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2 Plaatsvervanger van God en keizer in het eigen 
koninkrijk 

De grondslagen van de koninklijke macht 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

58 Partidas II, 2,4 (ed RAH, H, p. 17), Juan Manuel, Estados l c. 61, pp. 185-186; Alvaro Pelayo, Speculum I, p. 38. 
59 Partidas H, proloog (ed. RAH, U, p. 2). 
60 Alvaro Pelayo, Speculum J, p. 16: 'Rex christianus pugnat, ut plebs catholica persolvat Christo laudes 
alacriter, arabum semoto pavore, ut Christus suam terram recuperet, ut fides catholica augeatur, et iusti 
tollant spolia impiorum.' 
61 Doze sabios, c. 26 en 27, pp. 97-99. 
62 Juan Manuel, Estados l c. 76, pp. 225-226. 
63 Acta sanctorum 19, maii VU (Parijs, Rome 1866) p. 359. 
64 Ibidem, p. 360. 
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Hispanie over de 'sancti reges Hispaniarurri', maar helaas noemt hij geen namen, zodat het niet 
duidelijk is of hij daarbij ook aan Fernando denkt.65 Jofré de Loaisa, ooit een vertrouweling van 
Alfonso X, noemt Fernando heilig,66 maar hij schreef zijn kroniek op hoge leeftijd, misschien pas 
na 1299.67 Het heeft er daarom alle schijn van dat het geloof in Femando's heiligheid - althans in 
geletterde kringen - pas in de eerste helft van de veertiende eeuw goed post vatte. Uit deze tijd 
stamt de Estoria del santo cuerpo del rey don Fernando, waarin het voorbeeldige sterven van dj 
koning en de wonderen die zich rond zijn graf zouden hebben aftjespeeld worden beschreven. 
Dit verhaal werd onder Alfonso XI, vermoedelijk rond 1340-1345, in de Estoria de Esparma 
gemcorporeerd.69 Ongeveer tegelijkertijd neemt Alvaro Pelayo Fernando, die Sevilla en andere 
gebieden onder het geloof van 'onze Heilige Moeder de Kerk' had gebracht, op onder de 'heilige' 
'Spaanse' koningen die hij Alfonso XI als lichtende voorbeelden voorhoudt en waartoe verder de 
Visigotische heersers Sisebut, Hermenegild en Reccared behoren.70 Hij brengt Femando's 
heiligheid opnieuw ter sprake, wanneer hij Thomas van Aquino's bewering dat rechtvaardige 
koningen voortleven in de loftuitingen van de mensen niet alleen met het voorbeeld van Lodewijk 
de Heilige van Frankrijk illustreert, maar ook met dat van Alfonso's 'voorvaderen', de heilige 
Sisebut en de heilige Fernando.71 Het kennelijk vertraagde besef van Femando's heiligheid geeft 
reden om de epiloog van het Libro de los doze sabios, waar de koning 'santo e bienaventuradó' 
wordt genoemd en die zoals we zagen om andere redenen na 1279 lijkt te zijn geschreven, niet 
eerder dan in het begin van de veertiende eeuw te dateren en misschien zelfi pas in de jaren dertig 

72 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

105 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 59 " 



zijn lijst van vorstelijke zonden, die hij uit De planctu Ecclesiae heeft overgenomen en die voor 
een groot deel kerkelijke aangelegenheden betreft, met het optreden van Alfonso XI voor ogen 
bewerkt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De preconüs Hispanie, p. 119: 'Igitur, secundum seriem cronicorum fere omnium antiquorum, et secundum 
famam fere omnium nationum, et vulgares hi storias cantionum, sentencialiter est tenendum quod Kanüus Maximus 
imperator, iuxta pireneos montes Hispanie ab hispanus Hispanie fait victus, et ibidem famosi pares Francie 
corruerunt Utrum autem per Galalonem comitem Karuli merit procurator» tantum dedecus gallicorum, vel hoc 
accident eis ex inordinate processu eorum, vel ex repentino impetu vasculorum, hoc relinquo sententie gallicorum. 
Pro constat], veruntamen, habeatur quod Karulus de hispamis triumphumrionhabuit ma vice.' 
194 Linehan, History and the historians, pp. 295-296. 
195 Rodrigo de Rada, De rebus Hispanie VUI, c. 6, pp. 265-266. 
196 Depreconiis Hispanie, pp. 233-234. 
197 Ochoa Sanz, Vincentius Hispanus, pp. 17-18; Post, Studies, p. 490, n. 190. 
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het voorbeeld van Isidorus van Sevilla, wiens Historia Gothorum, Wandalorum et Suevorum 
werd voorafgegaan door een laus Spanie, er niet opgekomer^Hispama als hun vaderland te 
beschouwen. Dat Juan Gil wanneer hij uitroept 'fetix patria\ het over Hispcmia heeft en met 
over het koninkrijk Castüië en Léon, of zelfs alleen over León, waarbinnen Zamora was gelegen, 
heeft zeker te maken met de heropleving van een klassieke literaire traditie. Maar het is geen 
toeval dat die juist in deze periode plaatsvond en zich vooral manifesteerde in werken die m 
opdracht van of voor leden van de Castiliaanse dynastie werden geschreven. 

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

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

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

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

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

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