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5 Koninklijke wandaden 
Maatschappijkritiek en politieke intenties 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 Speculum l pp. 238-292. 
19 Deplanctu Ecclesiae H, c. 29-31, fo. 70r-73v. 
20 P. Linehan, History and the historians of medieval Spain (Oxford 1993) pp. 608-609. 

- 121 -



Dat Alvaro zich niet de illusie maakte dat de 'rexfidelissimus' vrij was van zonden had hij 
in een eerdere passage al gesuggereerd door zich af te vragen wat men eraan had barbaarse 
volken te verslaan, wanneer men zelf door ondeugden werd overwonnen. Hij heeft zijn 
opsomming van koninklijke gebreken dan ook bedoeld om de koning tot inkeer te brengen: 
Alfonso dient zijn zonden op te biechten en zich te beteren in die zaken waarin bij God beledigt, 
wil hij niet worden gerekend tot de vorsten die tegen God, zijn wet en zijn geloof zondigen en 
Christus, koning der koningen, door hun daden en zeden loochenen, hoewel zij zich met de mond 
tot hem bekennen.22 Indien bij niet terugkeert tot God, zal het hem vergaan als de lmali reges' 
wier vreselijke einde Alvaro in het volgende hoofdstuk beschrijft. 

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

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

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

29 

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

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

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

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

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

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

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

40 Zie hierboven p. 87. 
41 Speculum I, p. 274; De planctu Ecclesiae H, c. 30, fo. 73r; Ordenamiento de las tafurerias, in; Opusculos legales 
del rey don Alfonso elSabio, RAH ed (Madrid 1836) I, pp. 211-231. 
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andere hoge heren, die zij van plaats naar plaats volgen) en door hun vraatzucht, overdaad 
en wellust de opbrengst waar arme boeren een heel jaar voor hebben gezwoegd verteren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

71 Linehan, History and ttie historians, p. 574. 
72 BenoitXII. Lettres, nr. 2976 (27 december 1340) (fase. 4, kol. 118-120). 
nSpeculumlpp. 10-20. 
74 O. Raynaldus, Annates ecclesiastici VI (Luca 1750) p. 239, alwaar de brief waarin Benedictus XE aan de 
Portugese koning toestemming verleent een tiende van alle kerkelijke inkomsten binnen zijn rijk te innen ter 
bekostiging van een defensieve of offensieve oorlog tegen Granada of Marokko. Zie ook J. Morais Barbosa, A teoria 
politica de Ahorn Pais no 'Speculum region'. Esboco dumafundamentagaofiloscfico-paidica (Lissabon 1972) pp. 
279-280. 
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zijn eigen bisdom daarmee wat minder in de gevarenzone zou komen te liggen), maar de 
Portugese koning scheen hem daartoe niet de meest aangewezen kandidaat. Want dat was 
uiteraard de koning van Castilië, kampioen van de christenheid en erfgenaam van de Gotische 
koningen, die Afrika aan het geloof hadden onderworpen. Het was dringend nodig zijn dominus 
naturalis daaraan te herinneren. Aan hém behoorde krachtens het recht Afrika toe, niet aan de 
koning van Portugal (dit was een van de weinige lessen van Alvaro die de koning zou onthouden: 
toen Clemens VI in november 1344 - ongeveer vier maanden nadat Alvaro zijn Speculum had 
voltooid - de nog te veroveren Canarische eilanden als pauselijk leen aan Luis de la Cerda, zoon 
van Alfonso de la Cerda, schonk, protesteerde Alfonso dat de eilanden als deel van het 'koninkrijk 
Afrika' aan hem en niemand anders toekwamen). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

123 

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

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

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

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

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

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

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

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