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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. 

- 31 -



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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