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INTRODUCTION 

1. Spanje is bruut, anarchistisch, egocentrisch, wreed, Spanje is bereid 
zich voor onzin de das om te doen, het is chaotisch, het droomt, het is 
irrationeel.

2. Stellig noteren veel reizigers voor zichzelf dan ook nog als pluspunt, dat 
ze na een bezoek aan de Costa Brava kunnen beweren in Spanje geweest 
te zijn, iets wat tegenwoordig blijkbaar tot de – weer wel voorbijgaande – 
toeristische mode behoort.

CHAPTER I

1. Comme ferez-vous pour parler de l’Espagne quand vous y serez allé?
2. Ce qui constitue le plaisir du voyageur, c’est l’obstacle, la fatigue, le peril 

même.
3. Ils tiennent à honneur, comme presque tous les bourgeois des villes 

d’Espagne, de montrer qu’ils ne sont pas pittoresques le moins du monde 
et de faire preuve de civilisation au moyen de pantalons à sous-pieds. 
Telle est l’idée que les préocupe: ils ont peur de passer pour barbares, 
pour arriérés, et, lorsque l’on vante la beauté sauvage de leur pays, ils 
s’excusent humblement de n’avoir pas encore de chemins de fer et de 
manquer d’usines à vapeur.

4. La théorie de Marx, qui veut expliquer tout le movement de l’histoire par 
des causes purement économique et par des raisons toutes materialists, 
ne s’applique guère à l’Espagne, où nous verrons le caractère, les moeurs 
et les croyences jouer le principal role.

5. Een edel lant eist sekerlike / Van steden ende van rivieren, / Van vruchte 
van vele manieren, /  Van stouten lieden ende van wisen, […].

6. Toen we in de schoolbanken zaten / was ’t plicht nog, Spanje te haten / 
om eeuwenoud wangedrag.

7. Sinterklaas, goed heilig man! / Trek je beste tabberd an, / Rijd er mee 
naar Amsterdam, / Van Amsterdam naar Spanje, / Appeltjes van Oranje 
[…].

8. […] een yeder volck lief en aen-geboren zijn.
9. O Spanje! Spanje! Schoon Romantisch land! / Gy vruchtbaarste oord van 

’t zwoel en minzaam zuiden! / Die uren ver van uw verruk’lijk strand, / 
De zeelucht, met de geuren uwer kruiden, / Welriekend maakt!

10. Ook was ik met my-zelven in mijn schik, / Dat ik zoo lang van Spanje 
wist te praten, / Die nooit het erf der vaadren heb verlaten.
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11. De hoofdbeginselen, die het Spaansche volkskarakter van oudsher eigen 
waren, zijn:

 Bij uitnemendheid vergedreven godsdienstijver, Groote zelfstandigheid 
en gevoel van eer, gepaard aan eerbied voor hunnen Vorst en Eene 
bijzondere hoogachting, het schoone geslacht toegedragen.

12. De schitterende en uitgestrekte magt van Karel, de eerbied, dien PhiliPs 
door zijne magt, zijnen ernst, zijne terughouding kon inboezemen, 
bragten dezen voort.

13. […] het bloed der oude watergeuzen nog door hun aderen stroomde, 
omdat de haat tegen de inquisitie, tyrannie en onrecht het beste erfgoed 
van ons volk is.

14. In plaats van groots en meeslepend te leven, snijden wij het leven in laffe 
partjes: een beetje werken, een beetje studeren, een beetje sporten, een 
beetje liefde, een beetje overspel, een beetje ouderschap… Alles keurig 
op zijn tijd. Het is een mentaliteit die is gebaseerd op een hooghartig 
uitgangspunt, dat waarschijnlijk het produkt is van onze zo gekoesterde 
verzorgingsstaat: dat we het voor het kiezen hebben in het leven, dat het 
leven niet hoeft te worden veroverd. Spanjaarden zijn gelukkig nog niet 
zo ver.

CHAPTER II

1. (Part I, page 44) Een Spanjaard van zoveel beschaving dat hij gids kon 
wezen, zou het beneden zich geacht hebben die betrekking te bekleeden, 
even als hij vele andere betrekkingen beneden zich acht. Daar zijn 
hidalgo’s te trots voor.

2. (I, 7) In Spanje heeft de trots uitgewerkt wat de voorstanders der 
democratische beginselen elders vruchteloos getracht hebben: de heer 
en de man, de grande en de arbeider, zijn gelijk in het maatschappelijk 
verkeer […]. 

3. (I, 65) De Spanjaarden loopen ontzaggelijk hoog met zich zelven en hun 
land weg: hun nationaliteitsgevoel grenst aan krankzinnigheid; waar men 
ook van spreekt, zelfs met de beschaafden der maatschappij, zij zullen 
hun eigen land in alle opzigten beter achten dan een ander. 

4. (II, 136) […] van de booze wereld een naam hebben gekregen, dien wij 
niet gaarne op onze hollandsche vrouwen en dochters zouden hebben 
toegepast.

5. (I, 87) Zijn open, Hollandsch karakter warsch van alle kuiperij, maakt hem 
tot een voorwerp van bewondering voor den intrigerenden Spanjaard, die 
van zooveel zelfverloochening geen begrip heeft. 
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6. (I, 77) Ook in dit opzigt is Spanje ons voor, […]. 
7. (I, 118) Een naam die wij als kind reeds met schroom en weerzin 

uitspraken, een naam die wat er ook later geschreven is ter verklaring 
van het karakter van hem die ze droeg, nooit, zoo lang er een hollandsch 
hart in onzen boezem klopt, goeden klank voor ons hebben kan […]. Het 
is de naam van Filips II waaraan dat bloed kleeft, en de scheuring onzer 
nationale eenheid de herinnering blijft. 

8. (I, 79) Maar zoo de Spanjaarden trotsch op hunne oude wapenen en 
zegeteekenen zijn, wij dachten aan de keerzijde: weet men in Spanje 
niet meer van ons, toch herinneren wij ons nog altijd de dagen dat zijne 
magt geknakt werd door de zonen der vrije Nederlanden. Als zóó Spanje 
was, wat moest dan de moed en de volharding niet geweest zijn van die 
vereenigde gewesten, van dat volk van boter, dat zich vrij vocht van de 
spaansche dwingelandij! 

9. (II, 101) […] mijn weinigje spaansch.
10. (I, 11) […] zij zich ten eenenmale onbewust waren, naar ’t scheen, dat er 

een andere taal en andere zeden en gebruiken bestonden dan de engelsche.
11. (I, 68) Hij die alleen Madrid leerde kennen, moet Spanje verachten.
12. (II, 143) […] wie het spaansche volk leert kennen en ziet hoe het bovenal, 

ja schier uitsluitend gevoel heeft voor het aanschouwelijke, het tastbare, 
moet erkennen dat Ferdinand VII, een doodvijand van al wat liberaal was, 
van zijn standpunt zoo onverstandig niet handelde toen hij, in plaats van 
bij wet of besluit de constitutie in te trekken, haar dood eenvoudig door 
den beul verbranden liet. Men bespotte er Spanje niet om, misschien zou 
er nog menig rijk zijn aan te wijzen, waar het verbranden der grondwet, 
op bevel des konings, veel meer uitwerkte dan eene wijziging langs 
wettigen weg.

13. (II, 171) Er is ontzaggelijk veel poëzij in de eeredienst der alleen 
zaligmakende kerk, […].

14. (29) (…) mijn oogmerk was niet eene reis van louter pleisier te doen door 
Spanje, neen, de lijdenden onder de verdrukking om huns geloofs wil te 
bezoeken, […] ziedaar, waarom ik de reis had aangevangen.

15. (84) Ziedaar de Roomsche kerk in haar wezen – een mengsel van 
werelddienst en zoogenaamde godsdienst. 

16. (78) […] het erg denkend, geheimzinnig en verborgen karakter van 
den Spanjaard (zal) ook na zijne bekeering in zijn christelijk leven, 
werkzaamheid en omgang een zekere overdrevene voorzigtigheid of 
vreeze openbaren, als ware hij gedurig in gevaar van zich zelven te 
bedriegen of door anderen bedrogen te worden.
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17. (88) […] de kastiljaansche trotschheid zelfs niet in de verste verte de 
schijn (wilde) hebben als had zij in zaken van inwendig bestuur den 
vreemdeling eenigen invloed toegestaan.

18. (23) Mij dunkt, die gewoonte om de dooden boven aarde te laten is zeer 
ongepast, en zooveel mij bewust is, bij geen ander beschaafd volk in 
gebruik.

19. (36) […] de gruwelen eener valsche godsdienst.
20. (127) […] de getrouwe verkondiger van het Evangelie de Joden lief heeft 

en ook wederkerig op hun liefde rekenen kan, terwijl de oude of nieuwe 
rationalisten altijd het oude volk veracht hebben.

21. (X/XI) Het spreekwoord zegt, dat men den eersten indruk moet 
wantrouwen. Daarom schijnt het altijd geraden, dien eersten indruk op te 
teekenen als een aanleiding voor verder overleg. Als zoodanig zijn deze 
brieven hier bijeenverzameld. Zij zijn onveranderd gebleven. Geschreven 
op den hoek van de tafel in een gelagkamer, of op de trillende bank 
van een spoorwegrijtuig, schenen zij voor omwerking minder vatbaar. 
Als reisdagboek zijn zij opgeteekend, en als zoodanig worden zij den 
welwillenden lezer aangeboden.

22. (5) Uit hunnen aard zijn de Spanjaarden niet zeer vrolijk.
23. (7) […] het Spaansche bloed had gebruist.
24. (50) Maar hatelijk is het, als gij ziet dat bij voorbeeld aan alle 

spoorwegbureaux, de ambtenaren het er op toeleggen, om aan de 
reizigers valsch geld in de hand te stoppen, en om hen te bedriegen met 
het teruggeven van pasmunt.

25. (70) De hoofdoorzaak evenwel, waarom er in Spanje nog volksspelen 
ten koste van arme en gemartelde dieren zijn overgebleven, die bij iedere 
andere beschaafde natie reeds lang zijn afgeschaft, is deze, dat de natie 
onbegrijpelijk gevoelloos is voor alle dieren.

26. (38/39) Misschien dat, als men niet oplette, deze lieden zouden wegloopen 
met uw zakdoek of parapluie, of met een damesmof, maar heel veel 
verder gaat hunne snoodheid niet. Zij hebben over het geheel een vroolijk 
uiterlijk, dat men bij de gewone Spanjaarden niet altijd aantreft. Het is 
de moeite waard, deze wijk der Gitano’s te gaan zien als voorbeeld, hoe 
lieden, op wier gelaat de scherpzinnigheid te lezen is, toch in een deerlijke 
lagen toestand kunnen blijven. 

27. (19) Wanneer wij als Hollanders denken aan de Spaansche koningen van 
de zestiende en zeventiende eeuw, dan komt er een onwillekeurige afkeer 
bij ons op […].

28. (81) Het Escuriaal is het werk van een hoog ernstigen geest, die het leven 
en zijn werkkring opvatte als eene zware taak, en die zich blijkbaar tot 
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plicht gerekend heeft, om dien ernst ook door anderen te doen deelen. Tot 
welken prijs, helaas.

29. (17) […] de tijd zoek te maken, als het kan met pret, als het moet met 
werk.

30. (97) […] luchthartige vriendelijkheid, warme maar oppervlakkige 
kunstzin, lastige lichtgeraaktheid en een vermakelijke hang naar 
gezwollenheid.

31. (101) Dat zij inderdaad onder elkaar in een kattenhuwelijk leven, van 
stelen, bedriegen en smokkelen hun handwerk maken, met elke nieuwe 
morgenstond de dag van gisteren hebben vergeten en zich met de 
toekomst alleen bezighouden wanneer een dwaas er naar vraagt, schijnt 
de waarheid te zijn. 

32. (190) Met name niet in Holland, waar de vrijheid bovenaan slechts de 
verwaandheid, beneden alleen de grofheid tot ontwikkeling heeft gebracht 
en een onzinnige kastengeest gepaard aan een angstvallige vormendienst 
alle vertrouwelijkheid en gezelligheid uit de samenleving verbant.

33. (160) […] altijd is ’t of er een waas van vriendelijke gezelligheid over 
een patio ligt uitgespreid, en onwillekeurig maakt men zich diets dat hier 
gastvrije aardige mensen moeten wonen, mensen die zich het bestaan tot 
een genieten weten te maken en anderen gaarne in hun genot laten delen. 
Voor de man van het noorden, die zijn woning als een kasteel beschouwt 
waarin hij zich tegen wind, regen, koude en … medemensen verschanst, 
wordt de vrije inkijk van een patio tot een openbaring van een leven dat 
lichter, onbekommerder, broederlijker en genotvoller is dan de noordse 
strijd. 

34. (147) Wat men leest en hoort van familieschandalen, waarin het zuidelijk 
vuur van de hartstocht een uiterst onbetekenende rol heeft gespeeld, kan 
op één lijn staan met de onterende laagheden die worden aangewend 
om zetels in het parlement te veroveren, of de schaamteloze knoeierijen 
waarmee de stuurlui aan het roer zich van een gedweeë bemanning 
voorzien. 

35. (184) Onder de dekmantel der vroomheid is de gehele zaak bloot een 
wedstrijd in praal, uitgeschreven door de kinderachtigste ijdelheid. Om 
elkaar de ogen te kunnen uitsteken smijten de broeders hun geld met 
volle handen weg aan fluwelen mantels, zilveren en schildpaddenkruisen, 
vergulde kandelaars, gekleurde kaarsen,  [… ].

36. (86) De verstompende, verbasterende priesterinvloed vernietigde zijn 
welvaart, knakte zijn geestkracht, ondermijnde zijn waardigheid en gaf 
er verval, bijgeloof, vernist zedenbederf voor in de plaats. 
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37. (136) Herhaaldelijk had ik ditzelfde gezien en hoe dikwijls op doek 
gebracht en toch, al was het precies hetzelfde, ik kon niet genoeg krijgen 
van een verschil te genieten tusschen daar en hier. Bij ons de figuren 
toegestopt van boven tot onder, voor de kou, den wind en den natten 
grond, grijze duinen er om heen, grijs de zee en de regenachtige lucht. 
Hier waren de vrouw en kind slechts schamel bedekt; het zwarte haar 
woei langs de slapen en een bruine wollen lap bedekte ternauwernood 
het naakt van vrouw en kind; en dit figuur stond op eene verhevenheid 
als een beeld dat met zijn voetstuk één is en deze kwam uit tegen een 
achtergrond van teere agaat-blauwe bergen, wazig en fijn, terwijl de 
voorgrond warm en zonnig was. 

38. (75) Dat is nu een echt spaansch spoorreisje, van Toledo naar Cordova; 
hier heeft niemand haast, de reiziger niet en de spoortrein in ’t geheel niet; 
stations worden niet afgeroepen, ieder weet wel waar hij zich bevindt. Bij 
het kleinste plaatsje wordt halt gemaakt en lang stil gehouden. 

39. (158) […] de wildheid en roofzucht der bevolking, de duizenvoudige 
rommel voor de openingen, die in den hoogopgaanden achtergrond 
aangebracht waren, het behoorde alles bij elkander en werd warm 
gekleurd door een schitterende zon. 

40. (140) “Dit volkje in Ronda”, zei hij, “ken ik zeer goed. Er wordt hier veel 
handel in paarden gedreven en dat is een vak, waarin van alles voorkomt, 
gauwdieverijen en twisten; ook is de armoedige bevolking hier slim en 
bij de hand, toch zijn velen daarentegen naief en kinderlijk.  

41. ( 41) […] de eigenlijke kunstliefhebbers, schrijvers en personen, die er 
belang in stelden (en) hen, die als gewone toeristen met geruite lichte 
pakjes en roode reisboekjes de zalen van het museum doorsnuffelden. 

42. (178) […], ja! men denkt voortdurend aan Don Quichote, als men in 
Spanje reist en Sancho Panza en de ridder zelf verschijnen herhaaldelijk 
voor u onder de volksmenigte.

43. (204) […] de eigenaardigheid van onze reis was weg.
44. (186) Zoo hielp dan een zoon van het oude volk de katholieke kerk in 

orde brengen en terwijl ik die twee jongelieden zoo bezig zag, dacht ik 
bij mezelf hoe onzinnig het is, dat de menschen zoo vijandig tegenover 
elkaar staan over den dienst van een wezen, waarvan wij menschen toch 
niets begrijpen. 
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CHAPTER III

1. […] mannelijke toeristen die tegen vermoeienis, olie, knoflook e.d. zijn 
opgewassen en niet in staat zijn hun nachtrust door vlooien of luizen te 
laten verstoren.

2. (157) Spanje en Italië twee zuidelijke landen, volkomen van elkaar 
verschillend; Italië, uitgezonderd haar oudheden, zooveel moderner dan 
Spanje, zooveel meer meegegaan met den nieuwen tijd; het Spaansche 
land gebleven, zooals het voor eeuwen was.

3. (157) Het licht! dat is het groote, onbegrepen raadsel van dit land.
4. (131) Als iedere Spanjaard, beschouwt hij zijn eigen stad als ’t middelpunt 

van de aarde.
5. (154) “Ik wensch te huwen,” zegt Don Agustin nu rustig sprekend, “en ik 

zou mij een blonde bruid wenschen. Groote slanke menschen zooals gij 
en ik zijn, zouden een schoon paar vormen.”

6. (155) “Er zijn dingen van ’t leven waarover een Spanjaard geen valsche 
schaamte kent, wat hij gevoelt spreekt hij uit.”

7. (179) […] omdat wij ’t volk zullen zien in de echt Spaansche omgeving 
van het oudste Andalusische spel.

8. (195) […] de vernedering van te weten. Te weten wat er nu komen moet.
9. (160) Op onzen weg door de duisternis zien wij al wat grootsch door de 

Mahomedanen is gesticht, al wat door de Christenen is gezondigd aan dit 
machtig heilig huis des gebeds van de volgelingen van den Profeet.

10. (164) Maar wij hebben machtige gewaarwordingen gevoeld van hoogheid 
van godsdienstzin uit een grootsch verleden, waarvan de fantastische 
geest, en exotische pracht voor ons geen vormen kunnen aannemen. De 
Moskee is voor ons, als het Spaansche licht, een wonder van pracht; maar 
van een pracht die wij niet volkomen begrijpen.

11. (3) […] omvatten land en volk in een algemeen overzicht.
12. (246) U heeft misschien gelijk. Als bij ons de zon schijnt – en de zon 

schijnt in dit heerlijke  land bijna altijd – en wij hebben een stuk droog 
brood gegeten met wat knoflook, en dan nog vier duiten op zak om 
sigaretten te koopen, dan denken wij, dat alles daarmee in orde is, en er 
geen gelukkiger volk en geen beter land bestaan.

13. (68) […] zooals alle andere zonnevolken […].
14. (64) […] door de heele wereld jonge mannen worden afgericht om in 

oorlogstijd andere jonge mannen neer te schieten als wilde dieren […].
15. (71) […] maar de dansen van die zonnebruine, semitische menschen zijn 

van een onstuimig, onbreidelbaar levensvuur.
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16. (11) Geen beschaàfd volk dan, maar niettemin een goèd volk, een 
volk met de beste hoedanigheden van het gemoed: frank, eerlijk, 
oprecht, gastvrij, ongedwongen, moedig tot driestheid, geestdriftig tot 
verblindheid, zelfopofferend tot dwaasheid toe, precies de tegenvoeters 
van ons, Hollanders, die misschien het beschaafdste volk der wereld zijn, 
maar ook geen greintje spontaneïteit bezitten. 

17. (37) Wilt ge weten wat pracht is, wilt ge een idée winnen van de 
schatkamer, waarin Ali Baba verdwaalde? Bezoek dan de sacristijen 
der Spaansche kathedralen: de schatkamer der sultans in Stamboel is 
niet rijker dan die van de “noodlijdende Kerk” in Spanje, die, daar zij 
“noodlijdend” is, het Spaansche budget belast met 40 millioen pesetas, 
terwijl voor het openbaar onderwijs 7 millioen zijn uitgetrokken.

18. (38) […] Christus een dienst wijdt hooger dan kathedralen. 
19. (2) En daarvoor heb ik in Spanje mèèr dan mij lief was, gelegenheid 

gehad. ’t Eerste waarom ik gelachen heb, is om de Spanjaarden zelf. […]. 
Er was zoo weinig ernstigs en zóóveel dwaas. Ze kunnen zoo kinderlijk-
naïef zijn, die Spanjaarden, als zij roemen op het groote Spanje van 
weleer en niet zien willen, dat het verguldsel van toen … tot roestig koper 
in het heden geworden is.

20. (69) Onderwijl dampt de Spaansche burger er maar lustig op los en 
droomt, in suffe indolentie zijn rookwolkjes nastarend, van zijn heerlijk 
vaderland, zijn land van zon en bloemen, zooals er geen tweede bestaat.

21. (154/155) Stel u voor een Spaansche vrouw, die het had over studies, over 
politiek of literatuur, dit zou immers ordinair staan en welke Spanjaard 
zou zoo’n vrouw willen hebben, die van dergelijke dingen op de hoogte 
was. Als zij lezen, schrijven, zingen en pianospelen kunnen, zich te 
kleeden weten en chic kunnen doen, is dit immers al meer dan voldoende. 
Om nog niet te spreken van de physieke kwaliteiten, die hij van haar 
vraagt. Geestelijke kwaliteiten verlangt hij niet, dat is maar ballast in een 
huwelijk en bovendien vermoeiend. 

22. (9) […] koel-denkende, kalme bewoner van Noordelijke gewesten. 
23. (8) Ja, ’t is waar, we zijn in Spanje en hebben niet het recht een geheele 

Europeesche beschaving te eischen. Dit mogen we niet meer vergeten. 
24. (197) Niet zooals in Zwitserland voortdurend hinderlijke toeristen, 

magere Engelsche missen, of ach-wie-wunderschöne Duitsche dikke 
huismoeders, neen … de volkomen eenzaamheid, geen blaas- of 
orgelmuziek, geen lucht van Bratwürstchen, die de atmosfeer van de 
Duitsche bergen gewoonlijk bederven! Alles zuivere ether en volkomen 
rust en stilte. 
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25. (167) Algemeen bekend is, dat de zich op politiek gebied zooveel 
bewegende geestelijkheid hier haar grootste invloed nog alleen op de 
vrouwen heeft. Vandaar m.i. haar poging. Want heeft de Spaansche vrouw 
eenmaal het kiesrecht, onmiddellijk zullen de clericalen de overhand 
weer krijgen. Dan zal blijken, dat het vrouwenkiesrecht een ramp voor 
Spanje is, zooals tot nu toe duidelijk bleek, dat door het clericalisme dit 
land een eeuw ten achteren is gebleven. 

26. (7)  Heidensche tempels zijn er sinds eeuwen verdwenen, op hun 
fundamenten rezen synagogen en moskeeën, maar het christendom heeft 
ze dweepziek verwoest of verbouwd, het Moorsche mozaïek met cement 
besmeerd. Kan het christelijker?

27. (441) […] maant het ons niet, dat wij geen oud-Romeinse zielen meer 
hebben, ja zelfs geen moderne Spaanse zielen bezitten?

28. (Part I, page 73) […] schilderachtige bedelvolk, dat ik griezelig vind 
van vettige, zwarte lokken om pokdalige, koperkleurige aangezichten en 
altijd uitgestrekte graaierige vingers.

29. (II, 20) […] den strengen vorst, die ons niet lief was.
30. (II, 23) […] waar onze graven van Egmont en Hoorne, en andere 

vaderlandsche edelen, koud, onbarmhartig en barsch werden ontvangen.
31. (I, 66) Spanje is geen land, dat de toerist en vreemdeling hartelijk, 

wérkelijk hartelijk is, als Italië; Spanje heeft veel mooie natuur- en kunst-
indrukken, maar als die je getroffen hebben, is er iets in de atmosfeer, dat 
je voort-drijft.

32. (I, 6) […] als ge aan Spanje denkt, dan slaat een grote schaduw neer, 
dan ziet ge het zwart, zwart van schaduw Gotischer kathedralen, zwart 
van dweepzucht en Inquizitie, zwart van Ribeira en Velasquez, zwart 
van ernst en hoogmoed; als ge aan Spanje denkt, ziet ge het zuidelijke, 
donkere land.

33. (219) […] van aanschijn tot aanschijn, Philips II nu eens vlak in de oogen 
te zien.

34. (19) Opmerkelijk is ‘t, de uitdrukking te zien in ’t gelaat van den 
Spanjaard, als hij ’t in de gaten krijgt dat je een buitenlander bent. De 
peregrinus in Jerusalem is voor hem iets lachwekkends, dat bij de besten 
iets als medelijden opwekt. Ook in het meest gewone daagsche pakje 
ben je er, als vreemdeling, een wezen dat aangegaapt moet worden; door 
stratenvolk word je als zoodanig eenvoudig vervolgd, - de speelbal van 
een wreed en spotziek ras.

35. (249) Wat is dit overigens dan ook voor een volk, dat nog leeft binnen 
een Chineeschen muur, opgeblazen over zijn eigen voortreffelijkheid, 
en onwetend van alles. Het versmaadt alles wat niet Spaansch is, en 
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houdt al het Spaansche eenvoudig voor het volmaakte. Het leeft in zijn 
bekrompen waan nog altijd in de eeuw van Karel V, alsof ’t niet wist dat 
de zon sindsdien is ondergegaan.

36. (165) Het wordt bijna symbolisch hoe dit Gitanenvolk hier, dat zich door 
valschheden en dieverijen op de beschaafde wereld te wreken schijnt 
over het gemis van een eigen vaderland, zijn leven van verschoppelingen 
slijt in een dicht struweel van al maar aloës, cactussen en fakkeldistels. 

37. (243) […] hoongelach om mijn koeterwaalsch. 
38. (92) Een “romantisch” Spanje is een dwaasheid: het is een dor en koud en 

stug land, waar de menschen niet eens naar de sterren kijken. Ze hebben 
er nooit voor de natuur geknield en kennen er niets dan den mensch en de 
stad.

39. (161) […] gloed van het auto-da-fé, dat er de lucht nadien vertroebelde 
met zijn smookstank. 

40. (11) De gemiddelde Spanjaard ook, schoon van ondernemingsgeest zeker 
niet vrij, valt niet in de eerste plaats door alles-overwinnende energie 
op; hij heeft bezwaren tegen handenarbeid, minder uit luiheid, dan wel, 
omdat hij dezen beneden zijn waardigheid beschouwt. 

41. (210) De gemiddelde Spanjaard heeft in de eerste plaats zijn trots, daarna 
nog eens zijn trots en vervolgens ten derde male zijn trots en wie daaraan 
wenscht te tasten, krijgt niets van hem gedaan. 

42. (15) Er is iets zonnigs in de figuur van den Andalusiër, maar hij is ook 
veel gevoeliger, veel sensitiever, veel meer opstuivend van aard dan de 
Castiliaan zijn kan. 

43. (22) Spanje is gemoderniseerd, ongetwijfeld, gelijk nu eenmaal geen 
enkel land aan modernizeering ontkomt. Maar deze is in Spanje op 
zoo bescheiden schaal geschied, en heeft van het oude, aantrekkelijk 
volkskarakter al evenveel doen overblijven als datgene wat de afgelopen 
eeuwen hebben geschapen.

44. (178) Wij hebben, wanneer wij geschiedenis leerden op de lagere school, 
reeds zooveel van dit Escoriaal geleerd […]. 

45. (189) Verschil echter voor den ingewijde; verschil niet voor den 
oppervlakkigen reiziger, die desnoods in het Aragoneesche hoogland een 
voortzetting van de Castiliaansche hoogvlakte zou kunnen zien. 

46. (333) Maar het teekenende verschil met vroeger is, dat in den loop van de 
laatste jaren, en vooral na het einde van den oorlog, het vertrouwen in de 
macht van den Staat is gebroken. In de groote massa van het Spaansche 
volk begint iets van het besef levendig te worden, dat de Staat niet alles 
kan en vooral niet alles moet doen, maar daardoor wordt vanzelf de 
overbodigheid van dien Staat in het geding gebracht.
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47. (6/7) Een Rome-reis is de schoone vervulling van een sinds lang 
gekoesterden wensch. Een reis naar Spanje is een avontuur. In Rome 
moet men geweest zijn. En men weet, wat men mist, als men de kans 
verzuimt om er heen te gaan. Spanje kan men ook links laten liggen. 
Doch als men er niet geweest is, kan men zich niet voorstellen, wat men 
er heeft gemist. 

48. (249) En in het nieuwe Spanje is dit vurig geloof nog steeds levend. De 
kerken mogen branden, de Kerk blijft. Volksmenners mogen schelden op 
priesters en godsdienst, het volk blijft zijn priesters en zijn godsdienst 
trouw. […]. Als men Spanje zijn Geloof zou ontnemen, zou het Spanje 
niet meer zijn, dan zou het slechts een vazalstaat worden van het roode 
Rusland.

49. (39) Wat is het toch een goedig en gedienstig volkje! 
50. (236) De Maria-vereering in Spanje heeft de ziel van het Spaansche volk 

bepaald, heeft haar gevormd en veredeld. De milde, blijde hoffelijkheid 
van den Spanjaard heeft zich ontwikkeld in den dienst van de Koninging 
des Hemels. 

51. (30/31) Met rechtmatigen trots ziet de Bask neer op de Kastilianen en 
vooral op de pralende onbestendige Zuid-Spanjaarden. Hij is van een 
sterker, gezonder karakter en ras, flink, breedgeschouderd, een frissche 
verschijning, energiek en toch goedig van inborst. […]. In het algemeen 
zijn de Basken een ongedwongen, vriendelijk, hoffelijk en gastvrij volk 
met een opgewekt, vroolijk temperament. Hun onkreukbare eerlijkheid is 
vanouds in gansch Spanje bekend. 

52. (3) Er is een tijd geweest, dat de Spanjaarden naar Nederland kwamen 
met heele leegers tegelijk. En misschien is het de behoefte een beleefd 
tegenbezoek te brengen, welke den Nederlander naar Spanje reizen doet.

53. (101) Er vloeide in de dagen der Inquisitie veel bloed in Spanje. Doch 
was het elders zoo rustig en stil? Miss E. Boyle O’Reilly wijst er in haar 
boek “Heroic Spain” zeer terecht op, dat er elders, in denzelfden tijd en 
ook later, veel meer onschuldig bloed gevloeid heeft, dan in het Spanje 
van het “Heilig Officie”. 

54. (250) Er is een krachtig, katholiek verzet tegen den wassenden, rooden 
vloed. Men mag de katholieken behoudziek noemen, doch zoolang 
datgene, wat ze behouden willen, het beste is, wat er op deze aarde 
bestaat, zal men er een éér in stellen behoudziek te zijn. 

55. (260) Noble pueblo español! Entre las sombras del presente se debuja 
con luces de esperanza la victoria completa del catolicismo, Alma de 
Vuestra Historia!
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CHAPTER IV

1. (165) En dan nog iets wat me steeds opvalt en u misschien ook […].
2. (192) Van San Sebastian kunt u nu rijden naar de grens bij Irun en zo 

Spanje verlaten. Ik doe dit nog niet.
3. (196) […] – dat ik blij was in Saragossa te zijn. Maar u moet het niet 

missen. Maak die tocht.
4. (200/201) Ik heb mijn bewondering voor de gepassionneerde levenshouding 

der Spanjaarden niet onder stoelen of banken gestoken omdat deze een 
oase en verademing is in een steeds meer vercommercialiseerde wereld 
en zij ons daardoor weer de bron van leven en cultuur ten voorbeeld stelt 
die onze beschaving vaak zo deerlijk vergeten schijnt.

5. (5) […] deze aantrekkingskracht is voornamelijk te danken aan de 
vriendelijke behulpzame en hoffelijke wijze waarop het Spaanse volk 
zijn gasten weet te ontvangen, zonder daarbij iets van zijn eigenheid te 
verliezen.

6. (54) Het is goed om zich steeds te realiseren dat ten zuiden van de 
Pyreneeën Europa afgedaan heeft.

7. (175) In deze man woonde iets dat vele Spanjaarden, vooral hier in het 
noorden, gemeen hebben. Ze willen niet de last van de wereld, niet de 
dupe zijn van de bemoeizucht! 

8. (103/104) […] de gevoelens der Spanjaarden naïef, niet banaal, maar in 
al hun extremiteit tot symbool van menselijke vreugde en lijden worden. 
Zij zijn menselijker en staan dichter bij de levensbron dan de gemiddelde 
vermaterialiseerde Europese mens. Zij houden ons een menselijkheid 
voor ogen die niet omhangen is met zachte voiles neurose, migraine en 
ander kwaaltjes, maar het is een door en door realistisch bezield tafereel.

9. (94) Maar dit volk verdient alleen al te leven om de goddelijke wijze 
waarop het het menselijk lichaam de illusie weet te geven niet aan de 
aarde genageld te zijn.

10. (100) U zult na verloop van tijd, net als de Spanjaarden, niet inzien 
waarover u zich nog druk moet maken en misschien een gezonde dosis 
scepsis opdoen ten opzichte van de zo geprezen noordelijke flinkheid.

11. (130) Dit om deze, mede een beetje onze, Philips ook eens van een andere 
kant te belichten dan in onze geschiedenisboekjes. Geschiedenisboekjes 
en kranten behoren tot de bijzonder slechte dingen in ons hedendaagse 
leven. De eerste vergallen en verdraaien het verleden, de laatste het 
heden.

12. (25) Een bloem voor de vreemdeling die brood gaf en goedertieren was. 
Dat is Spanje!
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13. (145) […] een troep hooghartige kolonisten die een bezoek brengen aan 
achterlijke inboorlingen.

14. (123) Wat is het leven? Een waanzin! / Wat is het leven? Een illusie / Een 
schim, een fictie / En het grootste goed is klein / Want heel het leven is 
een droom / En de dromen zijn een droom.

15. (39/40) Ik beschouw het Spaanse volk als de levende vertegenwoordigers 
van de Middeleeuwen. Zij kennen vele kleine waarheden niet waarop 
hun buren zo kinderlijk trots zijn […], maar zij kennen heel diep in zich 
de grote waarheden. 

16. (21) Want ik wil je vertellen over het land, het regiem en vooral over de 
mensen. Over hun levensstijl, hun armoede en vreugd en wanneer ik je 
vertrouwen mis, schrijf ik tevergeefs.

17. (62) “Sinds de dagen van de Armada, toen die tegen het geweld van de 
elementen en niet tegen de Engelsen ten onder ging, hebben wij vrijwel 
elke oorlog verloren en we werden van een wereldrijk een tweederangs 
staat, maar onze trots hebben we bewaard. Raak die niet aan. Ook niet 
onze nationale trots.”

18. (113) Een nuchter mens kan echter ook simpelweg vaststellen dat een 
Spanjaard af en toe behoefte heeft zich psychologisch te “ontladen” en 
dat hij, met zijn voorliefde voor stijl en traditie en ook met diep in zich 
een aangeboren wreedheid, daartoe bij het stierengevecht een unieke 
gelegenheid vindt. 

19. (180) Ze maken fouten, ze zijn wreed soms, deze Zuiderlingen, maar dios 
mio, welk een grandezza, welk een gave om “stijl” te behouden in het 
leven van alledag, waar zij in veel opzichten anders tegen aan kijken dan 
wij, zelfingenomen en vlijtige lieden uit de lage landen, die inderdaad 
wel eens beter de waarde van arbeid, recht en naastenliefde beseffen, 
maar wier samenleving in de ogen van de Spanjaarden wel afstotend plat 
en kleinburgerlijk moet zijn.

20. (78) […] want ik ben geen Baedecker die je namen geeft met en zonder 
sterretjes. 

21. (137) En denk vooral ook niet, dat de Andalusische romantiek voor 
het opscheppen ligt. Ik had verwacht in elk kroegje een gitaarspeler te 
vinden, die me met wondermooie fandango’s in een andere wereld zou 
voeren of een zigeunerin, die misschien niet volmaakt danste, maar toch 
wel met zoveel temperament en zo “geladen”, dat de hartstocht er vorm 
door kreeg. Zulke kroegjes heb ik noch in Sevilla, noch elders in het 
Zuiden gevonden.

22. (182) Dat is bovenal groots en soms verschrikkelijk, maar is het niet zo, 
dat ware schoonheid vaak het element der verschrikking in zich draagt?
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23. (7) […] gelijk vrijwel elke bewoner van de lage landen heb ik die (= 
argwaan) tegenover een gebied, waar dictatuur en fascisme welbekende 
begrippen zijn.

24. (40) De Spanjaard moet van tijd tot tijd tegen zichzelf in bescherming 
genomen worden. Misschien zie ik het verkeerd, maar ik meen, dat die 
inderdaad grote politiemacht in Spanje niet veel met dictatuur en Franco 
te maken heeft. Als de dag nog eens aanbreekt, dat er een democratisch 
regiem komt, zullen die Guardia Civil en Policia Armada op volle sterkte 
gehandhaafd blijven. Eenvoudig omdat de bevolking er niet buiten kan.

25. (82) Een man is hier herkenbaar een man: rechtop, met sterke rug 
en piratenogen, vooral waar het vrouwen betreft. En een vrouw is 
onmiskenbaar een vrouw: ze deinen gracielijk en ze dragen haar 
distinctieven met een fierheid voor zich uit, die mij soms ontroert door 
pille pracht en mij soms wat belachelijk voorkomt […].

26. (102) De enige vrouwen, die je aanspreken en glimlachen, zijn “les 
horizontales”, de rest pakt de rokken bijeen en gaat met een vreemdeling 
om als met een afschrikwekkende huidziekte. 

27. (31/32) […] er bestaan hier uitgesproken neigingen om de boel te bel… 
ik bedoel om te foppen; ik bedoel niet: op te lichten, daarvan heb ik 
tot heden niets bemerkt, maar er zijn dingen, die je er voortdurend aan 
herinneren, dat de Pyreneeën bestáán en dat die Spanje afscheiden van 
West-Europa. Het lijkt er op of het met opzet nèt even anders gaat dan in 
andere landen.

28. (173) Ja, het is wreed. Maar het heeft niet die langzame, voortkankerende 
wreedheid van onze zo minzame, zwakke, slappe, uitgeholde wereld, 
waarin de mens als persoonlijkheid per dag meer wordt aangevreten en 
spoorloos in een wezenloos collectief ten onder gaat.

29. (84) Veertig jaar ten achter! Ook in andere opzichten zijn ze hier soms ten 
achter en dat zeer tot ons genoegen.

30. (105) Ik volg hijgend met mijn behoedzame ’s-Gravenhaagse stappen 
en mijn degelijk gelaat, waarop vrijwel permanent de ernst des levens 
staat uitgebeeld mitsgaders de bange Hollandse vraag wat er allemaal 
van terecht moet komen … 

31. (17) Ze waren kennelijk op een van die reizen, die je in Amerika kant en 
klaar thuisbezorgd kunt krijgen: iedere plaats is besproken, ieder hotel is 
geregeld, iedere fooi is betaald, iedere wind is getimed: have a good time, 
folks! 

32. (82) O tijd, toen vrouwen door het groen / als schepen op de wegen 
deinden, / van top tot teen berichten seinden, / omslachtig, als matrozen 
doen … / … fregatten blank met machtig vlees … .
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33. (191) Wat mij in Spanje trekt is dat het heidenser is dan de vele kathedralen 
doen vermoeden … de cultus van de stier, de diepe, niet westerse 
melancholie van de cante jondo, de “diepe zang” en de barbaarse dansen.

CHAPTER V

1. Spanje heet voor ons, bewoners van het meer noordelijk gedeelte van 
Europa, het land van het zonnige, lachende Zuiden. 

2. Verrijkt door al het goud, dat uit Amerika kwam, was men bezweken 
voor den lust tot mindere werkzaamheid, tot ontspanning, tot genot, en 
men had geduld, dat de regeering van die gemakzucht misbruik maakte.

3. Zit ’s ochtends veel aan zee in de zon en doe ’s middags uw siesta. Maak ’s 
avonds een wandeling langs de zee of in de bergen en u zult een tevreden 
mens zijn en wensen dat het leven eeuwig zo door mag gaan. U zult na 
verloop van tijd, net als de Spanjaarden, niet inzien waarover u zich nog 
druk moet maken en misschien een gezonde dosis scepsis opdoen ten 
opzichte van de zo geprezen noordelijke flinkheid. U zult het niet meer 
begrijpen.

4. De Spanjaard is eer lomp dan beleefd, maar dat komt omdat hij zich 
onafhankelijk en vrij gevoelt.

5. Hij stond hidalgisch op zijn grond […].
6. Terreur in die vorm is er niet, omdat die, zo zie ik het tenminste, op 

den duur alleen mogelijk is in een land waar de mensen bereid zijn zich 
slaven te voelen. In Spanje zijn ze daartoe niet bereid. Daar wonen de 
grootste individualisten van Europa.

7. Wat is dit overigens dan ook voor een volk, dat nog leeft binnen een 
Chineeschen muur, opgeblazen over zijn eigen voortreffelijkheid, en 
onwetend van alles.

8. Onder alles, wat Spaansch is, moet het stierengevecht toch wel het meest 
Spaansche heeten. 

9. Mijn streven echter was u door een onopgesmukte voor-ogen-stelling 
van de handeling in de toestand te brengen van een onbevooroordeelde 
toeschouwer die ziet, zijn best doet om te begrijpen, maar vooralsnog 
geen oordeel velt.

10. Men meent dat bloeddorst hen drijft en zij bijgevolg wreed zijn, terwijl 
inderdaad het Spaanse volk volstrekt niet wreedaardig is en nodeloos 
vergoten bloed zijn heftige verbolgenheid opwekt.

11. Ik zou geen enkel volk nog geheel beschaafd durven noemen. Elk volk 
heeft zijn fouten, zijn barbaarsche gewoonten, zijn donkere plekken; 
maar in Spanje heerschen nog toestanden, die alleen w i l d kunnen 
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heeten. Daarvoor is het stierengevecht een der belangrijkste punten van 
overtuiging.

12. Hoe jammer evenwel voor de Carmen van Mérimée!
13. Raadselachtig volk, deze paria’s der maatschappij, die komen – men 

weet niet van waar, die leven – niemand weet hoe. Hier houdt Spanje 
op, en begint een republiek. Het is het Spaansche ras niet meer; het 
Mongoolsche type is in allen herkenbaar.

14. Het is duidelijk, dat in Granada het zigeuner-zijn een betrekking geworden 
is. En blijkbaar lang geen slechte, want mijn buurman, die zich hier voor 
een Amerikaan uitgeeft – dat betekent hier dan gewoonlijk een inwoner 
van Zuid-Amerika – behoorlijk Engels spreekt, maar een Spanjaard is, 
vertelt me, dat er grotwoningen zijn, die ronduit luxueus zijn ingericht, 
met radio’s en badkamer.

15. Ja, ’t is waar, we zijn in Spanje en hebben niet het recht een geheele 
Europeesche beschaving te eischen. Dit mogen we niet meer vergeten.

16. Ofschoon wij ons natuurlijk voor veel verlichter houden dan de 
Spanjaarden, hebben wij te dezer zake alleszins reden om beschaamd te 
blozen.

17. Nu ja, zoo schoon als het in Nederland is, is het er niet, en zoo echt 
gewasschen en onderhouden als onze dorpen u kunnen tegenblinken, 
doen de Spaansche dit niet. Maar generaliseer niet te gauw typisch 
Spaansch wat ook elders wordt aangetroffen.

18. Ga dit Escorial zien want de symbolische kracht van dit gebouw is groot! 
En zijn bouwer was een bijzonder vorst! Een zeer Spaans vorst!

19. Ofschoon doorgaans behoorlijk toegerust met de eigenschappen die 
hem in staat zouden stellen zijn maatschappelijke taak flink te vervullen, 
schijnt de Spanjaard altijd lauw en energieloos te werk te gaan, zolang 
hij geen kans ziet door een ogenblikkelijk voordeel of onmiddellijk 
volgende toejuichingen (als bijvoorbeeld in het stierengevecht) voor zijn 
inspanning te worden beloond.

20. Onderwijl zwoegt het Spaansche volk onder een zengende zon in de 
velden, die het met zijn zweet besproeit voor een oogst, welke, wanneer 
zij niet door de ongenade der elementen vernield wordt, straks verdeeld 
zal worden tusschen den landheer en den fiscus, zoodat er voor den 
landbouwer nauwelijks zooveel overblijft als voor Ruth in het veld van 
Boas.

21. De politieke (tirannie) is eenvoudig: alle politieke discussies zijn 
verboden en de kerkelijke is van dien aard, dat alle buiten-kerkelijk leven 
tot een aanfluiting geworden is en het percentage analfabeten het hoogste 
in geheel West-Europa.
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22. Heidensche tempels zijn er sinds eeuwen verdwenen, op hun fundamenten 
rezen synagogen en moskeeën, maar het christendom heeft ze dweepziek 
verwoest of verbouwd, het Moorsche mozaïek met cement besmeerd. 
Kan het christelijker?

23. De Spanjaard is bovendien nog een der weinigen die de devotie kent, de 
romantische devotie, dat gevoel dat hem uit de rauwe levensomstandig-
heden heft en deel laat worden van een hoger geheel.

24. Spanje en Italië, twee zuidelijke landen, volkomen van elkaar 
verschillend; Italië, uitgezonderd haar oudheden, zooveel moderner dan 
Spanje, zooveel meer meegegaan met den nieuwen tijd; het Spaansche 
land gebleven, zooals het voor eeuwen was.

25. De Amicis mag gezegd hebben, dat een Italiaan zich in geen land ter 
wereld dichter bij Italië gevoelt dan hier, in Spanje; daar tegenover staat 
dat een vreemdeling zich wel nergens zoo ver van Italië af weet dan 
in dit land, waar hij juist om de verwantschap zoo veel overeenkomst 
verwachtte, en in werkelijkheid op zoo veel verschillen stoot.

26. Wil men het paleis op zijn mooist zien, men dient Baedeker’s raad op te 
volgen en het paleis van het dal van de Manzanares uit gade te slaan.

27. Ik vind dat de reisgids (waarvoor verder niets dan lof) dit niet goed 
aangepakt heeft. Ik hèb die wandeling langs de linkeroever van de Taag 
gemaakt en die moest eigenlijk verplicht gesteld worden. (…). En in 
de reisgids zou ik die wandeling uitvoerig loven en er dan bij liegen: 
“Doen! Bepaald doen! Het is niet ver!” Het is namelijk vrij ver, het is een 
anderhalf uur lopen en daar komen dan maar zo een paar uur kijken bij, 
want het is heel, heel bijzonder!

28. Maar toch, of de Alameda inderdaad, gelijk Edmondo de Amicis ons 
wil doen gelooven, zoo buitengewoon breed is geweest, dat er vijftig 
rijtuigen nevens elkander kunnen passeeren, lijkt twijfelachtig.

29. […] ik betwijfel zeer of deze heren – en De Lavigne, die het aanhaalt – 
iets anders hebben gedaan dan te kwader trouw met overdreven kleuren 
schilderen wat zij niet zagen, doch uit andere boeken overnamen of 
misschien van zeer verwelkte lippen hoorden.

30. […] mij dunkt het is de vaste burcht, gegrondvest op het inzicht der aardsche 
vergankelijkheid en Gods alleen-durende betrouwbaarheid, als een 
bolwerk tegen alle ijdelheid voor dien wereldbezitter en wereldverachter 
tevens, die, met de woorden van Catulle Mendèz: “Seigneur du monde 
immense et souverain de soi”, alleen maar zijn wilde wat Suau noemt 
“gendarme de Dieu”. 

31. U vergeeft me hopelijk, gij lezer-tourist, deze historische uitweiding, zo 
midden in het zonnige Córdoba. Maar het zou toch ook zonde en jammer 
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zijn als u later, thuisgekomen, alleen maar van Córdoba kon zeggen dat 
de zon er zo lekker scheen.

32. Wat Leporello zingt in Don Juan: “In Spanien Tausend und Drei” is nog 
heden ten dage de droom van elken goeden Spanjaard. Er is maar eens 
eene weduwe in Spanje geweest, die twintig jaar na den dood van haren 
man nog aan hem dacht, waarop al de Spanjaarden eenstemmig hebben 
verklaard, dat die goede ziel gek was […].

33. Vijf figuren in de Spaansche literatuur omvatten geheel het Spaansche 
volk: het is don Rodrigo de Vivar, genaamd “el Cid”, het is don Quijote, 
het is Sancho Panza, het is don Juan, het is “la Celestina”.

34. Brengt men zich overal, waar men in het Alhambra gaat en staat, de 
verhalen van Irving te binnen […].

35. Om acht uur komt er een lantarenopsteker het gas in de prachtig bewerkte, 
oude lantarens op het plein aansteken. Hij is voorzien van een ladder 
en een flambouw en hij doet me aan Hieronymus van Alphen denken, 
wiens opbouwende versjes ik eens – hoezeer vergeefs! – aan moeders 
knie geleerd heb.

36. Men denkt voortdurend aan Don Quijote, als men in Spanje reist en 
Sancho Panza en de ridder zelf verschijnen herhaaldelijk voor u onder de 
volksmenigte.

37. Welke muze helpt mij thans u een voorstelling te geven van dit echt 
Andalusische type? Ik kan mooi schrijven dat zij kort was en gezet, 
met keurige kleine voetjes en dikke kleine handen, amandelvormige 
gitzwarte ogen, lang haar dat in talloze krulletjes over het voorhoofd 
hing, een rechte spitse neus, een grote mond en gevulde wangen van 
een zuidelijk koloriet … die opsomming geeft u geen denkbeeld van de 
snel afwisselende bevallige houdingen welke die lenige gestalte aannam, 
van de rusteloosheid van die voetjes, van de gestadige gesticulatie van 
die kleine handen, van het flikkeren, bijna spreken en lachen van die 
prachtige ogen en van de eigenaardige sensuele glimlach welke de mond 
omspeelde.

38. Ze waren niet bleu, die kinderen van Sevilla, en monsterden hun 
bewonderaars met een oogopslag zoo aanmatigend en zoo vrij, dat ’t pijn 
deed. 

39. De Sevillaansche kan je aankijken met een blik waar je ellendig van wordt; 
zij kan je aanstaren, fixeeren met het grootste gemak, en verdraagt den 
blik terug zonder moeite of ontroering. Alleen valt het den vreemdeling 
niet gemakkelijk daarbij altijd weer te onthouden, dat dit mooie masker 
met de poppenoogen de leegte verbergt van een onontwikkelde en 
trotsche ziel.
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40. Zijn dat de sigarettenmeisjes uit “Carmen”? Die vuil-gekleede vieze 
vrouwen, met kringen onder de oogen, geverfde gezichten, geplakte haren 
en gerafelde rokken? Zulke Carmen’s vindt je bij ons in den Jordaan of 
op den Zeedijk ook.

41. […] het tijdperk van haar glorie, toen géén de “Carmen” zóó vertolken 
kon als zij, haar stem de groote zaal van het Teatro Real vulde, haar 
gestalte de Caballeros huiveren deed.

42. […] met de moede, schorre en versleten stem, een wanhopig keelgeluid, 
dat bij de hooge noten een wanhoopskreet scheen.

43. Zij begreep niet, dat men haar bespotte … zij wist niet, dat haar 
zanggeluid pijnlijk voor de voorbijgangers was …, zij voelde zich nog 
actrice, kunstenares, waarvoor de menschen staan bleven om te luisteren.

44. En omdat mijn fantasie in deze weken in Carmen de verpersoonlijking 
van dit betoverende land was gaan zien, had ik wellicht gemeend, dat zij 
mijn grote, mijn enige liefde was, maar ik begreep in dat door treinrook 
besmeurde huis in Sitges toch ook, dat zij nu zonder make-up anders 
voor mij was dan in de wat onwerkelijke sfeer van een lenteliefde in 
Oostenrijk. Spanje echter heeft me juist het diepst ontroerd en gegrepen 
als er geen make-up was en daarom zal deze liefde misschien duurzamer 
blijken.

45. […], maar is het niet zo, dat ware schoonheid vaak het element der 
verschrikking in zich draagt?

46. […] een oude dikbuik (is) met grijze knevel en sik, een bril op de neus en 
een kaal, bijna haveloos jasje om de vette leden. 

47. Het is onbegrijpelijk hoe vertrouwd men wordt met de vijftiende en 
zestiende eeuw, als men Spanje doorreist.

48. Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze karaktertrek een van de talrijke 
dingen is, die de Spanjaarden van de Arabieren geërfd hebben.

49. Toch wordt het gezegde dagelijks onjuister dat Afrika achter de Pyreneeën 
begint.

50. […] het Spaansche volk, in zijn meerderheid, een volkomen Oostersch 
volk is, onverschillig ten opzichte van zijn algemeen welzijn.

51. […] eigenaardige zuidelijke en zonnige berusting, […].
52. Het is goed om zich steeds te realiseren dat ten zuiden van de Pyreneeën 

Europa afgedaan heeft. Dit zal de Spanjaarden vreemd en onsympathiek 
in de oren klinken, maar het is een feit. Spanje heeft meer van Noord 
Afrika dan van Frankrijk, heeft meer een oosters dan westers karakter, en 
zijn landschap is woester, droger en van een primitievere grootsheid dan 
elders in Europa.

53. […] vandalisme der slopende zowel als der restaurerende autoriteiten.
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54. Om er mede te blijven dwepen, moet men het niet gezien hebben.
55. Der erste Eindruck der Alhambra ist bei der Mehrzahl der Reisenden 

nicht frei von Enttäuschung.
56. En Boabdil zelf, in glanzende zijde, die zijn pauwen voert uit de 

rijkgeringde hand …..
57. […] ik heb in droomen gewandeld, in muziek gezweefd, op den bodem 

der zee of in een betooverden berg, in een feeënkasteel, in Aladin’s 
lusttuin, in Duizend-en-één-Nacht. Maar ik vraag me met een eindeloozen 
weemoed: was dít het nu? Werkelijk? Neen, neen, neen, neen, ik heb het 
Alhambra, het ware, het mijne, niet gezien.

58. Avila, is zij niet de Spaansche stad, die de faam heeft, de meest 
stemmingsvolle van Spanje te zijn? Om hare donkere Middeneeuwsheid, 
om de zeer Spaansche, donkere, zwarte tint, waarmede men haar 
zich voor stelt? Om hare sombere, vrome, niet Moorsche meer, maar 
Christelijke geheimzinnigheid, om hare schaduwen en schimmen, om de 
schim vooral van Santa Teresa…?

59. […] nieuwe dingen en kleuren schreeuwden in tegen de toch mooie, 
grauwe verweerdheid der oude steenen […].

60. […] de groote, blanke schim van eene, bijna niet te begrijpen, heilige 
vrouwenziel.

61. […] want nergens leeft het verleden zo voort in het heden en is het zo 
bepalend voor de toekomst als in Spanje.

62. […] zelfingenomen en vlijtige lieden uit de lage landen, […].
63. Het is een reis die je maar één keer onderneemt, om meer dan één reden. 

En dan nog als je jong bent, onbelemmerd en onbekommerd.
64. De Hagenaar heeft maar een bezoek te brengen aan de Scheveningse beulen 

om er zich van te kunnen overtuigen dat niet alleen de Spanjaarden nu en 
dan barbaars te werk gaan. Bovendien herinner ik aan het katknuppelen 
en palingtrekken.

65. Heescher, altijd onmenschelijker brult de menigte, genietend, kwijlend 
van vreugde en … overwinning! Bah! Een Spaansche overwinning. Echt 
Spaansch!

66. En tussen door snerpen de fluitjes van de verkeersagenten, die het Spaanse 
individualisme energiek beteugelen. En dan is er nog het geratel van de 
Spaanse gesprekken, luid, hard, snel en blijkbaar altijd door. Praten is 
dunkt me een van de meest geliefde bezigheden van de Spanjaard.

67. En vergeet één ding vooral niet: er leven in Spanje geen Hollanders, maar 
Spanjaarden!


