
en wetenschappelijke, in de volkstaal geschreven werken dat onder zijn auspiciën het licht zag. Op 
zijn bevel werd begonnen aan twee omvangrijke geschiedwerken: de nooit voltooide 
wereldkroniek General estoria en de Estoria de Espanna, die bij Alfonso's dood evenmin afwas, 
maar onder zijn zoon Sancho IV zou worden voortgezet en nog tegen het midden van de 
veertiende eeuw zou worden bewerkt. Uit het Arabisch werden boeken over astrologie, alchemie 
en het schaakspel vertaald. Van alle dichtwerken zijn de Cantigas de Santa Maria het beroemdst. 
Al deze werken werden geproduceerd in het koninklijk scriptorium en hoewel de feitelijke bijdrage 
van Alfonso onderwerp van discussie is, staat vast dat hij meer dan terloops was betrokken bij 
hun totstandkoming. Zekere gedichten schijnen door hem persoonlijk te zijn geschreven en bij 

22 Linehan, History and the historians, p. 517,n. 37; 2ie cck hieronder pp. 49-50. 
23 Het aantal studies dat Doze sabios op zijn politieke ideeën onderzoekt is zeer bepakt Beiges, Fürstenspiegel, pp. 
89-90; F. Elias de Tejada, Historia de la literatura politica en las Espanas II (Madrid 1991) pp. 70-72 en M Haro 
Cortes, La imagen del poder real a través de los compendios de castigos castellcmos del sigloXM (Londen 19%) 
pp. 38-41, wijden enkele pagina's aan het werk. Bizzarri's 'Idea de Reconquista' concentreert zich, anders dan de 
titel doet vermoeden, op datering en auteurschap. 
24 Voor het karakter van Arabische vorstenpiegels: E. I. J. Rosenthal, Political thought in medieval Islam. An 
introductory outline (Cambridge 1958) pp. 62-83; S. Leder, 'Aspekte arabischer und persischer 
Fürstenspiegel. Legitimation, Fürstenethik, politische Vernunft', in: A. de Benedictis ed, Specula principum 
(Frankfurt 1999) pp. 21-50. 
25 Voor de harxlschrifien en edities van Doze sabios: de inleiding van Walsh, pp. 51-62; M Haro Cortes, Los 
compendios de castigos del sigloXÜI: técnicas narrativasy contenido ético (Valencia 1995) p. 64. 
26 Voor Alfonso X zie: A Ballesteros Beretta, Alfonso el Sabio (Barcelona 19842), R. L Burns ed, Emperor of 
culture. Alfonso X the Learned cf Castile and his mirteemh-century renaissance (Ffcüadephk 1990); 
J. F. O'Caliaghan, The learned king. The reign of Alfonso X cf Castile (Philadelphia 1993X M Gonzalez Jimenez, 
AlfonsoX el Sabio, 1252-1284. Cwona de Espafia I, Reyes de Castilla y Leon II (Paleacia 1993). 
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andere werken bemoeide bij zich met de redactie. 
Alfonso's uitstraling als 'emperor of culture'2* verhoogde het prestige van de monarchie, 

terwijl de werken uit zijn scriptorium bijdroegen aan de verspreiding van een bij zijn politieke 
ambities passende visie op het koningschap. Zijn bemoeienissen met wetenschappen en literatuur 
zijn niet los te zien van wat enigszins anachronistisch zijn 'program of political reform' is 
genoemd.29 Onder Alfonso maakte de koninklijke ambtenarij een forse groei door en zijn 
maatregelen op bestuuriijk, justitieel en fiscaal gebied wijzen, evenals zijn omvangrijke wetgeving, 
op de toenemende betekenis van de kroon. De verbondenheid van intellectuele en politieke 
pretenties komt het duidelijkst naar voren in zijn rechtscollecties, waarvan de omvangrijkste, de 
Siete partidas, aanvankelijk was bedoeld als wetboek, maar al gauw uitgroeide tot een soort 
rechtskundige en politiek-wetenschappehjke encyclopedie. Sinds Garcia-Gallo in 1951 de knuppel 
in het hoenderhok wierp, is er heftig gediscussieerd over intentie, datering en onderlinge 
verwantschap van Alfonso's rechtsboeken. De meeste deskundigen zijn het er nu echter min of 
meer over eens dat het Fuero real Alfonso's oudste wetboek is. Dit rond 1255 geschreven werk 
zou zijn bedoeld als model-fuero voor de steden in Castilië en het middeleeuwse Extremadura (het 
gebied tussen Duero en Taag), waar tot ergernis van de koning en zijn juristen nog steeds werd 
gevonnist op basis van in hun ogen gecorrumpeerde gewoonten axjueros (in Leon, Toledo en de 
nieuwe gebieden in het zuiden gebruikte men immers al het Liber iudicum of het Fuero juzgo). 
De Espéculo, ongeveer tegelijkertijd geschreven, was bedoeld als algemeen wetboek voor het hele 
rijk, maar werd nooit voltooid. Tussen 1256 en 1265 werd hij omgewerkt tot het Libro deljuero 
de las leyes, misschien omdat Alfonso een werk verlangde dat paste bij zijn nieuwe status, nu hij 
na de ontvangst van een gezantschap uit Pisa dat hem daartoe aanspoorde, aanspraak maakte op 
het Rooms keizerschap. Dit laatste werk werd na 1272, maar nog tijdens Alfonso's leven, 
opnieuw herzien, waarbij het de zevendelige structuur kreeg waaraan het zijn huidige titel Siete 
partidas ontleent. 

Alfonso had weinig geluk als koning. Het diplomatieke offensief dat hij ontplooide om de 
keizerskroon te verwerven, waarop hij via zijn moeder Beatrix, dochter van Filips van Zwaben, 
recht meende te hebben, kostte hem en zijn onderdanen handenvol geld, maar leverde uiteindelijk 
niets op. Ook de strijd tegen de Moren, waarin Alfonso geleidelijk in het defensief werd 
gedrongen, betekende een zware last voor het komnkrijk. Om zich te verzekeren van de politieke 
en financiële steun van zijn volk moest hij soms vergaande concessies doen. Tijdens zijn hele 
regering werd de koning geconfronteerd met het verzet van zijn onderdanen. Delen van de altijd 
roerige adeL aangevoerd door zijn eigen broers, kwamen al in de eerste jaren van zijn bewind in 
opstand en zouden hem voortdurend kopzorgen blijven geven. Ook met de kerkelijke hiërarchie 
waren er problemen. Ontevreden over de wijze waarop Alfonso hun kerken belastte, clerici aan de 
koninkhjke rechtspraak onderwierp, zich bemoeide met bisschoppelijke verkiezingen en op andere 
manieren de kerkelijke vrijheden aantastte, beklaagden de bisschoppen zich bij de paus, wat de 
koning op enkele pauselijke reprimandes kwam te staan. De steden, ten slotte, zagen de invoering 

27 A J. Cardenas, 'Alfonso's scriptorium and chancery: role of the prologue in bonding the translatio studii to Hie 
translatio potestatis'', in: Bums ed, Emperor of culture, pp. 90-108, aldaar pp. 91-93; O'Callaghan, The learned king, 
pp. 134 en 145. 
28 De titel van het door Bums uitgegeven werk, vermeld in noot 26. 
29 R. A MacDonald, 'Law and politics: Alfonso's program of political reform', in: R L Bums ed., The worlds of 
Alfonso the Learned and James the Conqueror. Intellect and'force in the Middle ages (Princeton 1985) pp. 150-202. 
30 A Garcia-GaUo, 'El Libro de las leyes de Alfonso el Sabio. Del Espéculo a las Partidas', AHDE 21-22 (1951-
1952) pp. 345-528; idem, 'La obra legislative de Alfonso X. Hechos e hipótesis', AHDE 54 (1984) pp. 97-161. 
31 Ik volg hier J. R Craddock, 'La cronologia de las obras legislatives de Alfonso X el Sabio', AHDE 51 (1981) pp. 
365-418. Voor een beknopt overzicht van Craddocks opvattingen: 'The legislative works of Alfonso el Sabio', in: 
Burns ed, Emperor of culture, pp. 182-197. Een vierde werk uit de omgeving van Alfonso X de tekst die bekend 
staat als Setenario, vormde volgens Craddock een nieuwe poging tot herschrijving van éePartidas. Iglesia Ferreirós, 
Creadon del derecho. Manual IL pp. 6-37, komt in hoofdlijnen tot dezelfde conclusies. 
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van het Fuero real en andere bestuurlijke stappen als ernstige inbreuken op hun autonomie. 
Daarnaast klaagden zij over de als ondraaglijk ervaren belastingen en Alfonso's monetaire en 
economische maatregelen.32 De onderdanen vonden in de standenvergadering, de Cortes, een 
geschikt platform om hun grieven te uiten. Die was vanaf de late twaalfde eeuw in de koninkrijken 
Castüië en León sporadisch bijeen geroepen, maar onder Alfonso X, die veelvuldig een beroep 
moest doen op zijn onderdanen, vonden er veel vaker bijeenkomsten plaats. De Cortes vormde 
in eerste aanleg een bestuurlijk instrument van de koning, maar die slaagde er niet altijd in de 
vergaderingen naar zijn hand te zetten. Zo werd hij in 1272 onder druk van de Cortes gedwongen 
de vroegere >e«w in ere te herstellen. Deze en andere tegemoetkomingen maakten geen eind aan 
de onrust. Aanhoudende verzoeken om financiële bijdragen, manipulaties van de munt en 
inbreuken op privileges deden het verzet juist toenemen en Alfonso's bewind kende een treurig 
besluit. De laatste jaren van zijn leven zou bij, nadat ook zijn zoon Sancho tegen hem in opstand 
was gekomen, de controle over het grootste gedeelte van zijn rijk geheel verhezen. 

Nadat de aoó&jueros in 1272 in ere waren hersteld, hadden het Libro del fuero de las 
leyes en het Fuero real hun algemene rechtskracht verloren. Ook al bleef het eerste werk, 
omgewerkt tot de Siete partidas, aan het hof in gebruik en werd het tweede op verzoek aan 
afzonderlijke steden verleend, zij zouden pas in 1348 onder Alfonso XI een vaste plaats binnen 
het rechtssysteem krijgen. De Partidas kreeg bij die gelegenheid de status van subsidiair wetboek, 
te raadplegen wanneer geen andere wetten op de zaak van toepassing waren. Deze status behield 
het werk tot ver in de Moderne Tijd en het vormde daarom een belangrijk naslagwerk voor 
juristen. Er zijn geen handschriften met de tekst in zijn geheel overgeleverd, maar het aantal 
manuscripten met delen of fragmenten is zeer groot.34 Volgens Nieto Soria werd het tweede deel 
van de Partidas vanaf het midden van de vijftiende eeuw veelvuldig gebruikt als bron bij het 
schrijven van vorstenspiegels,35 maar in onze periode heeft het werk minder sporen nagelaten. 
Alleen in Juan Manuels Libro de los estados vindt men passages die rechtstreeks lijken te zijn 
bemvloed door de Partidas. \a andere werken, met name Castigos, komen adviezen voor die veel 
overeenkomst vertonen met die uit de Partidas, maar het lijkt er niet op dat de auteur de tekst als 
directe bron heeft gebruikt. Aan het karakter van het werk kan deze aanvankelijk zo beperkte 
nawerking niet hebben gelegen. Hoewel het oorspronkelijk als wetboek was bedoeld, groeide het 
tijdens de opeenvolgende redacties tot veel meer uit. De eerste twee delen of '/?artK&w' geven een 
overzicht van de rechten en plichten van de diverse standen binnen de samenleving. De eerste 
partida behandelt, na eerst de algemene principes van de wetgeving te hebben besproken en enige 

32 Voor de onvrede over Alfonso's beleid zie behalve de in noot 26 genoemde werken; J. F. O'Cauaghaa, 'Paths to 
ruin: the economie and financial policies of Alfonso the kamed and Ihek contribute 
Worlds, pp. 41-67; idem, 'Alfonso X and the Castilian Church', Thouga 60 (1985) pp. 417-429, herdrukt in: 
O'Callaghan, AlfonsoX, the Cortes. Voor de protesten van de bisschoppen zie ook; P. Linehan, The Spanish church 
and the papacy in the thirteenth century (Cambridge 1971) pp. 218-220. 
33 Voor de geschiedenis van de Cortes ten tijde van Alfonso X: J. F. O'Callaghan, The Cortes ofCastile-León 1188-
1350 (Philadelphia 1989) pp. 20-26. 
34 Voor handschriften en edities van de Partidas zie: J. R. Craddock, The legislative works of Alfonso X. A critical 
bibliography (Londen 1986) pp. 41-59 en 70-78; A Garcia y Garcia, 'La tradition manuscrita de las Siete partidas', 
in: A Perez Martin ed, Espana y Europa, un pasado juridico comun. Adas del I Simposio Intemacional del 
Institute deDerecho Comun (Murcia, 26/28 de marzo de 1985) (Murcia 1986) pp. 655-699. De laatste komt tot een 
totaal van 117. 
35 J. M. Nieto Soria, 'Les miroirs des princes dans 1'historiographie espagnole (couronne de Castille, Xme-
XVe siècles): tendances de la recherche', in: A. de Benedictis ed., Speculaprincipum, pp. 193-207, aldaar p. 
202. 
36 G. Martin (zie hieronder noot 38) uit het vermoeden dat de tweede partida via Thomas van Aquino's De regno 
invloed heen uitgeoefend op de Aristotelisch georiënteerde vorstenspiegels van het type De regimine principum. 
Zonder verder onderzoek (o.a. naar de precieze datering van de diverse redacties van de tweede partida) valt 
vooralsnog echter niet uit te maken of zekere overeenkomsten tussen beide werken zijn toe te schrijven aan, zoals 
Martin oppert, een gebruik door Thomas van het eerste werk, dan wel - wat nrij waaischijrüljker hjkt - een gebruik 
van gemeenschappelijke bronnen. 
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geloofszaken te hebben uitgelegd, de vertegenwoordigers van de geestelijke macht. De tweede 
partida gaat over de wereldlijke machthebbers, terwijl daarnaast de plichten van de onderdanen 
aan bod komen. Speciale aandacht krijgen de onderdanen die zijn belast met de verdediging van 
het koninkrijk: de ridders en de overige manschappen. Maar ook de geleerden, die eveneens 
bijdragen aan het welzijn van het land, worden niet vergeten. In de delen Hl tot en met Vu komen 
respectievelijk de rechtspraak, het familie- en vazallitisch recht, het eigendoms- en handelsrecht, 
het erfrecht en het strafrecht aan bod. 

In de proloog van de Partidas treffen we een uit het Libro de los doze sabios bekend 
motief aan. Alfonso, wordt ons verteld, heeft het werk laten schrijven opdat zijn opvolgers er als 
in 'de spiegel' in kunnen kijken. Hierdoor zullen zij de dingen zien die zij in zichzelf dienen te 
verbeteren en die zij vervolgens ook in hun onderdanen behoren te corrigeren. Hoewel de 
schrijver van de proloog het werk dus in zijn geheel als vorstenspiegel presenteert, beschouwt men 
doorgaans alleen de tweede partida als zodanig, in het bijzonder de titels 1 tot en met 11, die de 
grondslagen van de wereldlijke macht en de phchten van de koning behandelen. Deze titels, 
waarin wordt gepleit voor een sterk en soeverein, maar ook moreel hoogstaand koningschap, 
vormen vanuit de invalshoek van de geschiedenis van deze instelling het meest interessante stuk, 
hoewel ook andere gedeelten, met name de resterende titels van partida II en de partidas I en IV, 
belangwekkende zaken hebben te melden. 

Hoewel het aandeel van Alfonso, zoals bij andere werken uit het koninklijk scriptorium, 
groter was dan het louter geven van de opdracht tot het schrijven, gaat het, wat nogal eens 
gebeurt, te ver hem persoonlijk verantwoordelijk te houden voor de tekst en alle daarin 
voorkomende ideeën als de zijne te beschouwen. Bij de verschillende redacties moet een groot 
aantal mensen betrokken zijn geweest. Mogelijke medewerkers zijn Jacobo de las Leyes, 
Fernando Martinez de Zamora en maestre Rolden, alle drie auteurs van kleinere juridische 
werken.39 Dit blijft echter een gissing en ook is het waarschijnlijk dat aan de uiteindelijke versie 
niet alleen rechtsgeleerden hebben meegewerkt. De voornaamste bronnen voor het werk in zijn 
geheel vormen de traditionele grote rechtscollecties. het Corpus iuris civilis (met name de 
Digesten en de Codex), het Decretum, de Decretalen en de Ubri feudorum, die via de 
gebruikelijke glossatoren zijn geraadpleegd. Ook is er veel gewoonterecht en recht uit Spaanse 
fueros verwerkt. In de tweede partida wordt daarnaast echter, ongetwijfeld via bloemlezingen, 
geciteerd uit de Bijbel, kerkvaders, klassieke filosofen en moralisten. Verder gebruikte men 
Hispano-Arabische werken als Poridat de poridades. Tot slot is de tweede partida een van de 
eerste middeleeuwse teksten waarin wordt geciteerd uit de kort te voren vertaalde Ethica en 
Politica van Aristoteles40 Hoewel we geen overhaaste conclusies mogen trekken uit het gebruik 

37 Las Siete partidas del rey don Alfonso el Sabio, RAH ed (Madrid 1807) I, ixoloog, p. 4:'et POT esto razon fedmos 
seflaladaroente este nuestro libro, por que siempre los reyes de nuestro seöorio caten en él asi como en el espejo, et 
vean las sus cosas que han de enmendar [mss. Tol. L 2,3 (= Toledo, BC mss 43-20,43-14 en 43-11): que en si han 
de enmendar] et las enmienden, et segunt aquesto que lo fagan en los suyos.' 
38 De Partidas is velgeleken met onze andere bramen dikwijls bestudeeid op zijn politieke ideeèa E)e betekenis van 
de diverse studies is echter zeer wisselend Ik vermeld hier A Ferrari, 'La secularización de la teoria del estado en 
las Partidas'', AHDE 11 (1934) pp. 449-456; Beiges, Fürstenspiegel, pp. 91-95; idem, 'Kaiserrecht und Kaisertheo-
rie der 'Siete partidas" in: Festschrift Percy Ernst Schramm zum seinem siebzigsten Geburtstag van Schülem und 
Freunden zugeeignet I (Wiesbaden 1964) pp. 143-156; J. A Maravall, 'Del régimen feudal al légjmen corporativo en 
el pensamiento de Alfonso X', in; idem, Estudios de historia del pensamiento espafkA I (Madrid 19830 PP- 97-145; 
M L Pérez de Tudela y Vasco, 'Weario politico y orden social en las Partidas ds AifaosoX', En la Espand Medieval 
14 (1991) pp. 183-200; F. Gómez Redondo, 'Modelos politicos y conducta del rey en la literature del siglo XuT, 
Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale 23 (2000) pp. 285-304; A Pérez Martin, 'La instirución real en el 
'ius commune' y en las Partidas', ibidem, pp. 305-321; G. Martin, 'AlphonseX de Castffle, roi et empereur. 
Commentaire du premier titre de la Dewdème portie', ibidem, pp. 323-348. 
39 O'Callaghan, The learned Icing, pp. 137-138. 
40 Enkele studies over de bronnen van de Partidas: P. Ballesteros, 'Algunas tuentes de las Partidas', Revista de 
CienciasJuridicasySociales 1 (1918) pp. 542-547; J. Feneiro Alemparte, 'Reception de las Èticas y de la Politica 
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van bepaalde autoriteiten,41 lijkt dit erop te wijzen dat aan dit gedeelte ook theologen hun 
medewerking hebben verleend. Mede door hun bijdrage groeide het werk, dat was begonnen als 
wetboek, uit tot monument van het koningschap zoals Alfonso en zijn medewerkers zich dat 
voorstelden. 

Juan Gfl de Zamora's Depreconüs Hispanie 
De Partidas is een product van de politieke en intellectuele ambities van de kroon. De auteur van 
het tweede werk uit de tijd van Alfonso X was geen onbekende aan het koninklijk hot; maar werd 
bij het schrijven ook gedreven door lokale sympathieën. Juan Gil de Zamora's De preconiis 
Hispanie (Lofrede op Spanje) geeft uitdrukking aan het ontluikende 'nationale' bewustzijn van de 
tijd, maar zijn liefde voor Hispania wordt geëvenaard door zijn lieftie voor zijn geboortestad. 
Over het leven van deze minderbroeder is weinig bekend.43 Gegevens over zijn geboorte- en 
sterfjaar ontbreken, maar men vermoedt dat hij na 1318 op zeer hoge leeftijd stierf. Na de 
afronding van zijn studies - vermoedelijk studeerde hij theologie in Parijs - was hij verbonden aan 
de franciscaner conventschool van Zamora, de stad waar hij, zoals hij ons in zijn De preconiis 
civitatis Numantine vertelt, was geboren.44 Binnen zijn orde zou hij het volgens de overlevering 
tot vicarius van de provincie Santiago de Compostela hebben gebracht. Hoewel hij een groot deel 
van zijn leven lijkt te hebben doorgebracht in het convent van zijn geboortestad, benadrukt De 
Castro zijn banden met het koninkhjk hof. Zoals elders in Europa stonden de bedelorden in 
Castüië in de gunst van het koningshuis, dat hun leden inschakelde als biechtvaders, klerken en 
gezanten45 Juan Gil noemt zichzelf in een aantal werken die hij aan Alfonso X of kroonprins 
Sancho heeft opgedragen hun 'scriptor'46 Dit wijst erop dat hij als klerk voor hen heeft gewerkt, 
maar vormt geen bewijs voor de 'intieme vriendschap' tussen koning en minderbroeder waarover 
De Castro spreekt.47 Ook wil het feit dat de auteur, misschien op eigen mrtiatief; voor de infante 
Sancho De preconiis Hispanie schreef niet zeggen dat Alfonso hem diens opvoeding had 
toevertrouwd. 

Tijdens zijn lange leven heeft Juan Gil een omvangrijk en divers oeuvre voortgebracht, dat 

de Aristóteles en las Siete partidas del rey Sabio', Glossae 1 (1988) pp. 97-133; L. M. Rubio Moreno, Leyes de 
AlfonsoXm, Contribution al estudio de las definiciones léxicas de Las Partidas de Alfonso X el Sabio (Avüa 1991) 
pp. 739-747. 
41 A Black, Political thought in Europe, 1250-1450 (1992) pp. 11-12, wijst erop dat veel middeleeuwse auteurs bij 
het beargumenteren van een bepaald punt in één en hetzelfde werk gebruik maakten van verschillende 'politieke 
talen' (in de zin van jargons met bijbehorende concepten, stijl, redeneertrant, autoriteiten en dergelijke). 
42 De politieke ideeën uit Juan Gils De preconiis Hispanie zijn nog nauwehjks bestudeerd. M. de Castro, 'Las ideas 
politicas y la formation del principe en el "De preconiis Hispanie" de fr. Juan Gil de Zamora', Hispania 12 (1962) 
pp. 507-541, geeft eigenlijk niet meer dan een samenvatting zonder acht te slaan op de voor dit werk zo belangrijke 
politieke context; Elias de Tejada, Historia de la litemtum politica, pp. 95-100, vertelt weinig belangwekkends. Op 
het belang van de politieke context van De preconiis Hispanie wees ik reeds in 'De 'sterke' koning. Juan Gil de 
Zamora en zijn vorstenspiegel', Theoretische Geschiedenis 21 (1994) pp. 385-403. De daar bereikte 
conclusies worden in deze huidige studie echter deels herzien. Vgl. ook B. Roest, Reading the book of 
history: intellectual contexts and educational functions offranciscan historiography 1226 - ca. 1350 (Diss., 
Groningen 19%) pp. 237-244. 
43 Voor Juan Gils leven zie De Castro's inleiding op zijn editie van De preconiis Hispanie (Madrid 1955) pp. liv-
cxxvi. Deze inleiding dient echter met de nodige voorzichtigheid te worden geraadpleegd, daar De Castro uit zeer 
schaarse gegevens en late vermeldingen soms vergaande conclusies trekt 
44 Juan Gil de Zamora, Depreconiis civitatis Numantine, F. Fita ed, BRAH 5 (1884) pp. 131-200, aldaar p. 135. 
45 Voor de positie van de bedelorden in Castilie: A Rucquoi, 'Los ftanciseanos en el reino de Castüla', in: J. L de la 
Iglesia Duarte ed, VISemana de Estudios Medievales. Najera, 31 de Julio al 4 de agosto de 1995 (Logrofio 19%) 
pp. 65-86; Linehan, History and the historians, pp. 523-524. 
46 Juan Gil de Zamora, Officium abnifluae matris almae regis Iesu, F. Fha ed, BRAH 6 (1885) pp. 379^09, aldaar 
p. 379; De preconiis Hispanie, p. 3. 
47 De Castro, inleiding op Depreconiis Hispanie, pp. lxxxiii en xci. 
48 Vgl. De Castro, inleiding op Depreconiis Hispanie, pp. lxxxix-xc. 
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helaas grotendeels verloren is gegaan. Het bestreek uiteenlopende gebieden als de geschiedenis, de 
natuurkunde, de muziekwetenschap, de grammatica en de ars dictandi, terwijl hij ook 
devotionele gedichten schreef. Zijn meeste werken schreef hij voor zijn leerlingen van de 
conventschool om hun de kennis bij te brengen die zij in de prediking nodig hadden. Het zijn geen 
originele teksten, maar compilaties van in die tijd gangbare schoolboeken. Zijn meest ambitieuze 
project was een enorme encyclopedie, die hij Archtvum of Armarium scripturarum of ook wel 
Mare magnum noemde en waaruit hij bij het schrijven van zijn andere werken veelvuldig putte. 
Zoals gezegd schreef hij daarnaast enige werken voor leden van de koninklijke familie: het 
Officium almifluae matris almae regis Iesu, dat hij in opdracht van Alfonso X schreef en De 
preconiis Hisparrie, dat hij opdroeg aan de infante Sancho. Dit laatste werk werd door hem in 
1278 begonnen, het jaar waarin de Cortes van Segovia Sancho's positie als troonopvolger 
bevestigde (twee jaar eerder had men hem al als zodanig aanvaard). Het is mogelijk dat Juan Gil 
zich vanwege deze gebeurtenis geroepen voelde Sancho voor te bereiden op zijn toekomstige taak 
Maar waarschijnlijk is het geen toeval dat de kroonprins in dat zelfde jaar als scheidsrechter 
optrad in een lang lopend conflict tussen bisschop en concejo van Zamora, een gelegenheid 
waarbij de minderbroeder optrad als zijn adviseur. Juan Gil maakte het werk niet in één keer af 
want in 1282 schreef hij nog aan het negende boek of zoals hij het zelf noemt, 'traktaat'. In dat 
jaar was de strijd tussen bisschop en concejo weer opgelaaid, wat hem ertoe kan hebben gebracht 
de draad van het schrijven, die hij blijkbaar enige tijd had laten liggen, weer op te pakken. 

De titel die de auteur aan zijn werk gaf, suggereert dat bij het in de eerste plaats als lofrede 
op zijn vaderland heeft bedoeld.54 Grote gedeelten van De precomis Hispanie, die alle kenmerken 
vertonen van de 'nationale' kronieken die vanaf de twaalfde eeuw overal in Europa verschenen, 
beantwoorden inderdaad aan deze intentie, maar in de proloog laat Juan Gil weten het met een 
andere bedoeling te hebben geschreven. Door het geven van voorbeelden uit de Spaanse 
geschiedenis hoopt hij de kroonprins aan te zetten tot goed gedrag. Het boek, zo waarschuwt hij, 
is geschreven omwille van de 'mores' en niet vanwege de 'historiaë. De geschiedenis dient dus 
tot (zedelijke) lering. Nu was Juan Gil niet de enige kroniekschrijver met deze ambitie, maar in De 
precomis Hispanie zipi de moraliserende passages, inclusief de voor vorstenspiegels typische 
lijsten van deugden, wel zeer uitgebreid. Hoewel de in de proloog aangekondigde heldendaden van 
vorsten - volgens de auteur inspirerender dan de woorden van filosofen - niet ontbreken, vraagt 
men vraagt zich af of Sancho, zo hij al de moeite heeft genomen het werk te lezen, naarmate hij 
erin vorderde zich niet meer en meer bekocht is gaan voelen. 

Gezien intentie en inhoud vormt De preconiis Hispanie daarom een combinatie van 
kroniek en vorstenspiegel. Traktaat I verhaalt de vroegste, mythologische geschiedenis van Spanje 
en legt uit hoe het gebied aan zijn naam is gekomen. De traktaten II tot en met VU bespreken de 
zaken die bijdragen aan de luister van het land: de vmchtbaarheid en overvloed (traktaat H), de 

49 Voor Juan Gils oeuvre en werkwijze zie: F. J. Talavera Esteso, 'La Historianatumlis de Juan Gil de Zamora y la 
tradition enciclopedistica latina del s. Xffl. Edition de sus prólogos', Analecta Malacitana 6 (1983) pp. 151-176, 
aldaar pp. 151-162; MDiazy Diaz, 'Tres compiladores latinos en el airtóente de Sandio 1^, in: ̂ CZZ£S7F, pp. 35-
52, aldaar pp. 46-49; inleiding van J. L. Martin en J. Costas op hun vertaling -mi De preconiis Hispanie (Zamora 
1997) pp. 14-17. 
50 Fita beweerde dat Juan Gil ook De precomis cMtatis T̂ wwawtfiw voor Sam±o sctaeet zie zijn edtóe van dat werk 
inBR4H5(1884)pp. 131-200, aldaar p. 135, n. l . M blijkt echter nergens in de tekst 
51 In 1278 schreef Juan Gil aan traktaat I van De preconiis Hispanie, zoals blijkt uit de opmerking 'usque in 
hodiemum diem sub era MCCCXVI sub armo Domini MCCLXXVuT (p. 18, aldaar). Voor de Cortes van Segovia: 
O'Callaghan, The learned king, p. 246. 
52 Zie hieronder p. 137. 
53 De preconiis Hispanie, p. 292: 'Ab incamatione vero Domini recurrente anno [MJCCLXXX1L..' 
54 De preconiis Hispanie, p. 4: 'brevem libellum de preconiis Hispanie vobis scribere cogitavi.' 
55 De precomis Hispanie, p. 3: 'exempla illustrium principum animos nobilium excitant et animant ad virtutum 
cumulum et profectum'; ibidem, p. 5: 'Hec autem scribuntur propter mores, et non propter historias...' 
56 De preconiis Hispanie, pp. 3-4. 
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vrijgevigheid van de vorsten (IE), de militaire macht van het land en de krijgslust van de ridders 
(TV), de rechtschapenheid van de geestelijken (VI) en de scherpzinnigheid van filosofen en 
geleerden (VU). De historische voorbeelden die Juan Gil, voor zover het menselijke kwaliteiten 
betreft, van deze eigenschappen geeft en waarvoor hij in het geval van de Spaanse krijgslust een 
heel traktaat (V) nodig heeft, gaan telkens vergezeld van een uitleg over betekenis en functie van 
deze en verwante deugden. Traktaat VUL dat gaat over de naamsveranderingen die Spaanse 
steden in de loop van de tijd hebben ondergaan, bestaat voor meer dan de helft uit een 
geschiedenis van Zamora, door Juan Gil geïdentificeerd met Numantia, een stad uit de Spaanse 
Oudheid, vermaard om zijn heroïsche verzet tegen de Romeinen. Traktaat IX, dat voorbeelden 
geeft van 'de tirannieke halsstarrigheid' van vorsten en edelen, vormt een voorbeeld van de in veel 
vorstenspiegels voorkomende hoofdstukken 'over de val van boze heersers'. Traktaat X begint als 
een theoretische uiteenzetting over de wederzijdse rechten en plichten van heren en vazallen, maar 
mondt uit in een scherpe aanklacht tegen het door wereldlijke en geestelijke machthebbers 
gepleegde onrecht, een ander element dat niet ongebruikelijk is in vorstenspiegels. De auteur 
besluit dit traktaat met een smeekbede tot de infante, waarin hij hem verzoekt een eind te maken 
aan alle ellende en ervoor te zorgen dat zijn eigen bewind er een van vrede en rechtvaardigheid zal 
zijn. De traktaten XI en XU, tot slot, behandelen de regels en tactieken van de krijgskunde, een 
onderwerp dat in weinig vorstenspiegels ontbreekt. Er zijn twijfels geuit ten aanzien van de 
authenticiteit van deze gedeelten, maar waarschijnlijk maakten zij gewoon deel uit van het werk 
zoals dat door Juan Gil werd nagelaten. 

Deze ging bij het schrijven van De preconiis Hispanie volgens zijn gebruikelijke methode 
te werk en bediende zich van het materiaal dat hij in zijn Archhmm scripturarum had verzameld. 
Zoals dat ook voor zijn meeste collega's opgaat, is de enorme belezenheid waarvan hij in de ogen 
van de onvoorbereide lezer blijk geeft slechts schijn. Het aantal bronnen dat bij direct onder ogen 
heeft gehad is beperkt. Uit deze bronnen, waaruit hij hele hoofdstukken heeft gekopieerd, zijn de 
talloze verwijzingen naar klassieke en middeleeuwse auteurs, Bijbel en kerkvaders afkomstig. In 
de eerste plaats heeft hij gebruik gemaakt van een aantal kronieken, met name Rodrigo Jimenez de 
Rada's De rebus Hisparrie5\m de traktaten I,H,V,VIIIenIX)en,inwat mindere mate, Lucas 
van Tuy's Crorticon mundi (L IL IV t/m IX). Aan de laatste zijn bijvoorbeeld de passages uit de 
Historia scholastica van Petrus Comestor in traktaat IX ontleend Ook het idee dat de heerser 
zich moet laten inspireren door de kwaliteiten van de leidende Spaanse standen (de vorsten of 
principes, de ridders, geestelijken en geleerden) heeft Juan Gil in de kroniek van Lucas 
gevonden.59 Verder zijn in het negende traktaat gedeelten uit de Chronicon summorum 
pontificum et imperatorum van Martinus van Troppau opgenomen. Bij het schrijven van zijn 
geschiedenis van Zamora, die deel uitmaakt van het achtste traktaat, heeft de auteur naast de 
kronieken van Rodrigo de Rada en Lucas van Tuy episch materiaal, het verloren Cantor de 
Sancho Ey cerco de Zamora, gebruikt. 

57 G. Cirot, De operibus historicis Iohannis Aegtdii Zamorensis (Bordeaux 1913) p. 20, twijfelde aan de 
authenticiteit van deze traktaten vanwege de onbewerkte vorm waarin de auteur het materiaal uit zijn bronnen heeft 
opgenomen. Gezien het aHnpilatorisehe karakter van het gehele werk lijken deze twijfels overbodig. Zie hierover 
ook: De Castro, inleiding op De preconiis Hispanie, pp. cxri-cxciii. Een niet eerder gesignaleerde aanwijzing dat 
beide traktaten later kunnen zijn toegevoegd vormt het slot van traktaat X, dat veel weg heeft van een afsluiting. 
Vooral het laatste woord 'amen' (p. 346) wekt die indruk. Uit de verwijzing naar zijn andere werken ('libris meis', 
'libro nostra') aan het slot van traktaat XII (pp. 375-376) blijkt dat beide traktaten wel door Juan Gil zelf zijn 
toegevoegd. 
58 Rodrigo Jimenez de Rada, Historia de rebus Hispanie sive Gothica, J. Fernandez Valverde ed., CCCM 72 
(Turnhout 1987). 
59 Lucas van Tuy, Chronicon mundi, Andreas Schottus ed, Hispaniae illustratae IV (Frankfurt 1608) pp. 1-116, 
aldaar proloog, p. 3. 
60 Martinus van Troppau, Chronicon pontificum et imperatorum, L. Weiland ed, MGH. Scriptores XXIL pp. 
377-475. 
61 C. F. Fraker, 'Sancho It epic and chronicle', Romania 95 (1974) pp. 467-507, aldaar pp. 470477; C. Reig, El 
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Daarnaast plunderde hij enkele didactisch-moralistische werken. Hele stukken uit de 
traktaten IK, IV en Vu gaan, zonder dat Juan Gil dat overigens vermeldt, terug op het 
Breviloquium de antiquorum principum et pmlosophorum van Johannes van Wales. Deze 
minderbroeder speelde een belangrijke rol in de receptie van Johannes van Salisbury's 
Policraticus en wanneer Juan Gil naar dat werk verwijst, gebeurt dat via het Breviloquium. 
Verder toonde Bhlher aan dat de auteur in de traktaten VI en VJJ gebruik heeft gemaakt van een 
verloren Spaanse vorstenspiegel, die misschien zoiets als De strenuitate regis c£De la nobleza de 
los reyes heette. Uit dat werk zijn onder meer de citaten uit Poridat de poridades afkomstig. 
Omdat er ook in het derde traktaat verschillende citaten uit Poridat voorkomen, lijkt het erop dat 
De strenuitate regis ook in dat traktaat is gebruikt. Het gebruik van de term 'strenuitates 
regales' ter aanduiding van de koninklijke deugden wijst eveneens in die richting. Voor traktaat 
XI, 'De regulis generalibus bellorum', waarin zaken als de selectie en training van manschappen 
en de maatregelen te nemen ter voorbereiding van een oorlog aan bod komen, heeft Juan Gil het 
eerste en derde boek van de Epitoma de re militari van de laat-Romeinse auteur Vegetius 
samengevat, in de Middeleeuwen de populairste bron op dit gebied. Voor de anekdotes over 
veldheren uit de Oudheid aan de hand waarvan hij in traktaat XE, getiteld 'De cautelis habendis 
in rebus bellicis', tactieken van de oorlogvoering, krijgslisten en de handhaving van de militaire 
discipline bespreekt, verwijst hij eveneens naar Vegetius, maar zijn werkelijke bron is de 
Strategemata van Frontinus,67 die leefde in de eerste eeuw na Christus. De Strategemata is in 
middeleeuwse handschriften dikwijls gekoppeld aan Vegetius' De re militari. Blijkbaar heeft 
Juan Gil, of meer waarschijnlijk een eerdere kopiist, het werk van Frontinus aangezien voor een 

cantor deSanchoEycerco de Zamora. Revista de Filologia Espanola. Anejo 37 (Madrid 1947) pp. 69-71. 
62 Johannes van Wales, Breviloquium de virtutibus antiquorum principum et philosqphorum, in; Summa de 
regimine vite humane seu margarita doctorum (Lyon 1511) f. ccv-ccxviir. 
63 Voor Juan Gils gebruik van het Breviloquium: KA. Blüher, Seneca in Spanten. Untersuchungen zur Geschichte 
der Seneca-Rezeption in Spanien vom 13. bis 17. Jahrhundert (München 1969) p. 66, m.n. noot 4. Voor de receptie 
van de Policniticus en de rol van Johannes van Wales daarin: M Kemer, 'Johannes von Salisbury im spateren 
Mittelalter', i a J. Miethke ed, Das publikum potitischer Theorie im 14. Jahrhundert (Manchen 1992) pp. 25^7, 
m.n. 33-35. Voor leven en oeuvre van Johannes van Wales: J. Swanson, John cf Wales. A study of the works and 
ideas of a thirteenth-century friar (Cambridge enz. 1989). 
64 K. A Blüher, 'Zur tradition der politischen Ethik im 'Libro del Caballero Zifer', Zeitschrift für Romanische 
Philologie 87 (1971) pp. 249-257. Blüher dacht dat de auteur van De strenuitate regis gebruik maakte van Secretum 
secretorum, maar dit was Poridat, zie: F. J. Hernandez, 'Sobre el Cifar y una version latina de la Poridat', in: 
Homenaje umversitario a Damaso Alanso (Madrid 1970) pp. 101-117. Hernandez meende dat Juan Gils citaten uit 
Poridat ontleend waren aan een verloren, Latijnse vertaling van de zogenaamde 'westelijke' versie van Sirr al-asrar, 
die tegelijkertijd met de Castiliaanse vertaling (dw.z. Poridat) tot stand zou zijn gebracht en die De ordinatione 
ingenii regni (de titel waarmee het werk in De precomis Hispanie wordt aangeduid) zou zijn genoemd. Als deze 
Latijnse vertaling inderdaad heeft bestaan, heeft Juan Gil daar via De strenuitate regis uit geciteerd. Daar de 
Castiliaanse vertaling van de 'westelijke versie' van Sirr al-asrar (en de eventuele Latijnse vertaling) tijdens de 
regering van Fernando HI of misschien in het begin van die van Alfonso X tot stand kwam (Haro Cortes, 
Compendios, p. 59), moet De strenuitate regis in Juan Gils tijd nog een vrij recent werk zrjn geweest 
65 De preconiis Hispanie, p. 41. Ook inhoudelijk bestaat er verband tussen dit traktaat, dat gaat over de vorstelijke 
liberalitas, en de traktaten VI en VIL In de beide laatste behandelt Juan Gil de strenuitates regiae respectu Dei, 
respectu sui en respectu populi. Wanneer hij in traktaat Vu bij de bespreking van de strenuitates respectu populi, die 
in de eerste plaats bestaan uit iustitia en misericordia, opmerkt dat de koning ook 'libemlis et largus' moet zijn, gaat 
hij daar verder niet op in, maar volstaat met de vaststelling dat daarover al in het 'tractatu de liberitate [sic] 
Hispanie' is gesproken (p. 199). Misschien vormde in De strenuite regis de door Juan Gil in traktaat IE 
ondergebrachte liberalitas een onderdeel van de strenuitates respectu populi. 
66 Vegetius, Epitoma rei militaris, A. önnerfors ed. (Stuttgart en Leipzig 1995). Voor het gebruik van 
Vegetius' Epitoma in de Middeleeuwen. P. Richardot, Végèce et la culture militaire au Moyen Age (v'-xv siècles) 
(Parijs 1998). 
67 Frontinus, Strategematon libri quattuor, G. Gundermann ed. (Leipzig 1888). 
68 Richardot, Végèce, p. 31, merkt op dat beide werken vanaf het einde van de veertiende eeuw soms werden 
samengevoegd tot een soort summa van de krijgskunde. Getuige de door Petrus Diaconus samengestelde 
anthologie (zie ibidem, p. 86) gaat deze gewoonte echter op zijn minst terug tot de twaalfde eeuw. 
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gedeelte van het in de Middeleeuwen veel beroemdere werk van Vegetius. 
De precomis Hispanie is in ruim tien manuscripten overgeleverd en werd in de vijftiende 

eeuw in het Castiliaans vertaald.70 De nawerking van het werk was echter beperkt. Dat Juan Gil, 
zoals De Castro beweert, veel aanzien zou hebben gehad bij latere Spaanse geschiedschrijvers is 
op zijn minst overdreven te noemen.71 Ook auteurs van vorstenspiegels lijken zijn werk niet vaak 
te hebben gebruikt. In het Libro del caballero Zifar, een ridderroman uit het begin van de 
veertiende eeuw, waarin enige vorstenspiegelachtige gedeelten zijn opgenomen, komen passages 
voor die overeenkomen met passages uit De precomis Hispanie, maar volgens Blüher is dat te 
danken aan een gemeenschappelijke bron, de al eerder genoemde De strenuitate regis. De 
precomis Hispanie heeft evenmin aanwijsbare invloed gehad op het werk dat zo nauw is 
verbonden met de naam van de heerser voor wie Juan Gil zijn raadgevingen had opgetekend: 

73 

Castigos van Sancho IV, het volgende werk uit onze reeks. 

Casügos van Sancho IV 
Hijzelf zou beweren dat het Gods wil was geweest dat hij de troon zou bestijgen, maar de weg 
die de infante Sancho moest afleggen om koning te worden was geen gemakkelijke. Als tweede 
zoon van AHbnso X leken zijn kansen beperkt: zijn oudere broer Fernando de la Cerda had al 
twee zonen en in de Siete partidas was het principe van representatie vastgelegd. Maar toen 
Fernando de la Cerda in 1275, terwijl Alfbnso in verband met zijn aanspraken op het keizerschap 
in het zuiden van Frankrijk de paus opzocht, plotseling overleed, maakte Sancho van zijn vaders 
afwezigheid gebruikt om zichzelf op te werpen als troonopvolger. De koning legde zich bij zijn 
terugkeer bij deze situatie neer en de Cortes erkende Sancho als troonopvolger, maar diens positie 
bleef onzeker. Er waren genoeg invloedrijke personen die de aanspraken van de nog zeer jonge 
infantes de la Cerda ondersteunden, onder anderen hun oom Filips UI van Frankrijk. In november 
1281 gaf Alfbnso toe aan de druk en kondigde hij tijdens de Cortes van Sevilla aan delen van zijn 
rijk te willen nalaten aan de infantes, zij het als aan Sancho onderhorige gebieden. Hierop volgde 
een verwijdering tussen koning en troonopvolger. Om zijn positie te verstevigen beloofde de 
laatste aan iedereen die bereid was hem te steunen diens privileges te zullen verdedigen, zo nodig 
ook tegen de koning, over wiens bewind zoveel mensen ontevreden waren. De situatie ontaardde 
in een regelrechte burgeroorlog, toen Sancho in de lente van het volgende jaar te Valladolid de 
Cortes bijeenriep en Alfbnso het bestuur over het land ontnam. De aanhang van Sancho 
concentreerde zich in het noorden, waar hij van zijn vader eerder al verstrekkende bestuurlijke 
bevoegdheden had gekregen. Alfonso's feitelijke macht beperkte zich sinds de opstand tot enkele 
gebieden in het zuiden. Hoewel verzoeningspogingen niet ontbraken, was het conflict tussen 

69 Elders in De precomis Hispanie verwijst Juan Gil nog tweemaal naar Vegetius terwijl het in werkelijkheid om 
Frontinus gaat In beide gevallen gaat de fout terug op het Breviloquium van Johannes van Wales. De verwijzing naar 
Vegetius ia De precomis Hispanie, p. 48 (in werkelijkheid Stmtegemata IV, c. 5) is ontleend aan Breviloquium L 
c. 6, fo. erin"; de verwijzing op p. 206 (feitelijk Stmtegemata TV, c. 2) aan Breviloquium H, c. 5, fo. ccviiv. Uit 
hetzelfde werk heeft Juan Gil ook een aantal verwijzingen naar Vegetius overgenomen die in werkelijkheid Valerius 
Maximus betreffen Een enkel voorbeeld; de verwijzing naar Vegetius op pp. 30-31 (eigenlijk Valerius Maximus, 
Facta et dicta memorabilia IV, 4,6) is ontleend aan Breviloquium L c. 4, f. cciir. Het is echter duidelijk dat Juan Gil 
zich in traktaat XII niet op Johannes van Wales baseert, maar op een handschrift waarin De re militari en de 
Stmtegemata samen voorkwamen, misschien beide onder de naam van Vegetius. 
70 De Castro, inleiding op De precomis Hispanie, pp. cxxvü-clii. 
71 De Castro, inleiding op Depreconiis Hispanie, p. xvii. Vgl. echter p. exevii, waar hij enige voorbeelden 
geeft die eerder het tegendeel bewijzen. 
72 Zie noot 64. 
73 J. M. Nieto Soria, Sancho W, 1284-1295, Corona de Espana I, Reyes de Castilla y León ÏÏI (Palencia 1994) pp. 
161-162, meent in Castigos de invloed van De preconiis Hispanie aan te treffen, maar de voorbeelden die hij geeft, 
betreffen algemene ideeën die in vrijwel iedere vorstenspiegel voorkomen. 
74 Zie hoofdstuk 5, p. 130. 
75 Partidas H, 15,2 (ed. RAH H, p. 133). 
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beiden nog niet opgelost toen Alfbnso op 4 april 1284 overleed en Sanoho de macht in het hele 
rijk naar zich toetrok. 

Als troonopvolger had Sancho zichzelf gepresenteerd als voorvechter van oude rechten en 
gewoonten, maar als koning (1284-1295) zou hij een beleid voeren dat weinig verschilde van dat 
van zijn vader.77 Tijdens de opstand had hij niet alleen de privileges van zijn aanhangers 
bevestigd, hij had hen tevens beloond met inkomsten en goederen van de kroon. Al snel nadat hij 
de troon had bestegen, zag hij echter in dat een koning zonder financiële middelen niet kon regeren 
en poogde hij de vervreemde kroonrechten te herwinnen. Hierin was hij niet altijd even succesvol. 
De edelen, die het meeste hadden geprofiteerd van zijn vrijgevigheid, gaven zich niet zonder slag 
of stoot gewonnen. Net als zijn vader moest hij daarom met hen de confrontatie aangaan, hoewel 
de strijd nooit zo'n dramatisch karakter kreeg. Omdat de Reconquista tot stilstand was gekomen 
en hij zijn vazallen dus niet meer tevreden kon houden met veroverde grond, nam Sancho 
noodgedwongen keer op keer zijn toevlucht tot de praktijk die hij tijdens de opstand had gevolgd. 
Toch probeerde Sancho evengoed als zijn vader de positie van de monarchie te versterken. De 
koninklijke interventies in bisschoppelijke verkiezingen en de toe-eigening van kerkelijke 
inkomsten gingen gewoon door. De politieke slagvaardigheid van de steden werd gekortwiekt 
door de hermandades (de stedelijke verbonden, die ten tijde van de opstand een belangrijke steun 
hadden gevormd voor Sancho) kort na het bestijgen van de troon te ontbinden. Ook strekten de 
tentakels van de koninklijke bureaucratie zich steeds verder uit, terwijl er opnieuw werd geklaagd 
over te hoge belastingen. 

Sancho's beleid vertoonde dus veel overeenkomst met dat van zijn vader, maar als iedere 
koning had hij zo zijn eigen problemen. In ziju geval waren dat een vaderlijke vloek en een 
onwettig huwelijk. Sancho's geweten leed, als we ziju neef Juan Manuel mogen geloven, nog op 
zijn sterfbed onder de vervloeking die Alfonso vanwege zijn rebellie over hem had uitgesproken. 
Deze vervloeking had bovendien nare politieke consequenties. Zijn vader had hem tegelijkertijd 
onterfd en Alfonso, de oudste zoon van Fernando de la Cerda, als troonopvolger aangewezen. 
De Franse koning en sommigen van Sancho's onderdanen ondersteunden Alfbnso de la Cerda's 
aanspraken. Sancho stelde daarom alles in het werk zijn koningschap een aanzien van legitimiteit 
te geven. In afwijking van de Castiliaanse gewoonte het hij zich kronen. Alfbnso X had in zijn 
laatste testament, dat enkele maanden voor zijn dood werd opgesteld, in nogal vage termen 
bepaald dat zijn kroon bestemd was voor degene die hem 'krachtens het recht zou opvolgen'. 
Ofschoon hij daarmee natuurlijk Alfonso de la Cerda had bedoeld, scheen een kroning met deze 
kroon Sancho dé manier om aan te tonen dat hij de wettige opvolger was. Pas op 7 november 
1286 echter zou paus Honorius IV het interdict opheffen dat zijn voorganger Martinus IV het 
koninkrijk wegens de opstand had opgelegd. Bovendien bleef de persoonhjke excommunicatie van 
koning en koningin, uitgesproken vanwege hun onwettige huwelijk, gehandhaafd. Sancho en 
Maria de Molina waren niet alleen binnen de verboden graden van verwantschap getrouwd, de 
eerste had zich volgens het kerkelijk recht ook nog eens schuldig gemaakt aan bigamie, want hij 
was als elfjarige al eens eerder in het huwelijk getreden. De koning zou er nooit in slagen 
pauselijke dispensatie te verkrijgen, hoewel een vervalste bul een tijdlang haar werk schijnt te 

76 O'Callaghan, The learned king, pp. 234-269; Nieto Soria, Sancho IV, pp. 24-51. 
77 Voor de regering van Sancho IV: S. de Mbxó, 'Sancho IV y Fernando IV', in; HE XIH, 1 (19902) pp. 207-277, 
aldaar pp. 209-240; Nieto Soria, Sancho W. 
78 Juan Manuel, Libra de las armas, ür Obras completas \ J. M. Blecua ed (Madrid 1982) p. 117-140, aldaar p. 
138. 
19 O'Callaghan, The learned king, p. 265; Nieto Soria, Sancho IV, pp. 4647. 
80 Linehan, History and the historians, pp. 446447; S. Moreta Velayos, 'Notas sobre el franciscanismo y el 
daminicanismo de Sancho IV y Maria de Molina', in: De la Iglesia Duarte ed, VI Semana de Estudios Medievales, 
pp. 171-184, aldaar pp. 180-181. 
81 Nieto Soria, Sancho W, p. 71. 
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hebben gedaan.82 Beide kwesties, enterving en onwettig huwelijk, maakten, in geval Sancho, die 
met een zwakke gezondheid kampte, voortijdig zou komen te overlijden, een opvolging door zijn 
op 6 december 1285 geboren zoon Fernando onzeker. Sancho was er daarom veel aan gelegen 
diens status als troonopvolger te benadrukken. Al op zeer jonge leeftijd liet hij hem als zodanig 
door de Cortes erkennen en ook het hij voor hem een vorstenspiegel, Castigos, schrijven. 

Castigos (berispingen of, verzwakt, vermaningen, lessen) is een van de werken die zijn 
voortgekomen uit de literaire kring rond de koning.83 De regering van Sancho, die bekend staat als 
el Bravo, is lange tijd gezien als een periode van cultureel verval, maar nu zij hun vooroordelen 
opzij hebben gezet, zijn historici en letterkundigen eensgezind tot het oordeel gekomen dat het 
culturele en wetenschappelijke leven weliswaar minder bloeide dan onder Sancho's geleerde 
vader, maar zeker niet in een diepe crisis verkeerde. Werken die zijn te danken aan Sancho's 
mecenaat zijn, behalve Castigos, het Lucidario (een soort theologische en wetenschappelijke 
encyclopedie), de Gran conquista de Ultramar (een vertaling van de kruisvaarderskroniek van 
Willem van Tyrus), de Tesoro (een vertaling van Brunetto Latini's Li livres dou Trésor) en, 
misschien, het Libro de los den capitulos (een uitgebreidere versie van Flores de Filosofid). Ook 
werd het werk aan de Estoria de Esparma, begonnen onder Alfonso X, voortgezet. 

Van deze werken is Castigos, geschreven in 1292-1293,83 het nauwst verbonden met de 
naam van de koning, want het pretendeert dat deze zelf aan het woord is. Evenals in het geval van 
Alfonso X is het niet mogelijk het precieze aandeel van Sancho vast te stellen. De in de proloog 
gebruikte formulering 'met hulp van wijze geleerden heb ik dit boek laten maken' biedt weinig 
houvast.86 Dat hij zich in ieder geval met de redactie heeft bemoeid blijkt uit enkele passages 
waarin hij persoonlijk ingrijpt, bijvoorbeeld wanneer hij ons laat weten dat hij het wonder dat 
Juan Corbalan was overkomen heeft opgeschreven zoals deze het hem zelf had verteld. Wie de 
'wijze geleerden' zijn die hun medewerking verleenden, valt niet te zeggen. Uiteraard moeten we 
denken aan de geletterden die zich aan het hof ophielden, maar deze zijn net als in de tijd van 
Alfonso X grotendeels anoniem gebleven. Vanwege het catechiserende karakter van het werk en 
de voorkeur voor exempelen ligt een bijdrage uit de hoek van de bedelorden, die door Sancho en 
zijn echtgenote zeer werden bevoorrecht, voor de hand. 

82 Voor Sancho's onwettige huwelijk en zijn pogingen tot verwerving van pauselijke dispensatie zie: Moreta Velayos, 
'Notes', pp. 173-177. 
83 Castigos is de naam die in het werk aan de lessen wordt gegeven; Castigos e documentos para bien vivir 
ordenadospor el rey don Sancho IV, ARey ed (Bkxxnington 1952) c. 1, p. 35 en c. 50, p. 211. Het woord 
documentos werd pas in de zeventiende eeuw aan de titel toegevoegd, zie: J. M. Cacho Blecua, 'El titulo de los 
Castigos y documentos de Sancho IV, in: ACKESIV, pp. 153-168. 
84 Voor het culturele leven tt.v. Sancho IV: R P. Kinkade, 'Sancho IV: puente literario entre Alfonso el 
Sabio y Juan Manuel', Publications of the Modem Languages Association of America 87 (1972) pp. 1039-
1051; A. Alvar en J. M. Lucia Megias ed., ACKESIV; Nieto Sana, Sancho IV, pp. 231-239. 
85 Zowel de proloog als het colofon vermelden wanneer het werk werd geschreven. De proloog, p. 33, noemt het jaar 
dat Sancho Tarife veroverde, d w z 1292. Het colofon, p. 219, noemt de Spaanse era 1331, maw. 1293 volgens de 
christelijke jaartelling. De oplossingen die respectievelijk Rey (p. 16 van zijn inleiding op het werk) en D. Lomax, 
'La fecha de Castigos y documentos', AEM18 (1988) pp. 395-397, geven voor het verschil tussen beide data zijn 
voor mij allebei aanvaardbaar. Voor een alternatieve opvatting: B. R Weaver, 'The date of Castigos e documentos 
para bien vivir', in: T. S. Beardsley e.a ed, Studies in honor of Lloyd A Kasten (Madison 1975) pp. 289-300. De 
twijfels die tav. de datering werden geuit door P. Groussac, 'Le livre des Castigos e documentos attribué au roi d. 
Sanche IV, Revue Hispanique 15 (1906) pp. 212-339, en R Foukhé-Delbosc, 'Les Castigos e documentos de 
Sanche IV, ibidem, pp. 340-371, werden reeds weerlegd door A Garcia de la Fuente, Los Castigos e documentos 
del rey don Sancho IV. Estudio preliminar de una edición critica de esta obra (El Escorial 1934) en Berges, 
Fürstenspiegel, pp. 329-335. De zogenaamde 'anteprólogo' is een latere toevoeging, zie: Cacho Blecua, 'Titulo de 
los Castigos y documentos', p. 155. 
86 Castigos, proloog, p. 33: 'Conayuda de cientificos sabios ordene fazer este libro.' 
87 Castigos, c. 19, p. 123: 'E nos, el rey don Sancho, escrivimos aqui este miraglo segund que lohan Corvalan, a 
quien acaesciera, nos k) conto por su boca' Andere voorbeelden van Sancho's ingrijpen: c. 15, p. 100; c. 34, p. 164; 
c.46,p.202. 
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Castigos maakt deel uit van een reeks dertiende-eeuwse teksten waarin een vader zijn zoon 
op religieus en moreel gebied onderricht en waartoe ook de Enseignements van Lodewijk de 
Heilige behoort.'1 Inspiratiebron voor deze werken vormden de oudtestamentische Psalmen en 
Salomonische boeken, die, naar men aannam, David en Salomo voor hun opvolgers hadden 
geschreven. Zo lijkt het 'mijn zoon', 'miofijó', waarmee de vermaningen in Castigos worden 
ingeleid te zijn ontleend aan het 'fili mi'' van de Spreuken. Castigos is veel omvangrijker dan de 
meeste andere van dergelijke teksten, die doorgaans zeer beknopt zijn. Dit komt onder meer 
doordat de gebruikelijke spreuken, naar Spaanse gewoonte afkomstig uit de christelijke en de 
Arabische traditie, nu en dan worden geïllustreerd met exempelen, die meestal afkomstig zijn uit 
de Bijbel of de Legenda aurea van Jacobus van Voragine. Verder is behalve van de Gran 
conquista de Ultramar gebruik gemaakt van Alfonso X's kronieken en het materiaal dat met het 
oog op de compilatie daarvan was verzameld. 

Volgens de proloog is Castigos geschreven vanuit het besef dat alle mensen, maar in het 
bijzonder koningen en vorsten, verplicht zijn hun kinderen op te voeden en hun in het leven wijze 
lessen mee te geven91 Door Castigos in zijn naam te laten schrijven plaatst Sancho zich, zoals 
gezegd, in de traditie van de bijbelse koningen David en Salomo, waarmee hij zichzelf een moreel 
gezag aanmeet dat ongetwijfeld is bedoeld om zijn niet onomstreden koningschap te legitimeren. 
Dat Sancho voor de pas zeven jaar oude Fernando dit werk liet schrijven diende verder misschien, 
zoals gezegd, om diens status als troonopvolger te benadrukken. Het is in ieder geval zeker dat 
Castigos met politieke bijbedoelingen werd geschreven.92 Niet alleen wordt in de stijl van de 
Partidas een visie op het koningschap uitgedragen die staat voor een krachtige, soevereine 
monarchie, ook wordt Sancho's troon verdedigd tegen de aanspraken van andere pretendenten. 
Dat was uiteraard alleen zinvol, als het werk ook door anderen dan Sancho's zoon zou worden 
gelezen. In de proloog wordt verteld dat Castigos niet alleen voor Fernando is bestemd, maar ook 
voor 'al degenen die er iets goeds uit willen halen en leren.' Door hoeveel mensen het werd 
gelezen is echter een vraag waarop geen antwoord kan worden gegeven. De tekst is in vier 
handschriften en een aantal fragmenten overgeleverd.95 Eén van de handschriften bevat een versie 
waarin veertig hoofdstukken zijn toegevoegd aan de oorspronkelijke tekst, die vijftig hoofdstukken 
beslaat.96 De meeste van die toegevoegde hoofdstukken zijn ontleend aan Juan Garcia's Glosa 

88 Voor deze waken zie: E. Blanco, 'La ensefianza en la época de Sancho IV: escritos pedagógicos', in ACILESIV, 
pp. 313-322. De Enseignements zijn uitgegeven door D. O'Connell onder de titel The teachings (f Saint Louis. A 
critical text (Chapel HUI 1972). 
89 Voor de Legenda aurea als bron van de Castigos: M. J. Lacarra, 'Los exempla en los Castigos de Sancho IV: 
cïvergeru^enktradiciónmanuscrita', ür ACILESIV, pp. 201-212, aldaar pp. 203-204. 
90 Naar de bronnen van Castigos is nauwelijks gedegen onderzoek gedaan Rey vermeldt in zijn inleiding, p. 18, 
zekere autoriteiten (Boethhis, Petrus Lombardus en Gregorius DC) die volgens hem via Alfonso's werken worden 
aangehaald, maar geeft geen concrete voorbeelden Zijn bewering dat er uitgebreid gebruik is gemaakt van de 
Partidas (p. 19) wordt niet bewezen. Dat morele adviezen op elkaar lijken is onvermijdelijk in vorstenspiegels die 
gebruik maken van vergelijkbare bronnen. 
91 Castigos, p. 32. 
92 E. Palafox, Las éticas del exemplum. Los Castigos del rey don Sancho IV, El conde Lucanory el Libro de 
buen amor (Mexico 1998) pp. 33-59, gaat in op de politieke motieven voor het laten schrijven van Castigos, 
maar het is de vraag of we op grond van de door haar aangehaalde passages kunnen spreken van een 
koninklijk 'messianisme'. 
93 Zie hieronder pp. 130-131. Ook aan Castigos is vanuit de invalshoek van het politieke denken tot nu toe weinig 
aandacht geschonken Enige pagina' s aan het onderwerp wijden: Elias de Tejada, Historia de la literatura politica E, 
pp. 102-104; Nieto Soria, SanchoIV, pp. 161-163; Haro Cortes, Compendios, pp. 49-52. 
94 Castigos, proloog, p. 33: 'ordene fezer este libro para mi fijo, e dende para todos aquellos que del algund bien 
quisieren tornar e aprender...' 
95 Voor liandschriften en edities van Castigos zie: Rey, inleiding op Castigos, pp. 9-14; Haro Cortes, Compendios, 
pp. 74-75. 
96 Deze versie is uitgegeven door Pascual de Gayangos in: Escritores en prosa anteriores al siglo XV. BAE 51 
(Madrid 1860) pp. 79-228, en door C. Frazier en W. Palmer, Text and conconktnces of Castigos e documentos de 
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castellana al regimiento de principes, zodat deze versie na het midden van de veertiende eeuw tot 
stand moet zijn gekomen.97 Het is niet bekend wie voor de interpolatie verantwoordelijk is. 

Juan Manuels Libro de los estados 
Terwijl Castigos onder impuls van een koning, Sancho IV, het licht zag, is het Libro de los 
estados {Boek van de standen) het werk van een van de machtigste vijanden van Alfonso XI, de 
koning die enige decennia later regeerde (1312-1350).98 In de tijd dat Juan Manuel eraan schreef; 
leefde hij op voet van oorlog met zijn soeverein. Nadat deze in 1312 op éénjarige leeftijd de troon 
had bestegen, was er tussen zijn ooms, oudooms en neven een strijd om het regentschap 
uitgebroken, waardoor zich een herhaling voordeed van de situatie die in 1295 na de dood van 
Sancho IV was ontstaan, toen de voogdij over de negenjarige Fernando IV inzet was geweest van 
een burgeroorlog. Er rees een machtsvacuüm dat de edelen aangrepen on hun heerlijkheden ten 
koste van het realengo nog verder uit te breiden en in een sfeer van rechteloosheid en banditisme 
daalde het gezag van de kroon tot een minimum. Het was aan Alfonso's grootmoeder, Maria de 
Molina, weduwe van Sancho IV, te danken dat de rechten van de jonge koning niet geheel en al 
verloren gingen. Toen de laatste in 1325 op veertienjarige leeftijd zelfde teugels in handen nam, 
bevond het land zich in een deplorabele toestand. In de eerste jaren nog overschaduwd door zijn 
gunsteling Alvar Nünez de Osorio, na diens val meer en meer persoonlijk, begon bij orde op 
zaken te stellen. Uit de soms harde confrontatie tussen koning en adel kwam tegen het eind van de 
jaren dertig de eerste ten slotte als winnaar uit de bus. Ook in de strijd tegen de moslims boekte de 
koning successen. Op 28 oktober 1340 versloeg hij bij de rivier de Salado een grote invasiemacht 
uit Marokko en Granada, terwijl hij in 1344 na een beleg van twintig maanden Algeciras 
veroverde. 

Alfonso's houding tegenover de adel (waartegen hij in individuele gevallen soms 
meedogenloos optrad), de Kerk (die gedwongen werd stevig bij te dragen aan de militaire 
campagnes) en de steden (die door het optreden van speciale koninklijke rechters, corregidores, 
een groot deel van hun autonomie verloren) tekent de kracht van de monarchie op dat moment. 
Een andere manifestatie daarvan vormt de publicatie in 1348 van een verzameling wetten die 
bekend staat als de Ordenamiento van Alcala. Deze wetten werden boven de lokale jueros 
gesteld, terwijl tevens werd bepaald dat de Siete partidas geraadpleegd moest worden, indien er 
geen andere wetten op de zaak van toepassing waren.99 Hiermee werd het meest aansprekende 
onderdeel verwezenlijkt van het 'politieke programma' dat Alfonso X bijna een eeuw tevoren had 
gelanceerd. Nadat Alfonso XI op 27 maart 1350, terwijl hij Gibraltar belegerde, aan de pest was 
bezweken, ging het koninkrijk een nieuwe fase van politieke instabiliteit tegemoet. Hij bad hieraan 
zelfbijgedragen door zijn bastaardkinderen, waarvan de oudste, Enrique van Trastamara, in 1369 
een eind zou maken aan het bewind en het leven van Alfonso's wettige zoon Pedro el Cruel, te 
voorzien van omvangrijke erfdelen. De kroon was echter dusdanig versterkt dat het koningschap 
als instituut de lange periode van burgeroorlogen en dynastieke twisten die volgde zonder al te 
veel kleerscheuren kon doorstaan om ten slotte onder de Katholieke Koningen Ferdinand en Isabel 
sterker dan ooit uit de strijd te komen. 

Een van de personen waarmee Alfonso het meest te stellen had gehad was Juan Manuel. 
Geboren in 1282 als zoon van Manuel, de jongste zoon van Fernando E , was bij nauw verwant 
aan de heersende dynastie.100 De uitgestrektheid van zijn bezittingen, die zich concentreerden rond 

Sancho IVand Libro del cansejo e consejeros. BNM6559. [microfiches] (Madison 1994). 
91 Rey, inleiding op Castigos, pp. 11 en 18. 
98 Voor de regering van Alfonso XI: S. de Moxó, 'Época de Alfonso XI', in: HE XIII, 1 (19902) pp. 279^28; 
J. Sanchez-Aicilla Bemal, AlfonsoXI, 1312-1350, Corona de Espafia I, Reyes de Castilla y León V (Palencia 1995). 
99 Iglesia Ferreiros, Creadon del derecho. Manual U, pp. 35-37. 
100 Voor leven en oeuvre van Juan Manuel zie (behalve de inleiding van MacPherson en Tate bij hun editie van het 
Libro de los estados, pp. 28-36): A. Giménez Soler, Don Juan Manuel. Biogrqfia y estudio critico (Zaragoza 1932); 
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Murcia, waar hij de titel adelantado mayor (de hoogste vertegenwoordiger van de koning) droeg, 
maakten hem tot een van de machtigste mannen binnen het koninkrijk. Nadat hij onder 
Fernando IV al een belangrijke rol in de Castiliaanse politiek had gespeeld, steeg zijn macht in 
1319 naar een hoogtepunt, toen hij na de dood van Alfonso's voogden, de infantes don Juan en 
don Pedro, het regentschap voor zich opeiste. Hoewel hij, onder meer door tussenkomst van de 
paus, die zijn optreden als 'eigenmachtig of liever brutaal' en schadelijk voor het land 
veroordeelde,101 werd gedwongen de voogdij met enkele concurrenten te delen, was zijn invloed 
enorm, vooral na de dood van Maria de Molina in 1321. Ook nadat Alfonso in 1325 het juk van 
zijn voogden had afgeschud en zelf de heerschappij op zich had genomen, bleef de ambitieuze 
Juan Manuel een man waarmee rekening diende te worden gehouden. Hij slaagde erin zijn dochter 
Constanza aan de jonge koning uit huwelijken, maar in 1326 kwam er een eind aan dit 
monsterverbond, toen Alfonso haar ten gunste van Maria, dochter van Afbnso IV van Portugal, 
verstootte. De beledigde Juan Manuel, die wegens de moord op een andere voormalige voogd, 
Juan el Tuerto, voor zijn leven vreesde, begon een oorlog tegen de koning. De vijandelijkheden, 
die voornamelijk bestonden uit het plunderen van eikaars gebieden, zouden met onderbrekingen 
tot in 1338 worden voortgezet, toen Juan Manuel zich noodgedwongen aan de koning onderwierp. 
Hoewel hij een belangrijke bijdrage zou leveren aan Alfonso's overwinning in de Slag bij de 
Salado en hem ook bij andere gelegenheden zou bijstaan, bleef hun relatie tot zijn dood in 1348 
echter problematisch. 

Juan Manuel voerde niet alleen met het zwaard oorlog tegen de koning, maar ook met de 
pen. Met zijn literaire activiteiten trad hij in de voetsporen van Alfonso X en Sancho IV: een teken 
dat hij zich ook op dit gebied een bijna kcMinklijke status wenste aan te meten (overigens wordt er 
in zijn geval niet gediscussieerd over de aard van zijn bijdrage: men neemt aan dat hij de feitelijke 
auteur is). Het schrijven bood hem tevens de mogelijkheid zijn politieke daden te rechtvaardigen. 
Van zijn werken genoot El conde Lucanor (een verzameling exempelen) in de late Middeleeuwen 
een zekere populariteit, maar zijn meeste andere geschriften, waaronder het Libro de los estados, 
zijn slechts in één enkel manuscript overgeleverd: een kopie van het handschrift dat de auteur in 
het door hem gestichte dominicaner klooster te Penafiel, zijn laatste rustplaats, liet deponeren. 
Zijn politieke intenties komen het duidelijkst naar voren in het Libro de las armas, een soort 
familiegeschiedenis, waarin de van zijn vader Manuel afstammende tak van het koninklijk 
geslacht wordt verheerlijkt, terwijl de van Alfonso X afstammende lijn, de heersende tak, in een 
kwaad daglicht wordt gesteld.103 Maar ook in het Libro de los estados, geschreven tussen 1326 
en 1330, maakt bij van de gelegenheid gebruik om zijn eigen houding te legitimeren en het 
handelen van Alfonso XI aan de kaak te stellen. Hij maakt slechts enkele keren en nogal terloops 
gewag van zijn conflict met de koning. Het zou daarom te ver gaan het werk een politieke 
apologie te noemen. Maar het staat buiten kijf dat de 'smartelijke en droevige' tijden waarnaar hij 
verwijst, betrekking hebben op zijn moeilijkheden met de koning, hoewel we niet mogen vergeten 
dat hij in 1327 ook het verlies van zijn tweede echtgenote, Constanza van Aragón, had moeten 

105 

incasseren. 

H. T. Sturcken, Don Juan Manuel (New York 1974); B. Leroy, 'Un écrivain politique au début du XJV6 siècle, 
1'infani don Juan Manuel de Castille' Revue Historique 282 (1989) pp. 45-58; idem, 'Le prince écrivain politique, 
Finfant don Juan Manuel de Castille', hr Les princes et lepouvoir au Mayen Age. XXUf Congres de la SJiMJ£.S. 
Brest, mai 1992 (Parijs 1993) pp. 91-105. 
101 MacPherson en Tate, inleiding op Estados, p. 30, n. 26. 
102 Voor dit handschrift (ms 6376 van de Biblioteca National te Madrid) en de edities van het Libro de los estados 
zie MacPhersons en Tate's inleiding, pp. 49-50. 
103 M C. Rvaz,Literatumy politica: el Libro de los estados y el Libro de las armas de don Juan Manuel (Potomac, 
Maryland 1989) p. 58. 
104 Voor de datering van het Libro de los estados zie MacPhersons en Tate's inleiding, pp. 36-38. 
103 Estados I, c. 2, p. 72. Het aantal studies over Juan Manuels politieke en opvoedkundige ideeën is groot. Een 
selectie: Beiges, Fürstenspiegel, pp. 228-249; J. M Castro y Calvo, El arte de gobemar en las obras de don Juan 
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Aan het Libro de los estados gaat een brief vooraf waarin de auteur zijn zwager Joan van 
Aragón, aartsbisschop van Toledo, verzoekt het werk te corrigeren.106 Als reden voert hij aan dat 
hijzelf niet genoeg verstand heeft van de zaken waarover hij schrijft. Hij durft het daarom niet aan 
het werk verder te verspreiden, voordat de veel wijzere en geleerdere kerkvorst het heeft 
gelezen.107 Juan Manuel had daarnaast nog een andere, niet door hem vermelde reden de 
aartsbisschop deze eer te doen. Er was hem veel aan gelegen hun nog prille verzoening - eerder 
waren zij met elkaar gebrouilleerd geweest - te bestendigen. Behalve aartsbisschop van Toledo 
was Joan de broer van Alfonso IV, koning van Aragón, en Juan Manuel kon in deze moeilijke 
tijden machtige vrienden goed gebruiken.1 Dat hij hem het boek toestuurde, betekent dus niet dat 
bij het speciaal voor hem had geschreven. Zoals de titel aangeeft, beoogde de auteur een 
standenleer te schrijven. Ervan overtuigd dat men zijn ziel 'binnen geloof en stand' dient te 
redden,109 besteedt bij niet alleen ruime aandacht aan geloofszaken, maar geeft hij tevens een 
uitvoerige beschrijving van de standen waaruit de samenleving is opgebouwd. Hierbij ligt het 
zwaartepunt bij de keizer: van de drieënvijftig hoofdstukken die zijn gewijd aan de standen van de 
leken gaan er zevenendertig over het keizerschap. De centrale plaats van deze hoofdstukken (die 
volgens de auteur ook betrekking hebben op koningen en hun troonopvolgers) geeft het werk het 
karakter vaneen vorstenspiegel. Er valt daarom zeker iets te zeggen voor de hypothese dat Juan 
Manuel het aanvankelijk voor Alfonso XI had bedoeld,110 hoewel die niet bewezen kan worden. 

De titel die Juan Manuel er in eerste instantie aan gaf, Libro del infante, verwijst naar 
de vertelling waarbinnen hij zijn standenleer heeft ingepast. Die vertelt het verhaal van Joas, 
kroonprins van een niet nader aangeduid heidens kcoinkrijk. Joas wordt door zijn vader, koning 
Moraban, van de buitenwereld afgeschermd om te voorkomen dat hij weet krijgt van dood en 
verval. Wanneer hij op een dag toch een rouwstoet tegenkomt, ziet zijn opvoeder, de ridder Turin, 
zich gedwongen hem uit te leggen dat de mens bestaat uit een vergankelijk lichaam en een 
onsterflijke ziel. De verontruste infante kwelt zichzelf hierna met de vraag in welke stand hij het 
best zijn ziel kan reddden. Op aanraden van Turin schakelt de koning Julio in, een uit Castüië 
afkomstige preker, die naar hijzelf vertelt leermeester van Juan Manuel is geweest. In de dialoog 
die zich tussen de infante en Julio ontwikkelt, weet de tweede de eerste ervan te overtuigen dat 
redding van de ziel alleen mogelijk is met behub van het christelijk geloof Nadat de kroonprins, 
Turin, de koning en het hele volk zich hebben laten dopen, beschrijft Julio op verzoek van de 
infante (sinds zijn doop Juan geheten) de gevaren en verleidingen waaraan men in de velschillende 
standen is blootgesteld en hoe daarmee moet worden omgesprongen. De infante, die overigens 
vanaf het begin al heeft verklaard dat hij niet van plan is de stand waarin God hem heeft geplaatst 
op te geven, verliest alk twijfels en ziet in dat het juist in de stand van keizers en koningen, 

Manuel (Barcelona 1954); A. Benito y Duran, Filosofia del infante don Juan Manuel. Sus ideas, su cultura, su 
espiritufilosófico (Alicante 1972X J. R- Araluce Cuenca, Ellibro de los estados. Don Juan Manuely la sociedad de 
su tiempo (Madrid 1976), J. Gimeno Casalduero, 'El Ubro de los estados de don Juan Manuel: composición y 
significado', in: Don Juan Manuel. VU centenario. Academia Alfonso X el Sabio ed. (Murcia 1982) pp. 149-161; 
L. de Stéfano, 'Don Juan Manuel y el pensamiento medieval', in: ibidem, pp. 337-351; Maravall, 'La sociedad 
estamental castellana y la obra de don Juan Manuel', in: idem, Estudios L pp. 453^71; M Vicente Pedraz, 'El 
imaginario coiporal del Ubro de los estados. Representaciones somaticas de la sociedad y representaciones del 
cuerpo en la obra politica de don Juan Manuel, Studio Historica. Historia Medieval 12 (1994) pp. 133-187. 
106 Estate Lc. 1-2, pp. 71-74. 
107 Estate I, c. 2, p. 73. 
108 Ruiz, Utemtumy politica, pp. 45-46. 
109 Estate L c. 2, p. 73:'... entiendo que la salvation de las almas a de ser en ley et en estado...' 
110 Rvaz, Utemtumy politica, pp. 51-52. 
1'' De proloog van deel L p. 69, vermeldt beide titels (Ubro del infante en Ubro de los estados), maar m die van deel 
H is de eerste titel verdwenen. In El conde Lucanor, het eerstvolgende werk dat Juan Manuel schreef; maakt hij 
melding van het Ubro del infante, terwijl in de algemene proloog die voorafgaat aan het manuscript 6376 van de 
Biblioteca National te Madrid, dat vrijwel alle overgeleverde werken van Juan Manuel bevat, wordt gesproken over 
het Ubro de los estados. Zie: MacPhersons en Tate's inleiding op Estados, p. 9. 
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ondanks alle risico's die deze met zich brengt, mogelijk is het zielenheil te verwerven. 
Mogelijk vormde het Libro del infante of De los estados Juan Manuels reactie op een 

gebeurtenis die enige jaren eerder veel opschudding had veroorzaakt: in 1319 had zijn zwager, 
kroonprins Jaume van Aragón (de oudste broer van de aartsbisschop aan wie Juan Manuel het 
werk ter correctie opstuurde), onmiddellijk na het voltrekken van de huwelijksplechtigheid zijn 
bruid, een Castihaanse prinses, in de steek gelaten en - alle dreigementen en smeekbeden van zijn 
vader ten spijt - afstand gedaan van zijn rechten op de troon om toe te treden tot een religieuze 
orde.112 Een literair voorbeeld vond de auteur in de legende van Barlaam en Josafat, die 
uiteindelijk teruggaat op het leven van de Indiase prins Gautama ofte wel Boeddha. Van deze 
legende, waarmee de Latijnse christenheid via Arabische en Griekse versies bekend was, 
circuleerden er in Juan Manuels tijd diverse versies en de deskundigen hebben nog niet kunnen 
uitmaken op welke hij zich heeft gebaseerd. Het is echter waarschijnlijk dat het voornaamste 
verschil tussen de legende en Juan Manuels verhaal - anders dan Josafat geeft Joas de wereld niet 
op - is toe te schrijven aan Juan Manuel zelf. Hoofdmotief in het Libro de los estados vormt 
namelijk de gedachte dat het ondanks alle verleidingen voor vorsten en andere hoge heren 
mogelijk is mét behoud van eer en stand de ziel te redden. 

Daar het onderzoek naar de bronnen van het Libro zich heeft geconcentreerd op Barlaam 
en Josafat is er niet veel bekend over andere bronnen. Er wordt vaak beweerd dat Juan Manuels 
theologische en filosofische ideeën de invloed verraden van de orde die hij rijkelijk begunstigde en 
die naar zijn zeggen 'beter en heiliger' was dan alle andere: de door zijn landgenoot Dominicus 
gestichte orde van de predikheren. Volgens MacPherson en Tate herinneren de argumenten die 
Juan Manuel aanhaalt om het gelijk van het christendom tegenover andere religies te bewijzen aan 
Thomas van Aquino's Summa contra gentiles, hoewel er vermoedelijk geen sprake is van 
rechtstreekse ontleningen: het is waarschijnlijker dat Juan Manuel bekend was met de 
apologetische, evangeliserende geschriften die ontsproten aan het offensief dat de dominicanen in 
het zuiden van Frankrijk en Catalonië hadden ingezet tegen ketters, joden en moslims. Zonder 
dat dit de dominicaner invloed hoeft uit te sluiten, heeft Cherchi er daarentegen op gewezen dat de 
thema's die in de betreffende sectie worden behandeld lijken te zijn ontleend aan Godfried van 
Viterbo's Pantheon. 

Juan Manuels opmerkingen over paus en keizer bewijzen, hoezeer hij ook voorwendt zich 
niet voor de kwestie te interesseren, dat hij goed op de hoogte was van de in zijn tijd weer 
opgelaaide discussie over de relatie tussen beide machthebbers. Of bij directe kennis heeft 
gehad van de geschriften die schrijvers als Marsilius van Padua, William van Ockham en zijn 
eigen landgenoot Afvaro Pelayo ten tijde van het conflict tussen Johannes XXII en Lodewijk de 
Beier voortbrachten, is echter twijfelachtig. Een werk dat hij bijna zeker heeft geraadpleegd is de 

112 H. T. Sturcken, 'The unconsuminated marriage of Jaime of Aragon and Leonor of Castile (October 1319)', 
Journal of Medieval History 5 (1979) pp. 185-201. 
113 MacPherson en Tate, inleiding op Estados, pp 44-46; L. R. Funes, 'La leyenda de Barlaam y Josafat en El libro 
de los estados de don Juan Manuel', Letras 15-16 (1986) pp. 84-91. 
114 Dit motief wordt het duidelijkst verwoord in deel L c. 48, pp. 151-152, waar Julio de infante afraadt zijn stand op 
te geven met het argument dat men weliswaar in iedere stand ziel, leven en goede naam zowel kan redden als 
verhezen, maar dat ieder mens ernaar behoort te streven zo'n hoog mogelijke stand te bereiken, zij het niet ten eigen 
bate, maar om goed te kunnen doen. 
115 Estados, H, c 50, p. 374. Voor Juan Manuels begunstiging van deze orde: J l . Martin, 'Don Juan Manuel. 
Fundador del convento de San Juan y San Pablo de Penafiel', in: Don Juan Manuel. VB centenario, pp. 177-185. 
116 MacPherson en Tate, inleiding op Estados, pp. 25-26. Voor de dominicaner invloed op Juan Manuel zie ook 
Benito yDarém, Filosqfia, pp. 127-151. 
117 P. Cherchi, 'Juan Manuels Libro de los estados (2: 6-32) and Godfrey of Viterbo's Pantheon (books 13-14)', 
Romance Philology 38 (1984-1985) pp. 300-309. Daar Godfneds Pantheon als bron voor Alfonso X's General 
estoria werd gebruikt en Juan Manuel toegang schijnt te hebben gehad tot het materiaal dat met het oog op het 
schrijven van het laatste werk was verzameld, is het mogelijk tomj zich op dat rnateriaal heeft gebaseerd. 
118 Zie hieronder, pp. 57-59. 
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Siete partidas. Niet alleen vertoont zijn standenleer, waarin allerlei functionarissen van de 
koninklijke ambtenarij zijn opgenomen, overeenkomsten met die uit de Partidas, ook lijkt hij zich 
bij zijn uitleg van de vazalliteit en naturaleza op dit werk te baseren, of op zijn minst oo het 
materiaal dat Alfonso de Wijzes medewerkers voor de compositie ervan liadden venameld. Tot 
slot is Juan Manuel, meer dan de meeste andere schrijvers van vorstenspiegels, uitgegaan van zijn 
eigen ervaring. Vooral op het gebied van de oorlogvoering, waar anderen zich meestal op 
Vegetius verlaten, vertrouwt hij ook op zijn eigen kennis en waarneming, wat vooral duidelijk 
wordt wanneer hij over de strijd tegen de Moren komt te spreken. 

Alvaro Pdayo's Speculum regum 
Spanjaarden en Portugezen hebben er lang over getwist welk van bedde volken Alvaro Pelayo, 
wiens Speculum regum ons tweede werk uit de regeringsperiode van Alfonso XI vormt, tot de 
illustere landgenoten mag rekenen.121 Vermoedelijk echter was hij uit het Soaanse Galicië 
afkomstig, hoewel precieze gegevens over zijn geboorteplaats en -jaar ontbreken. Het hjkt erop 
dat hij een deel van zijn jeugd aan het Castiliaanse koninklijk hof doorbracht, daar hij in zijn 
Speculum vertelt dat hij als jongen had gezien hoe Sancho IV, die hem had onderhouden, een 
demon had uitgedreven.123 Na zijn studie canoniek recht aan de universiteit van Bologna te 
hebben voltooid, doceerde hij enige tijd in Perugia. Tijdens zijn verblijf in Italië raakte hij 
verwikkeld in het armoededebat dat tot zulke scherpe tegenstellingen leidde binnen de franciscaner 
orde, waartoe hij behoorde. Hij was voorstander van een strengere observantie, maar stond 
vijandig tegenover leden van de orde die een breuk met paus Johannes XXII bepleitten. In 1329 
duikt Alvaro op in Avignon, waar hij werkzaam is als pauselijk poenitenriarius. Hier schreef hij in 
opdracht van de paus De statu et planctu Ecclesiae als reactie op de aanvallen die vanuit het 
kamp van Lodewijk de Beier door auteurs als Marsiliiis van PaduamWüTiam van OcMiam tegen 
het pausdom werden gelanceerd. In dit werk verdedigde hij de theorte \OT cte pausehjke almacht 
op geestelijk en wereldlijk gebied, terwijl hij binnen de Kerk heersende misstanden scherp 
veroordeelde, m 1332 werd hij voor bewezen diensten beloond met het bisdom Koroni op de 
Peloponnesos, maar waarschijnlijk nam hij nooit bezit van deze zetel, h ieder geval werd hij een 
jaar later benoemd tot bisschop van Sflves in de Algarve. Daar kwam hij naar aanleiding van 
irnmuniteitskwesties in aanvaring met de Portugese koning Afbnso IV. Omdat de grond hem er te 
heet onder de voeten werd - er zou tijdens de mis zelfs een moordaanslag op hem zijn gepleegd -
bracht hij vanaf 1338 de meeste tijd buiten Süves door en verbleef bij dikwijls in Sevffla, waar de 
aartsbisschop zetelde onder wie zijn bisdom viel. Hier overleed hij in 1349. 

Het was gedurende deze periode van ballingschap dat hij zijn vorstenspiegel schreef. 
Alvaro heeft zijn faam vooral aan De planctu Ecclesiae te danken, maar in de Middeleeuwen 
bleef zijn Speculum regum ook niet geheel onopgemerkt. Er zijn veertien randschriften, verspreid 
over heel Europa, bekend.124 Hoewel bij in zijn slotwoord de wens uitsprak dat behalve keizers, 

119 Estados l c. 86*7, pp. 255-262; vgL Partidas IV, titels 24-25 (ed. RAH, IE, pp. 130-139). Voor het begrip 
naturaleza zie hieronder pp. 41,56,68-70 en 93-94. 
120 Estados lc. 70-79, pp. 207-236. 
121 De hier volgende levensbeschrijving is gebaseerd op: N. tung, Unfirmciscain, théologie» du pouvotrpontifical au 
XW siècle, Alvaro Pelayo, évé^ et pémtencier de Jean XM (Parijs 1931)pp. 7-20; G. Schriek, Der Königsspiegel 
des Alvaro Pelayo (Speculum rvgum) (Diss., Bonn 1953) pp. 15-20. A D. de Sousa Costa, Estudos sobre Alvaro 
Pais (Lissabon 1966) heb ik helaas niet kunnen raadplegen 
122 Als Alvaro's geboorteplaats worden genoemd San Payo (het huidige Aranga): Schriek, Königsspiegel, p. 15 en p. 
149, n 17; en San Juan de Saïnés bij Pontevedra. B. Palacios Martin,'Hrnundo de las ideas polMcas en los tratados 
docüTnales espafioles: los 'espejos de principes', in: Europa en los umbrales de la crises (1250-1350). Actas de la 
XXISemanadeEstudiosMedievalesdeEstella. 18al 22de 7PP4(Pamplom 1995) pp. 463-483, aldaar p. 481. 
123 Alvaro Pelayo, Speculum regum, M. Pinto de Meneses ed, 2 delen (Lissabon 1955-1963) J, p. 54:'... sicut vidi 
cum essem puer in avo too inelito rege Sancio, qui me nutriebat...' 
124 Schriek, Königsspiegel, pp. 23-24. 
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koningen en vorsten ook andere gelovigen dit 'door God geïnspireerde' werk zouden lezen, 
richtte Alvaro zich tot éen persoon in het bijzonder Alfonso XI. h de opdracht, geschreven in 
1341, presenteert hij zijn boek als 'oogzalf voor de 'koninklijke innerlijke ogen' van Alfonso en 
als 'spiegel van de geest', waarin deze zichzelf ijverig dient te bestuderen. Dat hij zich geroepen 
voelde een vorstenspiegel voor de Castiliaanse koning te schrijven had er ongetwijfeld mee te 
maken dat hij deze, zoals hij in dezelfde opdracht te kennen geeft, als zijn ldominus naturalist 
beschouwde. Al waren zijn dagen aan het hof van Sancho IV lang vervlogen en had hij 
sindsdien lange tijd in het buitenland doorgebracht, blijkbaar voelde hij zich nog steeds verbonden 
met de Castiliaanse dynastie. Het feit dat hij tijdens zijn verblijf in Sevilla afhankelijk was van 
haar bescherming zal daar niet vreemd aan zijn. Alvaro had echter nog een andere reden het 
woord tot Alfonso te richten. Kort tevoren had deze de Slag bij de Salado gewonnen. Alvaro 
feliciteert hem uitbundig en roemt hem als de voornaamste verdediger van het christelijk geloof 
maar vergeet niet hem eraan te herinneren dat het karwei nog niet is geklaard. De strijd moet 
worden voortgezet totdat Afrika, waar Christus ooit 'op waarachtige wijze' werd vereerd, voor de 

129 

christenheid is heroverd. Het heeft er alle schijn van dat hij aanvankelijk van plan was een soort 
exhortatio ad Uberandam Ajricam te schrijven. Vanuit de overtuiging dat het geen zin had 
barbaarse volken te bedwingen zolang men zijn eigen ondeugden niet meester was, vond hij het 
echter nodig de Castiliaanse heerser enige morele lessen te geven en hem duidelijk te maken welk 
gedrag een christelijk heerser paste. Over Alfonso's daden buiten het slagveld, in het bijzonder 
zijn daden buiten het eigen huwehjksbed, was de bisschop, met paus Benedictus XII, namelijk 
veel minder tevreden, niet in de laatste plaats omdat die een succesvolle voortzetting van de strijd 
in de weg stonden. 

Arvaro's De planctu Ecclesiae, geschreven in de context van het contemporaine conflict 
tussen paus en keizer, is door Wïlks, een van de kenners van dat conflict, omschreven als 'a 

132 

confused mass of contradictory opinions.' Hetzelfde kunnen we zeggen over zijn Speculum 
regum, waarin veel materiaal uit De planctu Ecclesiae is verwerkt. Ter verdediging van de 
schrijvende minderbroeder kan worden aangevoerd dat dit niet alleen op zijn oeuvre van 
toepassing is. De lezer krijgt al wat meer greep op de wanorde wanneer hij Arvaro's werkwijze 
kent, die weinig verschilt van die van de meeste van zijn collega's. Om Alfonso XI de zin van het 
koningschap bij te brengen, nam hij in de eerste plaats een aantal toepasselijke gedeelten uit zijn 
eerdere werk over, die op hun beurt grotendeels zijn ontleend aan een drietal bronnen: de 
Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii van Tholomeus van Lucca, De regimine 
christiano van Jacobus Capocci van Viterbo en De regno van Thomas van Aquino. De 
passages die Alvaro van deze auteurs, die hij overigens nergens bij name vermeldt, heeft 
overgenomen heeft hij vrijwel letterlijk gekopieerd of samengevat. Soms maakt hij interessante 
n5 Speculum%p. 524. 
126 Speculum \ p. 4: 'Coüyrium cum quo oculos tuos regales interiores ungere valeas... et speculum mentis, in quo te 
asidue speculeris...' 
127 Speculum Ï, p. 4: 'meo domino naturali et praecordialiter mihi dilecto...' Voor het begrip van de dominus 
naturalis of senor natural zie hieronder pp. 41,56,68-70 en 93-94. 
128 Dat Alvaro kort na de slag, die op 18 oktober 1340 plaatsvond, aan het werk begon, blijkt uit het 'nudius tertius' 
waarmee hij naar de slag verwijst (Speculum, p. 22). 
129Specuhtmlpp. 4-12. 
130 Speculumlp. 22. 
131 Zie hoofdstuk 5. 

M. J. Wïlks, The problem of sovereignty in the later Middle Ages. The papal monarchy with Augustinus 
Triumphus and Ihe publicists (Cambridge 1964) p 549. 
133 Voor het gebruik dat Alvaro bij het schrijven van zijn Speculum maakte van De planctu Ecclesiae, evenals voor 
de bronnen van de betreffende gedeelten: Schrick, Königsspiegel, pp. 41-46. In zijn studie, pp. 177-259, heeft 
Schrick een editie (gebaseerd op ras. S 720° van de Bomer Universitatsbibliothek) van de meer oorspronkelijke 
gedeelten van de Speculum opgenomen. Tevens heeft hij, doorgaans nauwgezet, aangegeven op welke gedeelten uit 
zijn bronnen Alvarus zich in de uit De planctu Ecclesiae overgenomen passages baseert 
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kanttekeningen, maar vaak beperkt hij zich ertoe de tekst aan te vullen met verwijzingen naar het 
canonieke en Romeinse recht.134 In de vorstenspiegel waartoe zijn geschrift allengs uitgroeide, 
toont hij zich nog altijd een vurig papalist, die zeer kritisch is over de wereldlijke heersers van zijn 
tijd.135 Het laatste aspect komt vooral naar voren in zijn opsomming van 'koninkhjke zonden', die 
een bewerking is van een vergelijkbare lijst in De planctu Ecclesiae. Veel van zijn aantijgingen 
tegen 'imperatores', 'reges' en ''principes' hebben een algemeen karakter en ongetwijfeld 
beschouwde hij de koning van Portugal, met wie hij zoveel problemen had, als een van de 
schuldigen, maar het moet iedereen duidelijk zijn geweest dat Alfonso XI in zijn ogen ook niet 
deugde Alvaro speelt hoog spel. De - sporadische - vleiende opmerkingen aan het adres van 
zijn 'innig geliefde dominus naturalis' ten spijt,13* loopt hij, het kan bijna niet anders, bewust het 
risico de koninkhjke besdierming te verspelen. Met de verstokte zondaar die de koning is, zo 
suggereert hij, zal het, indien deze niet vlug tot inkeer komt, even slecht aflopen als met de 
ongelukkige heersers die hij in het hoofdstuk 'De rnorte malorum regum' (gebaseerd op de 
Historici scholastica van Petrus Cornestor en de Historia tripartita van Cassiodorus) in 

139 

hermnenng roept. 
Voor Alfonso was er echter nog hoop. Onze minderbroeder was bereid hem bij te brengen 

hoe hij zichzelf en daarmee anderen kon leren regeren. Aan zijn toch al langer dan voorzien 
uitgevallen tekst voegde hij twee verhandelingen over de kardinale deugden toe. De eerste 
verhandeling, die de deugden aan de hand van de voorbeelden van vorsten, filosofen en heiligen 
bespreektToestaat voor het grootste deel uit het Breviloquium van Johannes van Wales, enige 
generaties tevoren al zo dankbaar gebruikt door hun beider ordegenoot Juan Gil de Zamora. De 
tweede verhandeling, die dezelfde materie op 'theoretische wijze' behandelt, is een 
samenvatting van het derde deel van Willem Peyrauts rond 1240 geschreven Summa virtutum. 
In deze tweede verhandeling worden de kardinale deugden op alle mogelijke manieren 
gedefinieerd en eindeloos onderverdeeld, zodat wat wordt aangekondigd als 'korte epiloog', 

134 Voor een overzicht van Alvaro's verwijzingen naar Decretum, Decretalen en Corpus iuris cMlis. J. Morais 
Barbosa, A teoria politica de Alvaro Pais no Speculum regum. Esboqo duma fimdamentacao filosófico-juridica 
(Lissabon 1972) pp. 75-140. 
135 Morais Barbosa heeft een omvangrijke studie over de politieke theorie van de Speculum regum gepubliceerd (zie 
de noot hierboven), maar deze lijdt onder het feit dat de auteur niet besefte hoe zwaar Alvaro op zijn bronnen 
steunde. Iung baseerde zich in zijn in 1932 verschenen Unfranciscain - er bestond nog geen volledige editie van de 
Speculum - voornamelijk op De planctu Ecclesiae. Hetzelfde geldt voor W. Kölmel, 'Paupertas und Potestas. Kirche 
und Welt in der Sicht des Alvarus Pelagius', FramAskanische Studiën 46 (1964) pp. 57-101, en K. M Capalbo, 
'Politia Christiana; the ecclesiology of Alvarus Pelagius', Franciscan Studies 46 (1986) pp. 317-327. Beneyto Pérez, 
Origenes de la ciencia politica, pp. 265-268, heeft weinig zinvols te melden. Inspirerend is Linehan, History and the 
historians, pp. 560-567 en 605-613. 
1 * Speculum L pp. 238-292; vgl. De statu et planctu Ecclesiae (Venetië 1560) H, c. 29-31, fo. Kf-73 
137 Zie hoofdstuk 5. 
138 Zie hierboven noot 127. 
139 Speaduml pp. 292-320. 
mSpeculumlp.322. 
141 Schrick, Königsspiegel, pp. 135-136, merkte op dat Alvaro een werk dat als De mstnictione principum rond 1472 
door Arnold ter Hoernen te Keulen werd uitgegeven bijna in zijn geheel had overgenomen, maar wist niet dat dit het 
Breviloquium van Johannes van Wales was. 
lnSpeculuml,p. 42%. 
143 Willem Peyraut, Summae virtutum ac vitiorum, P. Nutius ed. I (Antwerpen 1571). Alvaro heeft uit het door hem 
overgenomen deel 3 ('de quatuor virtutibus cardinalibus') het laatste tractatus ('divisio virtutum cardinalium 
secundum Macrobium') weggelaten, waarschijnlijk omdat Macrobius' indeling van de cardinale deugden ook in het 
Breviloquium voorkomt Daarentegen heeft hij aan het hoofdstuk 'De fide' enige passages toegevoegd (vanaf p. 502 
van het tweede deel van de editie). Interessant is zijn bespreking van de in een Iberische context zeker niet puur 
academische kwesties of een christen trouw mag zweren aan een ongelovige, of hij aan een dergelijke eed is 
gebonden en of een christelijke koning of andere gelovige tegen andere christenen de hulp in kan roepen van 
ongelovigen zonder zich schuldig te maken aan zonde of het geloof schade te berokkenen. 
144Speculum Lp. 428. 
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meer dan de helft van het werk beslaat. Naast zijn bisschoppelijke beslommeringen verklaart 
Alvaro's enorme kopieerzucht wellicht waarom hij zo lang over zijn Speculum deed: volgens het 
colofon legde hij er pas op 10 juli 1344 de laatste hand aan. 

Juan Garcia's Glosa castellana al Regimiento de principes 
Het enige dat we weten over de minderbroeder Juan Garcia de Castrojeriz is dat hij biechtvader 
was van Alfonso XTs echtgenote Maria van Portugal en dat hij in opdracht van bisschop Bernabé 
van Osma, haar lijfarts, Gilles van Rome's De regimine principum in het Castiliaans vertaalde. 
Deze vorstenspiegel, die Gilles rond 1278 voor Filips de Schone van Frankrijk - toen nog 
kroonprins - had geschreven, onderscheidde zich van andere werken uit het genre door de zeer 
schaarse verwijzingen naar Bijbel en kerkvaders. Gilles' voornaamste bronnen vormden de 
Ethica, Politica en Rhetorica van Aristoteles. Door de ideeën van de Griekse wijsgeer uit te 
leggen naar middeleeuwse omstandigheden speelde Gilles een zeer belangrijke rol in de 
popularisering van de Aristotelische moraalfilosofie. Het werk, in eerste aanleg bedoeld voor 
koningen, maar volgens de auteur ook passende lectuur voor onderdanen, kende een enorm 
succes: er zijn ongeveer 350 manuscripten van overgeleverd, wat in het genre alleen door 
Secretum secretorum wordt overtroffen. Het vond niet alleen zijn weg naar de bibliotheken van 
koningen, edellieden en Augustijner kloosters (de orde waartoe Gilles behoorde), maar ook naar 
de universiteiten, waar het werd gebruikt als handboek voor de moraalfilosofie. Dat het werk 
niet alleen door clerici, maar ook door leken werd gelezen blijkt uit de vele vertalingen. Al in 1282 
werd het op last van Filips UI, vader van Filips de Schone, door Henry van Gauchy in het Frans 
vertaald. Vertalingen in andere volkstalen zouden spoedig volgen. Rond 1345 gaf bisschop 
Bernabé Juan Garcia opdracht het werk in het 'romance te vertalen. Aangezien dat volgens de 
proloog gebeurde met het oog op de opvoeding van de infante Pedro, 'oudste zoon en erfgenaam' 
van Alfonso XI, moet dat vóór 1350, het jaar dat Pedro de troon besteeg, zijn geweest. Verder ligt 
het voor de hand dat de bisschop de opdracht na 1344 gaf, omdat hij toen werd benoemd tot 
canciller mayor van de infante. 

Als biechtvader van Maria van Portugal was Juan verder van het centrum van de macht 
verwijderd dan op het eerste gezicht schijnt. De koning hield er namelijk sinds jaar en dag openlijk 
een minnares op na, naast wie hij zijn officiële echtgenote schromelijk verwaarloosde. Bij deze 
minnares, Leonor de Guzman, had hij een groot aantal kinderen en haar gunstelingen bekleedden 
hoge posities aan het hof.149 De verontwaardiging over deze situatie werd door zijn tegenstanders 
handig uitgebuit, m een brief die Juan Manuel in 1336 aan de koning van Aragón schreef en 
waarin hij toehchtte waarom hij de trouw aan zijn eigen koning weer eens had opgezegd, 
herinnerde hij niet alleen aan het onrecht dat hemzelf en zijn famihe was aangedaan, maar ook aan 
het leed dat Alfonso zijn wettige echtgenote en kroost berokkende. Met een vooruitziende blik -

145SpecuhtmUp. 524. 
146 Gilles van Rome, De regimine principum libri IR, H. Samaritanius ed (Rome 1607; herdruk Aakn 1967) I, L c. 
l,p.4. 
147 Voor verspreiding en gebruik van Gilles' vorstenspiegel: C. F. Briggs, Giles cfRome's De regimine principum. 
Reading and writing politics at court and university, c. 1275-c. 1525 (Cambridge 1999). 
148 Juan Garcia de Castrojeriz, Glosa castellana al Regimiento de principes de Egidio Romano, J. Beneyto Pérez ed. 
(Madrid 1947) proloog (deel I van de editie, p. 3): 'E fizolo trasladar de M n en romance don Bernabé, obispo de 
Osma, para onna e ensennamiento del muy noble infante don Pedro, fijo primero, heredero del muy alto e muy noble 
don Alfonso, rey de Castilla, de Toledo, de León etc.' De toeschrijving aan Juan Garcia bevindt zich in een aantal 
handschriften van de Glosa, o.a ms. 1800 van de Biblioteca National te Madrid: 'compilolo frey Johan Garcia de 
Castroxeres, de la orden de los freyres menores, confesor de la reyna de Castilla', zie Beneyto Pérez' inleiding bij de 
editie, p. xxxiii. Voor bisschop Bernabé: ibidem, pp. xxvi-xxvii. 
149 Voor Alfonso's af&ire met Leonor de Guzman en de politieke onrust die ótee teweegbracht Ete Moxó,'Epoca de 
Alfonso XI', pp. 321-325; L. V. Diaz Martin, Pedro 11350-1369, Corona de Espafia L Reyes de Castilla y León VI 
(Palencia 1995) pp. 33-38. 
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een van Alfonso's bastaards zou Pedro I immers ombrengen - beschuldigde bij hem ervan de 
positie van de kroonprins te ondermijnen door stukken van diens erfdeel aan zijn onwettige 
kinderen te schenken. 

Juan Garcia heeft zich bij het vervullen van zijn opdracht niet laten afleiden door de 
intriges die hem omringden. Hooguit een enkele keer haalt hij, indirect, uit naar de kliek rond de 
koninklijke maïtresse. Hij heeft getracht zich serieus van zijn taak te kwijten. Hoewel hij de 
woorden van Gilles van Rome soms samenvat of parafraseert, is zijn vertaling betrouwbaar. 
Verder heeft hij gepoogd de tekst hoofdstuk voor hoofdstuk te verduidelijken. Gilles betoogt onder 
verwijzing naar Aristoteles dat men in de moraalfilosofie met behulp van voorbeelden en 
zinnebeelden £typo etfiguraliter') te werk moet gaan. Onder meer omdat het volk, voor wie zijn 
werk in tweede instantie immers ook is bedoeld, geen verfijnde redeneringen begrijpt. Omdat 
Juan meent dat er in de tekst van Gilles te weinig voorbeelden voorkomen, heeft hij aan zijn 
vertaling een compilatie van 'enxemplos e castigos buenos' toegevoegd. De overvloed aan 
stichtelijke verhalen, voorbeelden van goede dan wel slechte heersers en aan de gebruikelijke 
autoriteiten toegeschreven citaten brengt Juans bewerking meer in lijn met de conventies van het 
genre, die door Gilles enigszins waren verwaarloosd. Evenals bij andere auteurs vormen de talloze 
verwijzingen naar Aristoteles, Cicero, Seneca, Valerius Maximus, BijbeL Augustinus en 
Policraticus echter niet het bewijs van een enorme eruditie. Ook in het geval van deze 
minderbroeder zijn zij grotendeels ontleend aan Johannes van Wales, dit maal niet alleen aan 
diens BrevHoquium, maar ook, en vooral, aan diens Communiloquium. Daarnaast heeft het 
Moralium dogma philosophorum, ooit toegeschreven aan Willem van Conches, als bron gediend, 
terwijl in de laatste acht hoofdstukken van het derde deel van boek UI, dat het bestuur van de stad 
of het koninkrijk in oorlogstijd behandelt, de tekst van Gilles is aangevuld met samenvattingen uit 
Walter van ChStillons Alexandreis.' 

Het werk dat Juan heeft voortgebracht staat bekend als de Glosa castelïana al regimiento 
de principes. Het is de vraag of hij erin is geslaagd de tekst die hij vertaalde toegankelijker te 
maken. Niet alleen zijn de glossen zo omvangrijk dat de oorspronkelijke tekst er dikwijls in ten 
onder dreigt te gaan,155 ook sluiten zij niet altijd probleemloos aan bij het betoog van Gilles. Het 
gemak waarmee Juan verwijzingen naar Bijbel of kerkvaders verbindt met passages waarin Gilles 
Aristoteles uiteenzet, waarschuwt ons voor een al te scherp tegenover elkaar stellen van 
Augustinische theologie en nieuwe politieke wetenschap. Zoals veel auteurs put hij zonder 
scrupules uit beide tradities.156 Een enkele keer nuanceert bij bewust het standpunt van Gilles, 
bijvoorbeeld diens stelling dat de politieke samenleving een natuurhjk fenomeen is. Andere 
keren stek hij zaken aan de orde waaraan Gilles in zijn ogen blijkbaar ten onrechte voorbij was 

150 Giménez Soler,Don JuanMmuel, nr. 539, pp. 622-624. 
151 Zie hieronder p. 132. 
152 Gilles van Rome, De regimmeprincipum I, I, c. 1, pp. 2-4. 
153 Glosa L I, c. l , (ed Beneyto Pérez, I,p. 16): 'E aqui conviene de notar que estos enxemplos no estan en el texto 
todos cuantos aqui se podrïan traer, e por ende es annadida esta compilation en que estan muchos castigos e 
enxemplos e castigos buenos donde todos se pueden informar muy bien.' 
154 Op Juan Garcia's gebruik van het Breviloquium, Communiloquium en Moralium dogpui philosophorum werd 
gewezen door Blüher, Seneca in Spanien, p. 67. Dat het 'Libm de Alejandro' waarnaar in de Glosa wordt verwezen 
de Alexandreis is, werd, voor zover mij bekend, niet eerder opgemerkt De Alexandreis is uitgegeven door 
M. L. Colker (Padua 1978). 
155 Dat het moeilijk is uit te maken waar vertaling ophoudt en glossen beginnen, blijkt uit het feit dat Beneyto Pérez 
in zijn editie van de Glosa, die beide gedeelten typografisch van elkaar scheidt, in dit opzicht nogal wat fouten heeft 
gemaakt Het is daarom raadzaam diens editie samen met de oorspronkelijke Latijnse tekst van Gilles te raadplegen 
Voor kritiek op de editie van Beneyto Pérez zie: F. Rubio, 'De regimine principum, de Egidio Romano, en la 
UteraruracastellamdelaEdadMedk\Iaa«dbrfdeDjos 173(1960)pp. 32-71, aldaar pp. 61-63. 
156 Zie ook hieronder pp. 40-41. 
157 Zie hieronder pp. 45-46. 
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gegaan, bijvoorbeeld de verhouding tussen wereldlijke en geestelijke macht. Maar vaak is hij 
zich vermoedelijk niet eens bewust van de wrijvingen en lijkt het erop dat hij uit zijn bronnen 
simpelweg passages heeft gekopieerd die enigszins hadden te maken met het onderwerp dat Gilles 
in het betreffende hoofdstuk behandelde. Ondanks deze tekortkomingen profiteerde Juans Glosa 
van het succes van Gilles' oorspronkelijke werk, waarvoor het in het laatmiddeleeuwse Castilië 
doorging. Zoals dat ook voor het origineel gold, lijkt de belangstelling vooral te zijn uitgegaan 
naar de moraliserende, opvoedkundige stukken: veel kopiisten lieten de politieke gedeelten weg 
(zo ook de interpolator van Castigos). Er is echter een behoorlijk aantal handschriften van het 
werk bewaard gebleven. Al in 1494 zou het, onder Gilles' naam, ook in drukvorm 

. -- 160 

verschijnen. 

1 * Zie hieronder pp. 64-65. 
159 Palacios Martin, 'Mundo de las ideas politicas', p. 477, n 41, vermeldt zestien manuscripten waarin Juan 
Garcia's Glosa, al dan niet compleet, is overgeleverd. Voor het selectieve gebruik van de Glosa: F. Rubio, 'De 
regimineprincipum, de Egidio Romano, en la literatura castellena de la Edad Media, siglo XV, La Citidad de Dios 
174 (1961) pp. 645-667, aldaar pp. 645-646. Voor de in Castigos geïnterpoleerde gedeelten: S. Alvarez Turienzo, 'El 
tratado De regimine principum de Egidio Romano, y su presentia en la baja Edad Media hispana', Cuademos 
Salmantinos deFilosofia 22 (1995) pp. 7-25, aldaar p. 23. 
160 Juans Glosa is nauwelijks onderzocht op politieke denkbeelden Elias de Tejada, Historia de la literatura 
politica, pp. 104-109, wijdt er enige pagina's aan. K. E. Shaw, 'Provincial and pundit Juan de Castrojeriz's version 
of De regimine principum', Bulletin of Hispanic Studies 38 (1961) pp. 55-63, die concludeert dat Juan Garcia's 
Glosa een werk is waarin 'the Iberian spirit came to dominate the original inspiration and produce a reinterpretation 
of Egidhis's thought so drastic as to be in large measure independent of it', is zeer onzorgvuldig in het vergelijken 
van origineel en bewerking. 
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2 Plaatsvervanger van God en keizer in het eigen 
koninkrijk 

De grondslagen van de koninklijke macht 

De zeven teksten die de bronnen vormen van deze studie vertonen grote onderlinge verschillen 
waar het gaat om vorm, structuur, inhoud en orrtstaansgeschiedenis. Wat zij met elkaar gemeen 
hebben, is hun intentie tot opvoeding van de heerser de auteurs trachten de koning of aanstaande 
koning de eigenschappen en kwaliteiten bij te brengen die zij noodzakelijk achten bij het 
uitoefenen van de heerschappij. Omdat alle auteurs veelvuldig uit bestaande werken hebben 
gekopieerd, moeten we een zeker voorbehoud in acht nemen wanneer we het over 'hun' ideeën 
hebben: vaak geeft een bepaalde passage uit een van onze bronnen slechts in zoverre de 
denkbeelden van de auteur weer dat hij aan de betreffende passage, die bij bij een andere auteur 
heeft gevonden, blijkbaar een zekere waarde heeft gehecht, aangezien hij zich de moeite heeft 
genomen haar te kopiëren. Daarmee is het echter wel mogelijk auteurs binnen zekere -
inteüectuele, filosofische, theologische - tradities te plaatsen. Ook is het in veel gevallen mogelijk 
aan te tonen dat zij hun bronnen bewust hebben aangevuld of ervan afwijken. Tot slot zijn 
sommige passages, tot op zekere hoogte, wel origineel, hoewel we helaas dikwijls niet zeker weten 
of die misschien toch op een andere, onbekende of verloren, bron teruggaan. Met enige moeite 
kunnen we daarom de standpunten van onze auteurs over allerlei politieke vraagstukken afleiden. 
Met deze reserves in gedachten gaan we hier over tot de analyse van hun denkbeelden en 
voorstellingen rond het koningschap. Deze begint met de grondslagen van die instelling, met 
andere woorden, de manier waarop onze auteurs de vraag naar de oorsprong en het doel van de 
koninklijke macht beantwoordden. Het antwoord op deze vraag vormde niet alleen de basis voor 
hun uitleg van de bevoegdheden en taken van de koning, maar ook van diens verhouding tot 
andere, geestelijke en wereldlijke, machthebbers. 

Oorsprong en doel van het koningschap 
Wanneer auteurs van middeleeuwse vorstenspiegels ingingen op de vraag naar de herkomst van 
de koninklijke macht, wezen zij eensgezind op God. Ook degenen die een zekere plaats inruimden 
voor de stem van het volk zagen God, in overeensterrrming met Pauhis'woorden'er is geen macht 
dan van God' (Romeinen 13,1), als uiteindelijke bron van ieder gezag. Zeker tot het midden van 
de dertiende eeuw speelde het idee van de staat - als autonome, los van de universele 
gemeenschap van gelovigen (de Respublica Christiana) staande organisatievorm - een geringe 
rol. Het bestaan van het vorstelijk gezag werd, evenals dat van eigendom en slavernij, gezien als 
gevolg van de erfzonde. Dit denkbeeld ging terug op de kerkvaders, met name Augustmus. 
Volgens de kerkvaders waren alle mensen naar hun oorspronkelijke, onbedorven natuur gelijk en 
vrij. De wil om over de medemens te heersen of zich bezittingen toe te eigenen kwam voort uit 
hoogmoed, heerszucht en hebzucht. Hoewel de eerste heersers op aarde - en ook het merendeel 
van de latere vorsten - dus door zondige motieven werden gedreven, waren zij toch het product 
van de goddelijke voorzienigheid: hun heerschappij was door God toegelaten om de mensheid 
voor haar misdaden te straffen en haar zo tot inkeer te brengen. De vorstelijke heerschappij was 
kortom tegelijkertijd een gevolg van en een door God ingestelde remedie tegen zonde. Latere 
kerkvaders als Gregorius de Grote en Isidores van Sevilla benadrukten vooral het laatste aspect. 
Zij zagen het koningschap als een namens God uitgeoefend ambt, dat was bedoeld om vrede en 
gerechtigheid te bevorderen. Deze werden in christelijke zin uitgelegd. De koning behoorde als 
dienaar van God (minister Dei) de aan zijn zorg toevertrouwde onderdanen op het rechte pad te 
houden, opdat hun zielenheil, hun hoogste goed, geen gevaar zou lopen. Dit zou in de 
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Middeleeuwen de overheersende stroming zijn, hoewel auteurs die meer het accent legden op het 
doorgaans zondige karakter van de heersers zelf; men denke aan paus Gregorius VU, niet 
ontbraken. Het ging hierbij echter om een verschil in nadruk: volgens beide tradities vervulde het 
koningschap een plaats binnen de heilsgeschiedenis en vormde het Gods antwoord op de 
menselijke tekortkomingen sinds de Zondeval. 

Met de vertaling van Aristoteles' Ethica ad Nichomacheum (rond 1246) en Politica (rond 
1265) raakte de Latijnse christenheid bekend met een alternatieve uitleg voor het bestaan van 
gezagsverhoudingen. De mens was volgens Aristoteles een 'politiek dier', dat van nature geneigd 
was zich aaneen te sluiten in politieke samenlevingen. De herontdekking van de Aristotelische 
politieke filosofie is vaak voorgesteld als het begin van een ware omwenteling. In werkelijkheid 
verliep de confrontatie met de traditionele denkbeelden minder dramatisch. Sinds de twaalfde 
eeuw hadden sociale, bestuurlijke en intellectuele ontwikkelingen al een secularisering van het 
politieke denken voorbereid. De opkomst van de steden, de uitbreiding van het koninklijk bestuur, 
het ontstaan van de kathedraalscholen en universiteiten, de studie van klassieke retorica en 
Romeins recht hadden reeds de voedingsbodem gelegd voor de receptie van de nieuwe politieke 
filosofie.3 Bovendien bleef de secularisering voorlopig beperkt. Men was zeer selectief in het 
gebruik van Aristoteles: men pikte dat wat van pas kwam en duidde dat naar de manier waarop 
men de eigen samenleving zag, waarbij de Griekse wijsgeer meestal in dienst werd gesteld van 
gevestigde belangen. Auteurs konden en wilden zich niet onttrekken aan de oude denkbeelden en 
probeerden daarom tot een compromis te komen. Thomas van Aquino, die de Aristotelische 
filosofie verzoende met de Augustinische theologie, zag de politieke samenleving (de civitas of het 
in omvang grotere regnum) als product van een natuur die onderdeel vormde van Gods orde. In 
een monarchie, de staatsvorm waarvoor Thomas in zijn vorstenspiegel De regno (1271-1273) 
zijn voorkeur uitsprak, droeg de koning zorg voor het materieel welzijn, de veiligheid en, niet te 
vergeten, de zedelijkheid van de burgers. De wereldlijke macht, tot dan gezien als een van beide 
functies binnen het alomvattende, op het hiernamaals gerichte Christelijke Gemenebest, kreeg 
daarmee een eigen, op het aardse leven gericht doel: de verwezenlijking van de bona vita. Maar 
dit doel bleef ondergeschikt aan de bovenaardse eindbestemming van de mens, die slechts met 
behulp van de goddelijke genade kon worden bereikt. 

Latere auteurs als Gilles van Rome en vooral Marsilius van Padua pasten de leer van 
Aristoteles consequenter toe, maar toch bleef de theologie het politieke denken in haar greep 
houden. Wanneer men gebruik maakte van het jargon en de argumenten van de Griekse filosoof; 
deed men dat doorgaans in combinatie met de Bijbel en de kerkvaders, evenals met klassieke 

1 Voor de betekenis van de Zondeval voor het middeleeuwse politieke denken zie: W. Stumer, Peccatum und 
Potestas. Der Stindenfall und die Entstefiung der herrscherlichen Gewalt im mittelalteriichen Staatsdenken 
(Sigmaringen 1987); B. Töpfer, Urmstand und Sündenfall in der mittelalterlichen Gesellschqfts- und Staatstheorie 
(Stuttgart 1999). Voor het politieke denken van de kerkvaders zie ook: R. W. Carlyle en A J. Carlyle, A history of 
mediaeval political theory in the west I (Edinburgh en Londen 19502) pp. 102-174; R. A Markus, 'The Latin 
Fathers', in: CHMPT, pp. 92-122. 
2 W. Ullmann, A history of political thought: the Middle Ages (Harmondsworth enz. 19702) p. 159, sprak over 'the 
watershed between the Middle Ages and the modem period.' T. Starve, 'Die Bedeutung der aristotelischen "Politik" 
fur die naturliche Begrundung der staatlichen Gemeinschaft', in: J. Miethke ed, Das Publikum politischer Theorie 
im 14. Jahrhundert (München 1992) pp. 153-171, volgt dezelfde lijn. 
3 Voor eerdere aanzetten tot een secularisering van het politieke denken: G. Post, Studies in medieval legal thought 
Public law and the state, 1100 - 1322 (Princeton, New Jersey 1964) pp. 494-561; C. J. Nederman, 'Nature, sin and 
the origins of society: the Ciceronian tradition in medieval political thought', Journal of the History of Ideas 49 
(1988) pp. 3-26. 
4 Voor deze datering: C. Flueler, Rezeption und Interpretation der Aristotelischen Politica im spoten 
Mittelalter I (Amsterdam, Philadelphia 1992) p. 28. 
5 Thomas van Aquino, De regno, in: Aquinas selected political writings, A P. D'Entrèves ed. (Oxford 1948) pp. 2-
82, aldaar L c. 1-2, pp. 2-12 en c. 14-15, pp. 72-80. 
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auteurs als Cicero en Seneca en het Romeinse en canonieke recht.6 Samen met deze bronnen 
behoorde Aristoteles tot de autoriteiten die men kon aanhalen om de eigen standpunten kracht bij 
te zetten. Door de neiging zoveel mogelijk bewijsplaatsen aan te voeren en in te gaan op alle 
mogelijke voor- en tegenargumenten is het vaak moeilijk de uiteindelijke conclusie van de auteur 
te achterhalen. Zeker is dat de koning voor auteurs van vorstenspiegels nog altijd een minister of 
vicarius Dei was. Ook degenen die het koningschap een natuurlijke oorsprong toekenden, gaven 
hem deze titel. Hierin hoefden zij geen tegenstrijdigheid te zien, aangezien de natuur waaruit de 
door de koning geleide samenleving voortkwam door God was geschapen en door God werd 
gestuurd. God was en bleef de - uiteindelijke - bron van alle macht. 

Onze Spaanse auteurs vormen geen uitzondering op de regel. Theocratische voorstellingen 
staan centraal in hun politieke denken. Opmerkehjk is echter dat in het oudste werk, httLibro de 
los doze sabios, directe verwijzingen naar een goddelijke oorsprong van de koninklijke macht 
ontbreken.* Dit viel ook Berges op, die in dit verband wees op het volgens hem in het Libro 
overheersende ideaal van de senor natural, dat de heerschappij van de koning afdoende zou 
legitimeren9 De term dominus naturalis, die rond 900 al door Regino van Prüm werd gebruikt en 
vanaf de twaalfde eeuw behalve in Spanje ook in Frankrijk populair werd, gaf aan dat de 
geslachten van heer en vazal (of ook wel horige) sinds mensenheugenis met elkaar waren 
verbonden, waardoor hun band als het ware een 'natuurlijke' was.10 In de Siete partidas wordt de 
sehor natural omschreven als de heer van het gebied waar iemand (de natural) en zijn voorouders 
zijn geboren en geworteld. Beden, senor natural en natural, zijn met elkaar verbonden via de 
band van de naturaleza11 Het idee van de naturaleza speelt, zoals we nog zullen zien, in onze 
Castiliaanse vorstenspiegels een belangrijke rol, vooral in de Partidas en Juan Manuels Libro de 
los estados. Ofschoon de term in Doze sabios geheel niet voorkomt, is het concept van de senor 
natural (dus de vorst wiens heerschappij is gebaseeerd op traditie en overerving) zeker aanwezig. 
Toch mogen we vraagtekens zetten bij Berges' suggestie dat het stilzwijgen over 
'Gottesgnadentum' verband houdt met de rol van dat concept. Vermoedelijk vormt het praktische 
karakter van het werk een betere verklaring. In Doze sabios vinden we geen theoretische 
uiteenzettingen over de grondslagen van het koningschap. De auteur vak met de deur in huis en 
gaat vrijwel direct over tot de opsomming van de eisen waaraan een heerser moet voldoen. Het 
blijft opmerkehjk dat er tussen de regels door nergens wordt gezinspeeld op een bovennatuurlijke 
basis van de koninklijke heerschappij. Dit wekt echter al minder verbazing wanneer men beseft 
dat er in Doze sabios - afgezien van enkele later toevoegde, beknopte vermaningen - wordt 
voorbijgegaan aan de koninklijke plichten tegenover God, terwijl dat juist de context is waarin 
vorstenspiegels de koning dikwijls waarschuwend verwijzen naar de goddelijke oorsprong van 
zijn macht. Volgens de proloog heeft Fernando m de twaalf wijzen verzocht hem op wereldlijk en 
geestelijk gebied te adviseren. Nu zij dat naar beste kunnen hebben gedaan, heeft hij hun bevolen 
een boek te schrijven waarin zij vertellen welke eigenschappen een vorst behoort te bezitten en hoe 

6 Voor het gelijktijdige gebruik van verschillende politieke 'talen' zie: A Black, Political thought in Europe, 1250-

1450 (Cambridge 1992) pp. 11-12. 
7 De continuïteit van de mmisterium £>ei-gedachte wordt sterk benadrukt door E. Buschmann, Das Herrscheramt 
noch derLehre der mittelalteriichen Fürstenspiegel (Diss., Frankfurt am Main 1918), idem/Ministerium Dei -
Idoneitas. Urn ihre Deutung aus den mittelalteriichen Fürstenspiegeln', HistorischesJakrbuch 82 (1962) pp. 70-102. 
8 De door M Haro Cortes, La imagen del poder real a troves de los compendios de castigos casteUanos del sigh 
Xm (Londen 1996) pp. 39-40, gegeven voorbeelden verwijzen er hooguit indirect naar. 
9 W.Berges, Die Fürstenspiegel des honen und ^p^HiOTM'fte/a/tera(I^rpzig 1938) pp. 86-90. ^ ^ 
10 Berges, Fürstenspiegel, p. 14; J. Krynen, L 'empire du mi. Idees et croyances poUüques en France XÜT-XV 
siècle (Parijs 1993) pp. 331-336. Drs. A L. W. Demyttenaere van de Universiteit van Amsterdam attendeerde mij 
erop dat de term dominus naturalis in de eerste helft van de twaatfde eeuw een belar^jke rol speelt bij Galbert van 
Brugge (zie zijn nog te verschijnen 'De eer van het land en het nationale gevoel bij Galbert van Brugge'). Ook Gilles 
van Rome gebruikt de term (zie hieronder p. 83). 
11 Partidas IV, 24,2 (ed. RAH, HL p. 131). 
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die zich dient te gedragen in zaken die respectievelijk hemzelf en zijn onderdanen betreffen. De 
plichten tegenover God komen dus niet aan bod, omdat die volgens de logica van het werk na de 
gegeven raadgevingen op geestelijk terrein als bekend worden verondersteld. Deze directe aanpak 
toont de verwantschap van Doze sabios met Arabische vorstenspiegels. Die concentreerden zich 
doorgaans op de praktische kunst van het regeren. De principes die daaraan ten grondslag lagen, 
kregen veel minder aandacht, terwijl de religieuze basis van de monarchie voor vanzelfsprekend 
werd gehouden.13 Hetzelfde gebeurt mijns inziens in Doze sabios, waar het ontbreken van directe 
verwijzingen niet hoeft te bewijzen dat het idee van een koninklijk stadhouderschap of 
ministerium Dei geen rol zou spelen in het denken van de auteur. 

Hoe het ook zij, in onze overige werken overheersen theocratische voorstellingen. Om hun 
centrale plaats te illustreren zullen we de auteurs een voor een aan het woord laten. Deel II van de 
Partidas, dat handelt over de wereldlijke machthebbers, besteedt ruime aandacht aan de 
grondslagen van het koningschap. De schrijvers die door Alfonso de Wijze aan het werk waren 
gezet hebben er alles aan gedaan deze instelling een zo stevig mogelijk basis te verschaflfen. De 
noodzaak van het koningschap, dat volgens hen ouder is dan het keizerschap, wordt zowel op 
'spirituele' als 'natuurlijke' manier bewezen. Volgens de 'profeten en heiligen', die hun kennis 
van God ontvingen (met andere woorden door openbaring), was het nodig dat er koningen waren, 
omdat er iemand namens God de rechtspraak moest uitoefenen om ervoor te zorgen dat de 
mensen in vrede en liefde zouden samenleven. Omdat het volk leeft door de in de koning 
gesitueerde gerechtigheid, is de koning 'hart en ziel' van het volk. De 'oude wijzen', die hun 
kermis op 'natuurlijke' manier verwierven (dat wil zeggen met behulp van de rede en op basis van 
observatie), noemden de koning het 'hoofd' van het koninkrijk: zoals het menselijk lichaam wordt 
bestuurd door het hoofd, moeten de onderdanen zich door de koning laten leiden. De mens is in 
tegenstelling tot andere dieren namelijk niet in staat zonder haip van zijn soortgenoten te 
overleven. Hij is daarom gedwongen met andere mensen samen te leven, wat niet mogelijk is 
zonder rechtspraak. Deze kan alleen worden uitgeoefend door 'mayorales', aan wie de rest zich 
onderwerpt. Wanneer er meerdere mayorales zouden zijn, zou dat tot tweedracht leiden. Daarom 
moet er één het hoofd zijn, door wiens verstand allen zich laten leiden. 

Om het koningschap te legitimeren worden er dus zowel theologische (zo men wil 
Augustinische) als filosofische (Aristotelisch-Ciceroniaanse) argumenten aangehaald. De auteurs 
maken onbevangen gebruik van beide tradities en hebben blijkbaar veel minder moeite met 
tegenstrijdigheden dan moderne historici. Ook is het zeker niet waar dat het argument van de 
goddelijke voorzienigheid, zoals Linehan meent, een 'afterthought' is. Evenals bij Thomas van 
Aquino worden openbaring en natuur kennelijk beschouwd als alternatieve, maar complementaire 
wegen om Gods wil te doorgronden. Beide manieren bewijzen volgens de auteurs dat de koning, 
net als de keizer, plaatsvervanger is van God: 

'Koningen zijn plaatsvervangers van God, ieder van hen binnen zijn koninkrijk, 
geplaatst over de volken om ze in gerechtigheid en waarheid te hoeden voor zover 
het het wereldlijk gebied betreft, net als de keizer in zijn keizerrijk.' 

Historici zijn het nog altijd niet eens over de precieze betekenis van rex est imperator in 

12 Doze sabios, proloog, p. 71. 
13 Zie hoofdstuk 1, noot 24. 
14 Partidas E, 1,7 (ed. RAHII, p. 8). 
15 Partidas II, 1, 5 (ed. RAH, E, pp. 7-8). 
16 Partidas % 1,7 (ed. RAH, H, pp. 8-9). 
17 P. Linehan, History and Üie historians of medieval Spain (Oxford 1993) p. 432. Linehan verwijst enkel naar 
PartidasH, 1,7, maar deze wet kan niet los worden gezien van wet 5. 
18 Partidas % 1, 5 (ed. RAH n, p. 7):' Vicarios de Dios son los reyes cada uno en su regno puestos sobre las gentes 
para mantenerlas en justicia et en verdad quanto en lo temporal, bien asi como el emperador en su imperio.' 
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regno suo en vergelijkbare formules, die in de loop van de dertiende eeuw steeds meer m zwang 
raakten onder juristen uit de territoriale koninkrijken. Sommige historici geloven dat hij de 
feitelijke onamankehjkheid van koningen tegenover de keizer tot uitdrukking bracht. Andere 
brengen hem met binnenlandse politieke verhoudingen in verband en aen hem als middel om de 
positie van de kroon tegenover lagere autoriteiten te versterken. Welke betekenis er elders ook 
aan gegeven mag zijn en met welke bedoeling Spaanse vorsten in vroeger tijden ook de titel 
imperator mogen hebben gevoerd,20 in de Partidas wordt de formule in de tweede zm gebruikt en 
is hij bedoeld om allerlei bevoegdheden en inkomsten die in de loop van de tijd m handen waren 
geraakt van lokale heren tot exclusieve koninklijke rechten, regalia, te maken. Volgens de auteurs 
is het een 'bekende zaak' dat koningen binnen hun koninkrijken dezelfde rechten hebben als de 
keizer binnen het keizerrijk.21 De rechten van de keizer, die zij eerder al hebben omschreven, 
omvatten het monopolie op wetgeving en rechtspraak, evenals op de instelling van tollen en 
jaarmarkten en het slaan van munten, terwijl ook de afbakening van stads- en provinciegrenzen en 
de beslissing over oorlog en vrede onder zijn competentie vaüen. Dat deze reeks de auteurs van 
de Partidas niet ver genoeg gaat - een aantal beperkingen die juristen doorgaans aan de macht 
van de keizer stelden, gelden volgens hen niet voor de koning - maakt het des te duidehjker dat 
zij de binnenlandse machtsverhoudingen op het oog hebben. De auteurs beschouwen, zoals 
verderop zal blijken, de Spaanse onamankehjkheid als iets vanzelfsprekend, maar de formule de 
koning is keizer in zijn eigen rijk' dient in de Partidas in eerste instantie de versterking van het 
koninklijk gezag tegenover lokale machten. 

Ook in onze latere vorstenspiegels gebruikt men theologische, filosofische en rechtskundige 
principes om de koninklijke macht uit te leggen. Overheersend is echter de theocratische uitleg, 
het koningschap wordt altijd gezien als een ambt dat door God is ingesteld of op zijn minst door 
hem is gesanctioneerd. Juan Gil de Zamora legt in traktaat DC van De preconiis Hispanie, waar 
hij de wandaden van de principes en magni uit de menselijke geschiedenis de revue laat passeren, 
een sterke nadruk op het zondige en goddeloze karakter van de vroegste heersers op aarde. Naar 
het voorbeeld van Lucifer, die tegen de wil van God over de andere engelen wikte heersen, 
matigden zij zich de heerschappij over hun medemensen aan. In navolging van Lucas vaniTuy, 
die zich weer op de Historia scholastica van Petrus Comestor baseerde, noemt hij Nimrod, de 
veronderstelde bouwer van de Toren van Babel, als eerste heerser op aarde. Ondanks deze visie, 
die past bij Juan Gils kritische houding tegenover de machmebbers van ajn eigen tijd, ziet hij de 
koninklijke macht als product van Gods voorzienigheid. Het oudtestamentische Boek der ™P>™<{ 
(6 4) citerend houdt hij kroonprins Sancho voor dat koningen hun macht uit handen van God 
ontvangen: 'data est vobis a Domino potestas'J5 Sancho is daarom tot de heerschappij geroepen, 
opdat hij een herder, leidsman en beschermer van zijn volk zal zijn. Voor zover het geoorloofd is 
uit dergelijke, door het werk verspreide opmerkingen een theorie over het ontstaan van het 
koningschap af te leden, valt die binnen de door Augustinus en paus Gregonus VU 
vertegenwoordigde traditie, die de wereldlijke macht zag als oorspronkelijk zondige, maar door 

19 Voor de geschiedenis van de formule en de discussie daarover zie: K. Pamo^m, The prince and 0>e law, 1200-
1600 Sovereignty and rights in the western legal tradition (Berkeley, Los Angeles, Oxford 1993) p. 31-35; 
P Leupen, 'De ontwikkeling van het middeleeuwse soevereiniteitsbegrip: teloorgang van een relationele conceptie.', 
Theoretische Geschiedenis 18 (1991) pp. 387-397; idem, Keizer in zijn eigen rijk. De geboorte van de nationale staat 
(Amsterdam 1998) pp. 105-108. 
20 Zie hieronder p. 74. 
21 Partidas IL 1, 8 (ed. RAH, H, P- 9). 
22 Partidas U, 1,2 (ed. RAH, IL p. 4). 
23 Zie hieronder p. 79. , . A _ _ , , „. 
24 De preconiis Hispanie, pp. 281-283; vgl. Lucas van Tuy, Chromcon mundi, m A Schottus ed, Hispamae 
///as^toe IV (Frankfurt 1608) pp. 1-116, aldaar p. 8. 
25 De preconiis Hispanie, p. 154. Zie ook p. 39: 'Attendite tarnen reges quod Ipse vobis dedit regnum et 

gentes...' 
26 De preconiis Hispanie, p. 343. 
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God goedgekeurde instelling. 
Dezelfde Sancho was jaren later als koning betrokken bij het schrijven van Castigos. De 

uitleg die in dit werk aan het ontstaan van het koningschap wordt gegeven is dan ook veel 
positiever. Opnieuw gaat men terug naar de oudtestamentische geschiedenis. De eerste koningen 
op aarde zouden tot twee categorieën hebben behoord: heidense en joodse. In de eerste era van de 
mensehjke geschiedenis, die zich uitstrekte van Adam tot Noach, bestonden CT gem koningen. Pas 
na de Zondvloed, toen de mensen vanwege de vele met moord en doodslag gepaard gaande 
eigendomsconflicten inzagen dat het nodig was dat één van hen het hoofd zou zijn, vemieven zij 
iemand uit hun midden tot koning. Het eerste volk dat dit deed, waren de Assyriërs, die Nino, 
stichter van Nineve, tot koning kozen. In de derde era, die van Abraham tot David hep, namen 
alle volken op aarde een koning, behalve de joden, die God tot koning hadden en werden 
geregeerd door leiders die door God waren aangesteld: Mozes en zijn opvolger Jozua. Na de dood 
van Jozua echter, smeekte het volk God het een aardse koning te geven, waarop God de profeet 
Samuel beval Saul tot koning te zalven. Voorbijgaand aan Castiliaanse gewoonten stelt de auteur 
dat in navolging van de oude wet het nu ook onder 'ons christenen' gebruikelijk is koningen te 
wijden en te kronen.27 Na deze historische uiteenzetting over het ontstaan van het koningschap 
volgt een vergelijking met het bijenvolk: als zelfs deze diertjes, die geen spraakvermogen en 
verstand bezitten, er door de natuur toe worden aangezet hun koning trouw te dienen en zonodig 
voor hem te sterven, dan moeten mensen dat zeker doen. Het instinct ('razon naturaV) dat bijen 
drijft, is hun door God gegeven, die de positie ('estadb') van de koning wilde versterken. Ook het 
evangelie, tot slot, leert dat de mensen de koning hebben te gehoorzamen. Christus (flatteus 22, 
21) had immers verordend de keizer te geven wat des keizers was en God wat Gods was. Hiermee 
had hij bedoeld dat geestelijke zaken onder de competentie van de Kerk vielen en wereldlijke 
zaken onder keizers en koningen, die plaatsvervangers zijn van God. Ook in Castigos wordt er 
dus een verband gelegd tussen de zondigheid van de mens en de oorsprong van het koningschap, 
maar anders dan bij Juan Gil de Zamora, vormde dit ambt vanaf het begin eerder een remedie 
tegen zonde dan dat het zelf een product van zondige heerszucht was: de eerste koningen matigden 
zich de macht niet toe, maar werden gekozen met de bedoeling een eind te maken aan de 
tweedracht. Bovendien bestaat er nu een christelijk, door God ingesteld koningschap en hoewel 
Sancho IV, in wiens naam Castigos werd geschreven, zelf niet was gezalfd (hij was alleen 
gekroond, wat voor een Castiliaanse koning al heel wat was), wordt zijn positie in de traditie van 
de Sietepartidas voorgesteld als die van een 'koning en keizer', die Gods stadhouder is. 

Juan Manuel theoretiseert niet over de oorsprong van de koninklijke macht. Wel geeft hij 
een uiteenzetting over natuurrecht en geopenbaarde wet, die zuiver Thomistisch is. De preker 
Julio erkent in het Libro de los estados dat het natuurrecht tot op zekere hoogte in staat is de 
mens op het goede pad te houden. Om tot volmaakte gerechtigheid te komen heeft men echter een 
geopenbaarde wet nodig (vanzelfsprekend die van de christenen), te meer daar het zonder geloof 
niet mogelijk is de ziel te redden. Hoewel Juan Manuel het nergens expliciet zegt, kunnen we 
afleiden dat de politieke samenleving volgens hem een natuurlijke organisatievorm is, maar dat 
deze door het geloof moet worden vervolmaakt met het oog op de bovenaardse eindbestemming 
van de mens. Mogen we er dus van uit gaan dat Juan Manuel het koningschap als een natuurlijke 
instelling ziet, het is Gods wil die iemand tot koning maakt: de infante Joas is door God in de 
stand van de keizers geplaatst.31 Dat Juan Manuel het over deze stand heeft, terwijl Joas een 
koningszoon is, sluit aan bij zijn bewering dat het enige wezenlijke verschil tussen keizers en 

21 Castigos, c. 10, pp. 75-79. 
28 Castigos, c. 10, pp. 79-81. 
29 Zie ook: Castigos, c. 12, p. 91: ' . . . despues que veas que eres rey e enperador veras e conosceras que tienes 
lugar deDios.' 
30 Juan Manuel, Estados I, c. 24-25, pp. 106-108. 
31 Estados lc.4S,p. 152. 
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koningen eruit bestaat dat de eersten worden gekozen en na hun verkiezing door de paus moeten 
worden erkend. Voor de rest is het allemaal hetzelfde.32 Ook voor Juan Manuel is de koning dus 

'keizer in zijn eigen rijk' 
Alvaro Pelayo's Speculum regum is een typisch voorbeeld van een werk dat door het 

gebruik van uiteenlopende, niet altijd overeenstemmende bronnen moeilijk is te interpreteren. Het 
gedeelte waarin hij meer algemene theorieën over het koningschap uiteenzet, heeft hij gekopieerd 
uit zijn eigen De planctu Ecclesiae en gaat voornamelijk terug op een drietal bronnen, waaruit hij 
hele hooftlstukken heeft overgenomen, m aan Tholomeus van Lucca's Determinatio 
compendiosa ontleende passages krijgt de lezer antwoord op de vraag waarom de ene mens 
boven de andere is geplaatst en hoe koningen de heerschappij hebben verworven: het bestaan van 
dwingende gezagsverhoudingen is een gevolg van de zondigheid van de mens en de eerste heersers 
usurpeerden uit hoogmoed de macht Overgenomen uit Jacobus van Viterbo's De regimine 
christiano is de uitleg hoe het kan dat sommige koningen tirannen worden genoemd, terwijl alle 
macht van God komt. Dit is mogelijk, doordat de macht op verschillende manieren van God kan 
zijn afgeleid: op natuurlijke wijze door mensehjke instelling, zoals gebruikelijk onder mensen van 
allerlei religies; door speciale goddelijke beschikking, zoals bij het joodse volk; door middel van 
het mysterie (van de goddelijke voorzienigheid), zoals bij christenen; of slechts toegelaten door 
God, wat geldt voor de macht van 'boze vorsten' die met behulp van list of geweld de macht 
hebben gegrepen34 Tot slot zijn uit Thomas van Aquino's De regno passages samengevat waann 
aan de politieke samenleving een natuurüjke oorsprong wordt toegeschreven en de monarchie 
boven andere regeringsvormen de voorkeur krijgt.*5 In het hoofdstuk 'Wanneer de koninkrijken 
van de wereld ontstonden', waarin Alvaro van een aantal kronieken gebruik maakt, komt hij 
echter terug op het zondige karakter van de eerste heersers. Net als zijn enige generaties eerder 
schrijvende ordegenoot Juan Gil de Zamora voert hij Nimrod als eerste koning ten tonete. Deze 
was, zo weet hij te vertellen, van onvrije afkomst en een tiran, wiens heerschappij illegitiem en 
onrechtvaardig was.^Alle grote rijken uit de geschiedenis werden gevestigd door onderdrukking, 
geweld en verovering. Toch waren zij door God voorzien, en wel om de door afgoderij 
geperverteerde mensheid voor haar zonden te straffen. De heerschappij werd door God ingesteld 
om het boze uit te bannen en het goede te bevorderen. 

Gilles van Rome had in deel UI van De regimine principum, waar hij inging op het 
bestuur van de stad of het koninkrijk, het Aristotelische idee van de natuurlijke oorsprong van de 
politieke gemeenschap consequent, zij het op eigen, pro^nonarchistische wijze, verkondigd. In 
zijn glossen nuanceert Juan Garcia de Castrojeriz deze opvatting. Hij reageert op de door Gilles m 
navolging van Aristoteles verdedigde stelling dat het feit dat sommigen zich aan het leven m het 
gezelschap van anderen onttrekken niets afdoet aan de natuurhjke mensehjke geneigdheid daartoe. 
Hij werpt tegen dat dit feit wél bewijst dat het al dan niet kiezen voor de 'wda c w r afhangt van 
de mensehjke wil. De vida civil is daarom vrijwillig en slechts in beperkte zin natuurlijk. 
Bijgevolg is ook de politieke gemeenschap, de 'comumdad de la cibdad, slechts tot op zekere 

32EstafosLc.84,p.250. 
33 Alvaro Pelayo, Speculum L p. 48 e. v. 
34 Speculum J, p. 140. Vgl. Johannes van Salisbury, Policraticus sive de nugis curialium et vestigiis 
philosophorum V, c. 6 (C. C. I. Webb ed. I (Londen, Oxford 1909) p. 298). 
35 Specuhmtl pp. 152,154. 
36 Speculum L p. 218: 'Et ita primus rex in mundo fmt de servili genere et tyrannus et regnum ems usurpatum et 
iniquum...' 
37 Speculumlpp.220,222. , , ^ m T 
38 Gilles van Rome, De regimine principum libri W, H. Samaritanius ed. (Rome 1607; herdruk Aaien 1967) HL L c. 
34, pp. 406-410. 
39 Glosa, IE, L c 3 (ed Beneyto Perez, HL pp. 23-25):'... podemos deck que la vida civü que, maguera saiga de la 
natura, empero acabala la voluntad e deve ser nombrada e dicha voluntaria e en parte natural, porque nasce del 
apetito natural.' 
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hoogte natuurlijk. Door te stellen dat het 'civiele leven' niet automatisch voortvloeit uit de 
menselijke natuur en door de wil een doorslaggevende rol toe te dichten, brengt Juan het idee van 
de mens als politiek dier in lijn met de christelijke leer van de erfzonde. De 'justicia originaF, die 
de mens als een natuurhjke gave bezat, ging volgens hem bij de Zondeval verloren. Sindsdien 
moet de mens haar herwinnen door goed te leven. Hij is daarom van nature 'civiel' of 'levend in 
rechtvaardigheid'.41 'Civiel' leven, door Juan gelijkgesteld aan goed of rechtvaardig leven, was de 
mens dus eigen in de status innocentiae, maar is iets waarnaar hij sindsdien bewust behoort te 
streven. Het is gebaseerd op een vrijwillige keuze, die een stap in de richting van het herstel van 
de oorspronkelijke, ongecorrumpeerde toestand van voor de Zondeval betekent. 

m een glosse in deel E, dat handelt over het bestuur van het huishouden, wordt op meer 
traditionele, Augustrnische wijze een verband gelegd tussen macht en zonde. Bij Gilles van 
Rome's bewering dat slavernij die op verschillen in talent is gebaseerd - te onderscheiden van 
slavernij die voortkomt uit het positieve recht, dat bepaalt dat de overwonnenen in de oorlog de 
slaven worden van de overwinnaars - een natuurlijk fenomeen is, plaatst hij de kanttekening dat 
ook deze 'natuurhjke' slavernij een gevolg is van zonde. Hij ontkent dus dat slavernij in 
overeenstemming is met de oorspronkelijke natuur van de mens. Belangrijker is echter dat hij 
hieraan toevoegt dat de mensen sinds de Zondeval ook moeten gehoorzamen aan de heersers 
^principes'') die zij op legitieme manier volgens het goddelijk of het menselijk recht hebben 
aangesteld.42 In navolging van Johannes van Wales, die hier zijn bron is, stek hij het bestaan van 
gezagsverhoudingen dit maal dus voor als een gevolg van zonde. Waarschijnlijk schrijven we te 
veel eenheid aan zijn glossen toe, als we het verschil met het in deel JU verkondigde standpunt 
verklaren door af te leiden dat hij met Thomas van Aquino in de periode vóór de Zondeval 
weliswaar het bestaan van een zekere hiërarchie onder de mensen aanneemt, maar geen dwingend 
gezag.44 In ieder geval echter beperkt de gehoorzaamheidsphcht zich tot heersers die op legitieme 
manier aan de macht zijn gekomen. Het idee van de vorstelijke heerschappij als een uit duivelse 
heerszucht voortgekomen verschijnsel, door God toegelaten om de mensheid voor haar zonden te 
straffen, dat zo sterk naar voren komt in de geschriften van beide andere minderbroeders, Juan Gil 
de Zamora en Alvaro Pelayo, speelt bij Juan Garcia geen grote rol. Eerder ziet hij haar als een op 
conventie gebaseerd verschijnsel, waartoe de mensen uit vrije wil hebben besloten. 

Omdat al onze auteurs in hun ijver zoveel mogelijk autoriteiten aan te voeren gebruik maken van 
diverse soorten bronnen, is het dikwijls moeilijk tot een eenduidige conclusie te komen omtrent 
hun ideeën over de oorsprong en het doel van de koninklijke macht. Altijd echter (alleen in het 
Libro de los doze sabios ontbreken expliciete verwijzingen) wordt het koningschap voorgesteld 
als product van Gods voorzienigheid, of die nu via de natuur of de openbaring - of via beide -
werkt. De voor het koningschap gunstigste uitleg vinden we in werken die op koninklijk initiatief 
het licht zagen. Zowel in de Siete partidas als in Castigos is de koning net als de keizer 
plaatsvervanger van God. De minderbroeders Juan Gil de Zamora en Alvaro Pelayo zijn minder 
positief. Ze zien het koningschap, of het nu op goede dan wel op kwade wijze wordt vervuld, als 
Gods antwoord op de zondigheid van de mens, maar wijzen op het verdorven karakter van de 

40 Glosa, HL L c. 4 (ed Beneyto Pérez, ID, pp. 27-28). 
41 Glosa, IQ, L c. 4 (ed Beneyto Pérez, UT, p. 29):'... ca la justicia original fué dada al primer omme para si e para 
su generación asi como un don natural, que Ie havia de esclarescer el entendimierito e igualarle la vohmtad e reglarle 
en todos los poderios del alma E este don perdió por su culpa e por ende él e todos los otros fincamos obligados a 
deverla haver, e cierto es que toda justicia es ordenada al omme a vivir bien, ca no es virtud que compla al alma 
solamente en si, mas cómplela en corporation de los otros para facer todo a guisado e guardar su derecho a cada uno. 
E por ende el omme finca obligado a esta justicia. E asi se sigue que es naturalmente civil o vividor en justicia 
42 Glosa, H, HL c. 13 (ed Beneyto Pérez, H, pp. 292-293.). 
43 Johannes van Wales, Communiloquium, in; Summa de regimme vite humane (Lyon 1511) tb. i-cxxxixv, aldaar n, 
dist. L c. 1, tb. lviir-lviiv. 
44 Voor de opvattingen van Thomas op dit punt: Töpfer, Urzustand undSündenfall, pp. 228-245. 
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eerste heersers op aaide. Vormt de goddelijke voorzienigheid in de Partidas eerder een argument 
ter legitimatie van de koninklijke macht, door beide auteurs wordt zij vooral aangevoerd om de 
koning aan de betrekkelijkheid van die macht te herinneren. Hij heeft zijn positie enkel en alleen 
aan God te danken en voor God zijn alle mensen gelijk. Vanuit dit besef moet bij barmhartig zijn 
tegenover zijn onderdanen en zich ondanks de verhevenheid van zijn ambt bewust blijven van zijn 
nietigheid tegenover God. 'Alle macht is kort van duur', citeert Alvaro Ecclesiasticus (10, 11). 
De koning kan er daarom maar beter voor zorgen dat bij door zijn daden het vergankelijke aardse 
koninkrijk mettertijd inruilt voor het eeuwige hemelse kcminkrijk45 Juan Gil de Zamora 
waarschuwt de infante Sancho dat God de daden van de koning zal beoordelen, zoals de koning 
de daden van zijn onderdanen beoordeelt. God berecht koningen en pauperes op dezelfde manier: 
zoals koningen niet meer dan anderen hebben bij geboorte en dood, hebben zij niet meer bij het 
Oordeel. Naarmate iemand een hogere positie bekleedt, heeft hij zelfs meer te vrezen; zegt de 
Heilige Schrift {Boek der wijsheid 6, 9) immers niet dat de machtigen een streng onderzoek 
wacht.46 Een koning is immers niet alleen voor zijn eigen daden verantwoordelijk, maar ook voor 
die van zijn onderdanen, legt Alvaro uit. 

De minderbroeders - ook, zij het in wat mindere mate, Juan Garca de Castrojeriz - leggen 
dus een sterke nadruk op het dienende karakter van het koningschap. Geleid door hun bronnen 
gebruiken zij soms de bij een dergelijke visie passende term minister Dei of ministro de Dios. 
Hoe gangbaar de voorstelling van de koning als vicarius Dei, die meer de verhevenheid van het 
ambt benadrukte, inmiddels was geworden, blijkt echter wanneer juist Alvaro, die in De planctu 
Ecclesiae geheel volgens de papalistische leer had verkondigd dat de paus Gods enige 
plaatsvervanger op aarde was, Alfonso XI in de aanhef van zijn Speculum aanspreekt als 
'vicarius Christï, een term die nog veel gevoeliger lag.49 Ofschoon de rninderbroeders de koning 
als persoon nadmkkehjk gelijkstellen aan andere mensen, plaatsen zij hem als koning boven de 
mensen. De koning staat tussen God en de mensen, tussen hemel en aarde, zo luidt het in De 
preconiis Hispanie50 Het verschil met de werken die onder koninkhjke auspiciën zijn geschreven 
is dus minder groot dan op het eerste gezicht lijkt: het gaat vooral om een verschil in accent. De 
goddelijke oorsprong van de koninkhjke macht wordt bovendien ook in die andere werken niet 
enkel ingeroepen om de positie van de koning te versterken en de onderdanen op hun 
gehoorzaamheidspücht te wijzen. Het idee van de vergankelijkheid van de aardse macht is ook 
hier, zij het minder nadrukkeüjk, aanwezig: wanneer hij zich niet op bevredigencfewijze van zijn 
taken kwijt, zal de koning zowel op aarde als in het hiemamaals worden gestraft. Ook volgens 
deze werken dient de macht van de koning een wdcmschreven doel: het fysieke, materiële en 
morele welzijn van het volk. Volgens de Partidas is het de taak van de koning zijn volk namens 
God in gerechtigheid en waarheid - volgens een variant, in vrecte en geiechtigheid-te hoeden, een 
opdracht die in Castigos in vergelijkbare bewoordingen wordt herhaald. Ook het Libro de los 

45 Alvaro Pelayo, Speculum I, p. 26. . 
46 Juan Gil de Zamora, De preconiis Hispanie, pp. 154-155: 'Timeat quod Deus ipse interrogans radicabit 
opera regis, prout ipse rex interrogans iudicat opera gentis.' '... Deus altissimus reges et pauperes equaliter 
iudicabit, quia sicut reges non habent amplius quantum ad introitum et ad exitum, sic nichil plus habent 
quantum ad iudicum. Et certe, quantum fortiores et sublimiores, tanto magis timere debent... dicit enim 
Sermo Divinus: 'fortioribus fortis instat crutiatio." 
"Speculumlp. 320. 
48 Alvaro Pelayo, Speculum l p. 112 en p. 196; Juan Garck de Castrojeriz, Glom, Dl, H, c. 6 (ed. Beneyto Perez, UT, 
p. 123). 
49 Linehan, History and the Historians, p. 659, n. 176; Speculum \ p. 4. 
50 Juan Gil de Zamora, De preconiis Hispanie, p. 203: 'Rex autem inter Deum et homines est, inter celum et 
terrain. 
51 Zie hieronder p. 90. 
52 Zie hierboven p. 42; Castigos, c. 3a, p. 50: 'El quarto conoscimiento es de conoscer a aquellos que son 
puestos so el tu poder e so el tu mandamiento, e por eso los deves conoscer para saberlos guardar a derecho e 
a justicia e a verdat e en gracia.' 
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doze sabios geeft de heerser deze opdracht mee: hij behoort een herder van zijn schapen, een 
vernietiger van booswichten, een hersteller van recht, een scheidsrechter bij geschillen, een 
onderwijzer van deugden, een uitroeier van zonde, een bestrafïer van het kwade, een beloner van 
het goede, een beschermer van het volk, een bevolker van bet land en een staf van gerechtigheid te 
zijn. 

Koning, Kerk en Reconquista 
De koning behoort zijn volk te corrigeren, te onderwijzen en te beschermen. Speciale aandacht 
verdienen zijn 'weerloze' onderdanen, dat wil zeggen degenen die niet in staat zijn voor zichzelf 
op te komen: de armen, weduwen en wezen. Teken van de geleidelijke secularisering van het 
politieke denken in deze tijd is dat er van de koning wordt verwacht dat hij ook oog heeft voor het 
economisch welzijn. Volgens de Siete partidas moet de koning ervoor zorgen dat zijn land wordt 
bevolkt en bewerkt, dat er bruggen, wegen, gasthuizen en herbergen worden gebouwd en dat de 
verdedigingsweTken van steden en kastelen worden onderhouden. Wanneer de koning op deze 
manier te werk gaat, zullen hij en zijn onderdanen worden gerespecteerd, in overvloed leven en 
door hun vijanden worden gevreesd. In een van Jacobus van Viterbo overgenomen passage 
wordt in Alvaro Pelayo's Speculum regum betoogd dat de koning als voorwaarde voor de vita 
virtuosa niet alleen moet zorgen voor orde en veiligheid, maar ook voor voldoende goederen. De 
voornaamste taak van de koning blijft echter, aldus Alvaro, de rechtspraak. Hierbij dient bij er 
vooral op te letten dat de pauperes geen geweld wordt aangedaan: het mag niet gebeuren dat hij 
door de vingers ziet dat de machtigen hen onderdrukken. Hij mag moordenaars en heiligschenners 
niet toestaan binnen zijn koninkrijk te leven. In het Libro de los doze sabios treffen we 
vergelijkbare aanbevelingen aan, wanneer heersers wordt aangeraden hard op te treden tegen 
'booswichten en degenen die de dienst aan God noch het algemene landsbelang respecteren en de 
machtelozen beroven.' 

Dat de koning niet alleen wordt geacht moordenaars, rovers en vijanden van het koninkrijk 
aan te pakken, maar ook heiligschenners - degenen die zich aan het bezit van de Kerk vergrijpen 
— heeft te maken met zijn functie van defensor Ecclesiae. Tot de traditionele taken van de koning 
behoorde immers ook de verdediging van de Kerk, de beheerder van het erfgoed van ds pauperes, 
die - geestelijken mochten geen bloed vergieten - evenmin in staat werd geacht zichzelf te 
beschermen. Zoals gebruikelijk in vorstenspiegels herinneren onze auteurs hun koninklijke lezers 
aan hun plichten tegenover de Kerk. Koningen, aldus de Siete partidas, moeten God dienen, niet 
alleen door de volken waarover God hen heeft aangesteld te hoeden, maar ook door het geloof en 
Gods geboden te handhaven: de vijanden van het geloof moeten worden vervolgd, kerken, 
kerkelijke rechten en geestelijken dienen te worden gerespecteerd en verdedigd. Juan Manuel 
verklaart dat vorsten kerken en hun clerici, hun privileges, vrijheden, eigendommen en inkomsten 
behoren te beschermen. Volgens Alvaro herstelt een 'goede en vrome' heerser vervallen kerken en 

Doze sabios, pp. 83-84: 'regidor de reyno tanto quiere dezir como pastor de las óbejas, que ha de dar via pordonde 
usen e vayan, dcstruydor de los malos, enamendador de los malos usos e costumhres, refezedor de los bienes, 
ygualador de las discordias, vezes con sana, 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 tierig pértiga de justicia.' 
54 Partidas IJ, titel 11 (ed. RAH, IJ, pp. 91-93), m.n. wet 3: 'Et el rey que desta guisa que sobredicha es amare et 
toviere honrada et guaidada su tierra, sera él et los que vivieren en ella honrados et ricos, et abondados et temidos 
porella...' 
55 Alvaro Pelayo, Speculum L pp. 98,100. 
56 Speculum Lp. 92: 'Principalis autem et praecipuus actus regiae potestatis iudicare.' 'Et non solum cura vobis sit, o 
reges, eripere pauperem et egenum, sed ne patiamini quidem ut vestra coni ventia eveniat eos ab aliis contristari et ne 
sanguinem innocentem effimdatis. In regno vestro homicidas et sacrileges non patiemini vivere.' 
57 Doze sabios, c. 9, p. 83: 'Sanudo deve ser el rey o principe o regidor de reyno contra los malos e contra aquellos 
que non guardan servicio de Dios, nin pro cornun de la tierra, e roban a los que poco pueden, e les toman lo suyo 
contra su vohmtad...' 
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laat hij nieuwe bouwen, terwijl bij Gods priesters eert en beschermt. 
De vijanden die in het kader van de defensio Ecclesiae moeten worden bestreden zijn de 

ketters en de ongelovigen, in de terminologie van de Partidas 'los malos cristianos' en 'los 
enemigos mcmifiestos.'59 In de dertiende en veertiende eeuw vormde de strijd tegen de 
ongelovigen voor de meeste Europese koningen, uitzonderingen als Lodewijk de Heilige 
daargelaten, een zaak die ver van hun bed stond, maar voor de heersers van het Iberisch 
Schiereiland was zij reëel: regelmatig kregen zij te maken met een inval vanuit Marokko of zetten 
zij zelf campagnes op touw om nieuwe veroveringen aan hun gebieden toe te voegen. Voor een 
koning als Alfonso XI moet het daarom als meer dan een loutere formaliteit hebben geklonken, 
toen Alvaro Pelayo hem voorhield dat een christelijk koning diende te vechten opdat het 
'rechtzmnige' volk, bevrijd van de angst voor de Arabieren, Christus verheugd kon loven, 
Christus zijn erfdeel herwon, het ware geloof werd verspreid en de 'rechtvaardigen' de goederen 
van de goddelozen konden buitmaken. 

Hoewel zelfe Arvaro, die wanneer het even kan een hartgrondige afkeer van alle aardse 
zaken voorwendt, de wachtende buit ter sprake brengt, waarschuwen onze auteurs hun lezers 
ervoor dat zij zich niet, of hooguit in tweede instantie, door wereldse motieven mogen laten leiden: 
de strijd moet in de eerste plaats het geloof dienen. In het gedeelte van het Libro de los doze 
sabios waarin praktische adviezen op het gebied van de oorlogvoering worden gegeven, klinkt de 
euforie door die werd teweeggebracht door de veroveringen van Fernando HI. De toegesproken 
senor, misschien kroonprins Alfonso, wordt aangesproken als conquistador, wiens wens het is 
nieuwe landen en streken te veroveren; enerzijds om het christelijke geloof te verspreiden en God 
te dienen, anderzijds om op aarde een goede naam na te laten. Hij wordt er echter voor 
gewaarschuwd dat hij zich meer moet laten leiden door gelcwfeijver dan door zucht naar aardse 
roem.61 Bijna een eeuw later verkondigt Juan Manuel dezelfde opvatting. Christenen die tegen de 
Moren ten strijde trekken, dienen al hun zonden te hebben opgebiecht en bereid te zijn voor het 
geloof te sterven. Wat er gebeurt met degenen die sneuvelen, maar slechts zijn gegaan vanwege de 
buit, soldij of aardse roem - of nog erger, om te roven en te verkrachten- weet alleen God. 
Vaststaat dat degenen die met oprechte berouw voor hun zonden en de juiste intentie vertrekken, 
in geval zij omkomen, als heiligen en martelaars rechtstreeks naar de hemel gaan. Maar ook 
wanneer zij het overleven, zijn zij volgens Juan Manuel vanwege de geleden ontberingen, de 
moeite die zij zich hebben getroost, de angsten die zij hebben uitgestaan en het gevaar waaraan zij 
zich hebben blootgesteld martelaars. Als voorbeeld vermeldt bij zijn grootvader Fernando m, die 
zoveel had geleden omwille van God en zoveel goede daden en wonderen had verricht dat hij als 
martelaar en heilige meet worden beschouwd. 

Juan Manuel, die het Libro de los estados tussen 1326 en 1330 schreef, was in zijn tijd 
niet de enige die Fernando m (overleden in 1252, maar pas in 1671 gecanoniseerd) reeds als 
heilige beschouwde. Kort na zijn dood had Ramón de Losana, bisschop van Segovia, in een 
oorkonde al over de 'nobitts et sanctus rex Ferdinandus' gesproken.63 Verdere verwijzingen naar 
Femando's heiligheid zijn uit die vroege periode echter niet bekend, hoewel paus hmocentius IV 
al vijf maanden na de dood van de koning aan iedereen die op verjaardagen van diens sterfdag of 
tijdens een zaterdags bezoek aan de kathedraal van Sevüla (waar hij begraven lag) voor zijn 
zielenheil zou bidden, een aflaat verleende.64 Juan Gil de Zamora heeft het in De precomis 

58 Partidas II, 2,4 (ed RAH, H, p. 17), Juan Manuel, Estados l c. 61, pp. 185-186; Alvaro Pelayo, Speculum I, p. 38. 
59 Partidas H, proloog (ed. RAH, U, p. 2). 
60 Alvaro Pelayo, Speculum J, p. 16: 'Rex christianus pugnat, ut plebs catholica persolvat Christo laudes 
alacriter, arabum semoto pavore, ut Christus suam terram recuperet, ut fides catholica augeatur, et iusti 
tollant spolia impiorum.' 
61 Doze sabios, c. 26 en 27, pp. 97-99. 
62 Juan Manuel, Estados l c. 76, pp. 225-226. 
63 Acta sanctorum 19, maii VU (Parijs, Rome 1866) p. 359. 
64 Ibidem, p. 360. 

- 49 -



Hispanie over de 'sancti reges Hispaniarurri', maar helaas noemt hij geen namen, zodat het niet 
duidelijk is of hij daarbij ook aan Fernando denkt.65 Jofré de Loaisa, ooit een vertrouweling van 
Alfonso X, noemt Fernando heilig,66 maar hij schreef zijn kroniek op hoge leeftijd, misschien pas 
na 1299.67 Het heeft er daarom alle schijn van dat het geloof in Femando's heiligheid - althans in 
geletterde kringen - pas in de eerste helft van de veertiende eeuw goed post vatte. Uit deze tijd 
stamt de Estoria del santo cuerpo del rey don Fernando, waarin het voorbeeldige sterven van dj 
koning en de wonderen die zich rond zijn graf zouden hebben aftjespeeld worden beschreven. 
Dit verhaal werd onder Alfonso XI, vermoedelijk rond 1340-1345, in de Estoria de Esparma 
gemcorporeerd.69 Ongeveer tegelijkertijd neemt Alvaro Pelayo Fernando, die Sevilla en andere 
gebieden onder het geloof van 'onze Heilige Moeder de Kerk' had gebracht, op onder de 'heilige' 
'Spaanse' koningen die hij Alfonso XI als lichtende voorbeelden voorhoudt en waartoe verder de 
Visigotische heersers Sisebut, Hermenegild en Reccared behoren.70 Hij brengt Femando's 
heiligheid opnieuw ter sprake, wanneer hij Thomas van Aquino's bewering dat rechtvaardige 
koningen voortleven in de loftuitingen van de mensen niet alleen met het voorbeeld van Lodewijk 
de Heilige van Frankrijk illustreert, maar ook met dat van Alfonso's 'voorvaderen', de heilige 
Sisebut en de heilige Fernando.71 Het kennelijk vertraagde besef van Femando's heiligheid geeft 
reden om de epiloog van het Libro de los doze sabios, waar de koning 'santo e bienaventuradó' 
wordt genoemd en die zoals we zagen om andere redenen na 1279 lijkt te zijn geschreven, niet 
eerder dan in het begin van de veertiende eeuw te dateren en misschien zelfi pas in de jaren dertig 

72 

of veertig van die eeuw. 
Alvaro's vermelding van Lodewijk de Heilige wijst ons op de verklaring voor het groeiende 

geloof in Femando's heiligheid. Vermoedelijk vormt het een reactie op de cultus rond de Franse 
koning, die in 1297 was gecanoniseerd. Er is dus sprake van naijver op de Franse monarchie. 
Volgens Linehan bevestigt Alvaro's vermelding van de 'sancti reges' van Spanje het bestaan van 
een lokale, door het volk gedragen cultus, die zich weinig aantrok van Rome's beleid aangaande 
heiligverklaringen (evenals Fernando zou Hermenegild pas eeuwen later worden gecanoniseerd, 
Sisebut en Reccared nooit).73 Deze volkse cultus - voor zover we het bestaan daarvan uit de 
opmerkingen van iemand als Alvaro Pelayo mogen afleiden - sloot aan bij de politieke ambities 
van Alfonso XI's omgeving. In 1332, twintig jaar na zijn troonsbestijging, liet de koning zich 
tijdens een grootse krorüngsplechtigheid zalven, zij het op zo'n manier dat deze ume^gebeurtenis 
op geen enkele wijze kon worden uitgelegd als teken van onderwerping aan de Kerk. Alfonso's 
zalving en de beschikking over heilige voorgangers op de troon brachten de Castiliaanse dynastie 
op gelijke hoogte met haar Franse tegenhanger. En niet alleen op gelijke hoogte: een decennium 
later is men er in kringen rond Alfonso van overtuigd dat niet de koning van Frankrijk, door zijn 
eigen propagandisten gevierd als Rex Christianissimus,75 maar de koning van Castüië de eerste 

65 Juan Gil de Zamora, Deprecomis Hispanie, p. 153. 
66 J. Gonzalez, Reinadoy diplomas de Fernando lII\Estudio (Córdoba 1980) p. 50. 
67 Linehan, History and the historians, p. 446, n. 108. 
68 Gonzalez, Reinadoy diplomas L pp. 44-45. 
69 R. Menéndez Pidal ed, Primern crónica genend ü. (Madrid 1955) c. 1132-1134, pp. 771-774. Zie: D. Catalan 
Menéndez Pidal, De Alfonso X al conde de Barcelos. Cuatro estudios sobre el nacimiento de la historiogrqfia 
romance en Costilla y Portugal (Madrid 1962) pp. 80-89. 
70 Alvaro Pelayo, Speculum J, p. 32. 
71 Speculum l pp. 208,210. 
72 Zie hierboven pp. 16-17. 
73 P. Linehan, 'The politics of piety. Aspects of the Castilian monarchy from Alfonso X to Alfonso XT, Revista 
CanadiensedeEstudiosHispanicos 9 (1985) pp. 385-404, aldaar p. 387. 
74 Zie hieronder p. 62 
75 J. R. Stayer, 'France: the Holy Land, 1he chosen people and the Most Christian King', in: idem, Medieval 
statecraft and the perspectives of history (Princeton, New Jersey 1971) pp. 300-314; J. Krynen, Ideal du prince et 
pouvoir royal en France a la fin du Moyen Age (1380-1440). Étude de la littérature politique du temps (Parijs 1981) 
pp. 207-239; idem, L 'empire du roi, pp. 345-383. 
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onder de christelijke koningen is. Officiële heiligen konden er onder Alfonso's voorgangers 
voorlopig niet worden geteld en evenmin had men bij zijn zalving beschikt over uit de hemel 
afkomstige olie, maar wel kon hij pronken met de diensten die hij en zijn voorvaderen het geloof 
tijdens de Reconquista hadden geleverd, diensten die de prestaties van de Franse koning volgens 
Alfonso's omgeving ruimschoots overtroffen. 

Dit idee was niet nieuw. Matthew Paris (gestorven in 1259), vertelt dat de gezanten van 
Alfonso X, de overgrootvader van Alfonso XI, teneinde de aanspraken van hun koning op de 
keizerskroon te ondersteunen, de paus erop hadden gewezen dat hij meer dan alle andere koningen 
het christelijke territorium had uitgebreid.76 De paus zelf, Alexander IV, had Alfonso X in een 
brief laten weten dat diens voorvaderen door de 'zuiverheid van hun geloof, de standvastigheid 
van hun deugdzaamheid, de grootsheid van hun heldhaftige daden en hun enorme verdiensten' 
andere katholieke koningen in luister overtroffen. Om deze reden, zo had hij hem verzekerd, was 
zijn liefcle voor hem oprechter dan die voor andere koningen (helaas voor Alfonso had deze 
pauselijke genegenheid hem, althans waar het zijn keizerlijke ambities betrof, weinig geholpen). 
Dergelijke voorstellingen hielden uiteraard verband met de successen van Fernando m, waaraan 
Alfonso als kroonprins had bijgedragen. Nadat de Reconquista in Alfonso's latere jaren vrijwel 
tot stilstand was gekomen, was het idee van de bijzondere status van de Castiliaanse koning naar 
de achtergrond verdwenen, maar toen Alfonso XI, weliswaar met hulp van de Portugese koning, 
op 30 oktober 1340 de gezamenlijke legers van Granada en Marokko verpletterend versloeg, 
kreeg het een nieuwe impuls en steeg het tot ongekende hoogten.7* De Crónica de Alfonso e/ 
Onceno, waarschijnlijk geschreven door Alfonso's vertrouweling Feman Sanchez de Valladolid, 
geeft uitdrukking aan de Castiliaanse gevoelens van trots. Paus Benedictus XII zou in 
aanwezigheid van het gezantschap dat hem enige op de Moren veroverde trofeeën bracht 
Alfonso's zege hebben vergeleken met Davids overwinningen op de vijanden van het joodse volk. 
De geschenken van de gezanten herinnerden hem aan de hulde die Antiochus VII van Syrië 
Simon, de hogepriester van Jeruzalem, had gebracht (frtokkabeeën I, 15, 1-9). Zij vormden, zo 
zou de paus volgens de kroniek hebben verkondigd, het bewijs dat de Kerk van Rome haar macht 
aan de christelijke koningen en vorsten had te danken (een opmerking die uit de mond van de paus 
wel zeer curieus klinkt en regelrecht indruist tegen de geest van de brieven die deze rand die tijd 
aan Alfonso schreef).80 Hoewel hij dit zei over koningen en voreten m het algemeai, ging dit in het 
bijzonder op voor de koningen van Castüië en León, en nog wel het meest voor de 'zeer edele 
koning don Alfonso'. 

Hoogdravende uitspraken omtrent de veronderstelde bijzondere positie van de Castiliaanse 
koning, dit maal als directe reactie op zulke uitspraken ten gunste van de Franse koning, treffen 
we verder aan in de geïnterpoleerde versies van twee preken die aartsbisschop Pierre Roger van 
Rouen rond 1332 aan het pauselijk hof had gehouden. De tekst van deze preken, waarin de 
aartsbisschop Filips VI's plan tot de organisatie van een kruistocht verdedigde, bevindt zich in een 
manuscript dat toebehoorde aan Pedro de Casis, in de jaren veertig van de veertiende eeuw 

76 Matthew Paris, Cronica maior, F. Liebermaim ed., MGH. Scriptores XXVm, pp. 107-389, aldaar p. 381. 
77 P. Linehan, The Spanish Church and the papacy in the thirteenth century (Cambridge 1971) pp. 155, n. 7. Zie ook 
ibidem, p. 156, n. 1, waarde pauselijke lof echter een kritische wending neemt 
78 Het idee van de bijzonder positie van de Castiliaanse koning lijkt dus sterk gebonden aan zekere personen 
en hun wapenfeiten (Fernando UI, Alfonso XI en in later tijden de Katholieke Koningen). Of de voorstelling 
van de Castiliaanse koning als 'allerchristelijkste koning' de continuïteit kende die Nieto Soria, Fundamentos 
ideológicos, pp. 79-84, eraan toekent, is daarom de vraag. Overigens wordt in het merendeel van de teksten 
die Nieto Soria aanhaalt niet expliciet beweerd dat de Castiliaanse koning vanwege zijn vroomheid en 
verdiensten boven andere koningen is verheven, hetgeen toch het wezen vormt van die voorstelling. 
79 Linehan, History and the historians, pp. 614-619. 
80 Zie hieronder pp. 128-129. 
81 Crónica del rey don Alfonso el Onceno, in: C. Rosell ed, Crónicas de los reyes de Costilla L BAE 66 (Madrid 
1875) pp. 173-392, aldaar c. 254, pp. 330-331. 
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vertegenwoordiger van Alfonso XI aan het pauselijk hof; waar dezelfde Pierre Roger als 
Clemens VI inmiddels de scepter zwaaide. Pierre Rogers tekst is voorzien van commentaar dat de 
preken een heel andere betekenis geeft. Als hij beweert dat de Franse koning van alle christelijke 
vorsten de meest aangewezen persoon is om de geplande kruistocht te leiden, volgt de toevoeging 
'afgezien van de doorluchtige Spaanse koning Alfonso.' De opmerking dat niemand de koning 
van Frankrijk overtreft in krijgshaftigheid en militaire deskundigheid, en dat geen enkele 
wereldlijke vorst verhevener in zijn macht of devoter is dan hij, krijgt hetzelfde commentaar. 

In zijn Speculum regum, kort na de Slag bij de Salado begonnen, voegt Alvaro Pelayo zich 
in het koor van huidebrengers en looft bij Alfonso als voornaamste verdediger van het geloof. 
Wie onder de christelijke koningen is bereid het oflfer dat Christus heeft gebracht terug te betalen 
door het eigen bloed voor hem te vergieten? Wie anders dan Alfonso, de Ver fidelissimus\ die 
onlangs met zijn schoonvader de koning van Portugal zijn leven voor het geloof in de waagschaal 
heeft gesteld! Terwijl andere christelijke vorsten muis, met een dak boven het hoofd, een 
genoeglijk leven leiden (volgens Linehan een sneer naar Filips VI van Frankrijk, die zijn eigen 
kruistocht voortdurend uitstelde en het ingezamelde geld voor heel andere doeleinden gebruikte), 
leeft hij, tevreden met een sobere maaltijd, in de 'tenten en kampementen van Christus'. Andere 
koningen slapen, maar hij brengt zijn nachten wakend door, teneinde zijn moeder de Kerk te 
verheffen en in rust te doen gedijen. Te midden van andere koningen schittert de gloed van zijn 
geloof als de zon in de duisternis van de ochtendstond. Hij is de 'zegevierende verdediger van het 
geloof en de bijzondere vaandeldrager van Christus.' 

Alvaro toonde zijn erkentehjkheid voor de dienst die Alfonso XI de christenheid bij de 
Salado had bewezen, maar verder ging bij niet mee in de ideeën die in koninklijke kringen in 
zwang waren. De opvatting dat de Kerk haar macht aan de wereldlijke heersers had te danken, 
door de schrijver van de Crómca de Alfonso el Onceno zo cynisch in de mond van de paus 
gelegd, moet voor hem bijna als godslastering hebben geklonken. Zoals eerder in De planctu 
Ecclesiae maakt hij zich in zijn vorstenspiegel tot spreekbuis van de hiêrociarische denkbeelden 
die in 1302 in de bul Unam sanctam door Bonifatius Vul tot officiële pauselijke doctrine waren 
verheven. De paus, plaatsvervanger van Christus en leider van het ene en ondeelbare Christelijke 
Gemenebest, heeft zowel op geestelijk als wereldlijk gebied de uiteindelijke macht. Seculiere 
heersers ontvangen hun macht, gesymboliseerd door het temporele zwaard, uit handen van de 
Kerk en de Castibaanse koning vormt hierop geen uitzondering. Met dit standpunt, dat we 
verderop nog in detail zullen bestuderen, keerde Alvaro zich niet alleen van de werkelijkheid af, 
maar ook van een lange Spaanse traditie, die, wanneer er al geen algemene scheiding van machten 
werd bepleit, ten minste de positie van de Castiliaanse koning veilig stelde. Ruim een eeuw eerder, 
kort na 1234, had de canonist die bekend staat als Vmcentius Hispanus verklaard dat de koning 
van Spanje de enige echte keizer (yerus imperator) was. De Byzantijnse keizer stelde immers 
niets meer voor, de koning van Frankrijk verdiende slechts minachting omdat de voorvaderen van 
zijn pairs door de Spanjaarden waren afgestraft (waarover later meer), de Duitse keizer ontving 
zijn zwaard van de paus. Omdat Vmcentius het standpunt van de decretist Huggucio deelde dat 
de keizer zijn macht direct van God ontving, was ook de Duitse keizer dus geen echte keizer. 
Bleef over de imperator hispanus - waarbij Vmcentius in zijn tijd alleen aan Fernando UI van 
Castilië en León kan hebben gedacht - , die zijn zwaard enkel en alleen van God kreeg. 

Totdat de conflicten tussen Bonifatius Vul en Filips IV van Frankrijk, tussen Clemens V 
en keizer Hendrik Vu en tussen Johannes XXII en keizer Lodewijk de Beier in de eerste helft van 

82 Linehan, History and the historians, pp. 641-645. 
83 Speculum I, pp. 4 en 10. 
84 Linehan, History and the historians, pp. 562-563. 
85 Speculum L pp. 22-24. 
86 De tekst van Vincentius' glosse in: J. Ochoa Sanz, Vmcentius Hispanus. Canonista bolones del siglo XIII 
(Rome, Madrid 1960) p. 17. 
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de veertiende eeuw tot een stroom polemische geschriften zouden leiden (waarvan Arvaro's De 
planctu Ecclesiae er een is), bestond er voor het probleem van de verhouding tussen wereldlijke 
en geestelijke macht (regnum en sacerdotium) minder belangstelling dan soms wordt 
verondersteld.',7 De kwestie stond zeker in de aandacht, maar er was geen sprake van een echt 
debat. In rechtsgeleerde en theologische traktaten, evenals in vorstenspiegels, besprak men haar -
veelal in de context van andere mema's - op abstracte wijze met behulp van populaire metaforen 
als lichaam en ziel, goud en lood en het temporele en spirituele zwaard. Ook al neigde de een 
daarbij naar een meer hiërocratische en de ander naar een meer dualistische interpretatie, 
pogingen de exacte reikwijdte van de bevoegdheden van beide machten te omschrijven ontbraken 
doorgaans. In vorstenspiegels was de aandacht voor het probleem tot de veertiende eeuw tamelijk 
beperkt. Thomas van Aquino stelde in De regno dat christelijke koningen zich aan de priesters, 
met name aan de paus, behoorden te onderwerpen. De priesters leidden de mens immers naar zijn 
bovenaardse eindbestemming, een doel dat hoger was dan de bona vita, waarvoor de wereldlijke 
vorsten verantwoordehjk waren" Hoever die onderwerping moest gaan, maakte Thomas niet 
duideüjk. Gilles van Rome, die in zijn traktaat De ecclesiastica potestate, dat hij tijdens de 
confrontatie tussen Philips IV en Bonifatius Vm schreef; een hiërocratisch standpunt zou 
verkondigen, liet zich in zijn vorstenspiegel De regimine principum, die hij eerder schreef; al 
helemaal niet over de zaak uit. 

Ook in onze Castiliaanse werken overheerst tot de veertiende eeuw de abstractie, maar 
vrijwel altijd wordt het probleem op de een of andere manier aan de orde gesteld (de enige 
uitzondering vormt het Ubro de los doze sabios, dat de kwestie, zoals de meeste theoretische 
zaken, links laat liggen). Opnieuw is het de moeite waard de teksten een voor een te bestuderen. 
De auteurs van de Partidas maken bij hun uitleg van de betekenis van de wereldlijke macht 
gebruik van de allegorie van de twee zwaarden. Anders dan Vincentius Hispanus proberen zij in 
hun uitleg, althans wat betreft zijn positie tegenover de paus, niets af te dingen op de status van de 
Duitse keizer - een titel waarop, laten we het niet vergeten, hun opdrachtgever AlfbnsoX 
aanspraak maakte. De wereldlijke macht, die bij keizers en koningen berust, is volgens de auteurs 
door God naast het priesterschap ingesteld om het geloof te verdedigen, wanneer daarbij geweld 
aan te pas komt, en in zijn naam de rechtspraak uit te oefenen. Van de twee zwaarden die samen 
de wereld regeren, bestrijdt het spirituele zwaard de 'verborgen' zonden, het temporele de 
'openlijke'. Beide machten zijn verenigd in het christelijke geloof en dienen samen lichaam en ziel 
te berechten. Zij moeten daarom in harmonie samenwerken. Wie voor onenigheid zorgt, gaat m 
tegen Gods wil en brengt het geloof de gerechtigheid en de 'buen estado' en vrede van het land 
grote schade.*9 De auteurs zinspelen op geen enkele manier op een tussenkomst van de Kerk bij 
de overdracht van het seculiere zwaard en de wereldlijke heersers ontvangen hun macht daarom 

kennelijk direct van God. 
Dit wordt bevestigd in de tweede wet van titel 1 van dezelfde partida, waar de rechten en 

bevoegdheden van de keizer, de in aanzien hoogste wereldlijke gezagsdrager, worden opgesomd. 
Om die te mogen uitoefenen hoeft hij na zijn verkiezing niet te wachten op bevestiging door de 
paus: 

'deze macht heeft de heerser, nadat hij door allen die daartoe recht hebben of door 
de meerderheid van hen is gekozen en hij in Duitsland tot koning wordt gemaakt op 
de plek waar men degenen die tot keizer werden gekozen van oudsher tot koning 

87 Voor de relatie tussen wereldlijke en geestelijke macht in het laatmiddeleeuwse politieke denken; J. A. Watt, 
'Spiritual and temporal powers', in: CHMPT, pp. 367-423; Black, Political thought, pp. 42-84; J. Canning, A history 
qfmedieval politicalthought, 300-1450 (Londen, New York 1996) pp. 137-161. 
88 Thomas van Aquino, De regno L c. 14, pp. 72-76. 
89 Partidas IL proloog (ed. RAH, U, p. 2). 
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maakte.' 

Deze passage doet sterk denken aan de uitspraak die de Duitse keurvorsten in 1252 te 
Braunschweig hadden gedaan en die is overgeleverd in de Lectura van de in 1271 gestorven 
canonist Hostiensis. Volgens deze uitspraak bezat de Rooms koning die in eendracht (in 
concorcüa) was gekozen reeds dezelfde macht als de keizer, de keizerlijke zalving verleende hem 
slechts de titel (nomen)91 De passage in de Partidas wijkt op twee punten af van het 
'Braunschweiger Weistum'. Ten eerste stek men een voorwaarde met betrekking tot de locatie 
(waarmee waarschijnlijk Aken, de plaats waar de keizer-elect tot koning van Duitsland werd 
gekroond, wordt bedoeld).92 Ten tweede wordt niet gesproken over 'in eendracht', maar over 
'door allen óf door de meerderiieid.' In de Partidas wordt dus uitgegaan van het moderne, 
numerieke meerderheidsprincipe, dat pas in 1338 tijdens een bijeenkomst te Rhens officieel zou 
worden aanvaard door de keurvorsten. 

Het is waarschijnhjk geen toeval dat de auteurs van de Partidas voor deze omschrijving 
kozen. Ook al zouden de keurvorsten in 1252 '/« concordid reeds in de zin van een 
meerderheidskeuze hebben opgevat en zou zoals Berges meent de in de Partidas gekozen 
formulering dus een verduidelijkende aanvulling op de verklaring van Braunschweig vormen, de 
mogelijkheid van een verdeelde stemming paste in het straatje van Alfonso X: in 1257, een jaar 
nadat Pisa en Marseille hem als keizer hadden erkend, was hij erin geslaagd vier van de zeven 
keurvorsten achter zich te krijgen.95 m een brief aan de stad Siena (gedateerd 21 oktober 1258) 
probeerde Alfonso het op een wat andere manier en trachtte hij de rechtmatigheid van zijn 
verkiezing te bewijzen door te verklaren dat bij niet alleen door het 'grotere en wijzere deel' van de 
Duitse vorsten was gekozen, maar zelfs door allen die aan de verkiezing hadden deelgenomen: een 
verwijzing naar de verkiezingsbijeenkomst te Frankfurt, waar de aanhangers van Alfonso's 
concurrent Richard van Cornwall buiten de stad waren gesloten.96 Dit laatste detail werd in de 
brief uiteraard verzwegen en gezien de omstandigheden waaronder de verkiezing had 
plaatsgevonden was het wellicht verstandiger het keizerschap enkel op basis van het in de 
Partidas verwoorde meerderheidsprincipe te claimen. Helaas voor Alfonso had Richard ook vier 
stemmen verworven, doordat koning Ottokar van Bohemen zijn stemtweemaal had verkocht. Dat 
geen van beide pretendenten zijn keizerlijke dromen, alle diplomatieke inspanningen en uitgaven 
ten spijt, ooit in vervulling zou zien gaan is hier niet van belang, wel dat de auteurs van de 
Partidas in hun uitlatingen over de keizerlijke macht rekening lijken te hebben gehouden met 
Alfonso's ambities op het Europese toneel. De dualistische visie die zij hierbij uitdroegen, komt 
tot slot naar voren in hun verklaring dat de keizer op basis van de macht die het volk aan hem 
heeft overgedragen (een verwijzing naar de zogenaamde lex regia) aan niemand hoeft te 
gehoorzamen, behalve aan de paus in geestelijke aangelegenheden. 

90 Partidas H, 1, 2 (ed. RAH, H, p. 5). 'Et este poder ha el senor luego que es escogido de todos aquellos que 
han poderio de lo escoger ó de la mayor parte, seyendo fecho rey en Alemafia en aquel lugar do se 
costuinbraron é facer antiguamente los que fueron escogidos para emperadores.' 
91 Het zogenaamde 'Braunschweiger Weistum', is te vinden in: Quellen zur Verfassungsgeschickte des 
Römisch-Deutschen Reichs im Spatmittelalter (1250-1500), L. Weinrich ed. (Darmstadt 1983) p. 6, noot. 
92 De betreffende zinsnede is niet erg helder en voor meerdere uitleg vatbaar. Vgl. W. Berges, 'Kaiserrecht 
und Kaisertheorie der 'Siete partidas", in: Festschrift Percy Ernst Schramm zum seittem siebzigsten 
Geburtstag von Schülem und Kreunde» zugeeignet I (Wiesbaden 1964) pp. 143-156, aldaar p. 148, die meent 
dat de plaats van verkiezing (Frankfurt) wordt bedoeld. 
93 Zie hieronder p. 58. 
94 Berges, 'Kaiserrecht', pp. 148-150. 
95 J/F. 0'Caï\a^>an,The learned king The reign ofAlfonsoXofCastile (Fhiladelphia 1993) pp. 199-202. 
96 Acta imperii inedita saeculi XIII et XW. Urkunden und briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und des 
Königreichs Sizilien J, E. Winkelmann ed. (Innsbruck 1880, herdruk Aaien 1964) nr. 579, p. 464; 
O'CaUaghan, 77K> learned king, pp. 200-201. 
97 Partidas H, 1,1 (ed RAH, H, p. 3). Voor de Lex regia zie: Canning, History ofmedieval political thought, pp. 8-9. 
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Aangezien de bekleders van de wereldlijke macht, keizers én koningen, hun zwaard direct 
van God ontvangen, is het duidelijk dat volgens de auteurs ook koningen binnen de eigm sfeer niet 
aan het geestelijk gezag zijn onderworpen. Dit wordt bevestigd, wanneer in de derde partida, die 
de rechtspraak behandelt, wordt gesteld dat er tegen uitspraken van de keizer of de koning geen 
beroep mogelijk is, daar die in wereldlijke aangelegenheden geen meerderen hebben. Bij de 
omschrijving van het koningschap, de op één na hoogste secuhere functie, heeft men toer niets aan 
toe te voegen: in het betreffende gedeelte van de tweede partida vinden we geen verklaringen 
omtrent de verhouding tussen koning en Kerk." Onder verwijzing naar Aristoteles' Politica 
vertellen de auteurs dat in heidense tijden de koning, die niet alleen legeraanvoerder en rechter 
was, maar ook de religieuze riten leidde, zowel op wereldlijk als geestelijk gebied regeerde. 
Deze opmerking zegt echter weinig of niets over hun opvattingen aangaande de relatie tussen 
koning- en priesterschap. De verwijzing naar de Politica bevindt zich in een wet waarin de 
betekenis van de titel 'koning' wordt uitgelegd. Hiertoe hebben de auteurs verechillende definities 
bijeengezocht. We hebben hier dus een voorbeeld van de middeleeuwse drang zoveel mogelijk 
autoriteiten aan te halen. De verwijzing naar Aristoteles mag daarom niet worden uitgelegd als 
telcen van contemporaine lconiiMjTcepn^ De 
Castiliaanse heersers konden zkh tegenover de kerken in hun rijk zeer veel veroorloven, maar 
voor zover daar in de Partidas iets van terug is te vinden wordt hun optreden niet gerechtvaardigd 
door de voorstelling van de 'rex-sacerdos'. 

Eigenlijk laat de Partidas, waarin privileges en bezittingen van de geestelijkheid worden 
gerespecteerd, niet veel van de praktijk zien, maar de weinige mogelijkheden die de koning op 
kerkelijk gebied worden geboden vloeien voort uit zijn positie van defensor Ecclesiae en senor 
natural, m de wet over de bisschoppelijke verkiezingen in de eerste partida wordt verwezen naar 
de grote diensten die de Spaanse koningen de Kerk hebben geleverd Volgens een 'oude Spaanse 
gewoonte' behoren de kanunniken de koning in te lichten wanneer de bisschop overlijdt en hem te 
verzoeken ongestoord een nieuwe bisschop te mogen kiezen. Ook dienen zij de goederen van de 
kerk aan de koning toe te vertrouwen. Na de verkiezing stellen zij de elect aan hem voor om de 
kerkelijke goederen weer in ontvangst te nemen. De koningm van Spanje hebben dk voorrecht om 
drie redenen: ten eerste omdat zij het land op de Moren hebben veroverd, de moskeeën in kerken 
hebben veranderd en het islamitische geloof hebben vervangen door het christelijke; ten tweede 
omdat zij in plaatsen waar geen kerken waren nieuwe hebben gesticht; ten derde omdat zij de 

98 Partidas HL 23,17 (ed RAH, II, p. 691). Eerder had Alfonso X al in de Espéculo 11, 13 (G. Martinez Diez ed 
(Avila 1985) p. 107) veddaart dat hij 'bij de gratie Gods' geen meerdere had op wereldlijk gebied 
99 Partidas H, 1, 5-9 (ed. RAH, II, pp. 7-11); het keizerschap wordt behandeld in Partidas ïï, 1,1 -4 (pp. 3-7). 
100 Partidas H, 1,6 (ed RAH, H, p. 8); Aristoteles, The Politics, E. Baiker vert (Oxford, New Yodc 1995) HL c. 14 
(1285*2Xp.l22. 
101 Nieto Soria, Fundamentos ideólogicos, pp. 203-204, ziet de verwijzing naar de Politica als bewijs dat aan de 
koning een zekere priesterlijke status werd toegekend, dit om zijn ingrijpen in kerkelijke aangelegenheden te 
rechtvaardigen. 
102 Linehan, The Spanish Church and the papacy, J. M Nieto Soria, Iglesia y poder real en Costilla. El episcopado, 
1250-1350 (Madrid 1988). 
103 N. Quitman, 'La trinite et le pouvoir royal dans les sources juridiques castillanes (XDT-XV* siècles)', Mélanges 
de la Casa de Velazques 31 (1995) pp. 249-265, nuL 259-262, ziet in het op bevelende toon opnemen van het 
geloofsartikel van de Drieeenheid in de eerste partida het optreden van een rex-sacerdos in de laat-Romeins-
Byzantijnse traditie. Zij vervolgt hierbij een door Adeline Rucquoi ingeslagen weg, die in dit verband spreekt over 
caesaropapisme: 'De los reyes que no son taumaturgos: los fundamentos de la realeza en Espafla', Rdaciones 51 
(1992) pp. 55-83, aldaar p. 67. Een dergelijke interpretatie is mi. echter alleen mogelijk op basis van een veel te 
ruime uitleg van die tomen. Wanneer het koningschap met de 'gaideüjke'eigerischap wijshdd wordt geassocieerd, 
wordt er m i evenmin een 'clericaaL zo niet priesterlijk' (mijn bezwaar richt zich vootal op de laatste tem) karakter 
aan de koning toegeschreven: Rucquoi, ibidem, pp. 70-71; zie ook liaar'mreysabto: culture y poder en knMmarquia 
castellana', in: J. L. Martin e.a., Actas del Iü Cvrso de Cultura Medieval. Seminario: Repoblación y Reconquista 
(Madrid 1993) pp. 77-87. 
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kerken hebben gedoteerd en ze rijkelijk hebben begunstigd. Hoewel deze gang van zaken wordt 
voorgesteld als een bijzonder voorrecht van de Castiliaanse koningen, komt hij, zoals Nieto Soria 
al vaststelde, in wezen overeen met de procedure die in die tijd in de meeste koninkrijken gangbaar 

105 

was. 
Ofschoon deze regeling kanunniken theoretisch in staat stelde vrijelijk een bisschop te 

kiezen, bood zij koningen in praktijk volop gelegenheid hun eigen kandidaten door te drukken, een 
mogelijkheid waarvan in CastUië gretig gebruik werd gemaakt. Een goed excuus om zich, gebruik 
makend van zijn rechten, tegen de keuze van het kapittel te verzetten wordt de koning in een 
variant van deze wet aangereikt. De reden dat de kanunniken de koning toestemming moeten 
vragen voor de verkiezing is volgens deze variant dat hij zowel 'defendedor e emperador1 van het 
geloof en de kerken als 'sennor naturaF van het land is. De koning behoort hun verzoek in te 
willigen en mag, hoewel hij een eigen kandidaat kan voordragen, niet proberen middels 
dreigementen of beloften de verkiezing te beïnvloeden. Wanneer de uitkomst van de verkiezing 
zeer schadelijk zou zijn voor hemzelf of het land, mag hij echter ingrijpen. Het belang van 
senor natural en land wordt ook ingeroepen, wanneer het volk in de tweede partida wordt 
gewezen op de plicht koning en koninkrijk te verdedigen. Daarbij wordt verteld dat die plicht op 
iedereen, inclusief de geestelijkheid, rust. En de bijdrage die men van de geestelijken verwacht, 
beperkt zich, in overeenstemming met de Castiliaanse praktijk, niet tot gebeden. 

In Juan Gil de Zamora's De preconüs Hisparrie komt de relatie tussen wereldlijke en 
geestelijke macht ter sprake, wanneer hij ingaat op de vraag welke personen de koning bij het 
nemen van belangrijke beslissingen hoort te consulteren. Aangezien de mens is samengesteld uit 
lichaam en ziel, dienen koningen 'ratione animé' de priesters te raadplegen, die over de 
'verborgen' zaken volgens de voorschriften hebben te oordelen. Koning, volk en priester moeten 
zich bij alles wat zij doen en geloven door dezelfde (goddelijke) wet laten leiden. De koning heeft 
de priester te raadplegen, aangezien deze het 'licht' is in zaken die betrekking hebben op God en 
'partner en maatstaf in zaken die het volk betreffen. Ook moet hij hem als een vader eren, naar 
hem luisteren als naar een leermeester, hem vrezen als een bestraffende rechter en hem liefhebben 
als behoeder van het geloof dat koning, clerus, edelen, ridders en gewoon volk in één lichaam 
verenigt.,0Ï De koning hoort zich bij het regeren van zijn rijk dus te laten leiden door de normen en 
waarden van de Kerk: met het oog op zijn eigen zielenheil en dat van zijn onderdanen mag hij 
niets doen dat ingaat tegen het goddelijk recht, dat door de geestelijken wordt uitgelegd. In 
hoeverre de Kerk het recht heeft op basis van haar geestelijke gezag in te grijpen in wereldlijke 
aangelegenheden blijft onduidelijk. 

Behalve deze passage, die zoals zoveel andere in De preconüs Hispanie is ontleend aan het 
verloren De strenuitate regis, is er in het werk niets wezenlijks over de verhouding tussen beide 
machten te vinden. Het is moeilijk te zeggen of deze geringe aandacht is te wijten aan een gebrek 
aan belangstelling of dat Juan Gil het beter achtte te zwijgen cm kroonprins Sancho, van wie hij 
iets gedaan wilde krijgen, niet voor het hoofd te stoten. Auteurs die zoals hij een sterke nadruk 
legden op de zondigheid van de eerste koningen op aarde, neigden doorgaans naar een 
hiërocratische uitleg: de macht van seculiere vorsten werd slechts gelegitimeerd door een, meer 

104 Partidas 1,5,18 (ed. RAH, I, p. 208). 
105 Nieto Soria, Iglesia y poder real, p. 198. 
106 Primerapartida (manuscrito add. 20.787 del British Museum), J. A. Arias Bonet ed. (Valladolid 1975) 
pp. 76-77. 
107 Zie hieronder pp. 68-69. 
108 Juan Gil de Zamora, Depreconiis Hispanie, p. 210: 'Cum etiam homo ex anima et coipore sit compactus, ratione 
anime reges debent consulere sacerdotes qui de occultis habent secundum legalia iudicare. Conveniant autem rex, 
populus et saceidos in imitate legis, et in agendis et credendis. Rex consulat saceidotem quia ipse est lux in hits que 
ad Deum, et socius et norma in hiis que ad populum Et honoret eum ut patrem, audiat ut magistrum, timeat ut 
iudicem correctorem suum et populi, di ligat ut conservatorem et generatorem tonus fidclitatis qua uniuntur in uno 
corpore et perseverant in imitate ilia rex, clerus, barones et milites, et inflnita militia populorum.' 
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dan symbolische, onderwerping aan de Kerk.109 Of dit ook voor Juan Gil opgaat en of hij de 
priesters in het bestuur van het koninkrijk feitelijk een belangrijkere plaats toekent dan hun 
adviserende rol ratione anime blijft door zijn zwijgen een open vraag. 

We zagen al dat in Castigos het door Christus gegeven bevel 'geef de keizer wat des 
keizers is en God wat Gods' werd uitgelegd als teken dat God alle geestelijke aangelegenheden 
onder competentie van de Kerk had gesteld en alle wereldlijke onder die van keizers en 
koningen.1 De ideale relatie tussen beide machten wordt in dit werk met behiüp van twee 
allegorieën tot uitdrukking gebracht. De eerste vergelijkt de - rechte - staf van Mozes met de 
scepter van koningen en keizers, die net als Mozes de stand van de leken vertegenwoordigen. 
Aaron, de broer van Mozes en eerste priester onder de joden, zou een kromme staf hebben gehad, 
zoals nu de prelaten, die de geestelijke stand vertegenwoordigen. De tweede allegorie is die van de 
twee zwaarden, waarbij een originele kijk wordt gegeven op de in Lucas 22, 38 beschreven 
gebeurtenis, die er de basis voor vormt. Van de twee zwaarden (of volgens Castigos dolken) die 
de apostelen Christus tijdens het Laatste Avondmaal hadden getoond was het ene, het spirituele, 
van Petrus en het andere, het temporele, van diens broer Andreas geweest. Om ervoor te zorgen 
dat elk van beide zwaarden zijn functie goed kan vervullen is het nodig dat zij elkaar scherpen en 
bijstaan. Wanneer het geestelijke zwaard niet in staat is zijn taak te vervullen, moet het wereldlijke 
te huk) worden geroepen.111 Door te stellen dat de broers Petrus en Andreas (dat beiden broers 
waren valt te lezen in Johannes 1, 41), die werden geprefigureerd door het oudtestamentische 
koppel Mozes en Aaron, allebei een zwaard bezaten - en dus niet, zoals Rome beweerde, Petrus 
beide zwaarden - wordt gesuggereerd dat beide machten altijd al van elkaar waren gescheiden en 
ondanks alle noodzaak tot broederlijke samenwerking binnen de eigen sfeer onafhankelijk zijn. 
Dat Andreas als apostel ook tot de geestelijkheid behoort, is een detail dat door de auteur van 
Castigos blijkbaar over het hoofd is gezien. 

In de tot hier behandelde werken was de aandacht voor het probleem van de verhouding 
tussen beide machten tamelijk beperkt en overheerste de abstractie. Dit verandert wanneer we in 
de veertiendeeeuw belanden. De eerste helft van die eeuw was getuige van de laatste grote 
middeleeuwse conflicten tussen paus en keizer of koning. Deze conflicten, die een omvangrijke 
polemische literatuur voortbrachten, lieten ook hun sporen na in de vorstenspiegels die in het verre 
Spanje werden geschreven. ïn zijn Libra de los estados spreekt Juan Manuel over de zaak die in 
zijn tijd de gemoederen zozeer bezighield: de aanvaring tussen Johannes XXII en Lodewijk de 
Beier, die haar oorsprong vond in de dubbele keizerlijke verkiezing van 1314 en in wezen draaide 
om de vraag of de paus het recht had te oordelen over de geschiktheid van een kandidaat. Hij 
verwijst naar dit conflict in het kader van de 'gevaren' die aan de keizerlijke stand zijn verbonden, 
waarbij hij komt te spreken over de procedure die iemand tot keizer maakt. De verschillende 
stadia van die procedure zijn de verkiezing door de zeven keurvorsten, enkele proeven die de 
keizer-elect moet afleggen, de kroning tot Rooms koning en de bevestiging en kroning tot keizer 
door de paus. 

Met de voortschrijdende aftakeling van de keizerlijke macht in Italië, waardoor het 
keizerschap steeds meer een Duits keizerschap werd, verloor die laatste stap in praktijk steeds 
meer zijn betekenis. Zoals we zagen hadden de keurvorsten al in 1252 te Braunschweig verklaard 

109 Stomer, Peccatum tmdPotestas, p. 185. 
110 Zie hierboven p. 44. 
111 Castigos,c. 17, pp. 104-105. 
112 Vgl. Nieto Soria, Fundamentos, pp. 201-202. Nïeto Soria meent dat vanwege de speciale band die er tussen Jezus 
en Andreas zou hebben bestaan in Castigos een zekere suprematie voor de wereldlijke macht wordt opgeëist Dit 
argument lijkt mij te ver gezocht, zeker omdat in de voorslaande passage (Castigos, p. 104) Petrus geheel volgens 
de traditie wordt voorgesteld als de eerste onder de apostelen ('pringipe mayor de los apostates'). Bovendien wil het 
feit dat de plicht tot samenwerking in praktijk de mogehjkhdd bood in te grijpen in kerkelijke aangelegenheden 
uiteraard niet zeggen dat het herinneren aan die plicht een pretentie tot Aeor^sc/ie siipenoriteit mhiekL 
113 Juan Manuel, Estados I, c. 49, pp. 153-154. 
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dat de keizerlijke zalving de kandidaat slechts zijn titel verleende; de keizerlijke macht bezat hij 
vanaf het moment van zijn verkiezing. In 1338 stelden zij te Rhens vast dat dit niet alleen gold 
wanneer de kandidaat in eendracht was gekozen, maar ook als er sprake was van onenigheid. 
Kort daarna vaardigde Lodewijk de Beier het edict Licet juris uit, dat bepaalde dat de kandidaat 
vanaf het moment van zijn verkiezing de keizerlijke titel mocht dragen. De goedkeuring door de 
paus en de kroning en zalving te Rome waren hiermee gedegradeerd tot ceremoniële formaliteiten 
zonder enige constitutieve waarde.114 Juan Manuel, die ongeveer tien jaar eerder op het 
hoogtepunt van het conflict tussen Lodewijk en Johannes schrijft, is voorzichtig en kiest de 
middenweg. Hij stelt dat de keizer-elect zijn keizerlijke macht, 'enperio\ pas kan uitoefenen, 
nadat de paus zijn verkiezing heeft bekrachtigd en hem heeft gekroond, maar hij kent de paus niet 
het recht toe te oordelen over de geschiktheid van de kandidaat. Indien de verkiezing op de 
voorgeschreven manier is verlopen, mag de paus de elect niets in de weg leggen. Eerder moet hij 
alles doen wat in zijn vermogen ligt om de verkiezing te bevestigen. Vervolgens dienen keizer en 
paus eendrachtig de wereld te regeren. Juan Manuel gebruikt hiervoor de door mnocentius UJ in 
omloop gebrachte metafoor van de zon en de maan. De paus, die verantwoordelijk is voor de 
geestelijke aangelegenheden, behoort, zoals de zon de maan verlicht, de keizer tot voorbeeld te 
dienen en hem te ondersteunen, opdat deze de zo 'donkere, duistere, onzekere en schrikwekkende' 
aardse zaken naar behoren kan regelen.115 De paus is dus meer verheven dan de keizer en dient 
hem te adviseren en moreel te vermanen, maar zijn bemoeienissen met het keizerschap zijn 
gebaseerd op zijn geestelijke gezag. Van een uiteindelijke macht op wereldlijk gebied is geen 

sprake. 
Elders in zijn werk vertelt Juan Manuel dat het pausdom de hoogste stand op aarde is. Dit 

omdat de paus een alomvattende macht op geestelijk gebied heeft, die hij ontleent aan zijn rjositie 
als plaatsvervanger van Christus, en daarnaast een grote macht op wereldlijk gebied. Zijn 
positie als stadhouder van Christus verleent de paus dus enkel geestelijke macht. Dit wordt 
bevestigd in weer een ander gedeelte van het Libro de los estados, waar Juan Manuel uitlegt dat 
Christus aan Petrus en zijn opvolgers de macht op geestelijk gebied had nagelaten, terwijl de paus 
zijn macht op wereldlijk gebied pas veel later van Constantijn de Grote ontving.117 De macht van 
de paus op wereldlijk gebied is volgens hem dus gebaseerd op de zogenaamde Donatio 
Constantini, een document dat waarschijnlijk in de achtste eeuw werd vervaardigd en dat in latere 
eeuwen werd gebruikt om de pauselijke machtsaanspraken te ondersteunen. Hoever de 
wereldlijke macht van de paus reikt, is een kwestie waarover Juan Manuel zich niet wenst uit te 
laten. Hij laat Julio beweren daar niet veel over te weten. Julio komt, zoals deze de infante Joas 
vertelt, uit Castilië en de Castiliaanse koningen zijn minder dan wie ook onderworpen aan enige 
andere macht. De inwoners van het keizerrijk of anderen die het aangaat, moeten het maar 

114 J. Miethke, 'Wirkimgen politischer Theorie auf die Praxis der Politik im Römischen Reich des 14. 
Jarhrhunderts. Gelehrte politikberatung am Hofe Ludwigs des Bayem', in: J. Canning en O. G. Oexle ed., 
Political thought and the realities of power in the Middle Ages. Politisches denken und die Wirklichkeit der 
Macht im Mittelalter (Göttingen 1998) pp. 173-210, aldaar pp. 201-203. Voor de tekst van het Weistum van 
Rhens en Licet iuris: Weinrich ed., Quellen zur Verfassvngsgeschichte, nrs. 88-89, pp. 286-292. 
1 '5 Juan Manuel, Estados L c. 49, pp. 154-155. 
116 Estados II, c. 36, p. 346: 'Que estado es el del papa? vos respondo que es el mayor et mas alto estado que en todo 
el mundo puede seer, ca el papa... a poder conplido en to spiritual, commo aquel que es vicario verdaderamente de 
Jhesu Christo; et alo muy grande en to tenporat, et asi es el mayor et mas alto estado que puede seer.' 
117 Estados l c. 28, p. 115: 'Et aquél es cabeca dellos et de 11a Eglesia, asi commo sant Pedro roe cabeca de los 
apóstoles et de la ley, que es la Eglesia. Et éste a poder en todo lo spiritual, asi ccnmio Jhesu Christo lo acomendó a 
san Pedro e a los que tuviesen su lugar después del'; J, c. 29, p. 116: 'Et después, un enperador que fue en Roma, que 
ovo no[n]bre Constantino, dio grant poder al papa en lo tenporal. Et todos los enperadores que roeren después 
guardarongelo sienpre, et asi que tos papas que an poder conplido en to spmtual, den to tenporal anlomuy grande.' 
118 Voor de Donatio: P. Leupen, Gods stad op aarde. Eenheid van Kerk en staat in het eerste millenium na 
Christus (Amsterdam 19%) pp. 63-66. 
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uitzoeken, hij wü zich er niet mee bemoeien.119 Eén ding maakt deze opmerkin| echter duidelijk, 
de wereldlijke macht van de paus reikt niet tot Juan Manuels geboorteland. Met Vincenthis 
Hispanus benadrukt hij de bijzondere positie van Castüië. Zoals we verderop zullen zien, 
verdedigde Vincentius de speciale status van de Castiliaanse koning door erop te wijzen dat de 
Spanjaarden hun rijk zelf hadden veroverd. Dezelfde Reconquista, die in de Partidas werd 
aangehaald om de eigenlijk helemaal niet uitzonderüjke rechten van de Castiliaanse koning bij 
bisschoppelijke verkiezingen te legitimeren, dient bij Juan Manuel dus de onafhankelijkheid op 

wereldlijk gebied. 
Belangrijk is ook dat de pauselijke macht op wereldlijk gebied weliswaar groot is, maar 

niet alomvattend ('conpliab7). De paus bezit dus geen plenitudo potestaüs in beide sferen, zoals 
de hiërocraten beweerden. Vandaar ook dat Juan Manuel de paus niet het recht toekent de keizer-
elect aan een geschikmeidsonderzoek te onderwerpen. Hij durft het niet ronduit te zeggen, maar de 
manier waarop hij het conflict tussen Johannes XXO en Lodewijk de Beier beschrijft, lijkt erop te 
wijzen dat hij die geschiedenis toch vooral ziet als bewijs voor zijn opvatting dat het beter zou zijn 
wanneer de Kerk zich wat minder met aardse zaken zou bemoeien, een gedachte die hem 
misschien mede werd ingefluisterd door zijn eigen ervaringen met het pausdom in de tijd waarin 
hij poogde het regentschap over de minderjarige Alfonso XI te verwerven. Hij constateert dat 
de paus vaak of liever meestal wel een reden vindt om de keizer-elect zijn goedkeuring te 
onthouden: ook al is de kandidaat in eendracht gekozen en heeft hij aan alle andere voorwaarden 
voldaan, er mankeert altijd wel iets. Is het niet aan de keurvorsten of de gekozene zelf dan wel 
aan het verloop van de verkiezing. Omdat de keizer-elect dit uitlegt als een schending van zijn 
rechten, legt hij zich niet neer bij de wil van de paus. Uiteindelijk leidt dit tot oorlog en ander 
onheil. Als voorbeelden noemt de auteur de partijstrijd tussen Welfen en Ghibellijnen en, nog veel 
erger, de gebeurtenissen die zich in zijn eigen tijd te Rome hadden afgespeeld, de elect was tegen 
de zin van de paus tot keizer gekroond en had vervolgens een tegenpaus aangesteld. Dit alles niet 
alleen tot grote schade van het keizerschap, maar vooral van de Kerk.122 Hoezeer Juan Manuel 
ook onpartijdigheid voorwendt, door in strijd met de waarheid te suggereren dat de verkiezing van 
Lodewijk op harmonieuze wijze was verlopen en door de paus het recht te ontzeggen over de 
geschiktheid van de keizer-elect te oordelen legt hij de schuld toch vooral bij Johannes XXII. 

Juan Manuel volgde de ruzie tussen paus en keizer op afstand. Atvaro Pelayo had er 
middenin gestaan. Toen Lodewijk de Beier zijn tocht naar Rome maakte, verbleef de 
minderbroeder in Italië. Later, tussen 1330 en 1332, schreef hij te Avignon in dienst van Johannes 
XXn De statu et planctu Ecclesiae, waarin hij de pauselijke machtsaanspraken verdedigde en 
aldus Johannes' politiek tegenover Lodewijk de Beier rechtvaardigde. In zijn Speculum regum, 
dat zo zwaar op het eerdere werk steunt, is de aandacht voor het probleem van de relatie tussen 
beide machten opnieuw zeer groot. Rechtstreekse verwijzingen naar conternporaine 
gebeurtenissen zijn er echter niet te vinden. Zijn betoog is voornamelijk opgebouwd uit algemene, 
universeel geldende theorieën en om die te bewijzen verwijst Arvaro via zijn directe bronnen naar 
de Bijbelse, klassieke en vroegchristelijke geschiedenis, de kerkvaders en middeleeuwers als Hugo 
van St.-Victor en Bernard van Clairvaux. Dit neemt niet weg dat hij zijn materiaal met het oog op 
zijn lezer, in eerste instantie Alfonso XL soms heeft aangepast. Hij gaat expliciet in op de positie 
van de Castiliaanse koning binnen de Kerk en een enkele keer komt hij met voorbeelden uit de 
recente geschiedenis van de Castiliaanse dynastie om zijn beweringen te illustreren. Ookheefthij 

m£stofoslLc.36,p.348. 
120 Het pausdom had in vroeger tijden (ook nog onder imocentius UI) op basis van de Donatio Constantini de 
su2ereiniteit opgeëist over alle op de moslims te veroveren gebieden in Spanje. Aragón en Portugal traden 
daadwerkelijk in de pauselijke vazalliteit, maar CastiliS en Leon ontkwamen daaraan Zie: A Perez Martin, 'La 
"Respublica Christiana" medieval: porrtificado, imperio, reinos', in: J. Lalinde Abadia e.a, El estado espahol en su 
dimension historica (Barcelona 1984) pp. 59-128, aldaar pp. 119-123. 
121 Estados H, c. 44, p. 363. Voor Juan Manuels eigen ervaringen met het pausdom hierboven p. 30. 
mEstadoslc. 50,pp. 157-158. 
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zijn lijst van vorstelijke zonden, die hij uit De planctu Ecclesiae heeft overgenomen en die voor 
een groot deel kerkelijke aangelegenheden betreft, met het optreden van Alfonso XI voor ogen 
bewerkt. 

In zijn vorstenspiegel heeft Alvaro zijn hiërocratische standpunt niet afgezwakt: alle 
wereldlijke vorsten dienen zich aan de paus, binnen beide sferen de opperste heerser, te 
onderwerpen. Binnen iedere 'politia regnf is het priesterschap de waardigste functie. Iedere 
rechtzinnige koning behoort de paus, Gods voornaamste plaatsvervanger binnen de gehele 
'Politia Christiana' en de hoogste priester, evenals de andere bisschoppen, als zijn geestelijk 
vader te gehoorzamen. Iedere keizer - misschien denkt Alvaro ook aan de 'koning als keizer in 
zijn eigen rijk' - is een zoon van de Kerk. Hij is haar 'defensor' en 'advocatus', niet haar 
'dorninus' of 'praesuF. Hij mag zijn uitvoerende macht niet boven het gezag van de kerkelijke 
leiders stellen. Een ware christelijke koning schikt zich naar de decreten van de Kerk en maakt die 
niet ondergeschikt aan zijn eigen macht. Zoals goud meer waard is dan lood, is het kerkelijke 
gezag meer verheven dan het koninklijke. Nederige en vrome koningen knielen voor de priester en 
terwijl zij hem de rechterhand kussen, smeken zij hem om hen met zijn gebeden bij te staan. Wel 
erkent Alvaro dat bisschoppen die regalia bezitten, dus rechten en goederen die zij van de koning 
ontvangen, hem (als teken van manschap) de hand moeten kussen, omdat zij op wereldlijk gebied 
aan hem zijn onderworpen.123 Vanwege de eerbied die hij de priester verschuldigd is, mag de 
koning de sacramenten van een zondige priester niet weigeren. Zolang een priester door de Kerk 
wordt getolereerd behouden zijn sacramenten namelijk hun effect. Ook mag de koning niet 
oordelen over een dergelijke priester, maar hoort hij diens zonde met zijn koninklijke mantel te 
bedekken.124 Verder wilde de Heer dat de wereldlijke macht door de priesterlijke waardigheid zou 
worden aangesteld én afgezet en dat iedereen, keizer noch koning uitgezonderd, de priesters de 
tienden zou betalen. 

Alvaro verwijst bij zijn bewering dat God wilde dat de priesterlijke waardigheid de 
wereldlijke macht zou instellen naar de door de profeet Samuel gezalfde Saul. Rechtzinnige 
koningen worden, aldus hem, nog altijd door de bisschoppen gezalfd en gezegend om de genade 
van de Heilige Geest over hen af te roepen, zodat aanschouwelijk wordt gemaakt dat zij zonder de 
gave van de Heilige Geest niet geschikt zijn het 'volk van de Heilige God'te regeren.1 Eigenlijk 
is Alvaro's taal tot hiertoe tamelijk gematigd. Dat de priesters vorsten ook kunnen afzetten geeft 
aan hoever de macht van de Kerk reikt, maar haar ingrijpen op wereldlijk gebied gebeurt op basis 
van haar geestelijk gezag. Althans, er is nog geen suggestie dat de wereldlijke macht in principe 
eveneens bij de Kerk berust. Deze stap zet Alvaro pas verderop. Alle aardse koningen staan onder 
Christus, koning over hemel en aarde. Omdat zij Christus moeten dienen, behoren zij ook diens 
'algemene plaatsvervanger' ('vicarius generalis'') te dienen, door Christus zelf aan het hoofd van 
de universele Kerk gesteld. En wanneer koningen die plaatsvervanger moeten gehoorzamen, 
hoeveel meer hebben de onderdanen van die koningen dat dan te doen. Ja, zij moeten eerder hém 
dan de koning gehoorzamen. Hij bezit namelijk de 'kroon van alle geestelijke en wereldlijke 
macht.' Wanneer de hoogste priester een bevel geeft en een wereldlijke vorst beveek het 
tegenovergestelde, dient men daarom de eerste te gehoorzamen. Met lagere kerkvorsten is het 
anders gesteld, daar die geen 'plenitude- potestatis' bezitten. In zaken die het zielenheil aangaan, 
moet er eerder aan hen worden gehoorzaamd, maar in zaken die het 'bonum civile'' betreffen 
eerder aan de vorst.127 Aan deze passage, die hij via De planctu Ecclesiae heeft ontleend aan 
Jacobus van Viterbo's De regimine christiano, voegt Alvaro nog toe: 'op grond van deze 
superioriteit in beide sferen kan de paus net als Christus keizers en koningen vanwege hun 

Alvaro Pelayo, Speculum I, pp. 34, 36. 
Speculum L, pp. 36, 38. 
Speculum I, p. 40. 
Speculum I, pp. 40,42. 
Speculum Ï, pp. 104,106. 
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misdaden afzetten, als zij onverbeterlijk zijn.' 
De macht, wereldlijke en geestelijke, die de paus van Christus heeft ontvangen wordt m het 

Oude Testament geprefigureerd door de positie van de hogepriester van het joodse volk. God 
schonk het volk van Israël, dat sinds de uittocht uit Egypte door priesters werd geregeerd, 
weliswaar een koning, maar deed dit pas toen men hem dat verzocht en met tegenzin: 'permissive, 
nonpraeceptive\ Eigenlijk had hij de heerschappij, zowel de wereldlijke als de geestelijke, aan de 
hogepriester opgedragen. Ter bewijs verwijst Alvaro naar Deuteronium 17, 8-12, waar de 
rechters werd bevolen zich aan het oordeel van de Levitische priesters te houden, wanneer een 
zaak voor hen te moeilijk bleek. Sinds de komst van Christus komt de heerschappij toe aan de 
Kerk, zoals wordt bewezen in Lucas 22, 38. Christus staat aan het hoofii van het door de profeet 
Daniël voorspelde eeuwige koninkrijk waaraan alle volken onderhorig zijn (Daniël 7, 26-27). De 
geestelijken zijn Christus' plaatsvervangers en de paus de 'voornaamste monarch', aan wie alle 
koningen zijn onderworpen. Hij verleent hun, stilzwijgend of uitdrukkelijk, het gebruik van het 
wereldlijke zwaard.129 De reden dat hij het aan hen toevertrouwt, is dat hij als geestelijke geen 
bloed mag vergieten: 

'Omdat zij dienaren van barmhartigheid waren, heten en laten de Heilige Vaders het 
gebruik van het wereldlijke zwaard over aan leken. Vandaar dat koningen, wanneer zij tot 
de waardigheid van het koningschap worden verheven, uit handen van de bisschop die hen 
wijdt de kroon, de scepter en het zwaard, dat in de schede is gestoken, ontvangen en 
moeten ontvangen. Zij trekken het zwaard echter onmiddelhjk uit de schede en zwaaien 
ermee in tegenwoordigheid van het volk om te laten zien dat zij vanpnistus en diens 
plaatsvervanger de wereldlijke rechtsmacht en het zwaard ontvangen...'" 

Toen in Castigos werd vermeld dat het onder christelijke volken de gewoonte was dat 
koningen werden gewijd en gekroond, volgde de auteur vermoedehjk klakkeloos zijn bronnen 
zonder erbij stil te staan dat dit slechts ten dele opging voor de koning in wiens naam hij schreef. 
Bij Alvaro is echter geen sprake van slordigheid. Aan de door hem beschreven ceremonie hebben 
alle koningen zich te onderwerpen, uitdrukkelijk ook de Castiliaanse koning. Wanneer hij de 
betekenis van de koiinkhjke cmderscheidingstekens (ring, armband, scepter, zwaard, purper en 
kroon) uitlegt, verklaart hij dat de koning, net als de keizer, zijn kroon en zwaard van de Kerk 
krijgt, opdat hij een verdediger van het geloof en beschermer van de rechten van de Kerk zal zijn. 
Het is echter niet alleen het defensorschap dat hem wordt toevertrouwd, iedere koning ontvangt uit 
handen van een van de bisschoppen van zijn koninkrijk, die namens cte Kerk optreedt, het zwaard 
als teken dat hem de zorg en het bestuur over het hdekoninkrijlcwo«fcn toevertrouwd. Detaak 
de Castiliaanse koning te zalven, te kronen en met zijn zwaard uit te rusten komt, aldus Alvaro, 
toe aan de aartsbisschop van Santiago de Compostela, 'plaatsvervanger van de apostel Jacobus, 

128 Speculum I, p. 106: 'Ratione istius ajperioritas utriusque potest papa sicut Christus deponere imperatores et reges, 

propter eorum scekra, si jncorrigibfles ruerint..' 
129 Speculum L p. 226: 'Dominium enim datum erat summo sacerdoti, et temporale et spintuale, a Deo, ut habetur 
Deuteronomio, XVH, ibi: 'Si difficile et ambiguum, etc...', ubi pommtur tria genera causaram, criminaüum, civilium, 
et spiritualium...'. 'Quia autem id rudicium et potestas sit Ecclesiae post adventum Christi habetur Luc., XXIL.. 
'Caput autem istius regni Christus est, et viri ecclesiastici sunt eius vicarii, et monarcha praecipuus papa et sub eo 
onmes reges ab eo recrpientes tacite vel expresse executionem gladn temporalis.' 
130 Speculum L p. 228: 'Sancti autem Patres cum ipsi essent misericordiae minisrri, usum gladu temporalis 
cornmiserunt saecularibus et commitunt Unde cum reges promoventur ad regni festigrum, de manu episcopi 
consecrantis eos recipiunt et recipere debenl diadema regale, sceptrum, et gladium in vagina, sed ipsi statim 
extrahunt de vagina et vibrant coram populo, ad designandum c|uod a Crnisto et dus vicams lurisdictionem lecipiunt 
temporalem et gladium...' 
131 Speculum I, p. 136: 'Unde quilibet rex ab episcopo aliquo regni sui, nomine Ecclesiae dantis, recepit 
gladium, intelligendo quod in gladio recepit curam et regimen totius regni, sicut imperator imperii.' 
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de voornaamste beschermer' van Alfonso's rijk. 
Alvaro's wensen strookten niet met de werkelijkheid. Dat er in 1332 een 

krornngsplechtigheid, inclusief een zalving, had plaatsgevonden was op zich al bijzonder. 
Waarom Alfonso XI, die al sinds 1312 op de troon zat, zich aan deze ceremonie onderwierp, is 
niet geheel duidelijk. De schrijver van de Crónica de Alfonso el Onceno brengt het gebeuren in 
verband met de blijdschap over het vooruitzicht op een opvolger. De koningin, Maria van 
Portugal, bleek namelijk eindelijk zwanger.133 Linehan meent echter dat het de koning er vooral 
om te doen was door middel van een indrukwekkende plechtigheid rekruten te werven voor zijn 
nieuwe ridderorde, de Orden de la Banda.134 Het internationale karakter van het publiek dat hij 
trachtte te imponeren - Alfonso wilde ook graag buitenlandse ridders aantrekken - verklaart 
waarom hij zich ook het zalven en niet zoals eerder zijn grootvader Sancho IV en later zijn 
bastaardzoon Enrique van Trastamara en diens zoon Juan I genoegen nam met een kroning. Maar 
het zou vreemd zijn indien binnenlandse politieke overwegingen geen rol zouden hebben gespeeld. 
In 1332 was de strijd tussen kroon en adel nog lang niet beslist. Waarschijnlijk vormde de 
plechtigheid daarom tevens een staaltje van koninkhjk machtsvertoon (we moeten niet vergeten 
dat Alfonso nog geen grootse overwinningen op de Moren op zijn conto had staan die deze functie 
hadden kunnen vervullen). Wat ook de precieze reden van de gebeurtenis mag zijn geweest, men 
had er alles aan gedaan te voorkomen dat die kon worden uitgelegd als teken van onderwerping 
aan de Kerk. Feman Sanchez de Valladohd, de vermoedelijke auteur van de Crónica de Alfonso 
el Onceno, beschrijft een plechtigheid die volstrekt niet beantwoordt aan Alvaro's voorstellingen. 
Tijdens de ceremonie, die plaatsvond in het klooster Las Huelgas te Burgos, waar de koningen 
van Castilië in vroeger tijden een laatste rustplaats hadden gevonden, zette Alfonso, nadat hij door 
de aartsbisschop van Santiago de Compostela was gezalfd, zelf de kroon op zijn hoofd, waarna 
hij ook zijn echtgenote kroonde. Hij het niet toe dat er hem een zwaard werd aangereikt. Wel had 
hij kort tevoren te Santiago de ridderslag ontvangen, maar ook toen was de rol van de 
geestelijkheid beperkt geweest. Hij had eigenhandig zijn wapens van het altaar genomen en had 
zichzelf met het zwaard omgord. De ridderslag was hem door een beeld van de apostel Jacobus, 
dat daartoe waarschijnlijk door een vernuftig mechaniek in staat was, toegebracht. 

De beschrijving in de kroniek hoeft niet helemaal op waarheid te berusten. Het geringe 
aandeel dat de geestelijkheid wordt toegeschreven is misschien een uiting van het antiklerikalisme 
waarvan de auteur wel vaker blijk geeft. Maar ook al is zijn weergave gekleurd en zouden de 
plechtigheden zijn verlopen op de manier die wordt voorgeschreven in de ordo die bisschop 
Ramón van Coimbra voor deze gelegenheid had geschreven,1 het is zeker dat die niet de 
manifestatie van kerkelijke superioriteit zijn geweest die zij volgens Alvaro Pelayo hoorden te zijn. 
Wanneer de laatste, ruim acht jaar later, verklaart dat het aan de aartsbisschop van Santiago is de 
koning van Castilië te zalven, te kronen en het zwaard te overhandigen, kritiseert hij daarom het 
handelen van de koning. En het is niet alleen diens eigenzinnigheid op ceremonieel gebied die 
Alvaro niet aanstaat. Dat veertiende-eeuwse koningen geen gedweeë uitvoerders van de pauselijke 
politiek waren, dat zij zich tegenover de geestelijkheid binnen hun rijk steeds meer durfden te 
veroorloven, dat zij zich weinig aantrokken van de morele vocwschriften van de Kerk, was hem 
niet ontgaan. In Deplanctu Ecclesiae had hij de vergrijpen waaraan zij zich schuldig maakten al 
eens op een rijtje gezet. Vervolgens had hij als bisschop van Silves ervaring opgedaan met de 

132 Speculum L p. 138: 'Rex egregie, digne regens, hoc officium te ungendi, coronandi, et gladium tibi dandi, in regno 
tuo iuste et digne praecipue competit Archiflamini Compostellae, vicario almi Apostoli Iacobi, regni tui praecipuo 
protectori.' 
133 Crónica de Alfonso el Onceno, Rosell ed, c. 99, p. 233. 
134 Linehan, History and the historians, pp. 572-582. 
135 Crónica de Alfonso el Onceno, Rosell ed, c. 99-100, pp. 233-235. 
136 Voor Ramóns kroningsordo: P. Linehan, 'Ideologia y liturgia en el reinado de Alfonso XT, in: A. Rucquoi ed, 
Genesis medieval del estado modemo (Valladolid 1987) pp. 229-243; idem, History and the historians, pp. 584-592. 
Volgens Linehan werd Ramóns ordo niet gebruikt 
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Portugese koning en ongetwijfeld had hij die mede op het oog toen hij zijn lijst in zijn Speculum 
regum overnam. Maar hij wist ook dat de Castiliaanse koning geen haar beter was.Jdj heeft zijn 
lijst van koninklijke zonden duidelijk mede met Alfonso XI m gedachten opgetekend. 

Alvaro's lijst weerspiegelt een praktijk die weinig van doen heeft met het hiërocratische 
ideaal: onze minderbroeder schildert een wereld waarin een gewijde status of kerkelijke 
immuniteiten weinig voorstellen en waarin de geestelijkheid, goedschiks of kwaadschiks, voor het 
karretje van de koiinklijke politiek wordt gespannen. Niet alleen verzaken koningen hun plicht 
door de Kerk onvoldoende te beschermen, de vijanden van het geloof niet te bestrijden en 
kerkelijke belastingen niet te betalen, ook schenden zij kerkelijke privileges, berechten en 
vervolgen zij geestelijken, manipuleren zij kerkelijke verkiezingen en plunderen zij het bezit van de 
Kerk Een van de wandaden die Alvaro koningen onder de neus wrijft, is dat sommigen van hen 
priesterlijke taken verrichten. Deze beschuldiging had hij ook al in De planctu Ecclesiae geuit, 
maar in zijn Speculum voegt hij eraan toe dat het daarbij bijvoorbeeld om het hanteren van het 
wierookvat en preken gaat.139 Linehan gelooft dat deze toevoeging speciaal voor Alfonso XI 
bestemd moet zijn geweest en dat die zich dus met zaken had ingelaten die volgens de Kerk niet 
door leken mochten worden verricht.140 Door de koninklijke zalving haar sacramentele karakter te 
ontnemen had mnocentius ffl in het decretaal Cum verrisset de liturgische functies van de koning 
beperkt tot wat Kantorowicz 'a slightly sublimated exorcism and. a sealing against evil spirits' 
noemt.141 Dat koningen de rol van exorcist kunnen vervullen is iets waar Alvaro Alfonso XI in 
zijn Speculum regum aan herinnert, m De planctu Ecclesiae had hij, om te illustreren dat 
koningen vanwege hun verheven positie de goddelijke inspiratie ondergingen, behalve de 
voorbeelden van de profeterende Saul en de met goddelijke wijsheid uitgeruste Salomo het 
eigentijdse voorbeeld van de Franse en Engelse koningen aangehaald. Over die koningen werd 
gezegd, schreef hij, dat zij de kracht bezaten bepaalde ziekten te genezen. In zijn Speculum komt 
dezelfde passage voor, maar nu verkeren de koningen van Frankrijk en Engeland in het 
gezelschap van Alfonso's voorvaderen, de 'vrome koningen van Spanje'. Bovendien beperken de 
koninklijke gaven zich dit maal niet tot de genezing van zekere ziekten, maar kunnen zij ook tegen 
bezetenheid in stelling worden gebracht. Om zijn bewering te staven vertelt Alvaro dat hij als 
jongen had gezien hoe Sancho IV, die hem had onderhouden, een demon had uitgedreven door 
met zijn voet op de hals van een bezeten, tierende vrouw voor te lezen uiteenboek. 

Om deze passage op haar juiste waarde te kunnen schatten is het van belang te weten dat 
Alvaro eigenlijk weinig vertrouwen had in de medische toverkunsten van koningen. In een ander 
werk, de Colfyrium fldei adversus haereses, veroordeelde hij het geloof in zulke zaken zelfs als 
ketters.143 Vandaar ook dat hij zijn uitspraak over de Franse en Engelse koningen in De planctu 
Ecclesiae zodanig formuleerde dat het duidelijk was dat het wat hem betreft niet om een 
vaststaand feit ging, maar om een gerucht: 'er wordt gezegd...'. In zijn vorstenspiegel drukt hij 
zich op dezelfde wijze uit. Doordat hij in een zin te veel wil zeggen, lijkt het erop dat hij zijn 
toevoeging over de Castiliaanse koningen eveneens met de nodige reserves omkleedt. Dat dit 

137 Zie hieronder hoofdstuk 5. 
138 Speculum l pp. 238-292. 
139 Speculum L p. 260; vgl. De statu et planctu Ecclesiae (Venetië 1560) IL c. 30, fo. 72. 
140 Linehan, History and the historians, p. 609. 
141 E. H. Kantorowicz, The king 's two bodies. A study in mediaeval political theology (Princeton, New Jersey 1957) 
pp. 319-320. 
142 Speculum L p. 54: 'Reges etiam Franciae et Angliae habere dicuntur virtutem, et reges devoti Hispaniae, a 
quibus descendis, habere dicuntur virtutem super energumenos et super quibusdam aegritudinibus laborantes, 
sicut vidi cum essem puer in avo tuo inclito domino rege Sancio, qui me nutriebat, quod a nmliere 
daemoniata ipsum vituperante tenentem pedem super guttur eius et legentem in quodam libello ab ea 
daemonem expulsit et curatam reliquit.' Vgl. De planctu Ecclesiae I, c. 41, fo. 201. 
143 G. Schrick, Der Königsspiegel des Alvaro Pelayo (Speculum regum) (diss., Bonn 1953) p. 165, n 141; Linehan, 
History and the historians, p. 504, n. 151. 
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echter niet 20 is en dat het in dit geval om meer dan een louter gerucht gaat, blijkt meteen daarna 
wanneer hij vertelt over Sancho's optreden als exorcist, waarvan hijzelf getuige was geweest. 
Gelet op de inhoud van deze anekdote en Alvaro's scepsis tegenover de praktijken van de Franse 
en Engelse koningen moet zijn opmerking over de bijzondere gaven van de Castiliaanse koningen 
alleen slaan op de, vanuit canonistisch en theologisch oogpunt veel gemakkelijker te verteren, 
praktijk van dmvelsuitdrijving (hoewel hij in het midden laat hoe Alfonso's niet gezalfde 
voorvaderen daartoe in staat waren). Het verhaal over Sancho IV hoeft hij niet uit zijn duim te 
hebben gezogen, maar als we erop letten wat Alvaro nu eigenlijk precies beweert, blijkt dat deze 
passage beter niet kan worden gebruikt als bewijs voor een geloof in koninklijke maumaturgie in 
het middeleeuwse Castüië.144 Eerder vormt zij een nieuw blijk van gevoelens van naijver 
tegenover andere Europese monarchieën, die ook Alvaro niet vreemd zijn. Alfonso hoeft ook in dit 
opzicht niet onder te doen voor zijn Franse en Engelse collega's: men mag beweren dat die 
bepaalde kwalen kunnen genezen, de koning van Castüië kan boze geesten uitdrijven. En dat is 
niet zomaar een gerucht: Alvaro had het met eigen ogen gezien. 

Alvaro ging in tegen de door de canonist Vincentius Hispanus, de Siete partidas, Castigos 
en Juan Manuel vertegenwoordigde traditie die uitging van een scheiding van beide machten of, 
voor zover zij de paus wereldlijke macht toekende, deze niet van toepassing verklaarde op 
Castüië. Toch stond Alvaro niet geheel en al aUeen. Juan Garcia de Castrojeriz, die rond de tijd 
dat de bisschop van Süves de laatste hand aan zijn vorstenspiegel legde opdracht kreeg tot het 
vertalen van Gilles van Rome's De regimine principum, zal zich, in ieder geval tot op zekere 
hoogte, hebben kunnen vinden in de opvattingen van zijn ordegenoot. De aandacht die hij in zijn 
glossen aan de verhouding tussen beide machten besteedt, verdwijnt in het niet bij Alvaro's 
belangstelling voor het probleem. Dat hij het nodig heeft gevonden de kwestie aan de orde te 
steUen terwijl Gilles van Rome er geheel en al aan voorbij was gegaan is echter tekenend voor de 
tijd waarin hij schreef. Zijn uitlatingen wijzen in de richting van een hiërocratische visie, die 
evenwel minder ver gaat dan Alvaro's radicale papalisme. 

Als reactie op Gilles' bewijsvoering dat de monarchie de beste regeringsvorm voor het 
koninkrijk of de stad is, merkt hij op dat op basis van Gilles' argumenten ook kan worden 
bewezen dat het beter is dat de wereld in zijn geheel door één vorst wordt geregeerd. De vraag is 
echter welke macht die ene universele vorst heeft en over welke zaken. Hij vertelt dat hierover 
twee meningen bestaan. Het eerste standpunt luidt dat vanwege het onderscheid tussen geestelijke 
en wereldlijke zaken de bevoegdheid daarover te oordelen ook aan twee verschillende heersers 
toekomt: respectievelijk aan de 'principe eclesiasticó' ofte wel de paus en aan de 'principe 
seglar' ofte wel de keizer. Volgens de andere mening oefent de paus in beide sferen de hoogste 
macht uit en behoren alle zaken, van welke aard dan ook, door hem te worden beoordeeld. 
Volgens de scholastieke memode van de quaestio voert Juan Garcia argumenten en autoriteiten 
ter ondersteuning van beide standpunten aan. Hoewel het tweede, hiërocratische standpunt de 
meeste ruimte krijgt, is het nog niet helemaal duidelijk waar zijn eigen voorkeur ligt. Die wordt 
enige hcKifclstukken verderop duidelijk, wanneer het probleem van de tirannieke vorst wordt 
besproken. 

Ook de tiran dient door de onderdanen te worden gehoorzaamd, want alle vorsten, zowel 
de goede als de kwade, zijn dienaren van God en de Kerk. De Kerk bezit namelijk beide 
zwaarden. Het spirituele zwaard hanteert zij persoonlijk, het temporele 'door de hand van de 
seculiere vorst', aan wie zij de macht over lichamen en goederen heeft gegeven. De laatste 
passage heeft Juan Garcia ontleend aan het Commumloquium van Johannes van Wales, maar 
hij heeft haar niet klakkeloos overgenomen: wanneer hij het hoofdstuk glosseert waarin Gilles 

Vgl. Nieto Soria, Ftmdamentos ideológicos, pp. 68-69. 
JiianGai9iadeCastrojaiz,G/o5aIII,n,c.4(edBeneytoPaiez,in,pp. 110-112). 
Glosa m, E, c. 6 (ed. Beneyto Pérez, IH, p. 123). 
Johannes van Wales, Communiloquhmi I, dist. H, c. 3, f. xv1. 
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uitlegt dat alleen de vorst wetten kan uitvaardigen bevestigt hij zijn keuze voor het hiërocratische 
standpunt. In zijn glosse stelt hij dat de mate waarin de wetten van een bepaalde gezagsdrager 
bindend zijn, afhangt van de omvang van zijn macht, jurisdictie en heerschappij over mensen en 
plaatsen. Aan de wetten van de paus hebben allen, leken en clerici, te gehoorzamen, daar hij over 
iedereen op aarde de macht tot binden en ontbinden (een verwijzing naar Matteüs 16, 19) 
uitoefent. 'En', zo vervolgt hij: 

'we hebben eerder al gezegd dat hij zowel op wereldlijk als geestelijk gebied de macht 
bezit, en daarom kan hij over alles wetten maken, hoewel de uitvoering van de wereldlijke 
zaken is toevertrouwd aan de lekenvorsten.' 

Juan Garcia verkondigt dus hetzelfde standpunt als Arvaro Pelayo: wereldlijke vorsten 
ontvangen hun macht niet direct van God, maar uit handen van de Kerk en zijn daarom 
onderworpen aan het pauselijk gezag. Anders dan Arvaro echter vertelt Juan Garcia niet of zij 
daarom ook door de paus kunnen worden afgezet. Ook is hij zo verstandig geen uitspraken te 
doen over de Castiliaanse koning in het bijzonder. Maar dit betekent tevens dat hij evenmin een 
bijzondere status aan hem toekent. De diensten die de Castiliaanse dynastie de Christenheid heeft 
geleverd verschaft haar ook bij deze rninderbroeder geen speciaal krediet in haar relaties met de 
Kerk 

Koning, keizer en vaderland 
We zagen al een paar keer dat sommige auteurs ervan uitgingen dat de Castiliaanse koning op 
wereldlijk gebied geen meerdere kende. Hij was dus niet alleen niet onderworpen aan de paus, 
maar ook niet aan de keizer; hij was met andere woorden soeverein. Nadat Lmocentius Hl in 1202 
in zijn bul Per venerabflem had verklaard dat de Franse koning in wereldlijke zaken geen 
superieur erkende, waren zekere canonisten de onafhankelijkheid gaan opeisen voor de 
koninkrijken waaruit zij afkomstig waren. Spaanse canonisten leverden een belangrijke bijdrage 
aan deze ontwikkeling. Hoewel de vraag of de keizer universele macht bezat door de 
voortschrijdende teloorgang van het keizerrijk meer en meer tot een academische werd, drukten 
juristen, wanneer zij erop ingingen, zich niet altijd in zuiver wetenschappelijke termen uit. Zo gaf 
Vincentrus Hispanus niet lang na 1234 boog op over zijn voortreffelijke vaderland en met de 
klinkende overwinningen van Fernando ffl in gedachten verkondigde Wj dat, terwijl de Duitsers de 
heerschappij door hun stommiteiten hadden verloren, de dappere Spanjaarden hun imperium op 
eigen kracht hadden veroverd. Doelend op het Liber iudicum, dat het gebruik van Romeinse 
wetten verbood, stelde hij verder dat men in Spanje eigen voOTSchriften en gewoonten 
hanteerde. 

Het argument dat men het l«xünkrijk op de moslims had veroverd werd ook gebruikt door 
Napolitaanse juristen die de soevereiniteit van de koning van Sicilië verdedigden. Eén van hen, 
Marinus da Caramanico, schreef tussen 1278 en 1285 dat er lang voordat er een Romeins Rijk 
had bestaan op basis van het ius gentium (de aan alle volken gemeenschappehjke, op het 
natuurrecht gebaseerde rechtsregels) koninkrijken waren gevestigd. De Romeinen bezaten geen 
recht op universele heerschappij, maar hadden hun rijk op verovering gebouwd, zodat het in 
wezen een de facto macht was geweest. Nu, met het krimpen van het keizerrijk herwonnen de 
koninkrijken hun op het ius gentium gebaseerde rechten.150 De auteurs van onze vorstenspiegels 

1*G/osani,n,c.27(edBaieytoPérez,in,pp.236>'^ 
camo en io «spiritual, e asi sobre todo puede facer kyes, como quier que la ejecutión de las cosas temporales es 
erawieiKlada a los principes seglares.' 
149 Ochoa Sanz, Vincentius Hispanus, pp. 17-19; Post, Studies, pp. 482-493. 
150 J. P. Canning, 'Law, sovereignty and corporation theory, 1300-1450', in: CHMPT, pp. 454476, aldaar p. 
465. 
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lijken zich eigenlijk nauwelijks geroepen te voelen de soevereiniteit van de Castiliaanse koning 
expliciet te verdedigen; gezien de toenmalige machtsverhoudingen binnen Europa niet vreemd. De 
onafliankehjkheid van de Castiliaanse koning of koningen in het algemeen wordt door de meesten 
van hen als vanzelfsprekend beschouwd en is iets waarnaar zij eerder terloops verwijzen. We 
vinden daarom geen fraai geformuleerde theorieën zoals bij de Napolitaanse juristen, maar losse 
elementen voor een vergelijkbare theorie zijn wel degelijk aanwezig. 

In de Siete partidas wordt het koningschap, zoals we zagen, voorgesteld als een door God 
gewilde, maar ook aan de menselijke natuur beantwoordende instelling, die in tijd voorafgaat aan 
het keizerschap, dat slechts in aanzien hoger is. Koningen - in het algemeen, niet alleen de 
Spaanse of Castiliaanse - hebben geen superieur op wereldlijk gebied. De macht van de keizer is 
niet universeel: naast het keizerrijk bestaan er koninkrijken waarover hij niet de heerschappij 
uitoefent. Alleen over de inwoners van het geografisch begrensde keizerrijk oefent hij zijn 
dwingende macht of imperium ('mandamiento'') uit. Het behoort tot zijn taken geschillen tussen 
volken te beslechten, maar deze concessie aan het keizerlijk gezag, ongetwijfeld ingegeven door de 
bronnen van de auteurs en misschien ook met de keizerlijke ambities van Alfonso X in het 
achterhoofd gemaakt, geeft hem geen bindend gezag buiten het keizerrijk. Juan Gil de Zamora, 
tijdgenoot van de auteurs van de Partidas, benadrukt de bijzondere positie van Spanje. In 
navolging van de Spaanse canonisten en Lucas van Tuy rekent hij de vrijheid ('liberias') tot de 
zaken die bijdragen aan de luister van zijn vaderland: 

'Spanje schittert eveneens door zijn volledige vrijheid, want bij het behandelen van civiele 
zaken gebruikt men eigen wetten, en de koningen van Spanje zijn aan geen enkel wereldlijk 
imperium onderworpen' 

In Castigos wordt een historische visie op het ontstaan en de verspreiding van koninkrijken 
gegeven die overeenstemt met de theorie van Marinus. Nadat er in de derde era van de menselijke 
geschiedenis overal op aarde koninkrijken waren verschenen, veroverden in de vierde era, die hep 
van David tot de geboorte van Christus, achtereenvolgens verschillende volken Spanje en stelden 
daar koningen aan. Het laatste van deze volken waren de Goten, die het land aan de heerschappij 
van Rome ontrukten. Vanaf dat moment gehoorzaamde het niet meer aan de Romeinen en was het 
altijd vrij. In dezelfde era ontstonden bovendien de kcaunkrijken Frankrijk en Engeland evenals 
alle andere koninkrijken die er 'tegenwoordig' bestaan. De chronologie rammelt aan alle kanten 
en er is zeker geen sprake van een uitgewerkte theorie, maar een dergelijke uitleg van de 
geschiedenis is in overeenstemming met het idee van een op het ius gentium gebaseerde 
soevereiniteit. Juan Manuel volgt, wanneer hij de positie van de keizer bespreekt, de 
gemeenplaatsen van het canonieke recht en verklaart droog dat in vroeger tijden alle volken en 
koningen aan de keizer gehoorzaamden, maar dat er nu enkele koningen zijn die menen dat zij dat 
niet hoeven te doen. Wat hij hiervan denkt en om welke koningen het gaat, laat hij in het 
midden. Pas later, wanneer de omvang van de pauselijke macht aan bod komt en hij Julio trots 
laat verklaren dat zijn geboorteland minder dan enig land op aarde aan een hoger gezag is 
onderworpen, openbaart hij zijn standpunt. 

151 Partidas H, 1,3 (ed RAH, E, pp. 5-6). 
152 Partidas E, 1,2 (ed. RAH, E, pp. 3-4). 
153 Juan Gil de Zamora, De precomis Hispame, p. 183: 'Praefulget etiain Hispania ormümoda libertate, cum in 
agendis causis civüibus propriis utatur legibus, et reges Hispanie nulli subdantur imperio temporali.' Deze passage 
beeft Juan Gil Zamora ontleend aan Lucas van Tuy, Chronicon, p. 3. 
154 Castigos, c. 10.p.79. 
155 Juan Manuel, Estados I, c. 49, p. 154: 'Et algunos reys son agora que tienen que non deven obdescer a los 
enperadores, mas cierto es que en los tienpos antigos todas las gentes et los reys del mundo obedicieron a los 
enperadores de Roma'; zie ook L c. 84, p. 250. 
156 Zie hierboven, p. 58. 
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Het idee van de Spaanse vrijheid blijkt zo diep geworteld dat Alvaro Pelayo, doorgaans 
toch niet bang dingen te zeggen waaraan de koning zich zou kunnen storen, het verstandig vindt 
zijn eerder in De planctu Ecclesiae verkondigde opvatting te herroepen dat alle^koningen, 
expliciet ook die van Frankrijk en Spanje, zich aan de keizer dienen te onderwerpen. Daarmee 
had Alvaro zich in een canonistische traditie geplaatst die vasdiield aan het universele karakter 
van de keizerlijke macht om koningen via de keizer aan de paus te onderwerpen; een strategie die 
nog door Bcnifatius Vin tijdens zijn aanvaring met Filips IV was gevolgd. Het hoeft niet per se 
angst om de koning te ergeren te zijn geweest die hem ertoe bracht deze mening in zijn Speculum 
te herzien. Mogelijk hield hij er altijd al een andere mening op na, maar was hij tijdens zijn verblijf 
aan het pauselijk hof bereid geweest die te verloochenen. Hoe het ook zij, hij verkondigt nu een 
heel andere opvatting. Had hij in De planctu Ecclesiae alle koningen gehekeld die weigerden de 
heerschappij van de keizer te erkennen, nu maakt hij een uitzondering voor de Spaanse koningen: 

'Van deze regel zijn de koningen van Spanje uitgezonderd, die, terwijl zij niet aan het 
keizerrijk waren onderworpen, hun koninkrijken aan de greep van hun vijanden hebben 
ontrukt.' 

Terwijl Alvaro zijn eis dat koningen het gezag van de keizer dienen te erkennen intrekt 
zodra hij het woord tot Alfonso XI richt, voegt Juan Garcia, een andere auteur met hiërocratische 
syrnpathieèn, aan zijn vertaling van De regimine principum juist enkele glossen toe waarin aan 
het keizerschap een universeel karakter wordt toegekend. De context waarin hij zijn uitspraken 
doet, toont echter aan dat het hem er niet zozeer - of helemaal niet - om te doen is koningen aan 
de keizer te onderwerpen, maar de seculiere macht in zijn geheel aan de priesterlijke. Het gaat 
namelijk om dezelfde glossen die eerder al ter sprake kwamen in het kader van de verhouding 
tussen koning en Kerk. We zagen dat Juan Garcia verwees naar de discussie omtrent de vraag 
welke van beide universele leiders, paus of keizer, de hoogste macht bezat, een discussie die hij 
uiteindelijk in het voordeel van de eerste besliste. Waar de universele macht van de keizer uit 
bestaat, of die slechts nominaal is of ook praktische gevolgen heeft, blijft onduidelijk. Het 
keizerschap is hoger dan het koningschap: na de paus heeft de keizer de hoogste rechtsmacht en 
wetgevende macht. We vernemen echter met over weflc territorium de keizerlijke macht zich 
uitstrekt en het blijft daarom onduidelijk of hij ook daadwerkelijk gezag heeft buiten het eigenlijke 
keizerrgk. Zeker is dat koningen in hun koninkrijken wetten kunnen uitvaardigen, evenals de 
bisschop in zijn bisdom, de abt in zijn abdij en iedere andere prelaat in de plaatsen en over de 
personen waarover hij jurisdictie heeft.160 Ook Juan Garcia erkent dus, in ieder geval wat betreft 
de wetgevende macht, dat de koning keizer in zijn eigen rijk is. 

Hoewel de spreuk rex est imperator in regno suo in al zijn varianten dikwijls in verband 
wordt gebracht met het idee van de territoriale soevereiniteit, hebben we gezien dat hij in de Siete 
partidas vooral voor binnenlands gebruik dient. Wel geeft dat gebruik blijk van het zelfbewustzijn 
van Alfonso X's medewerkers, die evenals hun collega's in dienst van andere Europese 
monarchieën er niet voor terugschrokken principes uit beide rechten toe te passen op het 
territoriale koninkrijk teneinde van de onderdanen allerlei nieuwe diensten te eisen. Een ander 
voorbeeld hiervan is het gebruik van het idee van het vaderland. Gaines Post heeft aangetoond hoe 
de termpatria rond het midden van de dertiende eeuw onder juristen een nieuwe betekenis kreeg. 
Hadden zij eerder Rome, de hoofdstad van het universele keizerrijk, als patria beschouwd, nu 

157 De planctu Ecclesiae Ti, c. 29, fo. 7(f. Linehan, History and the historians, pp. 565-566, a 18. 
158 M. J. Wilks, Tne problem of sovereignty in the later Middle ,4ges. The papal monarchy with Augustinus 
Triumphus andthe publicists (Cambridge 1964)pp. 411451. 
159 Speculum I p. 258: 'Ab ista regula excipiimtur reges Hispaniae qui cum non subesseoi imperio regna sua ab 
hostium faucibus eruerunt..'; vgl. Deplanctu Ecclesiae O, c. 30, fo. 72r. 
160 Glosa III, II, c. 27 (ed Beneyto Perez, ID, p. 236). 
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werd deze eer steeds vaker toegekend aan het eigen koninkrijk. De trouw die men aan dit nieuwe 
vaderland verschuldigd was, ging boven vazallitische verpüchtingen. Men diende het koninkrijk 
en zijn hoofd, de koning, te verdedigen, ook als men daarvoor de eigen leenheer in de steek moest 
laten.16' Kantorowicz ziet dit proces vooral als een secularisering van het christelijke idee van de 
patria. Was het eerder eervol geweest als martelaar te sterven voor het geloof om daarmee 
toegang te krijgen tot het enige echte vaderland van iedere christen, het Hemelse Koninkrijk, nu 
werd men geacht dit offer te brengen voor het aardse vaderland, het territoriale koninkrijk, dat 
daardoor tot 'an object of political devotion and semi-religious emotion' werd. 

In de Siete partidas, in koninküjke opdracht geschreven door deels juridisch geschoolde 
personen, krijgt het aardse vaderland veel aandacht. In de ee^te partida wordt verteld dat het ius 
gentium de mensen voorschrijft God te eren, en hun ouders, evenals hun 'tierra', 'dat men in 
Latijn patria noemt', te gehoorzamen.163 m de tweede partida komen de plichten van zowel 
koning als onderdanen tegenover hun tierra uitgebreid aan bod. De koning moet zijn tierra 
liefhebben, eren en beschermen. Hij moet er daarom voor zorgen dat zijn land welvarend is, met 
de juiste mensen wordt bevolkt (bij voorkeur met zijn eigen mensen en niet met vreemdelingen), 
wordt bebouwd en geëxploiteerd en is voorbereid op aanvallen van buitenaf. Het volk moet van 
God houden, van zijn 'seftor natura? en van zijn 'tierra''™ De liefde, 'amor', voor het land 
waar men 'natura? is, dient te worden bewezen door voor nageslacht te zorgen, de grond in 
cultuur te brengen en het territorium tegen vijanden te verdedigen. Dat de liefde van de 
'naturales' zo ver moet gaan dat zij zo nodig hun leven voor hun tierra dienen te geven (een 
plicht die in de tweede partida in het bijzonder de ridders wordt opgelegd), zal hun in de vierde 
partida aan het verstand worden gebracht.167 Bij het woord tierra, door hen gelijkgesteld met 
patria, dachten de auteurs waarschijnlijk niet uitsluitend aan het kaïinkrijk, maar ook aan de 
patria in de beperkte zin van iemands geboorteplaats of -streek, een betekenis die men ook aan 
deze term gaf De reeksen waarin de plichten van koning en volk tegenover hun tierra zijn 
opgenomen (voor de koning: plichten tegenover God, zichzelf, familie en huishouding, volk en 
tierra; voor het volk tegenover God, koning en tierra) wijst er echter op dat zij toch vooral met 
het koninkrijk in gedachten schreven, het koninkrijk dat zij overigens aanduidden als een 'tierra 
dat een koning tot heer heeft.' 

Om het belang van eenheid binnen het koninkrijk te illustreren maken de auteurs gebruik 
van de sinds Johannes van Salisbury zo populaire metafoor van het 'politieke lichaam'. 
Rebellie of burgeroorlog, door de 'ouden' vergeleken met een 'strijd binnen het lichaam', is nog 
veel gevaarlijker dan een aanval van vijanden van buiten: het is als een gif dat direct naar het hart 
gaat en de mens doodt als hij niet meteen wordt gehoboen. Wanneer iemand ervan hoort, moet hij 
zich ogenblikkelijk bij de koninküjke troepen vervoegen zonder op een bevel van de koning te 

161 Post, Studies, pp. 435-453. 
162 Kantorowicz, The king's two bodies, pp. 232-249. 
163P,artKJzsI,l,2(ed.RAH,I,p. 12): 'Et otrosi son los homes todos temidos de loar a Dios, et obedecer é sus padres 
et a sus madres, et a su tiena que dicen en latin patria.' Wanneer in de P o r t i e ae tenn tfem* wordt gebruikt, is dat 
dus niet omdat die term van de auteurs de vooriceur krijgt boven patria, maar omdat het laatste woord in deze 
periode nog geen deel uitmaakte van de Castiliaanse woordenschat; vgl. het gebnrik van het woord pays in Frankrijk: 
B.GueDée,LVccidentauxXIV'etXV'siècles.Lesétats (Parijs 1971)pp. 119-120. Het is daarom niet nodig achter 
het gebruik van de term tierra een bewijs te zien van een oorspronkelijk Casriliaans denken VgL echter A Guiance, 
'To die for country, land and feirh in Castilian medieval thought', Journal of Medieval History 24 (1998) pp. 313-
332, u p. 329. 
164 Partidas D, titel 11 (ed RAH, n, pp. 91-93). 
165 Partidas D, titel 12, inleiding (ed. RAH, H, p. 93). 
166 Partidas H, titel 20 (ed. RAH, H, pp. 189-196). 
167 Partidas E, 10,3 (ed RAH, H, p. 90>, IV, 24,4 (UT, p. 132). 
168 Partidas R, 19, 3 (ed. RAH, ü,p. 181): 'Regno es llamado la tierra que ha rey por seflor...' 
169 Voor de ontwikkeling van deze metafoor. T. Strove, Die Entwicklung der organologischen Staatsaufassung im 
Mittelalter (Stuttgart 1978). 
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wachten. De 'ouden' beschouwden burgeroorlog namelijk als zo abnormaal dat zij voorschreven 
dat iedereen, ongeacht aflcomst, koninkhjke gunst, privilege of üdmaatschap van een religieuze 
orde diende toe te sneuen om met zijn handen, troepen of goederen een bijdrage te leveren. Indien 
er geen andere mogelijkheid bestond, moesten zelft vrouwen meehelpen. Daar het kwaad en de 
schade iedereen trof, had iedereen de plicht die uit te roeien. Op de uitleg a lh i e r aan het 
T&tosprmape quod omnes tangit wordt gegeven zullen we later nog terugkomen. Her is het 
belangrijk te constateren dat alle standen, inclusief de geestelijkheid, moeten bijdragen aan de 
verdediging van het 'lichaam' van het koninkrijk. 

Het laatmiddeleeuwse idee van het corpus regm, vaak verbonden met de ideeën van de 
respublica of het algemeen belang (utilitas publico of bormm comune), wijst vooruit naar het 
idee van de 'staat', maar is nog sterk verbonden met de figuur van de koning. Volgens de 
Partidas is de koning niet alleen het 'hoofti' van het lichaam van het koninkrijk, waaraan de 
andere üchaamsdelen hebben te gehoorzamen, maar ook 'hart en ziel' van dat lichaam zoals de 
ziel die het menseüjk üchaam doet leven, in het hart is gesitueerd, ligt de gerechtigheid, die leven 
geeft aan het volk, in de koning. Er is één hart, waaraan de andere üchaamsdelen hun eenheid 
hebben te danken. Alle onderdanen moeten daarom de koning, waarvan er ook slechts een is, 
eensgezind dienen.173 De sterke verbondenheid tussen koning en koninkrijk leidt in de Partidas 
bijna tot identificatie tussen beide: hoewel ziel en üchaam op zich van elkaar zijn gescheiden, 
worden zij door vereniging één. Het is daarom dat de verdediging van het koninkryk onder de 
püchten van het volk tegenover de koning valt: de bescherming van de koning is pas compleet, 
wanneer niet aUeen zijn leven, eer, fiunihe, dienaren, bezittingen en kastelen worden verdedigd, 
maar ook zijn rijk.174 De verdediging van koning en kooirJaijk is een pücht die op iedereen rust: 
hoewel sommigen hiertoe in het bijzonder zijn aangesteld, dient iedereen de koning naar stand en 
vermogen te beschermen en magniemand beweren dat het niet zijn taak is. En met iedereen 
wordt ook echt iedereen bedoeld: prelaten en alle andere geestelijken, ricos hombres, ridders, 
magisters van de universiteiten, stedelingen, kooplui, ambachtslieden en boeren moeten, ieder m 
hun stand, de koning en het koninkrijk üemebben en eren, de rechten van de koning verdedigen en 
vermeerderen, en hem, ieder op hun manier, dienen. 

Om de onderdanen te herinneren aan hun plichten tegenover de kcning wijzen de auteurs er 
niet alleen op dat hij het hoofti en het door God aangestelde hart van het üchaam van het 
koninkrijk is, maar ook dat hij hun senor natural is, dus de heer van de tierra waar zij zijn 
geboren. Er zijn veel soorten heren, maar degene met wie men door naturaleza is verbonden gaat 
boven alle andere.177 Dat dit in die tijd nog helemaal niet zo vanzelftprekend was, btijkt wanneer 
de auteurs het nodig achten de onderdanen ervoor te waarschuwen dat zij de koning met aüeen 
tegen hemzelf en externe vijanden dienen te beschermen, maar ook tegen henzelf. Wie hem tracht 
te doden ofte verwonden, hem gevangenneemt of beledigt, maakt zich schuldig aan verraad. 

170 Partidas H, 19,3 (ed. RAH, H, pp. 181-182). 
171 Zie hieronder p. 86. . 
172 Voor de discussie over ha laatmiddeleeuwse idee van de staat: Q. Skinner, The state , in: 1 Ball, J. farr 
en R. L. Hanson ed, Political innovation and conceptual change (Cambridge enz. 1989) pp. 90-131; Black, 
Political thought, pp. 186-191. 
173 Partidas H, 1, 5 (ed. RAH, H, pp. 7-8). 
174 Partidas H, 19 3 (ed. RAH, H, p. 181):'... segunt dixieron los sabios antiguos son como alma et cuerpo 
que maguer sean en si departidos, el ayuntamiento les fece seer una cosa. Onde maguer el pueblo guardase al 
rey en todas las cosas sobredichas, si el regno non guardase de los males que hi podnen vemr, non serie la 
guarda complida.' 
175 Partidas H, 19,2 (ed. RAH, H, p. 180). 
1 Partidas^, 10,3 (ed RAH,H,pp. 90-^1,. 
177 Partidas II, 13 26 (ed. RAH, II, p. 125): 'Et bien asi como todos los nuembros del cuerpo guardan et 
defienden a estos 'dos; otrosi el pueblo es tenudo de guardar et defender al rey que es puesto en semejante 
dellos, et demas que es senor natural, ca maguer los seflores son de muchas maneras, el que viene por 
naturaleza es sobre todos para haber los homes mayor debdo del guardar.' 
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Hetzelfde geldt, wanneer men slag met hem levert, zijn verblijfplaats aanvalt of hem een 
hinderlaag legt. Om deze reden dient de natural, wanneer zijn koning en zijn leenheer tegen elkaar 
strijden, aan de zijde van zijn koning te vechten. Zijn ridders mag hij echter bij zijn leenheer 
achterlaten.17* Aan dit compromis ligt kennelijk het beseften grondslag dat het in praktijk niet zo 
gemakkelijk was de aan de koning als senor natural verschuldigde trouw af te dwingen. 
Belangrijk is echter dat naturaleza ondanks deze tegemoetkoming in principe boven vazalhteit 
wordt gesteld. 

Nergens wordt er zo gehamerd op de plichten tegenover senor natural en vaderland als in 
de Siete partidas, maar ook in andere werken spelen zij een rol. Ook voor Juan Manuel gaan de 
plichten van de natural verder dan die van de vazal. Al is men vazal van een ander, er zijn drie 
zaken die men tegenover de senor natural altijd in acht moet nemen: men mag hem niet doden, 
verwonden of tegen hem in het strijdperk treden; men mag zich niet meester maken van een van 
zijn versterkte plaatsen of kastelen; men mag in zijn land geen gebouwen in brand steken. 
Tevens behoren de naturales, als alle anderen hun heer in de steek laten, hem bij te blijven staan 
en zijn üjf en goed te verdedigen.1*0 Alvaro Pelayo is het niet eens met de in zijn tijd gangbaar 
geworden gewoonte geestelijken mee te laten betalen aan de verdediging van het koninkrijk. Naar 
zijn idee helpt de Kerk het koninkrijk namelijk meer met haar gebeden dan de ridder en de 
schildknaap met hun wapens.1*1 Maar hij erkent wel dat de verdediging van het vaderland een 
zaak is die boven vazallitische plichten gaat. Hoewel een vazal zweert dat hij zijn heer onder alle 
omstandigheden en tegen wie dan ook zal steunen, mag hij hem niet tegen zijn eigen vaderland 
herpen. Zelfs verkondigt Alvaro, verwijzend naar Digesten 11, 7, 35 en zich beroepend op het 
gezag van de 'filosofen', de onder juristen niet onomstreden mening dat een zoon tegen zijn vader 
en een vader tegen zijn zoon moet vechten als patria en respublica daarom vragen. Juan 
Garcia de Castrojeriz, ten slotte, ontleent aan Valerius Maximus - zijn directe bron is natuurlijk 
Johannes van Wales - enkele opmerkelijke uitspraken over het belang van vaderlandsliefde. Deze 
staat op één hoogte met de verering van de goddelijke majesteit en gaat boven iedere andere vorm 
van liefde, inclusief die voor ouders, kinderen en erfgenamen. 

De vaderlandsliefde, die juristen en auteurs van vorstenspiegels van de onderdanen eisten, 
vertaalde zich vanaf de twaalfde eeuw door geheel Europa in de verschijning van kronieken en 
dichtwerken waarin het vaderland werd verheerlijkt en de heldendaden en prestaties van het eigen 
volk werden bezongen. Vroege voorbeelden hiervan zijn het Franse Chanson de Roland, 
Geoffrey van Monmouth's Historia Britortum, Vincentius van Krakóws Chronica Polonorum en 
de Gesta Danorum van Saxo Grammaticus.1M Al deze werken geven blijk van een beginnend 
'nationaal' bewustzijn, dat met de versterking van de koninklijke macht opkwam en dat op zijn 
beurt weer bijdroeg aan de consolidatie van de Europese staten in wording. In het koninkrijk 
Castüië en León doet hetzelfde verschijnsel zich in de dertiende eeuw voor. Rond 1236 schreef 
Lucas van Tuy zijn Chronicon mundi, een werk waarin het perspectief zich al gauw vernauwt tot 
Spanje. Enige jaren later verscheen Rodrigo Jimenez de Rada's De rebus Hisparriae, terwijl in de 

178 Partidas H, 13,26 (ed RAH, ÏÏ, p. 125). 
179 Juan Manuel, Estados ï, c. 86, p. 258. 
180£stafasl,c.87,p.259. 
181 Alvaro Pelayo, Speculum I, p. 248. 
182 Speculum ÏÏ, p. 506. In de Glassa ordinaria bij het Corpus iuris civilis maakte Accursius het voorbehoud dat een 
zoon zijn vader in zo'n geval alleen mocht doden, wanneer er sprake was van zelfverdediging (zie: Post, Studies, p. 
442). 
183 Glosa \ ÏÏ, 23 (ed. Beneyto Pérez, I, p. 185); vgl. Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia V, 6, 
inleiding (R. Combès ed, ÏÏ, p. 117). 
184 H. Koht, 'The dawn of nationalism in Europe', American Historical Review 52 (1946) pp. 265-280. 
185 Voor de betekenis van dit ontluikende 'nationale' bewustzijn voor de laatmiddeleeuwse staatsvorming zie: 
Guenée,L 'Occident, pp. 113-132; Leupen, Keizer in zijn eigen rijk, pp. 150-161. 
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jaren vijftig in opdracht van Alfonso X werd begonnen aan de Estonia ik Esparma. Tot dit 
rijtje kan ook Juan Gil de Zamora's De precorriis Hispanie worden gerekend, dat het midden 
houdt tussen een vorstenspiegel en een kroniek. 

Zoals andere lcroniekschrijvers vangt Juan Gil aan met de vroegste, mydiologische 
geschiedenis van zijn vaderland Als gebruikelijk wordt de naam van het land herleid tot een 
mydiologische stamvader, in dit geval Hispan, een aan de pseudo-Isidorische, tvvaalfite-eeuwse 
Dedicatio ad Sisenandum ontleend personage, die een metgezel van Hercules zou zijn geweest en 
als eerste koning van Spanje Hispalis (Sevilla) zou hebben gesticht. Na vervolgens^de 
schoonheid, vruchtbaarheid en overvloed van Spanje (door hem vergeleken met het paradijs) te 
hebben bezongen beschrijft Juan Gil de voortreffelijke eigenschappen van de inwoners. Hij roemt 
de vrijgevigheid van de vorsten, de heldhaftigheid van de ridders, de eerbaarheid van de heiligen 
en geestelijken en de geleerd- en welsprekendheid van de filosofen, gescMedschrijvers en dichters. 
Hij geeft talloze voorbeelden van personen uit de Spaanse geschiedenis die deze deugden zouden 
hebben belichaamd. Hierbij doet hij er alles aan het Spaanse verleden zo luisterrijk mogelijk voor 
te stellen. Hij verzekert dat naast Jacobus ook Pauhis, zoals deze (in Romeinen 15, 24 en 28) had 
belooft!, naar Spanje was gekomen, en niet alleen 'mentalitef', maar ook 'corporaliter\ iets 
waaraan zijn bron, Lucas van Tuy, nog had getwijfeld.1*9 Aan dezelfde bron ontleende hij de 
opvatting dat Aristoteles, 'de voornaamste onder de filosofen', afkomstig was uit Spanje. 
Francisco Rico meent, waarechijrdijk terecht, dat het jaloezie was op Frankrijks toonaangevende 
positie op wetenschappelijk gebied, grotendeels gebaseerd op de bestudering van Aristoteles in 
Parijs, die Juan Gil en Lucas tot deze opzienbarende uitspraak bracht. Juan Gil besefte echter dat 
het gezag van zijn landgenoot hier niet voldoende was en beriep zich daarom tevens op Plinius, 
hoewel deze zoiets uiteraard nergens vermeldt. Veel later zou deze bewering de hoon van Petrarea 
opwekken, die Juan Gil een 'broedertje, dronken van ijdele liefde voor zijn vaderland' noemde. 

De wedijver met andere volken vormde een belangrijk ingredient van het ontluikende 
laatmiddeleeuwse 'nationale' bewustzijn. Bij Spaanse auteurs waren het vooral de Fransen die het 
moesten ontgelden.191 De concurrentiestrijd betrof niet alleen de wetenschappen en het geloof 
maar ook, en vooral, de daden op het slagveld. Juan Gil kopieert Rodrigo de Rada's relaas van de 
Slag bij Roncesvalles, waarin de Franken van Karel de Grote het onderspit delven tegen het leger 
van Alfonso H van Asturië. Ook neemt hij Rodrigo's lijst van steden die in de loop der eeuwen 
door Spaanse vorsten waren heroverd over. Rodrigo wilde met deze lijst bewijzen dat, anders dan 
de kroniek van pseudo-Turpin beweerde, de Frankische keizer behalve Catakxrie in Spanje 
helemaal geen gebieden op de moslims had veroverd en evenmin de pelgrimsroute naar Santiago 
de Compostela (de Carnino de Santiago) had aangelegd. Dat Juan Gil de lijst aanvuftjmet steden 
die sinds Rodrigo's tijd waren veroverd, bewijst dat de zaak hem nog altijd hoog zit. Wat ook 

186 Voor de middeleeuwse reeks geschiedenissen van Spanje zie: J. A Msw^El conceptodeEspaha en laEdad 
Media (Madrid 1954X p. 14 e.v.; V. Roncero López, 'Las "Laudes ffispamae": de San Isidore a Quevedo', Analecta 
Malacitana 16 (1993) pp. 81-92; N.Kersken, Geschichtsschreibung int Europa der 'nationes'. 
Ne^omlgeschichtticheGesamtdarytdhmgenimMittelalter(KeaieaeDZ. 1995) pp. 13-77. 
187 Depreconiis Hispame, pp. 15-17. Voor middeleeuwse 'oorsprongsmymen': S.Reynolds, 'Medieval origines 
gentium and Ihe community of the realm', History 68 (1983) pp. 375-390. Voor de Spaanse 'ooreprongsmythen' en 
de Dedicatio ad Sisenandum: H. óeCados Wïümiaiia,lMsantigüedadesdeHisptmia(Svolf^ 1996). 
188 Depreconiis Hispanie, p. 23. 
189 Depreconiis Hispanie, p. 146; vgL Lucas van Tuy, Chronicon, p. 2. 
190 Depreconiis Hispanie, pp. 175-176; vgL Lucas van Tuy, Chronicon, pp. 3 en 21. F. Rico, 'Aristoteles Hispanus: 
entomoaGücfeZainoia,PetimayJuandeMerui\m 
delsigloXV(Barcelona 1990)pp. 55-94. 
191 A. Ruequoi, 'La France dans 1'historiographie médiévale castillane', Annates 44 (1989) pp. 677-687. 
192 Depreconiis Hispanie, pp. 111-119; vgl. Rodrigo de Rada, Historia de rebus Hispanie sive Gothica, 
J. Fernandez Valverde ed., CCCM 72 (Turnhout 1987) IV, c. 10-11, pp. 126-130. Dat Rodrigo de Rada reageerde 
op de kroniek van pseudo-Turpin wordt aangetoond door L Short,'A study m Carolingian legend and its persistence 
mLatm historiography (XD-XVIcenturi^^^ 127-152, aldaar pp. 135-137. 
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uit zijn conclusie blijkt: 

'Volgens het relaas van bijna alle oude kronieken, naar de mening van bijna alle volken en 
volgens de gezongen volksverhalen moet worden vastgesteld dat keizer Karel de Grote bij 
de Pyreneeën in Spanje door de Spanjaarden werd verslagen, en dat daar de roemruchte 
pairs van Frankrijk sneuvelden. Of de Galliërs deze grote schande hadden te danken aan 
Ganelon, Karels graaf, het hun overkwam door hun ongeordende mars, of door een 
plotselinge aanval van de Basken, dat laat ik over aan het oordeel van de Galliërs. Laat 
echter vaststaan dat Karel die keer geen overwinning behaalde op de Spanjaarden.' 

De veldslag bij Roncesvalles wordt dus voorgesteld als een strijd tussen Spanjaarden en 
Fransen. De achtergrond voor de vreugde over de op de keizer behaalde overwinning vormen bij 
Rodrigo de Rada de wrijvingen tussen leden van beide volken tijdens expedities tegen de Moren. 
Sinds er vanaf de late elfde eeuw regelmatig Franse ridders naar het Iberisch Schiereiland waren 
getrokken om deel te nemen aan de Reconquista was er dikwijls geruzied over de vraag op wiens 
conto een overwinning moest worden bijgeschreven dan wel wie er schuld had aan een verloren 
slag. Nadat de christenen in 1212 bij Las Navas de Tolosa de Noord-Afrikaanse Ahnohaden een 
beslissende nederlaag hadden toegebracht, probeerde de CastUiaanse koning Alfonso VIII in een 
brief aan paus mnocentius ID de bijdrage van de Franse ridders te minimaliseren. Bevangen door 
de hitte waren de meesten van hen al voor de slag naar huis gegaan, terwijl de dappere 
Spanjaarden hun leven voor het geloof hadden gewaagd. Ook Rodrigo de Rada, die als 
aartsbisschop van Toledo een belangrijke rol had gespeeld in de organisatie van de veldtocht, die 
de status van een kruistocht had, sprak in zijn kroniek over de roemloze aftocht van de 
'ultramontanC'. Zijn minachting voor hen projecteerde hij op Karel de Grote en zijn pairs, die 
in epische gedichten als het Chanson de Roland en de kroniek van pseudo-Turpin waren 
gebombardeerd tot prototypen van Franse kruisvaarders. Dat Juan Gil zich zo schamper over de 
Fransen uitlaat, heeft, behalve met oud zeer opgedaan tijdens gelegenheden als Las Navas de 
Tolosa, waarschijnlijk te maken met de in zijn eigen tijd soms hoog oplopende spanningen tussen 
Castilië en Frankrijk. De oorlogsdreiging die voortkwam uit de diplomatieke conflicten tussen 
Alfonso X en Filips IH maakte verslagen over vroegere overwinningen op de Fransen tot dierbare 
herinneringen. Naast de Slag bij Roncesvalles vermeldt Juan Gil nog twee andere 'vermaarde' 
oorlogen tussen Fransen ai Spanjaarden, waarbij de laatsten even zovele keren als overwinnaars 
uit de bus waren gekomen. 

De vaststelling dat Karel de Grote afgezien van Catalonië in Spanje geen veroveringen had 
gemaakt had ook gevolgen voor de positie van de CastUiaanse heersers tegenover het 
middeleeuwse keizerrijk. Het feit dat zij hun rijk op eigen kracht hadden veroverd vormde immers 
een van de grondslagen van de door Juan Gil bejubelde Spaanse vrijheid. Niet toevallig had 
Vincentius Hispanus in deze context verwezen naar de Frankische nederlaag bij Roncesvalles. 
Dat Spanje, of liever Hispania, dat het gehele Iberisch Schiereiland besloeg, in Juan Gils tijd geen 
politieke eenheid vormde, wil dus niet zeggen dat zijn loftuitingen geen politieke betekenis hadden. 
Vermoedelijk waren auteurs als Lucas van Tuy, Rodrigo de Rada en onze minderbroeder zonder 

De preconüs Hispanie, p. 119: 'Igitur, secundum seriem cronicorum fere omnium antiquorum, et secundum 
famam fere omnium nationum, et vulgares hi storias cantionum, sentencialiter est tenendum quod Kanüus Maximus 
imperator, iuxta pireneos montes Hispanie ab hispanus Hispanie fait victus, et ibidem famosi pares Francie 
corruerunt Utrum autem per Galalonem comitem Karuli merit procurator» tantum dedecus gallicorum, vel hoc 
accident eis ex inordinate processu eorum, vel ex repentino impetu vasculorum, hoc relinquo sententie gallicorum. 
Pro constat], veruntamen, habeatur quod Karulus de hispamis triumphumrionhabuit ma vice.' 
194 Linehan, History and the historians, pp. 295-296. 
195 Rodrigo de Rada, De rebus Hispanie VUI, c. 6, pp. 265-266. 
196 Depreconiis Hispanie, pp. 233-234. 
197 Ochoa Sanz, Vincentius Hispanus, pp. 17-18; Post, Studies, p. 490, n. 190. 

- 72 -



het voorbeeld van Isidorus van Sevilla, wiens Historia Gothorum, Wandalorum et Suevorum 
werd voorafgegaan door een laus Spanie, er niet opgekomer^Hispama als hun vaderland te 
beschouwen. Dat Juan Gil wanneer hij uitroept 'fetix patria\ het over Hispcmia heeft en met 
over het koninkrijk Castüië en Léon, of zelfs alleen over León, waarbinnen Zamora was gelegen, 
heeft zeker te maken met de heropleving van een klassieke literaire traditie. Maar het is geen 
toeval dat die juist in deze periode plaatsvond en zich vooral manifesteerde in werken die m 
opdracht van of voor leden van de Castiliaanse dynastie werden geschreven. 

De koningen van Castüië en León beschouwden zichzelf als de opvolgers van de 
Visigotische koningen van Toledo. Deze mythe, reeds gecultiveerd in de kronieken uit de kringen 
rond Alfonso ffl van Asturië (866-910) en bevorderd door de verovering van Toledo m 1085, 
bereikte onder impuls van Fernando ffl's veroveringen zijn hoogtepunt in de kronieken uit de 
dertiende eeuw. In deze kronieken wordt de Reconquista tegelijkertijd voorgesteld als kruistocht 
tot herstel van de Kerk en als herovering van het Visigotische erfdeel. De mythe legitimeerde 
daarom de veroveringen en stimuleerde tevens de gedachte dat de verschillende gebieden waaruit 
de Castiliaanse kroon bestond een eenheid vormden. Omdat het rijk van de Visigoten zich van de 
Rhone tot aan Tanger zou hebben uitgestrekt en daarom ook de voormalige Romeinse provmcie 
Tingitana in Noord-Marokko zou hebben omvat,1" legitimeerde de mythe ook eventuele 
veroveringen aan de overzijde van de Straat van Gibraltar. Zolang de christenen geen vaste voet 
op Afrikaanse bodem hadden, stond het zuiden van Spanje bloot aan invallen vanuit Marokko. De 
Castiliaanse heersers hadden daarom, lang voordat de verovering van het schatplichtige Granada 
serieus werd overwogen, reeds hun blikken op de kust van dat land laten vallen. De plannen die 
Femandom en AlfonsoX in die richting koesterden, zouden echter slechts leiden tot de 
plundering van de Marokkaanse havenstad Saleh in 12602 In de hierop volgende periode van 
interne twisten hadden koningen en regenten wel andere zaken aan het hooft! dan een Afrikaans 
avontuur, maar nadat Alfonso XI het koninklijk gezag had hersteld en bij de Salado zijn militaire 
macht had bewezen, diende zich een nieuwe kans aan. 

Dat was ten minste de opvatting van Arvaro Pelayo. Na hem te hebben gefeliciteerd met 
zijn zojuist behaalde triomf, waarschuwt hij de koning niet op zijn lauweren te rusten. Hij mag 
geen geloof hechten aan de vredesvoorsteUen van de moslims. De vijanden van God en Christus 
kunnen niet zijn vrienden zijn. Hij mag zijn wapens daarom pas afleggen wanneer hij, 
overwinnaar door Christus, de Saracenen definitief heeft verslagen. Noch mag hij zijn troepen 
ontbinden voordat zij hun taak hebben voltooid en zich meester hebben gemaakt van het bezit van 
degoddelozen201 Aan Alfonso komt krachtens het recht Afrika, waar eens de naam van Christus 
werd geëerd, toe. Zijn voorvaderen, de glorieuze en allergelovigste Gotische koningen, 
onderwierpen het gebied aan het christelijk geloof. Nu is het vanwege de zonden van de christenen 
bezet door de vijanden van dat geloof, die ook Alfonso's vijanden zijn. Hij dient zich met zijn 
zwaard te omgorden en als kampioen van de Kerk deze barbaren te bevechten. Op basis van het 
jus postlimimi moet hij Afrika teruggeven aan zijn moeder de Kerk en haar echtgenoot Jezus 
Christus Op basis van het ius hereditarium behoort hij het als alle andere Spaanse gebieden m 
bezit te nemen. Omdat het van hem is, moet hij het aan het geloof onderwerpen, in naam van 
Christus bezitten en de schande die Christus is aangedaan wreken. 

198DepreconiisHispanie,p. 152. -, , 
199 Deprecomis Hispanie, pp. 23,75 en 235; vgL Rodrigo de Rada, De rebus Hispanie III, c. 16 (p. 97) en c. 21 (p. 

200 C de Ayala Martinez, Directrices fimdamentales de la politica peninsular de Alfonso X (Rehciones castellano-
aragoneses de 1252 a 1263) (Madrid 1986) pp. 79-84 en 264-279; O'Callaghan, The learned king, pp. 167-174. 
201 AlvaroPeiayo.Sjpecw/umtp. 10. . . . u 
202 Speculum l p 12- 'Tibi de iure debetur Africa, in qua olim nomen Cbristi smcenssrme colebatur, quam nodie 
incolit Machometus. Gloriosissimi et fideüssimi fidei Christi reges Gotorum, a quibus descendis, Afiicam fidei 
suiugarunt tnimici fidei et tui, propter peccata nostra, earn detinent occupatam. Accingere gladio tuo, potentissime 
(Psarmus) Percute in ore gladü tui, pugü Ecclesiae, barbaros detinentes. Redde iure postlimmu (ff. De captivis et 
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In theorie konden de Castiliaanse koningen als opvolgers van de Visigotische koningen 
aanspraak maken op de andere christelijke koninkrijken op het Iberisch Schiereiland. In praktijk 
was een dergelijke claim niet te verwezenlijken en werd die door dertiende- en veertiende-eeuwse 
koningen ook niet gemaakt, maar in vroeger tijden hadden Alfonso VI (1065-1109) en 
Alfonso VU (1126-1157), die beiden zowel over CastUië als León regeerden, soms gebruik 
gemaakt van de titel imperator Hispamae. Het woord totius, dat soms tussen imperator en 
Hispaniae weid ingevoegd, geeft aan dat er op zijn minst sprake was van een pretentie tot 
suzereiniteit over het schiereiland. Er bestaan aanwijzingen dat Fernando 111, wiens militaire 
successen Castilië binnen het schiereiland tot de onbetwistbare grootmacht hadden gemaakt, en 
zijn zoon Alfonso X de Spaanse keizerlijke traditie nieuw leven in wilden blazen. In ieder geval 
bestond dat vermoeden in het naburige Aragón. Toen Jaume I hoorde dat Alfonso aanspraak 
maakte op het Duitse keizerschap, maakte hij duidelijk dat de Castiliaanse koning geen keizer van 
Spanje was en dat hijzelf of zijn eigen koninkrijk op geen enkele wijze aan hem waren 
onderworpen. 

Juan Gils vaderlandsliefde was dus meer dan de heropleving van een literaire mode. De 
cultus van Hispama ging niet alleen gepaaid met deels politiek gemotiveerde gevoelens van 
superioriteit jegens andere volken, maar hield ook verband met het idee van de territoriale 
soevereiniteit, legitimeerde een als herovering (reconquista) voorgestelde territoriale expansie, 
bevorderde het idee van eenheid binnen de Castiliaanse kroon en gaf uitdrukking aan Castiliaanse 
pretenties tegenover andere koninkrijken in de regio: historiografische mythen en koninklijke 
ambities sloten nauw op elkaar aan. 

postliminio rerum, lege Postliminium, XVL q. IE, Prima) terxam Ecclesiae matri tuae et sponso eius Christo ut 
colatur in ea quam pretiosissimo sanguine adquisivit (Ephesios, V), et de qua expulsus est Posside earn sicut alias 
terras hespireas. Iure hereditario tua est Quia tua est, subice earn fidei, et posside earn Christi nomine, et vindica 
iniuham Christi tui.' 
203 Voor de middeleeuwse Spaanse keizerlijke traditie zie: R. Menéndez Pidal, El imperio hispdnicoy los cinco 
ratios. Dos épocas en la estructura politica deEspaha (Madrid 1950). Vgl. Linehan, History and the historians, pp. 
214-215 en 235-237. 
204 Setenario, K. H. Vanderford ed. (Barcelona 1984) p. 22. 
205 O'Callagtaan, The learned king, p. 150; Linehan, History and the historians, pp. 434-435. 
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3 Koning of tiran? 
De grenzen van de koninklijke macht 

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

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

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

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

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

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

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

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

3 R W. Carlyle en A J. Carlyle, A history of mediaeval political theory V (Edinburgh en Landen, 19502) pp. 475-
476. 
4 A Blade, Political thought in Europe, 1250-1450 (Cambridge 1992)pp. 152-153. 
5 J .R . Strayer, 'Defense of the realm and royal power in France', in; idem, Medieval statecraft and the 
perspectives of history (Princeton, New Jersey 1971)pp. 291-299. 
6 A. MacKay, Spain in tite Middle Ages. From frontier to empire (Londen en Basingstoke 1977) p. 133; J. H Burns, 
'The shaping of absolutism: Spain', in: idem, Lordship, kingship and empire. The idea of monarchy, 1400-1525 
(Oxford 1992) pp. 71-96, aldaar pp. 72-73. 
7 Zie hierboven pp. 42-43. 
8 Partidas II1,2 (ed RAH, H, p. 4):' [el emperador] puede facer ley et fuero nuevo et mudar el antiguo, si entendiere 
que es a pro comunal de su gente; et otrosi quando fuese escuro ha poder de lo esclarescer, et puede toller la 
costumbre usada quando entendiere que era danosa, et facer otra nueva que fuese buena.' 
9 Partidas L 1,12 (ed RAH, I, p. 19). 
10 Partidas L 2,11 (ed RAH, L pp. 35-36). 
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onderscheid te kunnen maken tussen recht en onrecht.' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

51 Gilles van Rome, De regimine principum ÜL H, c. 4, p. 460. Zie ook: Blythe, Ideal government, pp. 70-72. 
52 Rond 1300 verscheen er zelfs een werk dat geheel aan dit thema is gewijd: het Libro del conse/o e de los 
consejeros van maestre Pedro. Hoewel Berges, Fürstenspiegel, p. 335, dit werk heeft opgenomen in zijn lijst 
van vorstenspiegels, is het vanwege zijn geringe originaliteit (het gaat grotendeels terug op het Liber 
consolationis et consilii van Albertanus van Brescia) en beperkte thematiek niet meegenomen in deze studie. 
53 Doze sabios, proloog, p. 71. 
54 Doze sabios, c. 66, p. 117: 'E porque a poco tienpo después que este rey don Alton reynó acaeció grandes 
discordias por algunos de los ynfantes sus hermanos e de los sus ricos omnes de Castilla e de León, faziéndose ellos 
todos contra este rey don Alonso unos, por ende enbió el rey por los doze grandes sabios e filosofes que enbiara el rey 
don Fernando su padre para aver su consejo con ellos...' 
55 Depreconiis Hispanie, p. 210. Vgl. Poridatde las poridades, L. A Kasten ed. (Madrid 1957) pp. 46-47. 
56 Castigos, c. 9, p. 68. 
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57 

men met stemverheffing spreekt. 
Het kiezen van raadgevers wordt als een uiterst belangrijke zaak beschouwd: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 97 " 



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. 
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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. 

- 106 -



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. 
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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. 

- 114 -



'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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5 Koninklijke wandaden 
Maatschappijkritiek en politieke intenties 

De ideale Castiliaanse koning lijkt soms opvallend werelds, maar waardering voor effectieve 
macht, ridderlijk taalgebruik of ontluikend politiek realisme kunnen niet verhullen dat hij in wezen 
nauwelijks verschilt van zijn Franse, Engelse of Duitse tegenhangers. Vanwege de verheven 
positie die de koning op basis van zijn door God gegeven macht bekleedt, dient hij zijn 
onderdanen ook in zedelijk opzicht te overtreffen. Wil hij opgewassen zijn tegen de zware 
verantwoordelijkheid die op hem rust - zijn volk op het rechte pad houden - , wil hij intussen niet 
bezwijken voor de verleidingen waaraan hij is blootgesteld - deze zijn groot, omdat hij aan 
niemand behalve God (en volgens een enkeling aan diens 'algemene plaatsvervanger' de paus) 
verantwoording hoeft af te leggen - , dan dient hij een bijna absolute deugdzaamheid te bezitten. 
Anders is hij zijn koninklijke titel niet waardig en is zijn missie tot mislukken gedoemd. 

Hoewel auteurs van vorstenspiegels hun portret van de deugdzame heerser als een te 
verwezenlijken ideaal presenteerden, beseften zij dat, al hun inspanningen ten spijt, slechts een 
enkeling aan hun strenge criteria voldeed. Veel koningen gedroegen zich volgens Thomas van 
Aquino juist als tirannen, waardoor de mensen een hekel aan het koningschap hadden. Ondanks 
de wetenschap dat het eigenlijk een onhaalbaar ideaal was, bleef men er, totdat Machiavelli met 77 
principe zo'n opschudding zou veroorzaken, onverkort aan vasthouden en toonde men weinig 
bereidheid tot sdüpperen. Integendeel, veel auteurs zagen het als hun plicht vorsten die er niet aan 
beantwoordden op hun tekortkomingen te wijzen. Wel was men, bang de koninklijke gunst te 
verhezen of door ergere represailles te worden getroffen, voorzichtig met het uitoefenen van 
openlijke kritiek. Verwijten werden doorgaans in algemene termen gesteld, nog levende heersers 
niet bij name genoemd en eigentijdse situaties bij voorkeur vermeden. Liever greep men terug naar 
het verre verleden of de fictie. Maar dikwijls speelden de historische voorbeelden, de exempelen 
en fabels in bedekte termen in op de actualiteit. Onder het clichématige karakter van het genre 
ging veel verborgen kritiek schuil, niet alleen in het laatmiddeleeuwse Engeland, onderzocht door 
Ferster,2 maar zoals we zullen zien ook in het dertiende/veertiende-eeuwse Castüië. 

Kritiek op hovelingen en ambtenaren 
Hoewel zij ook in dit geval zelden namen noemden, waren auteurs in hun kritiek op koninklijke 
vertrouwelingen en ambtenaren veel minder terughoudend. Omdat het niet verstandig was de 
koning zelf aan te vallen, stelden zij deze heden - overigens niet geheel ten onrechte: door het 
persoonlijke karakter van het bewind hadden koninklijke gunstelingen vaak een omvangrijke 
macht, terwijl lager geplaatste ambtenaren moeilijk gecontroleerd konden worden -
verantwoordelijk voor het kwaad en het onrecht dat zij in de samenleving aantroffen. Dikwijls ook 
speelden er persoonlijke frustraties mee. Met de groeiende betekenis van de wereldlijke 
vorstenhoven als bestuurlijke en culturele centra nam ook de kritiek toe. Niet toevallig bracht met 
name het Engeland van Hendrik II (1154-1189), dat voorop hep in het proces van centralisatie, 
een stroom geschriften voort waarin het leven aan het koninklijk hof op satirische wijze werd 
beschreven. De auteurs van deze geschriften, waaronder Johannes van Salisbury, Peter van Blois, 
Geraldus van Wales en Walter Map, hadden vrijwel allemaal een mislukte carrière aan het 
koninklijk hof achter de rug en lijken daarom mede door rancune te zijn gedreven. Zij schilderden 
het hof af als een poel des verderft, bevolkt door eerzuchtige curiales, die slechts oog hadden voor 
aardse genoegens en enkel het eigen belang najoegen. Middels achterklap, vleierij en gekonkel 

1 Thomas van Aquino, De regno, in: A. P. D. D'Entrèves ed, Aquinas selected political writings (Oxford 1948) pp. 
2-82, aldaar L. c. 4, p. 20. 
2 J. Faster, Fictions of advice. The literature and politics of counsel in late medieval England (Philadelphia 1996). 
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trachtten de hovelingen hun positie te verbeteren, terwijl zij hun leeghoofiiigheid en kwade 
bedoelingen trachtten te verbergen achter elegante manieren en geveinsde beminnelijkheid. 

Via Johannes van Salisbury en Geraldus van Wales, die het genre opnieuw tot leven 
brachten, werd de zedeloosheid en corrumperende werking van het hof in vorstenspiegels tot een 
terugkerend thema, dat vooral bij schrijvende bedelmonniken populair was. Het is niet van belang 
ontbloot dat minderbroeders en predikheren sinds het begin van de dertiende eeuw met de 
seculiere geestelijkheid en de oude orden - en steeds vaker ook met geletterde leken - om de 
mooiste baantjes binnen de koninklijke dienst vochten. Daarmee is niet gezegd dat hun morele 
verontwaardiging niet oprecht was of dat zij blind waren voor de maatschappelijke effecten van 
de wantoestanden die zij aan het hof en binnen de ambtenarij signaleerden. Een vaak gehoorde 
klacht luidde dat de koning niet in staat was zijn functie als beschermer van de pauperes te 
vervullen, doordat hij door zijn gunstelingen werd geïsoleerd. Zijn gewone onderdanen hadden 
daarom geen toegang tot hem en waren aangewezen op zijn corrupte rechters. Verstoken van een 
eerlijke rechtspraak waren zij overgeleverd aan de willekeur van lokale heren en ambtenaren. 
Dergelijke beschuldigingen, die wellicht het scherpst werden geformuleerd door de franciscaan 
Gilbert van Doornik in zijn in 1259 voor Lodewijk de Heilige geschreven Eruditio regum et 
principum* zijn echter niet alleen tekenend voor werkelijke misstanden (die er ongetwijfeld 
bestonden), maar ook voor de - uit afgunst geboren - achterdocht jegens de juristen waarmee de 
koninkhjke bureaucratie zich allengs vulde. 

Het is dezelfde achterdocht die de auteur van het Libro de los doze sabios ertoe brengt de 
koning aan te bevelen twee a drie maal per week tijdens een openbare audiëntie persoonhjk 
verzoekschriften in ontvangst te nemen. Op deze manier zal hij vernemen welke mensen zich 
schuldig hebben gemaakt aan geweldpleging, roof of andere 'slechte gedragingen' en kan hij 
iedereen recht doen. Wanneer hij dat aan de juristen overlaat zijn de minverrnogenden de dupe. 
Hun 'verraderlijke hebzucht' berooft de 'dotores* van het geweten en de wil om goed te doen, 
zodat zij in strijd met de waarheid vonnissen6 Over verdere misstanden aan het hof valt in het 
Libro, dat in koninkhjke opdracht werd geschreven, nauwelijks iets te lezen. De zorg om een 
eerlijke rechtspraak blijkt opnieuw wanneer in het nieuwere gedeelte van het werk maatregelen 
worden voorgesteld om op lokaal niveau corruptie en willekeur uit te bannen: de koning moet 
erop letten dat de baljuws, rechters en andere gerechtsdienaren die hij aanstelt niet alleen over de 
juiste morele kwaliteiten beschikken, maar ook niet bang zijn behalve de 'Jlacos' of 'pequenos" 
ook de 'fanes' of 'grandes" te berechten en te straffen. Wanneer hij merkt dat in een zekere 
streek inheemse rechters hun plicht verzaken, moet hij rechters van buitenaf 'corregidores', 
benoemen, die niet worden gehinderd door plaatselijke banden. Hij dient de laatsten behoorlijk te 
bezoldigen, maar wanneer zy hun ambt misbruiken, moet dit met de dood of levenslange 
opsluiting worden bestraft7 De auteur of auteurs van het Libro zijn zich dus bewust van de 

3 C. S. Jaeger, The origins of courtliness. Civilizing trends and the formation of courtly ideals, 939-1210 
(Philadelphia 1985) pp. 54-66. 
4 W. Berges, Die Fürstenspiegel des hohen unci spaten Mittelalters (Leipzig 1 9 3 8 ) PP- 1 5 3 ^ 158-159; 
J.Kiynza,L'empireduroi. Idees et crqyances politiques en France, XUt'-XV siècle (Parijs 1993)pp. 172-173. 
5 Voor de strijd tussen theologen en juristen om de koninkhjke gunst (tegen een achtergrond van wijdverbreide 
argwaan jegens de laatsten): Kiyaeaa,L'empire, pp. 110-111,116-124 en 260-268. 
6 Doze sabios, c. 20, pp. 94-95: 'E deve en la semana dos o tres vezes dar abdiencia al su pueblo, e ver las peticiones 
por sy mesmo, porque por ay podia saber quales son forcadores, e robadores, e obran de malas maneras. E pueda 
remediar a cada uno con derecho, que quando el fecho queda en mano de dotores, lazra el que poco puede por la 
traydora codicia, que les roba las conciencias e la vohmtad del bien fazer, e les faze judgarelcontrariodelaverdad.' 
7 Doze sabios, c. 21, pp. 95-96: 'Pon en las cibdades e villas e logares de tu reyno tales alcaldes e justicias e oficiales 
e corregidores que sean buenos e ydonios e sufecientes e roertes e esforeados, que amen e teman a Dios e tengan la 
justicia yguaL asy al mayor como al menor, e que non aya pavor de castigar e fi^justicia,asy enelfuertecomoen 
el flaco, asy en el grande como en el pequefto, e que a todos sea valanca e peso e medida ygual e derecha' 'E sy 
vieres que algunas partes non se ygualan las justicias al que ha de usar de su oficio, por ser naturales de la tierra o 
por otra ocasyón, pon en los tales logares corregidores estrafios a que non duela castigar los malos nin los enbargue 
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misbruiken die er op justitieel gebied bestaan en proberen net als Gilbert van Doornik concrete 
oplossingen aan te dragen.8 Anders dan bij Gilbert echter kan er bij hen niet worden gesproken 
over een algemene verontwaardiging over de zeden aan het hof. 

Hetzelfde kan worden gezegd over beide andere werken die onder koninklijke auspiciën 
werden geschreven: de Siete partidas en Castigos. In het eerste wede wordt juist een zeer 
positieve kijk op het hof gegeven: in Spanje, lezen we, was het altijd de gewoonte dat edelen hun 
zonen naar het hof stuurden, opdat zij daar zouden leren 'cones' en welopgevoed te zijn en 
zouden worden ontdaan van 'vilkmia' en andere smetten? In Castigos vangen we soms een glimp 
op van een kritische houding (bijvoorbeeld wanneer wordt gesproken over de 'slechte mensen' die 
zich altijd in de paleizen van koningen en vorsten ophouden), maar het komt zeker niet tot een 
daadwerkelijke veroordeling van het hofleven. 

Die vinden we evenmin bij Juan Manuel, lid van de allerhoogste adel en nauw verwant aan 
de koninkhjke familie. Bekend met staatszaken en het leven aan het hof geeft hij een realistische 
schets van het ambtsmisbruik waaraan veel dienaren van de koning zich schuldig maken. Zo komt 
het vaak voor dat een adelantado (de hoogste vertegenwoordiger van de koning binnen een 
uitgestrekt rechtsgebied) zijn gebied onvoldoende verdedigt tegen vijanden of - uit partijdigheid of 
tegen betaling - een eerlijk verloop van de rechtsgang in de weg staat. Ook het hoofd van de 
hofhouding, de despensero, kan veel kwaad doen. Omdat er zoveel geld door zijn handen gaat en 
hij met talloze mensen in contact komt, heeft hij veel mogelijkheden zich in te laten met duistere 
zaakjes. In ruil voor geld of hun stilzwijgen over zijn eigen misstappen ziet hij overtredingen van 
andere koninkhjke dienaren - het valt onder zijn competentie deze te straffen - door de vingers. 
Ook kan hij liegen over de prijzen van de gekochte waren, een groter rantsoen nemen dan hem 
toekomt of iets noteren als uitgegeven terwijl dat niet het geval is. Omdat hovelingen en 
ambtenaren aan zoveel verleidingen zijn blootgesteld, is het volgens Juan Manuel voor hen niet 
eenvoudig de ziel te redden. Hij is zich dus goed bewust van het probleem van de corruptie, maar 
ziet het hof zeker niet als een zondig oord. Ook al waarschuwt hij plichtsgetrouw dat een heerser 
zich met mate en op gepaste wijze moet bezighouden met vermakelijke zaken als muziek, de jacht, 
spelen en het bouwen van kloosters, kerken, kastelen en huizen, het kennelijke plezier waarmee hij 
erover praat - vooral over de jacht: bij monde van Julio laat hij ons weten dat hijzelf een groot 
jager is - staat ver af van de achterdocht waarmee de meest kritische waarnemers van het 
hofleven deze vormen van ontspanning bekeken. 

Terwijl Juan Manuel en de min of meer in koninkhjke dienst schrijvende auteurs bepaalde 
misstanden aan het hof of binnen de koninkhjke ambtenarij hooguit mild hekelen, zijn onze 
schrijvende minderbroeders zeer scherp in hun kritiek. Bovendien richten Juan Gil de Zamora en 
Alvaro Pelayo, ook al tonen zij weinig sympathie voor curiales, consiliarii, iudices en 
collectores, de beschuldigende vinger voornamelijk op de meesters zelf: de reges, principes en 
prelati. De interpretatie van hun schimpscheuten is echter geen eenvoudige zaak en de rest van dit 
hoofdstuk zal daar hoofdzakelijk aan worden gewijd. We zullen daarom eerst luisteren naar 
hetgeen de derde minderbroeder, Juan Garcia de Castrojeriz, heeft te melden. Als biechtvader van 
de koningin moest hij waarschijnlijk op zijn tellen passen en vergeleken met zijn beide 
ordegenoten stek bij zich terughoudend op. Zijn kritiek richt zich enkel tegen hovelingen. Aan het 
Communiloquium van Johannes van Wales ontleent hij zeven ondeugden waaraan deze soort 
volgens 'losjilósqfos' lijdt: eerzucht, vleierij, omkoopbaarheid, simonie, veinzerij, bedriegerij en, 

amor nin naturaleza. E a estas justieias, dales su manteniimento razonable. El que non usare bien de su oficio 
piódalo con la cabeca, o con presyón perpetua...' 
8 Voor de door Gilbert van Doornik voorgestelde maatregelen: Beiges, Fürstenspiegel, pp. 158-159. 
9 Partidas n, 9,28 (ed RAH, H, p. 83). 
10 Castigos, c. 10, p. 77. 
11 Juan Manuel, Estados l c. 93, pp. 281-282. 
12 Estados l c. 97, pp. 289-291. 
13 Estados l c. 82, pp. 244-246. 
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tot slot, hedonisme.14 Afgunst spreekt uit zijn verzuchting dat men in de paleizen liever naar de 
zondige praatjes van vleiers luistert dan naar predikers die de mensen de waarheid vertellen en hen 
waarschuwen zich niet in te laten met dergelijke heden. Vooral vrouwen zijn in zijn ogen 
schuldigen én slachtoffers: 

'Bi dit gevaar is veel groter bij vrouwen dan bij mannen, daar zij zich gemakkelijker laten 
bedriegen door mooie woorden. Vrouwen in de voorname paleizen zijn er voortdurend op 
uit hun woorden mooi te laten klinken en honingzoet te maken ten einde hun meesteressen 
te bedriegen, zodat zij alles wat zij maar willen van hen kunnen nemen en alles van hen 
gedaan kunnen krijgen.' 

Alvaro Pelayo's eenenzeventig koninklijke zonden 
Terwijl we de bespreking van Juan Gil de Zamora's kritische opmerkingen, die het moeilijkst zijn 
te interpreteren, voor het laatst bewaren, richten we ons op Alvaro Pelayo. In zijn Speculum 
regum schildert deze niet alleen een wel zeer zwart beeld van de eerste machthebbers uit de 
menselijke geschiedenis,16 maar ook van die uit zijn eigen tijd. Zijn kijk op het verleden blijkt een 
weerspiegeling van zijn kijk op het heden. De eerzuchtige wereldhjke en kerkelijke leiders, 
aangesteld als bewakers over de Wijngaard des Heeren (Jesaja 5, 7) - ofte wel de Ecclesia in de 
zin van het uit leken en geestelijken bestaande Oiristelijke Gemenebest - slagen er niet eens in 
hun eigen wijngaard (Hooglied 8, 12) - dat wil zeggen hun eigen leven - op behoorlijke wijze te 
bewaken. 'Pessimi custodes" zijn het, of eigenlijk niet eens 'custodes", maar 'vastatores', een 
mening die hij ook al in Deplanctu Ecclesiae had verkondigd. 

Had hij in dat werk zijn gal min of meer gelijkelijk over beide groepen, vertegenwoordigers 
van de wereldhjke én de geestelijke macht, uitgestort, in zijn vorstenspiegel concentreert hij zich 
op de eerste categorie. In het hoofdstuk 'De mahs regibus et principibus, et in quibus peccant', 
beschuldigt bij koningen en andere vorsten van eenenzeventig zonden, die, zonder dat hij daar 
overigens veel onderscheid tussen maakt, betrekking hebben op hun persoonlijke leven, hun 
optreden als bestuurders en hun relatie met de Kerk In De planctu Ecclesiae had hij een 
grotendeels overeenkomende lijst opgenomen.19 Het is daarom niet zo dat ze in zijn ogen stuk voor 
stuk in het bijzonder voor Alfonso XI opgaan. Dat veel beschuldigingen op hem van toepassing 
zijn, staat echter vast. Bovendien is het waarschijnlijk dat Alvaro waar hij de tekst uit De planctu 
Ecclesiae heeft bewerkt of met nieuwe vormen van koninklijk wangedrag op de proppen komt 
vooral aan de Castiliaanse koning heeft gedacht. Vaak blijft hij steken in de voor vorstenspiegels 
kenmerkende algemeenheid, maar andere keren doet hij weinig moeite te verhullen dat zijn kritiek 
met name Alfonso XI betreft. Daarbij legt bij soms een voor het genre ongebruikelijke 
vrijpostigheid aan de dag. Zoals Linehan zegt: er komen in Arvaro's Speculum regum minder 
'pulled punches' voor dan normaal. 

14 Juan Garcia de Cascrojeriz, Glosa JL HL c. 19 (Beneyto Pérez ed, H, pp. 330-331). Vgl. Johannes van Wales, 
Communiloquium, in: Summa de regimine vite humane seu margarita doctorum (Lyon 1511) fo. i-cxxxixv, aldaar I, 
dist 8, fo. xhV-xlix'. 
15 Glosa H, HL c. 19 (Beneyto Pérez ed. II P- 336): 'E aqiri conviene mucho de notar que estos malos lisonjeros 
abundan mucho en los palacios e mas de grado los oyen el pecado, que a los predicadores que les dicen la verdad e 
les amonestan que se guaiden dellos. E este peligro es mucho mayor en las mugeres que en los ommes, cuanto ellas 
mas aina se engannan en las palabras dulces. E en esto perseveran siempre las mugeres en los grandes palacios, en 
cómo afeitaran sus palabras e las enmelaran porque engannan a sus sermoras e puedan llevar dellas e facer lo que 
qui sieren con ellas.' 
16 Zie hierboven p. 45. 
17 Alvaro Pelayo, Speculum L pp. 188-190; De statu et planctu Ecclesiae (Venetië 1560) I, c. 62, fo. 71v 

18 Speculum l pp. 238-292. 
19 Deplanctu Ecclesiae H, c. 29-31, fo. 70r-73v. 
20 P. Linehan, History and the historians of medieval Spain (Oxford 1993) pp. 608-609. 
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Dat Alvaro zich niet de illusie maakte dat de 'rexfidelissimus' vrij was van zonden had hij 
in een eerdere passage al gesuggereerd door zich af te vragen wat men eraan had barbaarse 
volken te verslaan, wanneer men zelf door ondeugden werd overwonnen. Hij heeft zijn 
opsomming van koninklijke gebreken dan ook bedoeld om de koning tot inkeer te brengen: 
Alfonso dient zijn zonden op te biechten en zich te beteren in die zaken waarin bij God beledigt, 
wil hij niet worden gerekend tot de vorsten die tegen God, zijn wet en zijn geloof zondigen en 
Christus, koning der koningen, door hun daden en zeden loochenen, hoewel zij zich met de mond 
tot hem bekennen.22 Indien bij niet terugkeert tot God, zal het hem vergaan als de lmali reges' 
wier vreselijke einde Alvaro in het volgende hoofdstuk beschrijft. 

Het tonen van berouw vormt de enige mogelijkheid om aan hel en verdoemenis te 
ontkomen, maar koningen zijn daartoe volgens de auteur meestal niet bereid. De voorlaatste zonde 
uit zijn lijst bestaat eruit dat zij alle eerder vermelde zonden niet opbiechten. Ze gaan zelden te 
biecht, terwijl zij dat als iedere andere gelovige minstens eenmaal per jaar horen te doen. Als ze 
het al doen, verzwijgen zij hun misdaden en brengen zij geen verandering in hun gedrag. Als 
biechtvaders verkiezen zij vleiers die hun misstappen uit blindheid, onwetendheid, angst of 
toegeeflijkheid door de vingers zien.24 Daar dit een beschuldiging is die niet in De planctu 
Ecclesiae voorkomt, lijkt zij speciaal voor Alfonso XI bestemd. David, die naast Nebukadnessar, 
Achab, Manasse en Theodosius wordt opgevoerd als toonbeeld van oprecht berouw na bedreven 
zonde en die ook elders in het werk die functie vervult,25 verwijst naar de zonde waaraan Alvaro 
in Alfonso's geval vooral dacht: overspel. Hoewel hij, zoals we zullen zien, nog veel meer heeft 
aan te merken op het gedrag van de koning, is het zonder twijfel met name diens verhouding met 
Leonor de Guzman waarover hij zich opwindt. 

Dat deze affaire, die in Castüië tot veel politieke onrust leidde,26 hem een doom in het oog 
is, tracht hij nauwelijks te verbergen. Het twintigste vergrijp waaraan veel koningen zich schuldig 
maken, is dat zij, ofschoon zij hun handen al vol zouden hebben aan één enkele vrouw, er 
meerdere tegelijk willen hebben. De schade en schande die zij door dit gedrag (dat meer bij 
onredelijke dieren als paarden en muildieren past dan bij mensen) teweegbrengen, rechtvaardigt, 
indien zij zich onverbeterlijk tonen, hun excommunicatie en afzetting. Deze aanklacht had 
Alvaro ook al ia De planctu Ecclesiae geuit2* en Alfonso was uiteraard niet de enige koning die 
er maftresses op nahield. Al lijkt deze zonde daarom niet in het bijzonder op de Castiliaanse 
koning te slaan, iedereen wist dat bij er zeer goed mee bekend was. Onder zonde nummer 
vijfenzestig, die niet in De planctu Ecclesiae wordt vermeld en waarvan de 'rex Castelae' bij 
name wordt beschuldigd, vinden we bovendien een directe verwijzing naar de situatie die was 
voortgekomen uit diens buitenechtelijke relatie. Alvaro ergert zich aan de buitensporige uitgaven 
die koningen doen om zichzelf hun echtgenoten en kinderen te onderhouden. De laatsten worden 
uit pure ijdelheid vanaf hun geboorte voorzien van een eigen hofhouding en staf waarvan de 
kosten zwaar op het koninkrijk drukken. De nadrukkelijke vermelding dat het zowel om wettige 

21 Zie hierboven p. 114. 
22 Speculum L p. 236: 'Ut autem, optime et felix rex, inclite Alphonse, scias confiteri peccata tua et alii reges et te 
corrigere de his in quibus Deum offendis, scias quod in sequentibus articulis multii^es et principes, inter quos absit 
a te comiumerarL contra Deum et legem et fidem eius peccant, Christum regem regum malis suis actibus et moribus 
denegantes, heet ore confiteantur...' 
23 Speculum I, p. 292: 'Scias autem, optime rex et mclite, quod onmes mali reges qui fiierant a principio mundi 
communiter mala motte fimerunt, quia ad Deum post peccatum non redierunt' 
24 Speculum ï,v. 290. 
25Speculumlp. 30. 
26 S. de Moxó, '%oca de Alfonso XT, in: HE Xffl, 1 (19902) pp. 279-428, aldaar pp. 321-325; L. V. Diaz Martin, 
Pedro I,1350-1369. Corona de Espafia L Reyes de Castilla y León VI (Palencia 1995) pp. 33-38. 
27 Speculum L p. 250:' Vicesimo, quia cum unus rex uni mulieri vix sufficiat, vohmt tamen plures habere sicut equus 
emissarius et mullus, quibus non est intellectus, in animae suae periculum et scandalum. Quare et excommunicari et 
deponi possum, si incorrigibiles fuerint...' 
28 De planctu Ecclesiae H, c. 30, fo. 71T 
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als onwettige kinderen gaat, wijst erop dat Alvaro zinspeelt op de talloze gunsten die Alfonso zijn 
kinderen bij Leonor de Guzman verleende en die tot zoveel spanningen onder de Castiliaanse adel 

29 

leidden Het huwelijksleven van de koning moet voor onze auteur een bron van zorgen zijn geweest. 
Dat veel koningen hun echtgenoten verstoten, is een aantijging die op zijn minst betrekking heeft 
op Alfonso, die zijn eerste vrouw, Juan Manuels dochter Constanza, had afgedankt. Daar hij 
vervolgens in afwachting van pauselijke dispensatie alvast met zijn nicht Maria van Portugal was 
getrouwd, geldt hetzelfde voor de beschuldiging dat velen zich aan incest schuldig maken door, 
vóórdat de paus daartoe toestemming heeft verleend, binnen de verboden graden van 
verwantschap te huwen.31 Dat koningen publieke vrouwen gastvrijheid verlenen, toelagen 
toekennen en toestaan dat zij hovelingen verleiden - hun paleizen lijken, zoals eens de tempel van 
Jeruzalem, wel bordelen - is een verwijt dat met name de 'reges Hispamaë voor de voeten wordt 
geworpen en dat daarom in ieder geval mede van toepassing is op de koning van Castüië. De 
koppelarij die zij bedrijven, is een misdaad even erg als de verkoop van het eigen lichaam. En laat 
de Spanjaarden, die van alle onreine christenen zich nog wel het meest aan wellust en ontucht 
hebben overgegeven, niet beweren dat zij er hoeren op nahouden om de nog ergere schande van 
sodomie tegen te gaan! Ook al wordt een zonde bedreven om een nog ergere te voorkomen, het 
blijft een zonde. Hoererij is evengoed als sodomie een doodzonde en dient daarom te worden 
vermeden. Dat Spanjaarden zich met deze praktijken inlaten uit angst dat men hen anders zal 
verdenken van tegennatuurlijk gedrag is een door de duivel ingegeven dwaasheid: het is beter ten 
onrechte een slechte naam te hebben (God laat zich daar immers niet door misleiden) dan in te 
stemmen met zonde 

Vrouwen en seksuele normen zijn niet het enige waarover Alvaro ach druk maakt, 
wanneer het over het leven aan het hof gaat. Vooral de koningen van Spanje eten tijdens de 
vastentijd vlees. Dit op advies van huichelende geneesheren, die zich baseren op de voorschriften 
van de heidenen Galienus en Hippocrates evenals van de duivel.33 Een aan de lijst uit De planctu 
Ecclesiae toegevoegde zonde is het al te zeer opgaan in de kostbare en niet van gevaren ontblote 
jacht (een onderwerp waarover Alfonso XI een boek liet schrijven: het Libro de la monteria). 
Volgens de bisschop is de strijd tegen wilde beesten - 'met eerbiediging van de koninklijke 
majesteit' - een beestachtig tijdverdrijf.34 Een andere zonde die niet in de lijst uit De planctu 
Ecclesiae voorkomt (maar elders in dat werk als een van Cyprianus' abusiones met name de 
reges Hispamaë wordt verweten),35 is een al te grote goedgeefsheid tegenover narren, minstrelen, 
toneelspelers en muzikanten. Deze vrijgevigheid, bedoeld om de eigen roem te verbreiden, is 
feitelijk een doodzonde, daar men er anderen in hun zondige bezigheden mee aanmoedigt. 

Terwijl Alvaro niet nalaat de koning ervoor te waarschuwen dat zijn verwerpelijke gedrag 
zijn zielenheil in gevaar brengt, heeft hij tevens oog voor de politieke en sociale gevolgen. Behalve 

29 Zie hieronder noot 38. Een verdere toespeling op Alfonso's buitenechtelijke relatie is de verwijzing naar de 
'overspelige' Lotharius ü, door Alvaro toegevoegd aan een aan Jacobus van Viterbo's De regimine christiano 
ontleende passage, waarin wordt gesteld dat een koning die niet in staat is zijn eigen leven te beteren, ook 
anderen niet kan corrigeren (Speculum I, p. 126; vgl. De planctu Ecclesiae L c. 57, fo. 55r). 
30 Speculum l pp. 242 en 280. 
31 Speculum L p. 268. Overigens was Alfonso's, nooit geconsumeerde, huwelijk met Constanza eveneens binnen de 
verboden graden van bloedverwantschap geweest 
32 Speculum L pp. 270-272. 
33 Speculumlv. 274. . 
34 Speculum L p. 286: 'LXVT0, nirrris se occupant in venationibus et aucupauonibus et in pugms m sarabus cum tens 
cum multo dampno terramm et expensis suorum montariorum et laboribm rusticorum et ejqpensis canun% et corpora 
sua et animas tèrarum dentibus exponentes. Et cum exnedltiom re^oium regm deberer* 
et periculosae occupationi ferarum in pemiciosum exemplum suorum. Salva enim maiestate regali occupari cum 
bestiis bestiale est' 
35 De planctu Ecclesiae I, c. 57, fo. 58v. 
36Speculum Lp. 288. 
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dat de jachtpartijen tot verwaarlozing van de staatszaken leiden, brengen zij vanwege de grote 
aantallen drijvers en honden enorme uitgaven met zich mee en brengen zij het landschap en het 
werk van de dorpelingen grote schade toe. Hij ziet de koninklijke uitspattingen als een zware last 
voor het koninkrijk en hekelt de buitensporige kosten van de hofhouding. In Alfonso's geval 
waren die extra hoog, doordat hij zo goed voor zijn maïtresse en onwettige kinderen zorgde. Op 
pathetische wijze schildert Alvaro het lot van de arme bevolking, die de belastingen moet 
opbrengen ter bekostiging van alle het genoegen dienende, overbodige uitgaven. De ''pauperes' en 
'rustic? worden gewoonweg gedwongen het koninkrijk te ontvluchten, dat daardoor ontvolkt 
raakt. Deze beschuldiging richt Alvaro, zoals gezegd, met name aan het adres van de koning van 
Castilië. De schier eindeloze stoet paarden, wagens, dienaren, pages, edele vrouwen én onedele 
vrouwen waarmee deze door zijn rijk trekt, teistert het land als een zwerm sprinkhanen. 

De hebzucht van koningen is een thema waarop Alvaro herhaaldelijk terugkomt. Dat er 
zonder gegronde reden tollen worden ingesteld of dat het volk op onrechtmatige wijze wordt belast 
zijn beschuldigingen die hij ook in De planctu Ecclesiae had geuit en die betrekking hebben op 
vorsten in het algemeen. Hetzelfde geldt voor het vorstelijke geknoei met de munt. Een zonde 
die in het bijzonder de koningen van Spanje wordt verweten - ook in het eerdere werk - is het 
middels heffingen verdienen aan het door het canonieke recht verboden dobbelspel (wellicht 
verwijst Alvaro hier naar de door Alfonso de Wijze ingevoerde wetten op de kansspelen). De 
neiging de onderdanen tot op het hemd uit te kleden is een ondeugd waaraan veel heersers lijden, 
maar Alvaro ziet haar toch vooral als eigenschap van Spaanse koningen. In De planctu Ecclesiae 
had hij zelfs in het bijzonder de koningen van Castilië beschuldigd. In zijn vorstenspiegel heeft hij 
het over de 'reges Hispaniae\ maar de verwijzing naar zijn geboortestreek Galicië maakt het 
voor iedereen duidelijk dat hij daarbij in ieder geval dit keer in de eerste plaats aan de Castihaanse 
koningen denkt: 

'Terwijl zij dienaren van gerechtigheid zouden moeten zijn, van hun eigen en rechtmatige 
inkomsten zouden moeten leven en hun onderdanen tegen rovers, bandieten en invallers 
zouden moeten beschermen, villen zij hen, met name de koningen van Spanje. Niet alleen 
door middel van zeer zware belastingen en heffingen, maar ook door in vestingen, dorpen 
en gehuchten, en dikwijls ook in de steden, vaten wijn, lasten graan, kudden schapen en 
runderen, andere etenswaren, hout, kaf en stoffen te roven van de eigenaars, boeren en 
dorpelingen. En zij betalen hun slechts met pictatiolas, dat wil zeggen brieven, die zij 
albara noemen. Allen staan hun goederen huilend en jammerend af en in Galicië roept 
men ''parcados' [heb medelijden]. Hierover zegt de psalm [Psalmen 13, 4]: 'zij verslinden 
mijn volk als brood'; en ook [Psalmen 78, 7]: 'want zij verslonden [Jacob] et cetera ...' En 
daarom kunnen zij antropofagen, dat wil zeggen, menseneters worden genoemd, die met 
hun honden, vogels, gemene schurken, gewone hoeren en andere die men in de volksmond 
soldadeiras noemt (dat wil zeggen prostituees, want zij ontvangen geld van de koning en 

Zie hierboven a 34. 
38 Speculum I, p. 286: 'LXV°, maximas expensas, voluptuosas, delicatas, et supertluas faciunt in domibus suis et 
uxorum suarum et filiorum suoruni sive legitimorum, sive ilegitimorum, quibus statim ut nascuntur propter vanam 
gloriam mundi dant eis domos et familias speciales et officiales, quorum expensae exhauriunt totum regnum, et 
gravant collectis et exautionibus infinitis. Propter quod incolae pauperes et rustici coguntur exulare et regnum 
dimittere, et hoc contingit regnum depopulari. Et in hoc oflendunL praecipue rex Castelae, cum infinitis quasi equis 
et evectionibus et familia inutili discurrentes per regnum cum pedisequis et paranymphis et nobilibus et ignobilibus 
mulieribus operientes terrain sicut locustae. Expensae enim necessariae et utiles regibus et aliis conceduntur, 
nunquam voluptuosae nee superfluae, quae non sunt sine peccato.' 
39 Speculum L pp. 240 en 250. Deplanctu Ecclesiae E, c. 29, fo. 70v en c. 30, fo. 71v 

40 Zie hierboven p. 87. 
41 Speculum I, p. 274; De planctu Ecclesiae H, c. 30, fo. 73r; Ordenamiento de las tafurerias, in; Opusculos legales 
del rey don Alfonso elSabio, RAH ed (Madrid 1836) I, pp. 211-231. 

- 124 -



andere hoge heren, die zij van plaats naar plaats volgen) en door hun vraatzucht, overdaad 
en wellust de opbrengst waar arme boeren een heel jaar voor hebben gezwoegd verteren. 

Dat koningen te kort schieten in hun verantwoordelijkheden tegenover het volk door niet 
borg te staan voor een eerlijke rechtspraak en niet te zorgen voor rust en veiligheid is een ander 
terugkerend thema 43 Verder laten zij in strijd met het canonieke én Romeinse recht toe dat er 
wordt geduelleerd, een gewoonte waarop vooral de 'moordende en God tartende' Spanjaarden dol 
zijn44 Ook het probleem van de koninklijke vertrouwelingen blijft niet onbesproken. Ofschoon 
Alvaro, veel meer dan andere auteurs, vorsten direct aansprakelijk stek, meent ook hij dat veel 
van hun misdaden hun worden ingegeven door de boosaardige heden waarmee zij zich - opnieuw 
in het bijzonder de koningen van Spanje - omringen. Hun raadgevers zijn op elkaar jaloerse 
leugenaars en lasteraars, die altijd het eigen belang en nooit dat van het keninkrijk of de koning 
voor ogen houden. Velen zijn in korte tijd met behulp van koninkhjke en kerkelijke bezittingen tot 
grote rijkdom en aanzien gekomen en voeren het koninkrijk vanuit hun nieuw verworven posities 
al lasterend, vleiend en liegend naar de afgrond Anderen houden er bijzitten op na of hebben 
vanwege hun joodse, Saraceense of ketterse voorouders een eerloze afkomst. Daar zij gewoonlijk 
naar hun voorvaderen aarden, zijn ook zij vijanden van de Kerk en geven zij met opzet 
misleidende adviezen 45 Uk Arvaro's uitlatingen spreekt een afkeer van de 'nieuwe mannen' die 
onder Alfonso XI zo snel carrière maakten aan het koninkhjk hof, maar nog meer geven zij 
uitdrukking aan het antisemitisme, dat in zijn tijd een sterke impuls kreeg. De aanwezigheid van 
joden binnen de koninklijke ambtenarij (in Castihe traden zij vaak als belastingpachters op en 
zelfs als schatbewaarder) is zijn voornaamste steen des aanstoots. De benoeming van joden in 
posities waarin zij zeggenschap hebben over christenen (iets dat, aldus de minderbroeder, met 
name in Spanje voorkomt) vormt tegelijkertijd majesteits- en heiligschennis. 

De houding van de koning tegenover joden en andere het christendom 'vijandige' groepen 
houdt verband met zijn geloofsleven en zijn relatie met de Kerk. m een tijd waarin de heersers van 
de nationale staten in wording zich steeds onafhankelijker opstelden tegenover het pausdom, 

42 Speculum L pp. 264-266: 'XLD°, qiria ipsi idem reges maxime Hispaniae qui deberent esse cuhares iustitiae ... et 
de propriis et de iustis redditibus vivere ... et subditos suos a praedonibus et latootribus et invasoribus defensare ... 
subditos suos excoriant, necdum per exauctiones et collectas gravissmias, sed lapinas arapiem^ m casüis et villis et 
ruribus et saepe in civitanbus, doha vim, sarcinas grani, greges arietum et boum, et alia comestibilia, et ligna et 
paleas et panos a possessoribus et laboratoribus et rusticis, et nicml nisi pictolas, id est, cretulas [De planetu 
Ecclesiae E, c. 30, fo. 72v: pictatiolas, id est, chartulas'], ... quae vocant alvara, eis solventes. Et ab eis recedunt 
omnes lugeotes et ululantes, et in Gauaecia parcados clamantes et dicentes, contra iltad Psahm: 'qui devorant 
plebem meam sicut escam panis'; et iterum: 'quia comederunt, etc ...' Unde antopophagi, id est, comestores 
homimim possunt dici, labores nuserabilium laboratamm totius amri o m sms campus et avftus et vilissimis rib^ 
multis et meretricibus communibus et aliis quas vulgariter vocant soldadeiras, id est stipendiarias, quia stipendium 
habent a rege et ab aliis magnatibus quos de loco ad locum sequuntur et suis ventribus et aliis suis superfluitatibus et 
camalitatibus expendentes.' Vgl De planetu Ecclesiae II, c. 30, fo. 72T. 
43 Speculum L pp. 238,240,250,254-256,276,282,284. 
"Speculumlp.ï76. 
45 Speculum L pp. 262-264: 'XII, malos habent consiliarios, quorum consilio praedicta et multa alia operantur, 
maxime reges Hispaniae...' 'Habent emm ransiliarios bilingues et sussonones' ' Et nequam et ad invicem invidos 
quaerentes semper quae sua sunt mcra, non quae regni nee quae regis ... Et quosdam fiequenter malos, qui in 
tempore modico ditati et exaltati de bonis regni et eccksiarum, regnum consumunt ipsum cum sussurriis et 
adulationibus ... et detracticoibus ... et mendaciis' 'Et fiequenter habent consiliarios coneubinarios et infemes de 
genere ïudaeorum et sarracenorum et haereticorum, qui prout communiter patnzant et sunt Ecclesiae inimici 
saepissime fiauduknta conscientia consulentes.' 
46 Speculum L p. 252: 'Vicesimo primo, simui crimen lesae maiestatis et sacrilegii commhtunt, iudaeis super 
christianos officia committentes . . ."hi hoc praecipue offendunt reges Hispaniae...'; rie ook ibidem, pp. 120 en 128. 
Voor de positie van de joden in de tijd van Alfonso XL Moxó, 'Época de Alfonso XT, pp. 327-328 en 361-363; 
J. Sanchez-Arcilla Bernal, AlfonsoXI, 1312-1350, Corona de Espafia L Reyes de Castilla y Leon V (Palencia 1995) 
pp. 27-28. 
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terwijl zij de geestelijkheid in eigen land steeds meer aan banden legden, hield Alvaro vast aan de 
droom van één Christelijk Gemenebest, waarin keizer en koningen gehoorzaamden aan de paus 
als hoogste autoriteit op geestelijk en wereldlijk gebied. Daar deze droom zo ver van de 
werkelijkheid afstond, is het niet vreemd dat hij juist op dit terrein het meeste heeft aan te merken: 
ruwweg de helft van alle door hem opgesomde koninklijke zonden heeft er betrekking op. Veel 
vertegenwoordigers van de wereldlijke macht tonen zich in zijn ogen zeer nalatig in het vervullen 
van hun plichten tegenover de Kerk. Zij verdedigen haar niet, houden zich niet aan de eed die zij 
aan haar hebben afgelegd, proberen het Heilig Land niet te heroveren en vechten niet tegen de 
Saracenen.47 Zij laten na ketters, magiërs, waarzeggers, astrologen en godslasteraars te vervolgen, 
en, alsof dat niet erg genoeg is, vervallen velen van hen zelf ook tot ketterij en bijgeloof. Wanneer 
kerkelijke rechters hun hulp inroepen, weigeren ze die te geven. 

Sterker nog, in plaats van de Kerk zoals hun is opgedragen te beschermen belagen zij 
haar49 De rechten van de geestelijkheid worden met voeten getreden: clerici worden in kcomklijke 
gerechtshoven berecht, bisschoppen verminkt, gedood, gearresteerd, beboet en verbannen, terwijl 
er wetten worden uitgevaardigd die de kerkelijke vrijheid beknotten. Aan de Kerk verschuldigde 
heffingen worden niet afgedragen,51 integendeel, de geestelijken worden ten onrechte belast en van 
hun eigendommen beroofd. De vorsten beweren dat de prelaten hun die goederen schenken, maar 
deze doen dat slechts uit angst. Dergelijke schenkingen hebben geen rechtskracht. Zowel gevers 
als ontvangers zijn heiligschermers en moordenaars van de armen, en worden daarom tot de ergste 
Antichristen en ketters gerekend. 

Al was Alvaro niet blind voor misstanden binnen de kerkelijke hiërarchie en toonde zijn 
standpunt in het armoededebat dat in zijn dagen zijn orde verscheurde volgens Kölmel veel 
overeenkomst met dat van de 'Spirituelen',53 hij bleef een vurig verdediger van de eigendommen 
en wereldlijke rechten van de Kerk. Hij neemt het kcoingen kwalijk dat zij in strijd met hun 
kroningseed bezittingen van hun koninkrijk vervreemden, maar de Donatio Constantini blijft 
volgens hem gewoon van kracht, ook al plaatsten sommige juristen in zijn tijd - verwijzend naar 
de onvervreemdbaarheid van de kroon - reeds vraagtekens bij haar geldigheid. Alvaro keert zich 
tegen 'tirannen' die allerlei listige constructies bedenken om goederen die aan de Kerk zijn 
toegevallen te herkrijgen. Tegen de canonieke rechtsregels die op dit gebied heersen, kan zonder 
gevaar voor de ziel geen enkele verordening of gewoonte worden ingeroepen. 

Terwijl veel heersers hun eigenlijke taak binnen de Kerk (de in zuiver fysieke en materiële 
zin op te vatten defensio) verwaarlozen, bemoeien zij zich wel met zaken die hun als leken 
helemaal niets aangaan. Zij mengen zich in kerkelijke verkiezingen, straffen (blijkbaar wanneer 
het hun uitkomt, gewoonlijk zijn zij op dit punt immers laks) ketters, zelfs wanneer het 
geestelijken zijn, en verrichten priesterlijke taken. Verder stichten zij zonder bisschoppelijke 
toestemming eigen kapellen met bijbehorende kapelaans, aan wie zij de zielzorg over hun femilie 

47 Speculum 1,242-244. 
48 Speculum I, pp. 242 ai 254-258. 
49 Speculum L pp. 238 en 256. 
50 Speculum I, pp. 238,242,254,278,282. 
51 Speculum L pp. 252-254 en 290. 
52 Speculum L p. 262: 'Et ipsi allegant quod praelati ecclesiarum et ordinum dant eis, cum tamen dent cum dant 
compulsi timore ... nee tenet de hire talis donatio et alienatio; immo ipsi et qui ab eis recipiunt sacrilegi sunt et 
pauperum necatores et homrcidae, et dantes et accipientes inter antichristos et haereticos maximos deputantur.' Zie 
ook: ibidem, pp. 242,248 en 276. 
53 W. Kölmel, 'Paupertas und potestas. Kirche und Welt in der Sicht des Alvarus Pelagius', Franaskanische Studiën 
46 (1964) pp. 57-101, m n 73-80. 
54 Zie hierboven p. 80. 
55 Alvaro Pelayo, Speculum L pp. 244-248. Voor de mogelijke context van Alvaro's opmerkingen zie: Linehan, 
History and the historians, pp. 645-648. Voor de discussie over de geldigheid (niet de authenticiteit) van de Donatio 
Constantini: K. Pennington, 'Law, legislative authority and theories of government, 1150-1300', in: CHMPT, 
pp. 424-453, aldaar pp. 438-439. 
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toevertrouwen, terwijl zij de offeranden in eigen zak steken. 
De meeste van deze met de verhouding tussen koning en Kerk verband houdende klachten 

lijken niet speciaal met de koning van Castüië in gedachten opgetekend Eén zonde op dit terrein, 
nummer achtentwintig, wordt in het bijzonder de koningen van Spanje verweten. Terwijl Alvaro 
in De planctu Ecclesiae koningen in het algemeen bad beschuldigd van nalatigheid bij het 
vervolgen van ketters, beticht hij in zijn vorstenspiegel met name de 'reges Hispamaé' daarvan. 
Bovendien haak hij er magiërs en waarzeggers bij, evenals allerlei andere mensen die zich inlaten 
met bijgeloof; en, zo vermeldt hij elders in het werk, vooral in Andalusië en Asturië wemelt het 
van zulke heden" Eenmaal, bij het niet of onvolledig betalen van de kerkelijke tienden, 
beschuldigt hij in het bijzonder de koning van Portugal, met wie hij ook nog een appeltje had te 
schillen^jeen enkele keer wijst hij de Castiliaanse koning expliciet aan als de boeman. Maar 
wie de situatie van de Castiliaanse Kerk in die dagen vergelijkt met he^door Alvaro gekoesterde 
ideaal, snapt dat deze de beschuldigende vinger ook op Alfonso XI richt. De koning is ook op dit 
gebied niet vrij van zonden. 

Het is zeker dat hij een van de koningen is die tegen 'hun moeder, de Kerk van Rome' 
samenspannen en niet gehoorzamen wanneer die hun huk) inroept tegen haar vijanden. Mogelijk 
zinspeek deze allerlaatste van Alvaro's klachten, die niet in De planctu Ecclesiae voorkomt, op 
de Castiliaans-Engelse toenadering die in 1243 tijdens het beleg van Algeciras serieuze vormen 
begon aan te nemen61 Daar die tegen Filips VI van Frankrijk was gericht en de in Avignon onder 
Franse bescherming levende paus Clemens VI haar met lede ogen aanzag, kon zij worden 
uitgelegd als anti-pauselijk complot. Of Alvaro werkelijk op deze situatie doek, is - mede door de 
onmogeüjkheid de verschillende hctofbstukken van zijn Speculum exact te dateren - niet vast te 
stellen. Het lijdt echter geen twijfel dat Alfonso, die zich evenals zijn voorgangers op de troon 
slechts dan iets van pauselijke richtlijnen aantrok, als die ook zijn eigen belangen dienden (in het 
bijzonder die in de 'eigen' Castiliaanse Kerk), voor Alvaro een van de ongehoorzame zonen was. 

En het lijkt er sterk op dat de minderbroeder meende dat de koning zich zelfs tijdens zijn 
finest hour, zijn grandioze triomf bij de Salado, die hem toch tot 'allergelovigste koning' en 
'Christus' bijzondere vaandeldrager' had gemaakt,62 geen goede zoon had getoond. Zonde 
nummer achtenzestig, bijna aan het eind van Alvaro's litanie, luidt dat koningen zich de buk uk 
oorlogen tegen de Saracenen of uk andere 'iusta bello1 in zijn geheel toe-eigenen. Dk moet bijna 
wel op Alfonso XI slaan, die na afloop van de Slag bij de Salado een enorme hoeveelheid goud, 
zilver, juwelen, dure stoffen en kostbare krijgsgevangenen in handen was gevallen. De klacht 
kont'niet 'm De planctu Ecclesiae voor, en - vooral - welke andere heerser beschikte er in deze 
tijd nu over een op de moslims buitgemaakte schat? De Crónica de Alfonso Onceno beweert dat 
de ridders de koning hadden verzocht de buk voor zichzelf te bewaren, omdat het gemene 
krijgsvolk, dat het vijandelijke kamp al was beginnen te plunderen terwijl de koning en edelen de 
vluchtende Moren nog achtervolgden, ermee vandoor dreigde te gaan. Verder zou de Portugese 
koning, Alfonso's schoonvader, edelmoedig afstand hebben gedaan van zijn deel van de gouden 
doblas en zich tevreden hebben gesteld met wat kostbare zwaarden, zadels, bitten en sporen, en, 

56 Speculum L pp. 240,256-260,278. 
57 Speculum J, p. 18 ai p. 256; vgL De planctu Ecclesiae E, c. 30, fo. 72r. 
58 Speculum I, p. 252. m De planctu Ecclesiae H, c. 30, fo. 72r, had Alvaro ook al in het bijzonder de Portugese 
koning ervan beschuldigd de kerkelijke tienden niet volledig af te dragen. Tenzij we aannemen dat hij de tekst van 
Deplanctu Ecclesiae hier later heeft aangepast, kan deze opmeiking dus niet wonkn dtgelegd als resultaat van zijn 
ervaringen met de koning als bisschop van Silves. 
59 Voor de positie van de Castiliaanse Kerk in onze periode zie hoofdstuk 2, noot 102. 
** Speculum Lp. 292. 
61 Voor de diplomatieke betrekkingen met enerzijds Engeland anderzijds Frankrijk in de beginiase van de 
Honderdjarige Oorlog: Moxó, 'Época de Alfonso XT, pp. 420-423; G. Daumet, Etude sur I alliance de la France et 
de la CasülleauXlV etauXV siècles (Parijs 1898) pp. 1-18. 
62 Zie hierboven p. 52. 
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na aandringen, enige krijgsgevangenen. 
Dit weinig geloofwaardige veihaal is door Alfonso's biografen klakkeloos overgenomen. 

Misschien is het echter verstandiger de auteur van de Crónica (vermoedelijk Alfonso's 
vertrouweling Feman Sanchez de Valladolid), die tevens in staat is de paus te laten verklaren dat 
de Kerk van Rome haar macht aan de wereldlijke vorsten heeft te danken, niet op zijn woord te 
geloven.65 Door de hele buit, of wat daarvan over was, voor zichzelf te reserveren brak de koning, 
die volgens de Siete partidas recht had op een vijfde deel, met de traditie. En het is niet 
waarschijnlijk dat dit op verzoek van de ridders gebeurde, tenzij die een tijdelijke bewaring hadden 
bedoeld om verdere ongecontroleerde plundering te voorkomen. Maar dat is niet wat de kroniek 
zegt: 'dat hij het voor zichzelf zou hebben' {'que lo oviese para sf), zo luidt het. En dat was 
volgens Alvaro in strijd met het recht: ook al is de hele buit in principe voor de koning, hij moet 
deze naar verdiensten onder de manschappen verdelen. Om te tonen hoe het wel hoort, verwijst 
Alvaro naar het Decretum (pars II, causa XXEQ, quaestio V, capitulum 25), waar wordt 
gewezen op het voorbeeld van Abraham, die na zijn overwinning op de koning van Elam en 
diens bondgenoten alles aan zijn mannen en de koning van Sodom het (Genesis 14,21-24). 

Indien Alvaro bij deze zonde vooral aan Alfonso, in het bijzonder aan diens optreden na 
afloop van de Slag bij de Salado heeft gedacht - wat zoals gezegd erg waai^chijnlijk is - waren 
de troepen en bondgenoten van de koning niet de enigen die er in zijn ogen bekaaid van af waren 
gekomen: ook de Kerk was haar rechtmatige deel misgelopen. Alvaro's volgende, evenmin in De 
planctu Ecclesiae voorkomende klacht, betreft namelijk het niet betalen van tienden over in 'iusta 
bello" veroverde buit. Volgens de Crónica was de paus zeer blij geweest met de geschenken die 
de koning hem toezond. In een brief die Benedictus XII ruim een halfjaar na de slag aan Alfonso 
schreef, dankte hij deze inderdaad voor de geschenken (hoewel hij uiteraard geen merkwaardige 
uitspraken deed over de herkomst van zijn pauselijke macht). De geschenken die in de kroniek 
en de brief worden vermeld zijn echter helemaal niet zo indrukwekkend: de banier en het paard 
van de koning, enkele op de Moren veroverde vaandels, enige krijgsgevangenen, meer paarden en 
'nog wat dingen die waren buitgemaakt'.69 Ook voor de paus blijkbaar geen deel van de gouden 
doblas. Alfonso's optreden leek in geen enkel opzicht op dat van Abraham, die opnieuw door 
Alvaro in herinnering wordt geroepen en die Melchizedek, de koning-priester van Salem, een 
tiende deel van de buit had geschenken (Genesis 14, 18-20).70 Mogelijk had de paus, wiens zaak 
Alvaro ook na zijn periode in Avignon trouw bleef dienen, zich uiteindelijk minder tevreden 
getoond. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat de bisschop van Silves teleurgesteld was, omdat 
hij en de andere Iberische bisschoppen niet mee hadden geprofiteerd. 

63 Crónica del rey don Alfonso el Onceno, in: C. Rosell ed, Crónicas de los reyes de Costilla L BAE 66 (Madrid 
1875) pp. 173-392, aldaar c. 253, p. 329-330. 
64 Moxó, 'Época de Alfonso XT, p. 379 en 406; Sanchez-Arcilla Bernal, AlfonsoXI, pp. 234-235. 
65 Zie hierboven p. 51. 
66 Partidas H, 26,4-7 (ed. RAH, H, pp. 275-279). 
61 Speculum I, p. 288: 'LXV&T, omnia accipiunt quae adquirunt in bellis sarracenorum vel aliis iustis bellis, et hoc 
contra iura. Nam etsi ea quae capiuntur ibi regum sint, ipsi tarnen tenentur ea dividere secundum merita capientium, 
quia quae capiuntur in iusto bello capientium fiunt Et sic iura, quae videntur contraria, ad concordiam reducuntur, ut 
notarur Dist I, lus militare, XXffl, q. V, Dicat aliquis, ubi de hoc. Unde Abraam victor nkhil de ipsa praeda sibi 
retinuit, ut ibi dicitur, sed inter viros qui secum venerant ad pugnam et regem Sodomorum divisit (Gen., XSR, et 
praedicto cap. Dicat'. De hoc notatur per Iimocentium Extm,Deiureiurando,SKxA&xatiKL 
68 BenoitXII (1334-1342). Lettres closes etpatentes interessant les pays autres que la France. J. M. Vidal en 
G. Mollat ed. (Parijs 1913-1950) nr. 3078 (8 mei 1341) (fase. 6, kol. 158-159). 
69 Crónica de Alfonso el Onceno, c. 254, p. 330. 
70 Speculum lp. 290. 
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Verborgen boodschappen 
Het zal intussen duidelijk zijn dat Alvaro's opsomming van koninklijke zonden niet alleen de 
redding van Alfonso's ziel dient, maar ook, of vooral, de belangen van de Kerk. Onze 
minderbroeder wordt niet enkel door morele verontwaardiging gedreven. Dat wordt bij zelfs niet 
wanneer hij zich zo verbolgen toont over de koninklijke overspeligheid. Alfonso's buitenechtelijke 
relatie leidde namelijk niet alleen tot grote binnenlandse politieke onrust of de door Alvaro 
gesignaleerde sociale ontwrichting. Zij had nog een ander vervelend neveneffect: Leonor de 
Guzman stond voortzetting van de Castiliaans-Portugese alliantie in de weg (Maria, Alfonso's 
wettige echtgenote, was immers de dochter van Afonso IV van Portugal). Zonder deze alliantie 
was de overwinning bij de Salado waarschijnlijk niet mogelijk geweest en kon een succesvol 
vervolg van de Reconquista voorlopig worden vergeten. Het pausdom had er veel voor over 
gehad het bondgenootschap tot stand te brengen: het was om deze reden dat Johannes XXII het 
incestueuze huwelijk van Alfonso en Maria had gewettigd.71 De verhouding tussen schoonvader 
en schoonzoon was echter spoedig verstoord doordat Alfonso er weinig aan deed zijn voorkeur 
voor zijn maïtresse te verbergen. Aan de vooravond van de Marokkaanse invasie die tot de Slag 
bij de Salado leidde, verkeerden beide koninkrijken zelfs op voet van oorlog en de pauselijke 
diplomatie had slechts ternauwernood de vrede tot stand weten te brengen. Het was daarom niet 
alleen vanwege het koninklijke zielenheil dat Benedictus XII zich in een brief die bij Alfonso na de 
slag schreef bezorgd toonde over diens morele gezondheid. De paus waarschuwde de koning de 
overwinning niet aan zijn eigen krachten en die van zijn mannen toe te schrijven, maar aan de 
macht van de goddelijke majesteit. Als bij wilde dat de goddelijke genadigheid hem in de toekomst 
nog gunstiger gezind zou zijn, diende bij de geestelijkheid van zijn land bij te staan inde uitroeiing 
van de 'zware zonden' die er zo welig tierden. Hij persoonlijk mocht zich niet opnieuw in de 
netten van de duivel laten verstrikken (er waren de paus, zoals spoedig zou blijken, valse, 
geruchten ter ore gekomen dat Alfonso zijn zondige gedragingen had afgezworen). Als hij er in 
slaagde zijn vleselijke lusten voortaan te beteugelen, zou bij blijven zegevieren over zijn en de 
Kerks vijanden. Uiteraard met alleen omdat hij in dat geval, zoals de paus aangaf kon rekenen op 
God, maar ook op de Portugese koning. Het was immers, schreef Benedictus, doordat zij de 
ondeugden die tot zoveel onderlinge onenigheid hadden geleid, hadden opgegeven dat de vrede 
tussen beide koningen mogelijk was geworden. De strijd kon, met andere woorden, alleen met 
succes worden voortgezet, als Alfonso zich niet meer inliet met Leonor de Guzman. 

Bi het is voortzetting van de strijd waartoe Alvaro de koning in de beginpagina's van zijn 
Speculum probeert aan te sporen. Hij dient de interne en externe vijanden van de christenheid uit 
te roeien: hij moet de vele ketters, heksen en waarzeggers die er binnen de grenzen van zijn 
koninkrijken leven - de toestand waarop Benedictus in zijn brief had gezinspeeld - , vervolgen en 
de oorlog tegen de moslims voortzetten totdat Afrika, dat hem krachtens het recht toebehoort, 
voor de Kerk is heroverd.73 Dit lijkt voor Alvaro de voornaamste reden te zijn geweest om in de 
pen te klimmen: de wens tot vcJtooiing van de Reconquista en haar verplaatsing naar het noorden 
van Afrika om het missiewerk dat zijn eigen orde daarverrichtte te vergeniakkelijken. Deze wens 
werd ook door de paus gekoesterd. Rond de tijd dat Alvaro zich aan het schrijven zette, poogde 
Benedictus Afonso IV van Portugal te porren voor een Afrikaans avontuur. De herkerstening 
van Noord-Afrika was een doelstelling die Alvaro gaarne onderschreef (al was het maar omdat 

71 Linehan, History and ttie historians, p. 574. 
72 BenoitXII. Lettres, nr. 2976 (27 december 1340) (fase. 4, kol. 118-120). 
nSpeculumlpp. 10-20. 
74 O. Raynaldus, Annates ecclesiastici VI (Luca 1750) p. 239, alwaar de brief waarin Benedictus XE aan de 
Portugese koning toestemming verleent een tiende van alle kerkelijke inkomsten binnen zijn rijk te innen ter 
bekostiging van een defensieve of offensieve oorlog tegen Granada of Marokko. Zie ook J. Morais Barbosa, A teoria 
politica de Ahorn Pais no 'Speculum region'. Esboco dumafundamentagaofiloscfico-paidica (Lissabon 1972) pp. 
279-280. 

- 129 -



zijn eigen bisdom daarmee wat minder in de gevarenzone zou komen te liggen), maar de 
Portugese koning scheen hem daartoe niet de meest aangewezen kandidaat. Want dat was 
uiteraard de koning van Castilië, kampioen van de christenheid en erfgenaam van de Gotische 
koningen, die Afrika aan het geloof hadden onderworpen. Het was dringend nodig zijn dominus 
naturalis daaraan te herinneren. Aan hém behoorde krachtens het recht Afrika toe, niet aan de 
koning van Portugal (dit was een van de weinige lessen van Alvaro die de koning zou onthouden: 
toen Clemens VI in november 1344 - ongeveer vier maanden nadat Alvaro zijn Speculum had 
voltooid - de nog te veroveren Canarische eilanden als pauselijk leen aan Luis de la Cerda, zoon 
van Alfonso de la Cerda, schonk, protesteerde Alfonso dat de eilanden als deel van het 'koninkrijk 
Afrika' aan hem en niemand anders toekwamen). 

De door Alvaro gewenste voortzetting van de oorlog, die alleen tot een goed einde kon 
worden gebracht als Alfonso zijn leven zou beteren, bracht hem ertoe zich op de diens zedelijke 
opvoeding te storten. Het resultaat is het Speculum regum zoals we die nu voor ons ligt. Het blijft 
echter belangrijk vast te stellen dat veel van Arvaro's ergernis over de koninklijke losbandigheid in 
hoge mate politiek is gemotiveerd. Bi hij is niet de enige die tussen de morele lessen door een 
politieke boodschap probeert over te brengen. Zoals gezegd in hoofdstuk 1 het SanchoIV 
Castigos onder meer schrijven om een vlekkeloze opvolging door zijn zoon Fernando te 
garanderen. Die was allerminst zeker. Sancho's huwelijk met Maria de Molina was niet door de 
Kerk erkend, zodat hun kinderen niet wettig waren (Fernando zou pas in 1301, ruim zes jaar na 
Sancho's dood, door Bonifatius VIII worden gelegitimeerd). Bovendien was zijn koningschap 
omstreden, omdat zijn vader, Alfonso X, hem had onterfd en in zijn plaats Alfonso de la Cerda als 
troonopvolger had aangewezen, dit als straf voor Sancho's opstand 

In Castigos grijpt Sancho de gelegenheid aan om de aanspraken van zijn concurrent te 
weerleggen. Dit gebeurt binnen het kader van allerlei adviezen aangaande het doen van beloften. 
Het laatste advies luidt dat men geen beloften of schenkingen moet doen die de eigen positie of die 
van de erfgenamen aantasten. Voor de auteur die namens Sancho het woord voert, vormt deze 
vaststelling aanleiding tot een beschouwing over de relatie tussen vaderlijke liefde en de verdeling 
van het koninklijk erfgoed. Een koning behoort van al zijn kinderen te houden, maar toch vooral 
van zijn oudste zoon, die hem dient op te volgen. Hij mag zijn andere zonen niet van zulke 
omvangrijke erfdelen voorzien dat zij de positie van de troonopvolger kunnen ondermijnen. De 
geschiedenis leert hoe slecht het afloopt met koningen die hun rijk onder hun zonen verdelen en 
hoeveel tweedracht en narigheid er na hun dood van komt. 

Na aldus het eenheidsprincipe, waaraan Alfonso X (die aanvankelijk van plan was geweest 
delen van het rijk aan de infantes de la Cerda na te laten) zich niet had willen houden, te hebben 
benadrukt, vervolgt bij met te zeggen dat God soms echter beschikt dat niet de oudste, maar een 
andere zoon de koning opvolgt. Dit was het geval geweest met Fernando Dl en, uiteraard, Sancho 
zelf: 

'En wij, koning don Sancho, die dit boek maakten, erfden de korhnkrijken die onze vader, 
koning don Alfonso, bezat, omdat de infante don Fernando, die ouder was dan wij en 
getrouwd was en kinderen had, lang vóór onze vader, de koning, overleed. Want als hij één 
dag langer had geleefd dan onze vader, zouden we geen enkel recht op de heerschappij 
hebben gehad. Maar het was Gods beschikking dat het zo was. En tegen hetgeen hij 
beschikt kan en mag niemand ingaan, want hij is degene die weet wat hij doet.' 

75 Linehan, History and tiie historians, p. 656; G. Daumet, 'Louis de la Cerda ou d'Espagne', Bulletin Hispanique 
15 (1913) pp. 38-67, aldaar pp. 53-58. 
76 Zie hierboven pp. 26-27. 
11 Castigos,c. 15,pp. 99-100. 
78 Castigos, c. 15, pp. 100-101: 'E nos el rey don Sand», que feamos este libro, heredamos los regnos que avie 
nuestro padre el rey don Alfonso, porque el infante don Fernando era mayor que nos, seyendo el casado e aviendo 
fijos murio grand tienpo ante que el rey nuestro padre finase, ca si el un dia visquiera mas que nuestro padre non 
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Fernando was dus voortijdig overleden, omdat God had gewenst dat niet hij, maar Sancho de 
heerschappij zou erven. Wie zich daar niet bij neer wilde leggen - zoals bijvoorbeeld de infantes 
de la Cerda - ging in tegen Gods wil. 

Ook Juan Manuel grijpt in het Libro de los estados de gelegenheid te baat zijn eigen zaak 
te bepleiten. Die doet zich voor wanneer het thema van de oorlogvoering ter sprake komt. 
Vanwege de gruwelen van de oorlog moet men zich volgens Julio, de opvoeder van de infante 
Joas, alles laten welgevallen voor men de wapens opneemt, behalve krenking van de eer. Ter 
illustratie geeft hij het voorbeeld van zijn vriend Juan Manuel, die vanwege het onrecht en de 
beledigingen die hem waren aangedaan oorlog had gevoerd tegen zijn eigen koning en pas bereid 
was geweest de strijd te staken, nadat hij de eervolste vrede die er ooit in Spanje was gesloten had 
weten af te dwingen.79 Gelet op deze uitleg van zijn conflict met Alfonso XI is Juan Manuels 
uiteenzetting over de 'naturaleza', die voorziet in opzeggingen de trouw door een in zijn rechten 
geschonden natural, zoals gezegd niet zonder eigen belang. 

Vanwege de posities die zij bekleedden, konden Sancho IV en Juan Manuel vrijuit 
spreken: wanneer zij een politieke boodschap hadden, hoerden zij, in het bijzonder de eerste, 
geen moeite te doen die te camoufleren. Het kost daarom weinig moeite de bedoelingen te 
ontdekken die zij, naast opvoedkundige intenties, met hun werken hadden. Bij de meeste 
andere auteurs ligt dat anders. Afhankelijk van de koninklijke gunst en vrezend voor hun carrière 
of misschien zelfs hun leven verpakten zij hun boodschap in abstracte lessen en oude anekdotes. 
Het is niet duidelijk wat Arvaro ertoe heeft gebracht zo vrijmoedig te schrijven. Vanwege zijn 
aanvaringen met AfbnsoJV van Portugal was bij afhankelijk van de bescherming van de 
Castiliaanse koning. Waarom hij het desondanks waagde zo overduidelijk naar Alfonso XI te 
trappen vormt een klein mysterie. Toch lijkt zelfs de buitengewoon openhartige Arvaro zijn kritiek 
soms bewust te matigen." Daarnaast spreekt ook hij soms in zulke algemene termen dat niet met 
zekerheid vak uit te maken op welke gebeurtenissen of toestanden een bepaalde uitlating -
bijvoorbeeld zijn opmerking over koningen die tegen de Kerk van Rome samenspannen - precies 
slaat. Voor de moderne lezer is het dikwijls een hele klus de verborgen betekenis van 
middeleeuwse teksten te ontcijferen. In Fictions of advice wijst Ferster op de problemen die 
komen kijken bij het 'historiceren' van letterkundige teksten. Het is ten eerste moeüijk de context 
waaraan de auteur refereert temporeel en geografisch af te bakenen (dat wil zeggen: reageert de 
auteur op een lokale gebeurtenis, op een algemene ontwikkeling, of op beide?). Een tweede 
probleem is dat veel teksten niet exact zijn te dateren. Ten derde is de geschiedenis onder moderne 
historici soms omstreden, terwijl tot slot mensen uit de tijd zelf niet de hele waarheid vertellen. 
Beide laatste punten kunnen misschien beter worden samengevat onder de gemeenschappelijke 
noemer van een gebrekkige kennis van de historische gebeurtenissen en ontwikkelingen, die 
voortvloeit uit het beperkte aantal, meestal niet erg betrouwbare, bronnen waarover we 
beschikken. (In ons geval is dat probleem extra groot, omdat er uit onze periode geen koninklijke 
registers van het koninkrijk Castilië en León zijn overgeleverd). 

Een probleem dat Ferster niet noemt, is dat dikwijls niet bekend is of een bepaalde passage 
of zinsnede origineel is dan wel door de auteur aan een ander is ontleend. Een voorbeeld daarvan 
treffen we aan in Juan Garcia's allerlaatste glosse. In boek UI van het derde deel van De regimine 
principum behandelt Gilles van Rome het bestuur van de stad of het komnkrijk in tijd van oorlog. 
Hij baseert zich hierbij, zoals gebruikelijk, op De re militari van Vegetius. In de eerste vijftien 

ovieramos nos ningund derecho al regno. Mas odeimiieiito fue de Dios que ruese asi. E lo que el «dena nm r ^ ^ 
nin deve pasar ninguno contra ello, ca el es aquel que sabe lo que fez.' 
79 Juan Manuel, Estados l c. 70, pp. 207-208. 
80 Zie hierboven pp. 93-94. 
81 Enkele voorbeelden van punten waarop Alvaro zich, wellicht uit angst voor de koninkhjke wraak, bewust 
lijkt in te houden bij Linehan, History and the historians, pp. 610-612. 
82 Ferster, Fictions, pp. 10-11. 
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hoofdstukken vult Juan Garcia de tekst van Gilles aan met passages uit het Convnuniloquium 
van Johannes van Wales, maar in de laatste acht hoofdstukken verhaalt hij de belevenissen van 
Alexander de Grote, waarvoor hij gebruik maakt van Walter van Chatillons Alexandreis. De tekst 
van de Alexandreis wordt echter niet letterlijk gevolgd (wat ook moeilijk zou zijn vanwege de 
dichtvorm), maar samengevat met soms een enkele op- of aanmerking. In het laatste hoofdstuk 
wordt beschreven hoe Alexander door zijn verraderlijke vriend Antipater wordt vergiftigd. De 
militaire heldendaden van de Macedonische heerser, die in de Middeleeuwen werd beschouwd als 
de grootste veldheer uit de geschiedenis, passen nog wel in een verhandeling over de krijgskunde, 
maar het relaas over zijn dood is minder op zijn plaats. Natuurlijk kunnen we deze uitweiding 
verklaren met het geringe oog voor structuur en samenhang waaronder zoveel teksten uit die tijd 
hebben te lijden: Juan was nu eenmaal aan zijn verhaal over Alexander begonnen en maakte het 
gewoon af. 

Dat hij het verhaal misschien met een andere reden en bewust heeft opgenomen wordt 
echter gesuggereerd door een, ook omdat die één van de allerlaatste van het werk is, opvallende 
zin: 'En zo stierf zo'n edele heer door toedoen van zo'n valse gunsteling' Deze zin komt niet in 
Walter van Chatillons werk voor. Dat Juan Garcia het verhaal op deze wijze besluit, kan er 
daarom op wijzen dat hij het niet zomaar ter sprake brengt en dat bij er een welbewuste bedoeling 
mee heeft. De eventuele contemporaine context biedt zich snel aan. Onder Alfonso XI lukte het 
enkele gunstelingen zeer sterke machtsposities op te bouwen. Nadat Alfonso zich aan de macht 
van zijn voogden had onttrokken, had zijn vertrouweling Alvar Nunez de Osorio een grote invloed 
op de jonge koning weten te verwerven, die hij gebruikte om zichzelf omvangrijke bevoegdheden 
en bezittingen toe te eigenen.'3 Nadat hij uit de gunst was geraakt, was het niet goed met hem 
afgelopen, maar in een latere periode steeg de ster van Alfonso Fernandez Coronel tot grote 
hoogten, hoewel die nooit de status van zijn voorganger zou bereiken. Fernandez Coronel 
maakte deel uit van de kring rond Leonor de Guzman. Hij en Juan Garcia, die biechtvader van de 
koningin was en zijn Glosa in opdracht van de bisschop van Osma, haar lijfarts, schreef, 
behoorden dus tot vijandige kampen. Juans opmerking over de valse Antipater kan daarom zijn 
bedoeld als waarschuwing aan de koning zich voor zijn eigen gunsteling te hoeden. Met andere 
woorden, bet verhaal over de moord op Alexander wordt misschien uit 'partijpolitieke' 
overwegingen verteld. 

Helaas is niet met zekerheid te zeggen of Juan Garcia zijn opmerking over de 'valse 
gunsteling' opzettelijk heeft opgetekend Het is niet duidelijk of hijzelf dan wel een ander deze 
opmerking aan Walter van Chatillons tekst heeft toegevoegd. De Alexandreis was een erg 
populair werk dat op scholen de status van grammaticahandboek had verworven en daarom 
veelvuldig werd geglosseerd en becommentarieerd. De kans is meer dan groot dat de opmerking 
niet van Juan zelf afkomstig is, maar dat zij al voorkwam in het door hem gebruikte exemplaar 
van de Alexandreis. Zij hoeft daarom helemaal niet te zijn bedoeld als verwijzing naar een 
eigentijdse situatie. Hoeft niet, maar kan wel. Of de auteur inderdaad aan Fernandez Coronel of 
een andere vertrouweling van de koning heeft gedacht zullen we hoogstwaarschijnlijk nook weten. 

Juan Gil de Zamora's verdediging van zijn geboortestad 
Nog moeilijker is het bepaalde gedeelten van Juan Gil de Zamora's De preconiis Hispanie te 
interpreteren en om deze reden hebben we hem, zoals gezegd, voor het laatst bewaard. De uitleg 
van de schimpscheuten die hij doet neerdalen over de hoofden van principes, potentes en prelati 
wordt, behalve door de onmogelijkheid de verschillende traktaten van het werk precies te dateren, 

De Alexandras is uitgegeven door M. V. Colker (Padua 1978/ 
84 Juan Ganjia de Castrojeriz, Glosa IH, m, c. 23 (Beneyto Pérez ed, ID, p. 420):' E asi murió un tan noble sennor por 
un tal falso privado.' 
85 Moxó, 'Época de Alfonso XT, pp. 301-305; Sarchez-Aicilla Bernal, AlfonsoXI, pp. 130-145. 
^Moxó, 'Época de Alfonso XT, pp. 319-321. 
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vooral bemoeilijkt doordat in de ingewikkelde historische context waarnaar zij verwijzen, lokale, 
landelijke en nog wijdere niveaus elkaar overlappen, terwijl veel details van die context ons 
ontglippen. 

Evenals bij Arvaro Pelayo blijkt Juan Gils pessimistische kijk op het optreden van de 
heersers uit het verleden verband te houden met een kritische houding tegenover de machthebbers 
uit zijn eigen tijd.*7 Zijn trots op de vrijgevigheid van de Spaanse vorsten slaat al gauw om in 
verontwaardiging over het onrecht waartoe deze eigenschap kan leiden, als zij niet wordt 
gematigd. Koningen mogen ten einde hun 'liberalitas' ten toon te kunnen spreiden niet meer 
belastingen heffen dan het recht en de natuur toestaan, noch wetten opstellen met de bedoeling de 
onderdanen het geld uit de zakken te kloppen.*8 De klaagzang op de koninklijke 'avaritid' die 
Juan Gil aanheft en die niet alleen langer duurt, maar door de beeldende taal ook 
indrukwekkender is dan de eerdere, nogal plichtmatig aandoende lofzang op vrijgevigheid, wijst 
erop dat de auteur haar als één van de voornaamste, zo niet de voornaamste koninklijke ondeugd 
beschouwt.*9 Als rechtgeaarde minderbroeder trekt hij zich vooral het lot van de pauperes aan. 
Om te voorkomen dat de armen, weduwen en wezen worden geruïneerd is het noodzakelijk dat de 
koning al zijn bronnen van inkomsten kent. Hierdoor kan er niets van de opbrengst worden 
verdonkeremaand, komt hij erachter wanneer zijn belastinginners iemand te zwaar belasten en 
geeft hij bovendien niet meer uit dan hij heeft.90 Gelet op deze waarschuwingen moet Juan Gils 
opmerking dat Spaanse vorsten door hun vrijgevigheid - die veel wegheeft van spilzucht -
meestal met lang rijk blijven, worden gezien als een verwijt. 

Als Juan Gil iemand in het bijzonder op het oog heeft, vormt de dan regerende koning, 
Alfonso X, een geschikte kandidaat. Tijdens diens bewind vond een sterke stijging van de 
koninklijke uitgaven plaats. Naast de gebruikelijke campagnes tegen de Moren brachten de snelle 
uitbreiding van de ambtenarij en de diplomatieke campagne gericht op de verwerving van de 
keizerskroon - de overdracht van grote geldsommen en andere blijken van koninklijke 
vrijgevigheid maakte een wezenlijk onderdeel uit van deze campagne - hoge kosten met zich mee. 
De buitengewone belastingen die de koning het heften om zijn uitgaven te dekken brachten, samen 
met andere bestuurlijke en wetgevende maatregelen, grote onrust teweeg. Tegen zijn beleid hepen, 
ieder met hun specifieke klachten, edelen, geestelijken en steden te hoop. Gedurende zijn hele 
regering werd de koning geconfronteerd met opstanden, die uiteindelijk, toen kroonprins Sancho, 
die daar zo zijn eigen redenen voor had, zich opwierp als leider van de ontevredenen, uitliepen op 
een regelrechte burgeroorlog.92 Bij het horen van Juan Gils klaagzang moet iedereen 
onvermijdelijk aan Alfonso hebben gedacht. Dat deze volgens hem al te gemakkehjk was in het 
doen van uitgaven staat eigenlijk wel vast. Ofschoon hij zich in het Liber illustrium personarum 
verder positief over hem uitlaat, komen de woorden die hij kiest om Alfonso's vrijgevigheid aan te 
duiden overeen met zijn opmerking over de Spaanse vorsten in De Precomis Hispame: zij neemt 
de vorm van spilzucht aan. Het op een reeks van positieve kwaliteiten volgende 'echter' 
^mmlormnus*) dat aan deze constatering voorafgaat, lijkt te bewijzen dat bij met deze eigenschap 

87 Zie hierboven p. 43. 
88 Juan Gil de Zamora, De Precomis Hispame, p. 29: 'Ut ergo reges virtutem posideant laigitatis, non accipiant 
maioiem partem de pecuniis subditorum quam ius exposcit vel natura dictavit, nee leges exarent ut populum 
opprimant et marsupia auriant...' 
89 De Precomis Hispame, pp. 34-39. Voor de vooraanstaande plaats die hebzucht in de latere Middeleeuwen te 
midden van de andere ondeugden innam: L. K. Little, 'Pride goes before avance: social change aiKi UK vices in Latin 
Christendom', American Historical Review 76 (1971) pp. 16-49. 
90 De Precomis Hispame, pp. 39-40. 
91 De Precomis Hispame, p. 25. 
92 J. F. O'Callaghan, 'Paths to ruin: the economic and financial policies of Alfonso the Learned', in: R. L Bums ed, 
The worlds of Alfonso Hie Learned and James the Conqueror. Intellect and force in the Middle Ages (Princeton 
1985) pp. 41-67; idem, The learned lang. Thereign ofAlfonsoXqf'Castile (Ftiladelphia 1993) passim 
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minder ingenomen is. 
Wanneer Juan Gil zijn aanklacht tegen avaritia vooral met Alfonso X in gedachten heeft 

opgetekend, ligt het voor de hand dat hetzelfde geldt wanneer in traktaat X de vorstelijke 
inhaligheid opnieuw ter sprake komt. Volgens Juan Gil manen goddelijk, canoniek en civiel recht 
de onderdanen of vazallen alle afdrachten en belastingen te betalen waartoe de 'beproefde 
gewoonte van het keoinkrijk' hen verplicht. De zondige heersers uit zijn tijd eisen naar zijn zeggen 
echter veel meer dan verschuldigd, rechtvaardig en gebruikelijk is. De vazallen hoeven daarom 
niet te gehoorzamen. Zoals het kuiken door de kiekendief, het lam door de wolf; de honingraat 
door de beer, het bokje door de adelaar worden verslonden, wordt het volk door de machthebbers 
verslonden, ook al dient het de vorsten en prelaten nauwgezet en trouw. En geen wonder dat 
vorsten en prelaten zich zo gedragen! Het is om te huilen, het slag mensen waarmee zij zich 
omringen. Zij haten goede personen, omdat die zoveel van henzelf verschillen, en verkiezen op 
henzelf lijkende booswichten, die zich kenmerken door onkunde en dwaasheid. Daar komt nog bij 
dat ook aan hun eigen intellectuele ontwikkeling het een ander scheelt: het enige boek dat zij lezen 
is het 'boek van de vordering en afpersing'. 

Gezien Juan Gils waardering voor diens belezenheid, kan de laatste beschuldiging 
moeilijk voor Alfonso de Wijze zijn bestemd, maar de sfeer die wordt opgeroepen past bij de 
situatie van wijdverbreide onvrede over diens bewind. Toch is het de vraag of de door de auteur 
gemaakte vergeüjking met de farao, die zich verrijkte door het onderdrukte volk Israels uit te 
zuigen,97 specifiek naar Alfonso X verwijst. Het is niet onmogelijk. Juan Gil besluit zijn 
jammerklachten met een smeekbede aan kroonprins Sancho. Door diens hoofsheid, weldadigheid, 
geschiktheid en genegenheid heeft hij, zo vertelt hij, het aangedurfd dit alles op schrift te stellen. 
Ook heeft hij zijn angst opzij gezet vanwege het bange geschreeuw van de door koningen en 
bestuurders (evenzovele farao's) onderdrukte pauperes, dat door niemand wordt gehoord zolang 
pseudo4coningen, -bestuurders, -bisschoppen, -religieuzen en -rechters het aan de hoven voor het 
zeggen hebben.9* Sancho nu wordt gesmeekt zijn macht anders te gebruiken: 

'U o heer, vergeet niet waarom de Allerhoogste u tot uw positie heeft geroepen: opdat u 
voor ons volk een zorgzame herder, een ijverig bestuurder, een verstandig verdediger zult 
zijn. U bent er vanwege het volk en omwille van het volk, het volk niet vanwege of omwille 
van u. De Allerhoogste en Eeuwige God heeft u daarom in uw positie geplaatst opdat u 
tirannen berispt, onderdrukten troost, het volk onderricht, misdadigers schrik aanjaagt, 
geestelijken bevrijdt, hoogmoedigen vernedert en nederigen beschermt.' 

93 Juan Gil de Zamora, 'Biografias de San Fernando y de Alfonso el Sabio', F. Fita ed. BRAH 5 (1884) pp. 308-328, 
aldaar p. 319: 'Adeo nihilominus extitit liberalis, quod ipsius bberalhas prodigalitatis speciem induebat' Vgl. De 
Preconiis Hispame, p. 25. 'tanta est principum largitas, quod prodigalitatis [sjpeciem induit sive formam.' 
94 De Preconiis Hispame, p. 339: Reddant igitur domini vassallis ea ad que de foro, et de iure, et de regni 
consuetudine obligantur; et vassalli similiter reddant eis vectigalia, et tributa et alia que iuxta regni approbatam 
consuetudinem postulantur. Ad hoc enim hortamur in lege divina, in lege canonica et civili Set hodie, peccatis 
exigentibus, non petunt principes a vassallis debrtum, set indebitum; non quod iustum est et consuetum, set quod 
iniustum et penitus insuetum; et ad que vassalli nullatenus obligantur. Unde sicut pullus a milvo, agmis a lupo, favus 
ab urso, edus ab aquüa; sic et homines popukres a presidentibus continue devorantur, quamquam ipsi populares 
principibus et prelatis fidelius et utilius obsequantur.' 
95 De Preconiis Hispame, pp. 340-341. 
96 Zie hierboven p. 109. 
97 De Preconiis Hispame, p. 341. 
98 De Preconiis Hispame, p. 342: 'Scribendi autem hec et consimilia dedit ausum infantis Sancii curialitas et 
benignitas opens, utüitas et caritas foras mittens timorenL Nichilominus ausum dedit pauperum clamor et anxietas 
sub regibus et presidentibus, qui sub tot pharaonibus vociferantur. tmpatiens sub luto latere ac paleis, et non est qui 
exaudiat, cum pseudo reges, pseudo presides, pseudo pontifices, pseudo religiosi et pseudo rudices in curiis 
dominentur...' 
99 De Preconiis Hispanie, p. 343: 'Vos autem domine, respiciatis quod 6b hoc ad talem statum Altissimus vos vocavit 
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Het tiende traktaat van De Preconiis Hispanie is in of na 1282 geschreven. Dit betekent 
dat Juan Gil zich op deze wijze tot Sancho richtte op het moment dat diens opstand op zijn minst 
al in de lucht hing. Nadat het op de Cortes van Sevilla (november 1281) duidelijk was geworden 
dat de koning overwoog delen van zijn rijk na te laten aan de infantes de la Cerda, was Sancho 
begonnen medestanders te zoeken. Gebruik makend van de alom heersende onvrede zocht hij de 
steun van edelen, geestelijken en steden door te beloven hun rechten en vrijheden tegen zijn vader 
te verdedigen.101 Tegen deze achtergrond kan Juan Gils smeekbede worden uitgelegd als 
steunbetuiging aan Sancho's campagne. Dat hij de plegers van het onrecht aanduidt als 'koningen 
en bestuurders' Qreges et presidentes'') lijkt in die richting te wijzen. 

De zaak is echter gecompliceerder. Wat ons ervoor waarschuwt zijn woorden op een al te 
eenvoudige manier uit te leggen is dat hij onder de onderdrukkende heren nadrukkelijk prelaten 
vermeldt °3 Natuurlijk kan een van zijn bronnen hiervoor verantwoordelijk zijn. We weten helaas 
niet van welke auteurs Juan Gil zich in traktaat X heeft bediend, maar we kunnen gerust 
aannemen dat het net als de overige delen van De preconiis Hispanie grotendeels aan andere 
teksten is ontleend De prelaten kunnen al voorkomen in een door de auteur gekopieerde tekst. In 
een ander gedeelte van het werk, waarvan de bron wel bekend is, blijkt uit de wijze waarop hij de 
tekst heeft aangepast echter dat hij de prelaten bewust mede als mikpunt van zijn hoon heeft 
gekozen. 

Traktaat VIH, dat nauw is verbonden met de traktaten K en X (Juan Gil bewerkte ze te 
zamen tot het werk dat bekend staat als De preconiis civitatis Numantine),104 wordt afgesloten 
met een passage'uit de proloog van Rodrigo de Rada's Historia Romanorum, waarin deze treurt 
om het door zoveel rampspoed geplaagde Spanje. Terwijl Rodrigo, zelf aartsbisschop van Toledo, 
alle ellende die het land in de loop van zijn geschiedenis is overkomen wijt aan de zonden van 
'principes' en cpotentes\ voegt Juan Gil daar de 'prelatC aan toe.105 Het was zeker niet 
ongebruikehjk dat critici van het hofleven zowel de vertegenwoordigers van de wereldlijke als de 
kerkelijke hiërarchie hekelden. Zeker bij een minderbroeder hoeft het geen verbazing te wekken, 
wanneer hij het ook op prelaten heeft voorzien: zoals bekend ondervonden de bedelorden veel 
tegenwerking van de seculiere geestelijkheid en de oude orden, die terecht voor hun bevcorrechte 
positie vreesden. De situatie in Spanje verschilde in dit opzicht weinig van die in andere landen, 
maar bij Juan Gils kritiek op kerkvorsten spelen nog andere belangen mee. Dit wordt duidelijk 
wanneer we kijken naar de context waarin de uit de Historia Romanorum overgenomen passage 
voorkomt. Juan Gil plaatst deze passage aan het eind van zijn geschiedenis van Zamora, die het 
grootste deel van traktaat VUI, 'Over de naamsveranderingen van Spaanse plaatsen', beslaat. De 
vele voorbeelden van steden die in de loop der tijd van naam zijn veranderd lijken slechts bedoeld 
als aanloop tot de geschiedenis van Juan Gils geboortestad Naar middeleeuwse traditie 

ut srtis populi nostri pastor sollicitus, rector industnus, perspicuus advocatus. Vos estis propter populum et per 
popuhirn, non autem populus propter vos vel per vos. Igitur, ad hoc in tali statu possuit vos Deus AKissimus et 
Etemus ut srtis tirapnis ad correptionem, afflictis ad consolationem, populis ad eruditionem, nocentibus ad timorem, 
clericis ad liberationem, superbis ad humiliationem, humilibus ad tutelam.' 
100 Zie hierboven p. 22. 
101 O'Gallaghan, The learned king, pp. 256-261; J. M. Nieto Sana, Sancho TV, 1284-1295. Corona de Espafia L 
Reyes de Castilla y Leon HI (Palencia 1994) pp. 35-43. 
102 De Preconiis Hispanie, p. 342. 
103 De Preconiis Hispame,pp. 339-340. 
104 Juan Gil de Zamora, De preconiis civitatis Numantine, F. Fita ed, BRAH 5 (1884) pp. 131-200. Fita (p. 134) 
geloofde dat Juan Gil £te preconiis civitatis Numantine eerder schreef, maar De Castro toont in zijn inleiding van De 
preconiis Hispanie, pp. cbö-cböi, overtuigend aan dat het eerste werk aan het tweede werd onttrokken. 
105 De preconiis Hispanie, p. 276: '... prelati, et principes, et potentes, volitis et librtis involvuntur.'; vgl. Rodrigo 
Jimenez de Rada, Historia Romanorum, in: Historiae minores. Dialogus libri vite, J. Fernandez Valverde en 
J. A Estóvez Sola ed, CCCM 72c (Turnhout 1999) pp. 37-57, aldaar p. 37. 
106 P. Linehan, The Spanish church and OK papacy in the thirtemth century(Caadxid&:\97\)pp. 316-319. 
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identificeert hij Zamora met Numantia, de Keltiberische stad die in werkelijkheid in 133 voor 
Christus na een langdurig beleg door Scipio Afiïcanus Minor was verwoest en hoewel onder 
Augustus weer opgebouwd, in de tijd van de Volksverhuizingen definitief was verlaten. 

De rode draad door zijn relaas vormt de onverzettelijkheid waarmee de Numantijnen of 
Zamoranen in de loop der eeuwen invallers en tirannieke heersers hebben weerstaan; een 
onverzettelijkheid die voortkomt uit hun wens liever te sterven dan te leven onder tribuut. Een 
'onnatuurlijke' heerschappij, zo vertelt Juan Gil, had hun immers altijd tegengestaan, een 
'natuurlijke' beschouwden zij daarentegen als de hoogste 'rust'. Na de lotgevallen van de stad 
in de Romeinse tijd en de periode van de vroege Reconquista te hebben verhaald, staat hij 
uitvoerig stil bij het beleg door de Castiliaanse koning Sancho II (1065-1072). Op gedetailleerde 
wijze wordt verteld hoe de stad uit trouw aan haar 'doimna naturalis' Urraca de 'tiran' Sancho 
had weerstaan en er voor had gezorgd dat Alfonso VI werd hersteld als koning van León en zelfs 
werd uitgeroepen tot koning van Castüië. Dit geschiedkundige relaas wordt gevolgd door een 
lofzang op de schoonheid, vruchtbaarheid en rijkdom van Zamora. Juan Gil beëindigt deze 
lofzang met een vaststelling die kan worden beschouwd als conclusie van zijn uitstapje naar het 
Zamoraanse verleden: 

'Deze stad heeft vorsten overvloedige en kostbare diensten verleend, zowel materiële, 
hchamelijke als militaire. Maar daar zij altijd standvastig haar rechten en jiieros 
verdedigde, heeft zij vorsten die op tirannieke wijze wilden heersen en zich wilden 
vetmesten door het volk zwaar te belasten tot vijand gehad. En vandaag de dag is te 
midden van de alom heersende zondigheid hun eerzucht, hun hoogmoed en hun hebzucht 
zo toegenomen, omdat prelaten, vorsten en machtigen zich laten leiden door hun nukken en 
grillen 

Misschien moeten we achter deze conclusie niet te veel zoeken. De nadruk op enerzijds de 
Zamoraanse trouw, anderzijds de onverzettelijkheid tegen tirannieke heersers vormt wellicht niet 
meer dan een reactie op het stigma van verraad dat sinds de dood van Sancho U, die tijdens het 
beleg van Zamora was vermoord, aan de stad kleefde. Misschien is dit de enige context waaraan 
we moeten denken wanneer Juan Gil zich in De precomis cMtatis Numantine tot de 'lasteraars' 
van het 'Numantijnse' concejo richt en verklaart dat niemand omwille van wereldse trouw zoveel 
heeft geleden als de Zamoranen.112 In zijn relaas van het beleg tracht Juan Gil de onschuld van het 
Zamoraanse concejo te bewijzen: hij schuift de moord in de schoenen van een Castiliaanse ridder 
en ofschoon de stedelingen zich dapper hadden verzet tegen de 'tirannie' van Sancho, hadden zij 
niets met deze lafhartige daad te maken.113 Juan Gils trots op trouw én onverzettelijkheid van 
Zamora hoeft dus niet meer te zijn dan een uiting van 'lokaal' patriottisme, dat zoals zijn geval 
bewijst heel goed kan samengaan met 'nationaal' patriottisme 

De Precomis Hisparde, p. 238. 
108 De Preconiis Hispame, pp. 248-249: 'Hoc enim numantinis, seu zamorensibus, connaturale ac proprium semper 
fait: prius mortem subire quam degere sub tribute. Iiinaturale quidem dominium semper abominabile fuit eis, et 
naturale dominium summa quies.' 
109 De Precomis Hispanic, pp. 249-274, m.n p. 274: 'Horum autem omnium tuit principium et occasio principalis 
ei vitas Zamorensis, que stabilitate sua regnum contulit Aldefonso.' 
110 De Precomis Hispame, pp. 274-276. 
111 De Preconiis Hispame, pp. 275-276: 'Hec civhas principibus exbibuit servitia copiosa, et servma sumptuosa 
rerum corporum et armorum. Set quoniam semper stetit pro tuitione suorum iurium et phororum, infestos habuit 
principes qui volebant tirapnice dominari et angariis popularibus sagmari. Quorum hodie, peccatis exigentibiis, 
ambitio et superbia, et cupiditas sic excrevit, quod prelati, et potentes, volitis et libitis involvuntur.' 
112 Juan Gil de Zamora, De preconiis dvitaüs Numantine, p. 172: 'Audiant proinde detiactores et contra 
nummantinum concilium latratores, et sciant quod non legunus homines, pro fidelitate mundi tam dura et aspera 
sustulisse, sicuti Zamorenses.' 
113 De precomis Hispanie, pp. 256-264; De preconiis civitatis numantine, pp. 159-163. 
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Juan Gil laat het slot van zijn geschiedenis van Zamora, zoals we zagen, echter direct 
volgen door een verwijzing naar het onrecht dat de prelaten, vorsten en machtigen uit zijn eigen 
tijd plegen, een onderwerp dat hij in traktaat X nog uitvoerig ter sprake zal brengen, terwijl hij m 
het tussenliggende traktaat DC voorbeelden zal geven van tirannieke principes en magni uit de 
geschiedenis van de mensheid. Dit aües suggereert dat hij meer beoogt dan een historiografische 
rechtzetting, zeker gezien het feit dat zowel hijzelf als kroonprins Sancho, voor wie hij zijn 
vorstenspiegel schreef; betrokken waren bij een zaak die de Zamoraanse gemoederen in die tijd 
bezighield. Dit was het slepende conflict tussen bisschop en concejo. Dat het bij dit conflict om 
deze twee partijen ging, lijkt erop te wijzen dat zijn kritiek op prelaten mede is ingegeven door 
lokale omstandigheden en dat het geen toeval is dat hij het concejo van Zamora zo verdedigt in 
een werk dat voor de kroonprins was bestemd. De problemen van Zamora waren geenszins uniek: 
in onze periode kwamen veel stedelijke concejos in aanvaring met hun bisschop. De details en het 
verloop van de conflicten verschilden van plaats tot plaats, maar in wezen draaide het altijd om de 
verdeling van inkomsten en de afbakening van de respectievelijke jurisdicties. Bisschop Suero 
van Zamora (1254-1286) was een typische representant van het soort geestelijke waartegen de 
moralisten zo tekeergingen. Hij was een man van het hof-hij was Alfonso X's notarms voor het 
koninkrijk León - , die het eerder aan de koninklijke protectie dan aan zijn kwaliteiten als 
zielenherder had te danken dat hij het tot bisschop had geschopt. Als bisschop was hij vooral 
bezig met het beheer - en de uitbreiding - van het patrimonium van zijn kerk. Daarbij ging hij 
gebruik makend van zijn connecties aan het hof voortvarend te werk. Onvermijdelijk kwam hij in 
aanvaring met het concejo, dat zijn eigen rechten angstvallig verdedigde. 

Toen het conflict uit de hand dreigde te lopen - het was al tot moord en doodslag gekomen 
- , werd Sancho in 1278 als scheidsrechter te hulp geroepen. Waar het op dat moment specifiek 
omging, was, naast andere zaken, de weigering van het concejo in de stad en omliggende dorpen 
kerkelijke rechters toe te laten, terwijl horigen van de Kerk werden gedwongen mee te betalen aan 
het salaris van de door de koning aangestelde rechter binnen het concejo. Sancho's vonnis stelde 
de bisschop en het in deze zaak aan hem gelieerde kapittel op alle punten in het gelijk en 
veroordeelde het concejo, naast een boete van het niet geringe bedrag van 6.000 maravedis, tot 
herstel van alle schade die het bisschop en kanunniken had toegebracht. 

Het is goed mogelijk dat Juan Gil naar aanleiding van deze zaak, waarin hij optrad als een 
van Sancho's ad hoc adviseurs,117 besloot De preconiis Hispanie te schrijven. Het was immers in 
hetzelfde jaar dat hij aan het werk begon. Om onbekende redenen het hij het een tijdlang liggen, 
maar in 1282 had hij de draad blijkbaar weer opgepakt, daar hij in dat jaar aan traktaat K 
werkte.11* Juist in dat jaar was het conflict weer actueel geworden. Op 2 juli 1282 gaf Sancho, 
omdat hij het zelf te druk had met andere zaken, aan twee ridders uit de naburige steden 
Salamanca en Benavente opdracht ervoor te zorgen dat het vonnis van 1278, dat het concejo 
ondanks herhaaldelijke aanmaningen aan de laars lapte, eindelijk zou worden uitgevoerd. Zonodig 
moest er beslag worden gelegd op goederen van het concejo™ Het was hoog tijd Sancho er 
alsnog van te overtuigen dat de Zamoranen het recht aan hun zijde hadden. 

De hoofsheid en andere voortreffelijke eigenschappen van de kroonprins ten spijt weerhield 
vrees diens ergernis te wekken - Sancho had te kennen gegeven de zaak beu te zijn - Juan Gil er 

114 J M. Nieto Soria, Iglesiaypoder real en Costilla El episcopate, 1250-1350 (Madrid 1988) pp. 167-175. 
115 J L. Maltin, Campesinos vasallos del obispoSuero de Zamora (1254-1286) (Salamanca 1981>, J. L Coria Colina, 
'El pleite entre cabildo y concejo zamoranos de 1278: analisis de la conflictividad jurisdictional. Concejo, cabüdo y 
rey', in: Primer congreso de Historic de Zamora Dl (Zamora 1991) pp. 285-303 (het laatste artikel bevat de 
belangrijkste documenten die betrekking hebben op deze zaak). 
116 Coria Colina, 'El pleite', nr. 2, pp. 292-296. 
117 Coria Colina, 'El pleite', nr. 2, p. 294. 
118 Zie hierboven p. 22. 
119 Coria Colina, 'El pleite', nr. 3, pp. 298-299. 
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blijkbaar van de kwestie direct aan de orde te stellen. En dus nam bij zijn toevlucht tot de 
geschiedenis. Zijn stadskroniek bewijst de trouw van de Zamoranen aan hun 'natuurlijke' heersers 
en herinnert Sancho daarmee aan de diensten die zij de dynastie waaraan hij was ontsproten 
hadden bewezen. Tegelijkertijd wordt duidelijk gemaakt dat zij nimmer zullen zwichten voor de 
onrechtmatige eisen van 'tirannieke' heren. Dat eisen die in strijd zijn met het recht niet hoeven te 
worden ingewilligd wordt aangetoond in traktaat X. 

Helaas voor de Zamoranen lijkt Juan Gils initiatief niet het gewenste effect te hebben 
gehad (hij had ook weinig kans van slagen aangezien Suero een van de bisschoppen was die 
Sancho, uiteraard niet zonder tegenprestaties, in het verzet tegen zijn vader steunden). Vroeg in 
1283 veroordeelden twee ridders uit Toro (een andere aan Zamora grenzende stad), aan wie beide 
andere ridders de opdracht die zij van Sancho hadden gekregen hadden gedelegeerd, het concejo 
wegens niet naleven van het vonnis tot de betaling van de door de infante vastgestelde dwangsom 
van 20.000 maravedis, plus 5.000 maravedis ter vergoeding van de door bisschop en kapittel 
gemaakte onkosten.122 Of het concejo zich bij dit oordeel heeft neergelegd of de chaotische 
politieke situatie die voortkwam uit Sancho's opstand heeft aangegrepen om de zaak nog langer te 
traineren is niet bekend: er zijn geen latere documenten met betrekking tot de kwestie 

123 

overgeleverd. 
Wanneer de auteur Sancho in traktaat IX wijst op de trouweloosheid van de inwoners van 

Toro, lijkt dat mede ingegeven door de betrokkenheid van die stad bij het conflict en vormt dat 
daarom een nieuw bewijs van zijn sympathie voor de zaak van het Zamoraanse concejo. Of die 
sympathie getuigt van een 'natuurlijk' bondgenootschap tussen stedelingen en plaatselijke 
vertegenwoordiging van een orde die het best gedijde in stedelijke milieus is zonder verdere kennis 
van de lokale situatie niet te zeggen. We weten dat bisschop Suero, behalve met het concejo, ook 
overhoop lag met de plaatselijke dominicanen. Over zijn verhouding met de franciscanen is 
weinig bekend. Juan Gils kritische houding tegenover prelaten suggereert dat ook die niet al te 
best is geweest. Daar we wat dit betreft echter geen concreet houvast hebben en de overgeleverde 
documentatie niets vertelt over het advies dat Juan Gil de infante inzake het geschil tussen 
bisschop en concejo heeft gegeven, kunnen we de vraag of de minderbroeder zijn geschiedenis 
van Zamora inderdaad heeft geschreven om Sancho voor het standpunt van het concejo te winnen 
niet met zekerheid beantwoorden. 

Bovendien valt niet uit te sluiten dat hij met de geschiedenis van zijn geboortestad een 
andere bedoeling heeft gehad. Zijn relaas over het beleg van Zamora door Sancho II van Castilië 
en de gebeurtenissen die daaraan voorafgingen (de voornaamste episode uit zijn 
stadsgeschiedenis), kan ook op een andere manier worden uitgelegd. Juan Gil omschrijft het 
optreden van Sancho II als 'tiranniek'. Niet zozeer omdat hij onrechtvaardig regeert - ofschoon 
ook dat het geval is: hij slaat de raadgevingen van zijn vazallen in de wind en teistert het land met 
onrechtmatige belastingen -,126 maar omdat hij zich met geweld meester heeft gemaakt van de 
erfdelen van zijn broers Alfonso en Garcia, aan wie bij de dood van hun vader Fernando I 
respectievelijk León en Galicië waren toegevallen (zelfs in zijn eigen komnkrijk Castilië is Sancho 

120 Op 2 juli 1282 beval Sancho de twee ridders de zaak zo af te handelen dat hij er nooit meer over lastig zou 
worden gevallen: 'et fazedlo en guisa que esta querella non venga mais ante mi.' Zie: Coria Colina, 'El pleito', nr. 3, 
p.299. 
121 Zie Coria Colina, 'El pleito', nr. 3, pp. 296-297, waar een oorkonde uit 1282 (de maand is onleesbaar) 
waarin Sancho de bisschop onder zijn bescherming neemt, hem belooft zonder hem geen vrede te sluiten met 
zijn vader en al zijn rechten en privileges bevestigt. 
122 Coria Colina, 'El pleito', nr. 3, pp. 299-302. 
123 Coria Colina, 'El pleito', nr. 5 publiceert nog een akkoord tussen bisschop en concejo, maar dit is zonder 
datum. 
124 De Preconiis Hispanie, p. 331. 
125 Linehan, Spanish church, pp. 224-229; idem, The ladies of Zamora (Manchester 1997). 
126 De preconiis Hispanie, p. 258. 
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niet langer de legitieme heerser, omdat hij in een eerdere verloren veldslag zijn rechten op dejtroon 
op grond van een tevoren gemaakte afspraak aan zijn broer Alfonso zou hebben verloren). Het 
optreden van Sancho II vertoont dus, tot op zekere hoogte, overeenkomst met dat van zijn 
naamgenoot de infante Sancho, die zich niet wilde neerleggen bij de deling van het rijk die zijn 
vader Alfonso X zich had voorgenomen. De parallel kan in Juan Gils tijd niemand zijn ontgaan. 
Of hij om deze reden zo uitgebreid bij de broedertwisten en het beleg stilstaat, kan echter niet 
worden vastgesteld. De overeenkomst, die natuurlijk betrekkelijk is, kan toevallig zijn: het beleg 
vormde nu eenmaal een dramatische episode uit de geschiedenis van Zamora waarover relatief 
veel materiaal voorhanden was en diende daarom misschien alleen om de onverzettelijkheid van 
de dappere Zamoranen te illustreren. Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat Juan Gil het optreden 
van beide Sancho's bewust heeft willen vergelijken. Een extra moeilijkheid is bovendien dat we 
traktaat VIII niet preciezer kunnen dateren dan tussen 1278 en 1282. Het zou bijvoorbeeld 
interessant zijn te weten of de Cortes van Valladolid (april 1282), waarop Alfonso X het bestuur 
over het koninkrijk werd ontnomen en Sancho dus openlijk in opstand kwam, al had plaatsgehad, 
maar helaas is dat niet het geval. 

Toch mogen we aannemen dat Juan Gil het niet eens is geweest met de opstand. Dit wordt 
duidelijk tijdens de lezing van traktaat JX. Aan dit traktaat werd door de auteur in 1282 gewerkt, 
wat betekent dat de Cortes van Valladolid bijna zeker op zijn minst al bijeen was geroepen en de 
voorbereiding van de opstand dus al ver was gevorderd Aan het begin van dit traktaat kondigt 
Juan Gil aan dat de voorbeelden die hij erin geeft, zijn bedoeld om aan te tonen hoe de 'principes'' 
en 'ffwgro', die de hele wereld 'op heilzame wijze' zouden moeten regeren, diezelfde wereld 'op 
jammerlijke wijze' te gronde hebben gericht. Uit het eerste gedeelte van zijn relaas, dat de 
heersers uit de universele geschiedenis behandelt, spreekt de met Alvaro Pelayo gedeelde 
opvatting dat dwingende gezagsverhoudingen onder de mensen zijn voortgekomen uit hoogmoed 
en heerszucht; een opvatting die tekenend is voor hun beider wantrouwen tegenover de machtigen 
der aarde in het algemeen. Geleidelijk verschuift echter het accent: ligt de nadruk aanvankelijk 
op het door keizers en koningen, dus de hoogste rangen van de wereldlijke macht, gepleegde 
onrecht, allengs komen de wandaden van degenen die direct onder hen zijn geplaatst, dat wil 
zeggen de hoge edelen, centraal te staan. In plaats van de door keizers en koningen bedreven 
tirannie krijgen tegen hen gerichte adellijke opstanden en moordaanslagen, die eveneens als een 
uiting van tirannie worden gezien, de volle aandacht. Wanneer Juan Gil is aanbeland bij de 
geschiedenis van zijn eigen land, leidt hij die in met de opmerking dat hij na de 'misdaden van de 
oosterse koninkrijken en de verraderhjke muiterijen van enkele andere volken' overgaat op de 
rebellieën en twisten van de Goten. En na afloop van de Visigotische periode volgen de 
muiterijen die in Spanje vanaf de tijd van koning Roderik (de laatste Visigotische heerser), vooral 
door toedoen van 'whiles' en 'potentes\ hadden plaatsgevonden.131 Juan Gils laatste voorbeeld 

127 De precomis Hispanic, p. 253: ' . . . qui erat rex nomine ac tirapmde, non de iure, pro eo quod regnum Castelle 
jam Aldefonso debebatur vi ac hire pactionis superius memorate...'; ibidem, pp. 253-254: 'Cetera veto rex Sancius, 
que regis fuerant Aldefonsi tirapnice usurpavit; et sibi trium regnotum imposuit diadema.' VgL Juan Gils bron, 
Rodrigo Jimenez de Rada, Historia de rebus Hispanie sive Gothica, J. Fernandez Valverde ed., CCCM 72 
(Turnhout 1987) VI, c. 17, p. 198, die in deze en andere passages die Juan Gil heeft overgenomen geen 
kwalificaties als tynmnice of tyranms gebruikt om het optreden van Sancho ïï te omschrijven 
128 De Precomis Hispanie, p. 279: '... sequitur nanus tractates de apologiis principum et magnorum, de quibus 
loquitur Senno Divinus quod potentes potenter tonnenta patientur, et indicium durissimum his, qui presunt, fiet. Et 
ratio huius est quia ipsi, qui totum mundum sahibriter regere debuerunt, totum mundum miserabUiter destruxeiunt, 
sicut exampla sequentia manifestant' 
129 De Precomis Hispanie, pp. 280-317. 
130 De Precomis Hispanie, p. 317: 'Post fectinora orientahum regnorum et seditiones proditorias aliquorum 
nationum, de quibus pauca perscripsimus, ad seditiones gothorum et factiones eannn, exempla causa, transitum 
faciamus.' 
131 De Precomis Hispanie, p. 321: 'Ad seditiones alias que post regem Rodericum in Hispania conugerunt per 
nobiles potissime ac potentes, calamnm convertamus...' 
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betreft een aanslag die in Segovia op Alfonso X was gepleegd. Er waren drie pijlen op hem 
afgeschoten, maar door goddelijke tussenkomst weken zij van hun doel af en lieten de koning 
ongedeerd Terwijl hij het in zijn Liber illustrium personarum, waar hij ook gewag maakt van 
deze 'monsterachtige' gebeurtenis, verstandiger had gevonden geen vermoedens te uiten over 
mogelijke daders, toont hij zich nu minder voorzichtig. Zoals alom werd beweerd gebeurde het op 
instigatie van de edelen, 'wier bloed nooit afkoelt.' 

Deze en andere negatieve uitlatingen over de Castiliaanse edelen, Sancho's voornaamste 
bondgenoten tijdens de opstand, vallen moeilijk te rijmen met een instemming met de tegen 
Alfonso X ondernomen stappen. Onze eerdere suggestie dat Juan Gils smeekbede tot Sancho kan 
worden gezien als steunbetuiging aan diens optreden lijkt daarom toe aan nuancering. Ook al uit 
de minderbroeder verkapte kritiek op het beleid van de koning, ook al verkondigt hij de mening 
dat onderdanen geen trouw verschuldigd zijn aan een heerser die hun rechten schendt, het lijkt er 
op dat hij het optreden van Sancho en zijn bondgenoten - en zeker de maatregelen die zij op de 
Cortes van Valladolid, als die ten minste al had plaatsgehad, afkondigden - met lede ogen aanzag. 
Dat hij zich met zijn smeekbede tot de infante richtte, betekent echter dat hij diens gezag erkende 
en zich neerlegde bij de nieuwe situatie. Met Sancho, die het noorden van het rijk stevig in handen 
had, moesten Juan Gil en het concejo van Zamora zaken doen. In feite was dit een bestendiging 
van de vroegere toestand: Alfonso had zijn zoon al ruime bevoegdheden gegeven en het bestuur 
van de oudere delen van het rijk grotendeels aan hem overgelaten, terwijl hijzelf de nieuwe 
gebieden in het zuiden onder zijn hoede nam Sancho was, zoals Juan Gil het zelf uitdrukte, al 
beginnen te ' corre&mré'™ De Zamoranen lijken dit al snel te hebben ingezien: blijkbaar na 
enige aarzeling kozen zij de zijde van de rebellerende kroonprins. De eerlijkheid gebiedt te 
erkennen dat we over Juan Gils standpunt geen eenduidige uitspraak kunnen doen. Onze kennis 
van de gebeurtenissen is te beperkt, de datering van de betreffende gedeelten van De preconiis 
Hispanie te ruim om de vraag welke boodschap hij tracht over te brengen met stelligheid te 
kunnen beantwoorden. Het blijft gissen wat hij nu precies met zijn geschiedenis van Zamora 
voorheeft: wil hij Sancho voor de zaak van het concejo winnen of wil hij hem afhouden van al te 
drieste stappen tegen zijn vader? Of misschien beide? De ene mogelijkheid sluit de andere niet uit. 
Hoewel er veel onduidelijk blijft, bestaan er echter voldoende aanwijzingen om te concluderen dat 
Juan Gil De preconiis Hispanie niet louter met educatieve bedoelingen heeft geschreven. Hij heeft 
zijn vorstenspiegel gebruikt om de infante, in bedekte termen, aan te spreken over zaken waarmee 
die liever niet werd geconfronteerd. Zoals veel auteurs van vorstenspiegels was de schrijvende 
minderbroeder minder wereldvreemd dan op het eerste gezicht schijnt. 

132 De Preconiis Hispanie, pp. 331-332: 'In regem Aldefonsum filium prefati regis Femandi apud Secobiam tres 
sagittas proditiosi homines emiserunt, ut ipsum et vita et regno privarent Set sagitte in partem aüam, voluntate 
deifica, declinarunt, regem intactum declinantes; et ut vulgariter dicebatur, de mbilium consilio factum; quorum 
sanguis qiriescere nunquam novit...'; vgl. 'Biografias de San Fernando y de Alfonso el Sabio', Föa ed, p. 323:'A 
quibus vero vel a quo sagite fuerunt misse, et cujus seu quorum consilio, varie decantatur, et sanius iudico subticere 
quam super facto tam enormi aliquid sorsptitare.' 
133 De preconiis Hispanie, p. 234. 
mC.Fenw^T>m>,MenwriashistóricasdeteciudaddeZamora, suprovmciay obispado (Madrid 1882)1, pp. 
442^145. 
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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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Summary 

King, sword and morals 
Kingship in the mirrors of princes from Castile-León, c 1230-1350 

The genre of the 'minor of princes', which aimed at educating and advising the king (or future 
king), gained a particular popularity in the kingdom of Castile-León from the middle of the 
thirteenth century. The background for this bloom was the revival of intellectual and cultural life 
that took place during those days, a revival that was actively stimulated by the royal court. 
Besides, this period saw a significant increase in the importance of the institution of kmgship, 
which - while developing an ever more complex governmental machinery - started to assume 
responsibilities and monopolize rights that until then it had shared with feudal barons and 
ecclesiastical lords. In this study seven mirrors from the aforementioned kingdom - all written 
between 1230 (the year Castile and Leon were united) and 1350 (the year Alfonso XI died) -
have been examined: the Libro de los doze sabios, the Siete partidas (especially its second part), 
Juan Gil de Zamora's De preconiis Hispanie, Castigos (attributed tot SanchoIV), Juan 
Manuel's Libro de los estados, Alvaro Pelayo's Speculum regum and Juan Garcia de 
Castrojeriz's Glosa on Giles of Rome's De regimine principum. 

The authors of these works did not strive after originality. They diligently copied from 
popular anthologies, chronicles, collections ofexempla and moralistic, philosophical-meological 
tracts. The number of sources they directly consulted is in most cases surprisingly small. The 
countless references to the Fathers, classical philosophers and other authorities therefore are no 
evidence of the extent of the authors' erudition, as is sometimes thought. Besides, most often the 
writers did not succeed in organizing their materials into a new coherent unity. Their works teem 
with inconsistencies and repetitions. We cannot speak of 'political theories' proper. Still, we can 
discover certain trends in their ideas about kingship. Reading their works, it soon becomes clear 
that, despite their stressing different aspects, they share a ccanmcn set of basic principles. 

Most important and central to their political thought is the idea of the divine origin of royal 
authority. Whether it happens in a 'natural' way, by divine disposition or only as a result of 
God's indulgence, the king always receives his power ultimately from God. Combined with the 
images of the king as 'emperor in his kingdom', as senor natural and as the 'head' or 'heart and 
soul' of the 'body' of the kingdom - the kingdom to which the concept of the patria is applied -
this idea provides kingship with an almost unshakeable foundation. The royal institution then rests 
on a strong basis and the powers of its incumbent are extended, but they are in no way urilimited. 
Although we can distinguish the emerging ideological structures of a powerful, sovereign 
monarchy, there is not much evidence for the tendency towards absolutism noted by some 
historians already in this phase of Castilian history. That is, there is no more evidence than in 
other territorial kingdoms of the age, where we meet the same ambiguity when it comes to issues 
like the position of the king with regard to the law, the right balance between royal capacities and 
subjects' rights, the desirability of consultation and consent, the problem of the tyrant and the 
right of resistance. 

Our authors do express certain ideas rather prematurely and with a remarkable clarity -
without doubt partly the result of circumstances that were specific to Spain, especially royal 
leadership in the Reconquest. However, their ideas do not diverge from me main trends in 
political thought in other kingdoms of Latin Christendom. Even their statements conceming the 
king's relationship with the Church are conventional. The concept of the 'liberty of Spain', which 
is connected with the dawning 'national' consciousness of the age, so present in the work of Juan 
Gil de Zamora, exempts the Castilian kings not only from the imperial authority, but also from 
the papal authority, i.e. as far as secular affairs are concerned. But it is significant that apart from 
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this the opinions of our authors do not reflect the position the king of Castile had gained himself in 
practice: nobody concedes him any special rights in ecclesiastical matters. We meet the idea that 
the clergy, as part of the 'body politic', has to make a contribution to the defence of the realm, but 
for the rest nobody goes any further than assuming a separation of temporal and spiritual powers, 
bom independent within their own sphere. This means that the king receives his power, 
symbolized by the temporal sword, directly from God, without intervention from the priesthood, 
but also that he has to respect the privileges and liberties of that priesthood. There is no 
'caesaropapism'; a 'national' church under royal guidance is still far afield. Besides, the 
independence of the temporal power does not go unquestioned some authors interpret the 
relationship between kingship and priesthood in a hierocratic fashion. Most radical is Alvaro 
Pelayo, who not only vehemently denounces royal interference with ecclesiastical matters, but 
also stresses that on the strength of his superiority within both spheres the pope can depose any 
prince in case he shows himself to be unworthy of his dignity. 

Given the foundations our authors ascribe to kingship and the limitations they set to it, it is 
no surprise that their vision of the ideal incumbent of that office is not very remarkable either. 
Apparently they were too much imbued with the concepts they had become familiar with through 
their training and sources - both, training and sources, were universal by nature - to create their 
own ideal lang, starting from their acquaintance with Castilian reality. Sometimes it seems that 
worldly, chivalrous traits are more present than is usual in the portrait of the perfect Christian 
ruler, especially in the Libro de los doze sabios, which attaches much importance to real, 
effective power. Appreciation of martial qualities and pragmatism can also be detected in our 
other sources, but never - not even in Doze sabios - are they in contradiction to the ideal of the 
virtuous king. The conventional character of the Castilian ideal king is confirmed by the examples 
of 'good' and 'evil' rulers with which the writers illustrate their adrrwnitions. 

Like their colleagues from other countries our authors are aware of the fact that practically 
no ruler meets their high moral standards. Most of them, particulariy those who are writing at 
royal request, do not dare to criticize ruling kings. Instead, they blame the 'hypocritical', corrupt 
courtiers and royal servants for the abuses they meet in society. Juan Gil de Zamora and Alvaro 
Pelayo, both friars minor, however, direct their attacks mainly to the masters themselves. This 
proves that it is an owrsirnplification to represent mirrors of princes as mere works of royal 
propaganda as students of Hispanic literature tend to do. Their authors often had their own 
particular intentions in writing them and those intentions did not necessarily coincide with royal 
interests. 

All the same, all writers accept kingship as a work of divine providence; even in the eyes of 
the most critical authors the king is God's steward or servant. Our authors firmly adhere to the 
idea of theocratic kmgslnp. However, it remains to be seen if this supports Nieto Soria's claim 
that, even though the kings of Castile were not anointed, Castilian kingship was as sacral as its 
French and English counterparts. This would only be the case if we were to undo the term 'sacral' 
from its liturgical, ritualistic connotations and give it a much broader sense than it usually gets 
when applied to medieval kingship. Still, it is clear that in intellectual circles in Castile-León 
people thought and spoke of kingship in more or less the same way as in other kingdoms of the 
age. We should not overestimate the role of this elite, but neither should we underestimate it. As 
permanent or occasional royal clerks, counsellors, ambassadors or confessors they could, albeit 
only to a certain degree, influence royal conduct and policy. Besides, some of our mirrors were 
written by order of a ruling king, sometimes even with his personal collaboration. This means that 
the ideas expressed in these works at least must have met with the royal approval. This seems to 
confirm Nieto Soria's conclusion that all late medieval monarchies were confronted with similar 
problems, which they tried to solve with similar solutions. The process may have had its special 
characteristics in each kingdom, but all over Europe the divine origin of royal power was invoked 
to justify the ever growing pretensions of monarchy and to overcome oppositional forces, whether 
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the monarchy in question made use of an elaborate system of liturgical rituals or not. Yet, we 
should keep in mind that the idea of theocratic kingship did not merely legitimize royal power; it 
also circumscribed it at the same time by showing the king his responsibilities and duties, m order 
to attain the glory of the Heavenly Kingdom, which was his utmost reward, he had to fulfil the 
task God had imposed upon him This was only possible with me help of the royal virtues taught 
by our authors. 
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