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1 Introducción 
 
 
España, el país del sol, la pasión, el flamenco y las corridas. Estas son algunas palabras que 

asociamos con el país. Prácticamente todos los holandeses tienen una cierta imagen de España, 

tanto las personas que ya han visitado el país alguna vez como las personas que nunca han ido 

allí. Cuando desplegamos un folleto de viajes, vemos las playas doradas bajo un cielo azul y 

despejado; en un anuncio de un vino español en una revista holandesa, vemos la silueta de una 

mujer bailando frente a un fondo rojo – el color de la pasión. (Allerhande 12, 2006: 30) Además, 

se oye el eslogan “auto emoción” en los anuncios de SEAT en la radio y la televisión. Pero 

también en los textos no publicitarios se nos pone delante imágenes e ideas que nos dan una 

cierta impresión de España. En el libro de comics de Asterix in Hispania por ejemplo, vemos un 

niño español orgulloso, en un país con malos caminos, un calor abrasador, corridas, gitanos y 

bandoleros. Hay múltiples formas discursivas en las que se proyectan varias imágenes de España.  

 Sin embargo, las imágenes nacionales con respecto a España y sus habitantes no sólo las 

formamos a base de los textos que acabamos de mencionar. Hay más factores que desempeñan un 

papel en esta creación de imágenes como, por ejemplo, las clases de historia en la escuela. ¿No 

tenemos esa imagen de opresores crueles durante la Guerra de Flandes? Además, una imagen 

puede evolucionar hasta convertirse en un estereotipo, en este caso un estereotipo nacional.  

 También las experiencias personales juegan un papel esencial en la formación de 

imágenes. Hoy en día, España atrae a muchos turistas; el año pasado 1.513.000 de holandeses 

fueron de vacaciones a este país, que ocupa el tercer lugar de destinos turísticos entre los 

holandeses. (CBS, 2008) No es un fenómeno nuevo que los holandeses viajen a España; ya lo 

llevan haciendo desde hace siglos, aunque el número de personas no era entonces naturalmente 

tan alto como hoy en día. Además, el carácter del viaje no siempre era turístico. En el siglo XVI y 

XVII por ejemplo, se viajaba a España sobre todo con fines políticos o comerciales. Cierto 

número de estas personas publicaba sus experiencias en forma de un relato de viaje.  

 ¿Ya existía esa imagen de la España del sol, con sus habitantes apasionados hace siglos o 

tenían por aquella entonces otra imagen los holandeses? En esta tesina examinaremos las 

imágenes en varios de estos relatos de viaje y contestaremos a la siguiente pregunta de 

investigación: 
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¿Qué imágenes encontramos de España y los españoles en varios relatos de viaje 

holandeses entre 1777 y 1886 y en qué marcos históricos y culturales podemos situarlas? 

 

Para contestar a esta pregunta, analizaremos cinco relatos de viaje holandeses: el de N.A. van 

Rijneveld que data de 1803, las descripciones de los tres viajes al Mediterráneo que publicó 

Cornelius de Jong en 1806, 1807 y 1810 y por último el relato de Marcellus Emants, publicado 

en 1886. Por este período de aproximadamente un siglo, se puede establecer una comparación 

entre las imágenes respecto a España a finales del siglo XVIII y las de cien años después.  

 La decisión de analizar estos cinco relatos de viaje, está basada primeramente en la 

limitada disponibilidad de este tipo de relatos de viaje. No tenemos muchos relatos de autores 

neerlandeses: cuatro de los elegidos los encontré en la biblioteca universitaria de Utrecht y los 

transcribí, ya que no han tenido una edición moderna. Solamente transcribí las partes que eran 

relevantes para este análisis y las adjunté como anexo. El relato de Emants sí tiene una edición 

moderna, que data de 2004. En la edición original de 1886, Uit Spanje: schetsen, faltaba el 

capítulo de Mallorca. Éste se publicó por primera vez en 1887, separado. Ha sido incluido en la 

edición de 2004. (Faber y Mulder en Emants 2004: 7)   

Además, en cuanto a la elección de estos cinco relatos, era importante y necesario que los 

relatos fueran comparables; en este caso todos los autores intentaron describir su viaje con un 

cierto grado de detalle y ponían la información en orden de fecha y/o lugar. Veremos que los 

autores utilizaban informaciones provenientes de otras obras, pero que la descripción del viaje 

que ellos mismos elaboraron era el primer objetivo de su escritura.  

 Para poder responder a nuestra pregunta de investigación en este análisis, es esencial 

examinar cómo se realiza la formación de imágenes y estereotipos nacionales en general. 

Además, en esta introducción ya hemos observado que hay diferentes formas de textos en que se 

manifiestan las imágenes nacionales. En el segundo capítulo, trataremos la formación de 

imágenes nacionales y el papel que juega el discurso. Las imágenes que nos dan los autores, no 

son fenómenos aislados y la intertextualidad desempeña un papel esencial. Por eso tendremos en 

consideración al transfondo histórico y cultural: por ejemplo, prestaremos atención a los autores 

mismos, pero también al espíritu de la época. ¿Los tres holandeses eran los únicos que tenían 

estas ideas de España o podemos encontrar semejanzas con otros viajeros? En el tercer capítulo 
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prestamos atención a esta cuestión de varias maneras: trataremos las diferencias y semejanzas 

tanto del contenido de las imágenes como del espíritu de la época. Basándonos en el segundo 

capítulo, en que destacamos la formación de imágenes nacionales, en el capítulo cuatro prestamos 

atención a la historia de las relaciones entre España y los Países Bajos y el poder de ambos 

países.   

 Todos estos aspectos son esenciales en el análisis de los cinco relatos de viaje holandeses. 

Hemos dividido las imágenes que esbozan los viajeros en cuatro temas recurrentes en la mayoría 

de los relatos de viaje: ciudades, gastronomía y clima, criminalidad e inseguridad, religión y los 

españoles. Este último quiere decir su carácter, aspecto físico y sus costumbres. ¿Cómo los 

describen los viajeros? ¿Comparten opiniones los autores? Al analizar las imágenes, prestaremos 

atención a los temas de los capítulos anteriores, como el espíritu de la época, las semejanzas con 

otros relatos de viaje, pero también a los factores personales de los autores, como su profesión y 

la influencia de estos aspectos en la obra que publicaron. Con toda esa información, podremos 

sacar una conclusión y contestar a la pregunta de investigación.  
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2 Marco teórico 
 
 
En este capítulo profundizaremos en la teoría en cuanto a la formación de imágenes nacionales. 

En el primer apartado trataremos varios aspectos del proceso de la formación de una imagen. Por 

ejemplo, la identidad nacional y la heteroimagen influyen en la imagen que tenemos de otros 

grupos y países. Además, prestaremos atención a la imagología, los estereotipos nacionales y su 

reconocibilidad, los factores que influyen el contenido de ellos (según el modelo de Bar-Tal) y 

los modelos estándares en las imágenes de diferentes países en Europa que distingue Leerssen. 

En el segundo apartado incluiremos el papel del discurso en la formación de imágenes y veremos 

qué papel juega el contexto. Relacionaremos estos elementos con los relatos de viaje holandeses, 

que analizaremos en el capítulo cinco.  

 
 

2.1 La formación de imágenes y estereotipos 

 
 
Los hombres se ven a si mismos como miembros de un grupo. Cada individuo pertenece a varios 

grupos, tanto por considerarse de si mismo miembro de un grupo como por ser considerado 

miembro del grupo por otras personas. (Bar-Tal 1997: 492) Según Bar-Tal (1997: 492), 

pertenecer a un grupo es una de las características más importantes del individuo. Entonces, al ser 

miembros de un grupo ellos mismos, los hombres clasifican a otras personas en categorías 

sociales también y les juzgan a base de eso. Esta clasificación se apoya sobre la base de la 

apariencia, pero también se basa en el comportamiento, lo que se relaciona con la naturaleza y el 

carácter de la gente. Una de las clasificaciones a base de las que se atribuyen ciertos caracteres a 

otros grupos, es la nacionalidad. En otras palabras, usamos la nacionalidad como un principio de 

clasificación psicológica. (Duijker y Frijda 1960:1) Esta clasificación está basada tanto en 

diferencias como en semejanzas: los miembros de un grupo guardan semejanzas, pero al mismo 

tiempo se distinguen de otros grupos por lo que tienen en común. Según Leerssen (1993: 11), nos 

sentimos holandeses en el sentido de que nos sentimos distintos a los españoles; hay algo que nos 

une y que nos distingue de los habitantes de otros países. En este caso se hace referencia a una 
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identidad nacional o cultural. La identidad nacional no es un concepto concreto, sino una idea 

abstracta; se trata de conciencia y actitud. No se trata de ser distinto a otras personas, sino de 

sentirse distinto a otras personas. (Leerssen 1993: 11) El filósofo francés Ricoeur distingue dos 

aspectos de la identidad, mêmeté e ipséité. (Wodak et al. 1999: 11-12) Es difícil traducir y 

trasladar estos términos, pero la significación está cerca de ‘ser idéntico’ y ‘unicidad’. Leerssen 

(1993: 11) los traslada a dos conceptos más concretos con respecto a la identidad nacional o 

cultural. En este caso, el primer término se refiere a la separación entre el propio pueblo y las 

otras naciones; el segundo a una idea histórica. Eso quiere decir que nos sentimos distintos a 

otros pueblos y que nos sentimos próximos a los antepasados como Guillermo de Orange.   

Es importante destacar que no se puede describir la identidad de otro grupo, ya que una 

identidad es un sentimiento o una percepción personal de una persona en cuanto a su pertenencia 

a un grupo. En lugar de determinar la identidad de otras personas, nos formamos una imagen de 

ellos. Entonces, la imagen de la persona de otra cultura describe diferencias culturales en lugar de 

una identidad cultural. La imagen del otro país, la heteroimagen, siempre está vinculada a una 

autoimagen, la actitud hacia la propia cultura. Hay una confrontación cultural en la que la propia 

cultura desempeña un papel; se trata de subjetividad. (Leerssen 2003: 4) Las cualidades que van 

con la imagen del otro grupo, forman los aspectos en que una persona considera a este grupo 

como ‘distinta’ a sí mismo. Según Duijker y Frijda (1960), muchos estereotipos tienen un 

contenido negativo, aunque también existen estereotipos positivos. Si tenemos en cuenta que la 

caracterización nacional trata de la interacción entre la autoimagen y la heteroimagen, podemos 

relacionar los estereotipos negativos con las características positivas que un grupo se atribuye en 

general a sí mismo. 

 La ciencia que se concentra en la formación de imágenes y estereotipos nacionales es la 

imagología. Podemos definir un estereotipo como un “stored [believe] about characteristics of a 

group of people” o “a relatively stable opinion of a generalizing and evaluative nature”. (Bar-Tal 

1997: 491; Duijker y Frijda 1960: 115) Eso quiere decir que esta opinión no está basada en 

hechos, sino que se trata puramente de una evaluación subjetiva. La mayoría de los estereotipos 

tiene relación con rasgos característicos y se presenta el rasgo como representativo de todos los 

miembros del grupo. Bernete (1992: 125) considera una descripción de personas como 

estereotipo, cuando genera un efecto de homogeneización o de generalización. El primer término 

se refiere a la atribución de características a un personaje, que el autor de la narración usa 
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también para describir otros personajes del mismo grupo. El segundo término indica que el autor 

“no especifica el grado en el que los personajes ‘poseen’ los atributos.” (Bernete 1992: 125) El 

estereotipo de otras naciones no se fundamenta en mencionar los hechos, sino en acuñar el 

carácter de un pueblo. Eso se manifiesta con la atribución de rasgos de la personalidad. Cuando 

se ve estas atribuciones como típicas y características de los habitantes del país, o sea como un 

proprium psicológico, se trata de estereotipos nacionales. (Leerssen 2000: 283) No obstante, el 

fundamento de realidad no siempre está completamente ausente en el caso de estereotipación. 

Según Sánchez Romero (2005: 23), “podemos suponer que se unen en ellos [los estereotipos] 

elementos tanto reales como irreales.” Cuando se sugiere que una nación está caracterizada por 

cierto hecho, este hecho está muy vinculado a la estereotipación. Además, la “interacción entre 

realidad y observación subjetiva” existe en el caso en que “pequeños conflictos de intereses entre 

dos o mas países, aunque sean reales”, desembocan en prejuicios y estereotipos muy peyorativos, 

los que pueden ocasionar una actitud de enemistad. (Sánchez Romero 2005: 23-24)  

El contenido del estereotipo es muy reducido, es una descripción muy breve, pero dada 

por buena por muchas personas. Aprendemos y cambiamos el contenido durante la vida, entonces 

el estereotipo no tiene un contenido universal, sino uno que está vinculado culturalmente e 

individualmente. (Bar-Tal 1997: 492) Entonces, los holandeses tienen otra imagen de los 

españoles que los franceses, pero entre los holandeses existen varias opiniones también. Visto 

que la organización en grupos de la sociedad juega un papel muy importante en la vida del 

hombre, la significación del estereotipo surge en un marco de grupo, a pesar de que el individuo 

forma y mantiene el estereotipo. (Bar-Tal 1997: 492) O, como dice Ricoeur: “las imágenes no 

son un registro directo de una realidad por parte de un autor, sino que son transmitidas por el 

grupo o sociedad a los que pertenecen.” (Sánchez Romero 2005: 13) El imagólogo Moura 

también destaca los diferentes papeles del individuo y de la sociedad. En la investigación de la 

imagen, propone abordar la imagen como imagen del extranjero e investigarla como producto de 

una nación, cultura o sociedad. Por ultimo, se profundiza la investigación de la imagen 

centrándose en la imagen “como un producto creado por un autor determinado”. (Sánchez 

Romero 2005: 13) Eso guarda semejanza con el modelo de Bar-Tal (véase la página 11), que 

tiene en cuenta la influencia de las variables personales en la información proveniente de un 

conjunto de variables en una sociedad. Como el modelo muestra la  interrelación entre todos 

estos factores, Sánchez Romero remarca que no se puede analizar separadamente estos aspectos 

 9



que menciona Moura.  Los estereotipos nos ofrecen una categorización relativamente estable en 

un mundo donde estamos expuestos continuamente a una gran cantidad de impresiones. Tienen la 

función de representar nuestro mundo de una manera en la que nos parece más manejable; son 

representaciones esquemáticas. (Duijker y Frijda 1960: 124) Eso coincide con lo que propone 

Lippmann: los estereotipos definen “muchas realidades construidas, con las cuales intentamos 

simplificar de una forma cognitiva la vida cotidiana.” (Sánchez Romero 2005: 21) Los países o 

pueblos europeos han atribuido un carácter propio el uno al otro ya desde hace siglos y estas 

imágenes están profundamente enraizadas en la conciencia de la gente. Nos hemos formado una 

cierta imagen de muchas culturas, incluso de países que nunca hemos visitado. Atribuimos 

cualidades específicas a los habitantes de otros países: los belgas son tontos, los franceses son 

chovinistas. ¿Son verdaderamente chovinistas los franceses? Es posible examinar la diferencia 

entre el carácter nacional y los estereotipos nacionales, pero en la imagología el grado de 

veracidad no tiene importancia; se trata del contexto de la imagen. (Leerssen 2003: 1-2)  

 El valor de los estereotipos está en su familiaridad y reconocibilidad, lo que está 

determinado por el aspecto intertextual de las imágenes. Según Blackledge, “the intertextuality of 

a text describes the presence within it of elements of other texts”. (Hart1) Este elemento saldrá en 

el análisis de los relatos de viaje holandeses. La intertextualidad respecto a las imágenes 

nacionales es grande: muchos textos y expresiones son reiteraciones de textos anteriores o se 

refieren a estos textos anteriores. Los elementos de otros textos no siempre están presentes abierta 

o explícitamente y por eso Blackledge hace una distinción entre la intertextualidad específica y la 

intertextualidad no específica. (Hart2) En un texto en el que se invoca un sentido de “todo el 

mundo lo sabe” acerca del carácter de un pueblo, no es necesario hacer referencia a una 

determinada fuente, ni al autor, ni a la descripción anterior. (Leerssen 2000: 285) En lugar de eso, 

se hace (implícitamente) referencia a una fuente no específica, a la opinión general, al 

conocimiento de oídas del lector. (Leerssen 2000: 286) Según Leerssen (2000), este es uno de los 

aspectos por lo que podemos reconocer los estereotipos: no podemos indicar dónde los hemos 

aprendido. Sobre todo el género ficticio desempeña un papel importante en la caracterización 

nacional: los estereotipos están presentes en poemas, dramas y novelas. Estas obras literarias 

                                                 
1 Gracias a Christopher Hart, vinculado a la Universidad de Hertfordshire. La información utilizada proviene de una 
versión provisional de su tesis doctoral, disponible en Internet: Critical Discourse Analysis and Cognitive Science: 
Analysing Strategies and Structures in Texts on Immigration and Asylum Using Evolutionary Psychology and 
Cognitive Linguistics, tomo uno, capítulo uno, página 5.  
2 Ibidem. 
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tienen larga vida y una circulación grande, por lo que las imágenes que nos dieron estos textos, 

están presentes en la cultura durante mucho tiempo. La gente se aferra a las convenciones de los 

textos existentes, sin conceder importancia a la verdad. De eso se desprende que el peso de los 

estereotipos nacionales no está en el grado de veracidad de la caracterización, sino en el 

reconocimiento de las imágenes, o mejor dicho, trata del hecho de que el público considere la 

afirmación como verosímil y verídica. (Leerssen 2003: 2) Entonces, en la imagología la 

intertextualidad, reconocibilidad y verosimilitud de imágenes y caracterizaciones nacionales 

desempeñan un papel importante. (Leerssen 2000: 281) 

 Las imágenes nacionales son dinámicas. Eso quiere decir que pueden sufrir 

modificaciones fácilmente y rápidamente, pero es poco probable que el carácter de una nación 

cambie tanto en poco tiempo. La importancia de los estereotipos no está en la realidad o la 

veracidad, así que la transformación de la imagen de un pueblo no implica que su carácter 

nacional haya cambiado, sino que la actitud con respecto a este pueblo ha sufrido un cambio. Los 

estereotipos nacionales dependen de otros factores en lugar del carácter de la población 

respectiva, como resulta del modelo de Bar-Tal (1997) (véase la página 11).  

 Este autor propone un modelo que explica cómo se efectúan la formación y los cambios 

de los estereotipos y también indica qué factores determinan el contenido, la intensidad y la 

extensión de ellos. La intensidad quiere decir “the degree of confidence a person has in a 

stereotypic content” y “extensity refers to the extent of consensus in which group members hold a 

specific stereotypic content.” (Bar-Tal 1997: 494) No obstante, el modelo no predice el contenido 

de los estereotipos. En el capítulo tres veremos que en la época romántica las imágenes de España 

cambiaban en parte, lo que también resultará del análisis. 

Podemos dividir los factores que determinan el contenido, la intensidad y la extensity en 

tres categorías: las variables de fondo, los mecanismos de transmisión y las variables mediadoras. 

Las variables de fondo forman la base y consisten en la historia y el carácter de las relaciones 

intergrupales, la actitud de otros grupos y los factores sociopolíticos y económicos. (Bar-Tal 

1997: 495) Estas variables que contiene la primera categoría, tienen influencia directa en el 

contenido de los estereotipos, y también están relacionadas entre sí, como se puede ver en el 

esquema. (Bar-Tal 1997: 496) Aunque no está presente en el esquema de su modelo, Bar-Tal 

menciona otro variable de fondo que puede influir en el contenido de la imagen estereotipada: las 

características del outgroup (el grupo del que se forma una imagen), como las costumbres o el 
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poder del país. Esta base forma una corriente de información que fluye por los mecanismos de 

transmisión: la vía social (canales políticos, sociales, culturales y educativos), la familia y el 

contacto directo. (Bar-Tal 1997: 496) Pero como hemos dicho anteriormente en este apartado, 

nos hemos formado una imagen también de los habitantes de países que nunca hemos visitado. 

Cada persona interpreta y procesa esta información de una manera diferente; eso depende de las 

variables personales, por ejemplo los valores personales o los conocimientos adquiridos 

anteriormente, lo que Bar-Tal (1997: 495) clasifica como las variables mediadoras. El estereotipo 

final que surge, ejerce a su vez influencia sobre los tres factores principales y de esa manera 

todos los aspectos del modelo están interrelacionados. En esta tesina usaremos varios conceptos 

de este esquema. En el capítulo cuatro nos profundizaremos en las variables de fondo: las 

relaciones entre España y los Países Bajos y la historia de ellas. Además, en el análisis, 

prestaremos atención a las variables personales de los autores, como su profesión y religión. El 

contacto directo entre los autores holandeses y los españoles, el mecanismo de transmisión, juega 

un papel esencial, ya que los tres autores habían visitado España. 
 

 
Figura 1 Model of Stereotypic Contents’ Formation and Change          (Bar-Tal 1997: 495)   
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Leerssen (1993:13) dice que depende de la situación política si el estereotipo tiene connotaciones 

positivas o negativas: hacia los países con peso en el terreno político o económico, los países 

poderosos, existe una actitud reservada y negativa, mientras que los países que no constituyen 

una amenaza de ninguna manera, los países frágiles, tienen una imagen positiva, muchas veces 

hacia lo exótico. Sin embargo, según la teoría de la jerarquía y dominancia social elaborado por 

Sidanius y otros, “los grupos poderosos tienden a atribuir estereotipos negativos a otros grupos 

para justificar y legitimar su poder.” (Bar-Tal 1997: 502) Sea como sea, según ambas teorías la 

imagen de otro país cambia con las circunstancias políticas. También Sánchez Romero (2005: 25) 

refiere a las relaciones políticas, económicas y sociales, las que ocasionan la dinámica de los auto 

y heteroimágenes y así en los estereotipos nacionales.  

 Ya que los estereotipos nacionales no dependen de la verdad política y social del 

momento, Leerssen (1993, 2000, 2003) señala algunos modelos estándares en las imágenes de 

diferentes países en Europa: el contraste entre el norte y el sur, entre países fuertes y países 

débiles y entre el centro y la periferia. Existe una imagen estereotípica del norte ‘frío’, soso, 

individualista y rígido, pero también digno de confianza, mientras que el sur se caracteriza por el 

calor, la sensualidad, la colectividad, el sentimiento, pero la gente es menos fiable. Este contraste 

se presenta en todas partes, no importa si se trata del norte de Holanda frente al sur de Holanda o 

la Europa Septentrional frente a la Europa Meridional. (Leerssen 2000: 276) En el análisis 

veremos que a los autores holandeses les destacaban el calor y la sensualidad en España. Por lo 

que respecto al segundo contraste, en general se consideran las naciones fuertes como naciones 

crueles y despiadadas, mientras que los países frágiles pueden contar con la simpatía o 

menosprecio, el último cree una imagen que está liada al exotismo. Entonces, la imagen de un 

país puede ser más positiva conforme el poder va disminuyendo. (Leerssen 2000: 277) El tercer 

contraste, entre el centro y la periferia, equivale el contraste entre una zona desfavorecida o 

tradicional y una región desarrollada. Este contraste también existe a nivel regional, nacional e 

internacional. (Leerssen 2003: 3) Otra similitud estructural es el contrasentido de las cualidades 

que la gente atribuye a otros pueblos. Los estereotipos nacionales en Europa muchas veces 

consisten de dos cualidades contradictorias, de modo que se puede aplicar una de las cualidades 

en cada situación. Depende de la visión del autor y de su intención, cuál cualidad acentúa. 

(Leerssen 2003: 3) De esta manera, los franceses pueden ser tanto formales, racionales, fríos y 

 13



distantes, como susceptibles, optimistas y apasionados. (Leerssen 2003: 3) Entonces, cada país es 

un país de contrastes.  

 Como mencionamos anteriormente, es posible que la imagen de otros países cambie a lo 

largo del tiempo, pero eso no quiere decir que la imagen anterior desparezca totalmente. En lugar 

de eso, mientras que surge un estereotipo que contiene el contrario, sigue estando presente 

subconscientemente la imagen anterior, para ser activada otra vez en caso de necesidad. Todos 

estos estereotipos de un país que podemos encontrar, constituyen un imageme, un término que 

inventó Leerssen (2000: 279). Es la diferencia entre los extremos de las atribuciones del carácter 

que se ha establecido con respecto a una nación. La consecuencia de esta polaridad es que el 

carácter nacional puede variar y que las manifestaciones de este carácter casi no caen en desuso. 

(Leerssen 200: 279) Entonces, muchos estereotipos de países europeos contienen contrastes y dos 

características nacionales pueden ser opuestas. (Leerssen 1993: 13) Otro término que propone 

Leerssen (2000: 283), es el effet de typique, que forma la unificación de lo llamativo y lo 

representativo. La gente ve las características atribuidas a cierta nación como las características 

típicas del pueblo, en doble sentido. Por un lado se las considera en el sentido de algo notable y 

poco común y por otro lado en el sentido de que esta cosa o característica típica es representativa 

para el pueblo en su totalidad. (Leerssen 2000: 283-284) Entonces, el effet de typique convierte la 

característica saliente en un proprium representativo. (Leerssen 2000: 284) Por ejemplo, para el 

inglés, la tauromaquia es algo notable y fuera de lo común y por eso es algo que caracteriza los 

españoles, ya que no lo encontramos en otras culturas europeas.  

 En este texto he descrito el transfondo de las imágenes y los estereotipos que tenemos de 

otros países. No es posible describir la identidad de otro pueblo, sino la imagen que se ha 

formado. Cuando vemos las atribuciones como rasgos y características de los habitantes de un 

país, se trata de estereotipos nacionales. Muchas veces no sabemos dónde hemos aprendido estos 

estereotipos, ya existen desde muchos años y están presentes en muchos textos. Estos 

estereotipos contienen contradicciones, pueden cambiar conforme a, por ejemplo, la situación 

política y aún existen modelos fijas dentro de Europa, a diferentes niveles. Tanto Leerssen como 

Bar-Tal se refieren a los factores políticos y económicos y al poder del país. Ya que éstos 

influyen directamente en el contenido de la imagen estereotipada que tenemos de otros países, 

profundizaremos en ellos en el capítulo 4.   
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Los aspectos como homogeneización, generalización y carácter evaluativo que definen los 

estereotipos, también son aplicables a muchas de las imágenes que nos dan los autores 

holandeses. Visto que el foco de atención del análisis está en el contenido de las imágenes y que 

en algunos casos puede ser cuestionable si podemos hablar de un estereotipo, usaremos el 

término ‘imágenes’ para referir a lo que dicen los autores holandeses. 

 
 

2.2 Discurso y contexto 

 
 
Como hemos visto en el apartado anterior, la imagen del otro y la autoimagen están 

inseparablemente vinculadas. Lo que se describe, es una diferencia, el sentido de ser diferente del 

otro, o sea, el otro no pertenece al grupo del que se sienta miembro esta persona. Este sentido de 

pertenecer a un grupo forma parte de la identidad personal y en su totalidad hablamos de 

identidad colectiva o identidad de grupo. En esta tesina se trata de ‘los holandeses’ como el grupo 

con que se identifican los escritores de los relatos de viaje, ya que describen ‘español’, sus 

costumbres, carácter y su país. Entonces, oponen, implícitamente o inconscientemente, a la tierra 

del holandés la del español.  

 La identidad nacional es producto del discurso. (Wodak et al. 1999: 22) ‘Discurso’ quiere 

decir la manifestación de lenguaje, la construcción de una significación, tanto por medio de texto 

oral como por medio de texto escrito, a distintos niveles (por ejemplo comunicación cotidiana o 

textos de la ley). Una nación es una comunidad imaginada, una construcción mental, construida y 

transmitida por medio de discurso. Esta imagen es realidad en la medida en que una persona crea 

en ella y se identifique con ella. (Wodak et al. 1999: 22) Como dice Hall (1996),  

 

“A national culture is a discourse – a way of constructing meanings which influences and 

organises both our actions and our conception of ourselves […]. National cultures construct 

identities by producing meanings about ‘the nation’ with which we can identify; these are 

contained in the stories which are told about it, memories which connect its present with its past, 

and images which are constructed of it.” (In: Wodak et al. 1999: 23) 
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Entonces, el discurso estructura la realidad y construye una clase de verdad para la persona o el 

grupo que produzca este discurso.  

El discurso también juega un papel en la formación de la imagen del otro grupo y la 

transmisión de ella, como resulta entre otras de la intertextualidad de los estereotipos (véase el 

apartado anterior). Además, la variabilidad de las imágenes nacionales no esta basada en la 

realidad, sino por la manera en que se construye el discurso con respecto al otro grupo. (Leerssen 

2000: 275) Estas imágenes están presentes en diferentes formas de discurso, piense en chistes, 

cuentos de héroes nacionales (Piet Hein y la Flota del Tesoro), narraciones, relatos de viaje, 

etcétera. Además, los mecanismos de transmisión del modelo de Bar-Tal que transmiten la 

información en que se basa la formación de imágenes nacionales, son formas de discurso 

también: por ejemplo libros (de texto), noticias, las cosas que aprende una persona de su familia.  

El discurso no sólo incluye un texto aislado, sino también el conjunto en torno al mismo, 

el contexto. (Georgakopoulou & Goutsos 1997: 4)  Por este concepto se entiende muchas cosas, 

entre otras el momento, el orador o escritor, el oyente o el lector. “Every human act that involves 

language necessarily makes use of texts in context. Using language is thus synonymous with 

engaging in discourse.” (Georgakopoulou & Goutsos 1997: 4) En el análisis del discurso, 

diferentes campos científicos se confunden, por lo que las perspectivas y los enfoques aplicados 

varían. Dentro de estas disciplinas, diferentes aspectos del discurso forman el punto de interés.  

Antaki propone dos principios básicos del análisis del discurso: “one of language's 

functions is to "do things" at the societal level”. (Antaki3) Eso quiere decir que el lenguaje, por 

ejemplo, es constitutivo. En otras palabras, algunas cosas, como la ley, consisten de lenguaje. 

Además, dice Antaki, el lenguaje sirve a los intereses de una persona, lo que significa que el 

lenguaje no es de naturaleza neutral. Ni siquiera la ley es imparcial, visto que para el uno es 

favorable y para el otro desfavorable. Otro principio básico es que se usan discursive practices 

para formar algo. (Antaki4) Por ejemplo, para crear un objeto social, como ‘los musulmanes’, 

usamos un determinado juego de palabras, referencias, estilos retóricos, etcétera. En suma, se 

crea el objeto social por medio de una determinada selección de palabras y las asociaciones 

                                                 
3 Este documento es una página de Internet, publicado por Charles Antaki, vinculado a Loughborough University. 
Visto que es una página de internet, no es posible mencionar la página. El texto forma el seminario diez, The Basic 
Ideas of Discourse Analysis, parte del curso Analysing Talk and Text de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
4 Ibidem. 
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implícitas, elegimos una determinada manera de describir. (Antaki5) En los relatos de viaje, los 

escritores construyen ‘el español’ con una elección de palabras, asociaciones y referencias. 

Según Brown y Yule (1983), el análisis del discurso se concentra fundamentalmente en la 

interpretación. (Georgakopoulou y Goutsos 1997: 15) Para interpretar un texto, el contexto es de 

gran importancia: “We can never fully interpret a text without taking its context into 

consideration […].” (Georgakopoulou y Goutsos 1997: 15) ¿Cuándo se produjo el texto y por 

quién fue escrito? ¿Qué relación tiene este texto con textos anteriores o contemporáneos? Todos 

estos aspectos contribuyen a la significación de un texto y forman el contexto. Para el análisis de 

los relatos de viaje, el contexto juega un papel importante también. ¿En qué consistió el bagaje 

del autor? ¿Con qué objetivo emprendió el viaje? ¿Cuándo visitó el país? ¿Qué fue la naturaleza 

de la relación entre ambos países? ¿Cómo se describió España en otros relatos de viaje? Esta 

última dimensión del contexto se puede denominar contexto intertextual, lo que quiere decir que 

un texto forma parte de una serie histórica, o en otras palabras: el texto está relacionado con una 

serie de textos anteriores. (Hart6) Georgakopoulou y Goutsos amplían esta idea de 

‘intertextualidad como contexto’, por referir al futuro también: context as co-text quiere decir 

“the prior and upcoming text; what has just been said, what was earlier said, what comes next.” 

(Georgakopoulou & Goutsos 1997: 18) Aquí vemos una conexión con la intertextualidad de las 

imágenes y estereotipos nacionales y con los factores que determinan el contenido del estereotipo 

(véase el apartado 2.1).  

Desde la semiótica, Hjelmslev (1954) hizo una distinción entre cuatro discourse planes: 

por un lado form y substance y por otro lado content y expression. En una tabla podemos 

presentarlo de la manera siguiente: 

 content expression 

substance information base subject matters 

form entities, events, relations structures 

 

Tabla 1 Discourse planes                (Georgakopoulou & Goutsos 1997: 10) 

                                                 
5 Ibidem. 
6 Gracias a Christopher Hart, vinculado a la Universidad de Hertfordshire. La información utilizada proviene de una 
versión provisional de su tesis doctoral, disponible en Internet: Critical Discourse Analysis and Cognitive Science: 
Analysing Strategies and Structures in Texts on Immigration and Asylum Using Evolutionary Psychology and 
Cognitive Linguistics, tomo uno, capítulo uno, página 5.  
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El contenido de la sustancia quiere decir: toda información disponible. Georgakopoulou y 

Goutsos dan un ejemplo a base de la descripción de una fotografía: por ejemplo el primer plano y 

el segundo plano. La expresión de la sustancia contiene, por ejemplo, la representación de 

personas y objetos y su relación. Cuando la sustancia coge forma específica por medio de un 

texto, el contenido está constituido por entidades (personas, marco), sus acciones y relaciones. 

(Georgakopoulou y Goutsos 1997: 10) En el texto, se crea una estructura específica, por lo que 

entendemos por ejemplo el orden de las descripciones: empezamos describiendo un edificio y a 

continuación describimos a la persona que entra. Si translademos eso a los informes de viaje, la 

base de información quiere decir: todo lo que pasa en un determinado momento, en un 

determinado lugar, o sea, todo lo que ocurre alrededor de esta persona. Por ejemplo, el viajero 

pasa por una calle en Málaga y ve a unas mujeres. El subject matter es la representación de eso 

en la cabeza del viajero: ¿qué hace con la información? ¿Cómo la modela? ¿Cómo vincula los 

diferentes elementos? Entonces, ve a estas mujeres en la calle y pone los ojos en los vestidos de 

ellas. Expresa lo que ve (la forma) y conecta los elementos: las mujeres andan en la calle 

(relación entre las mujeres y la calle) y llevan una falda (relación entre las mujeres y las prendas). 

Primeramente, el viajero describe brevemente la calle y a continuación fija la atención en las 

mujeres, sus vestidos y describe detalladamente las faldas que llevan (la estructura).  

Todo eso quiere decir que una persona describe una situación o información determinada 

de modo X, mientras que otra persona expresa la misma situación de modo Y. ¿Qué información 

se da y cómo? ¿Se hace de manera amplia o breve, por qué orden, en qué aspecto se pone el 

énfasis?, etcétera. Entonces, dos textos que tienen en común el punto de partida, pueden variar 

enormemente. Eso nos lleva a los relatos de viaje. A pesar de que los tres holandeses no 

exactamente tenían el mismo input, es interesante ver cómo describen un determinado aspecto de 

los españoles, como el carácter. ¿En qué cualidades ponen el énfasis? y ¿coincide eso con la 

descripción de otros viajeros? ¿Qué aspectos de la ciudad describen? Las bases de información de 

la que dispusieron Van Rijneveld y De Jong coinciden en parte, ya que participaron en el mismo 

viaje y visitaron las ciudades españolas en el mismo período. Sin embargo, las situaciones que 

experimentaron y los objetos y personas que vieron no coinciden completamente. Los dos 

viajeros no pasaron por la misma calle en el mismo momento, entonces, sus bases de información 

coincidieron en líneas generales.  
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 El campo del análisis del discurso es muy amplio y la cabida del planteamiento de esta 

tesina no permite entrar en todos aspectos de una de estas disciplinas. No analizaremos los 

aspectos gramaticales del texto (el enfoque lingüístico) o los conceptos de poder dentro del 

discurso y la sociedad (análisis crítico del discurso); en cambio, nos concentraremos en la imagen 

an sich que crearon los viajeros holandeses. Sin embargo, sí prestaremos atención a varios tipos 

de contexto: context of situation, context as co-text y cognitive context. El primer tipo de contexto 

implica cuestiones como “who is speaking to whom, when, where [...], the social scene in which 

the discourse occurs; the roles and status of the participants involved.” (Georgakopoulou y 

Goutsos 1997: 19) Podemos aplicar eso a los relatos de viaje de dos maneras. En primer lugar, el 

context of situation guarda relación con las situaciones que experimentó y describe el viajero: 

¿con quién comunicó? y ¿en qué situación? En segundo lugar, podemos considerar el relato 

mismo como ejemplo de comunicación: el viajero cuenta una historia al lector. Como veremos en 

el apartado 5.1, De Jong se dirige directamente al lector. Cognitive context refiere a “the specific 

knowledge of the actual social circumstances in which the text is produced.” (Georgakopoulou y 

Goutsos 1997: 18) Adaptamos nuestras esperanzas en cuanto a una situación específica a “the 

‘here and now’ of a text”. (Georgakopoulou y Goutsos 1997: 18) Podemos aplicar eso de dos 

maneras también: por un lado se trata de los conocimientos de los viajeros holandeses respecto a 

las situaciones que experimentaban en España, y por otro lado se trata de los conocimientos del 

lector en cuanto a la situación en que los viajeros producían sus obras. En el capítulo tres por 

ejemplo, prestaremos atención al espíritu de la época y la influencia de ella en los relatos de viaje. 

Después de leerlo, ¿qué esperamos de los relatos? Y cuando sabemos más de las imágenes de 

España en esa época, ¿qué esperamos de las imágenes que esbozan los tres holandeses? Sin 

embargo, tanto en cuanto al context of situation como al cognitive context, no sabemos más que 

lo que nos cuenta el autor. Sólo sabemos con quién comunicó y qué esperanzas tenía el viajero 

cuando lo explicita en su texto.  
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3 La imagen de España en otros países europeos 
 
 
Las imágenes que producen los tres viajeros holandeses en sus informes de viaje, en lo que 

profundizaremos en el capítulo cinco, no son datos aislados. En estas imágenes habían influido 

varios factores, por ejemplo las relaciones entre los países (véase el capítulo dos y cuatro) y lo 

que otras personas ya habían dicho de España, como hemos visto en el capítulo anterior. La 

intertextualidad no se limita a los discursos holandeses, sino que también se puede hablar de 

intertextualidad cuando se toman en consideración los textos de otros países europeos, en lo que 

nos concentraremos en este capítulo.  

¿Por qué visitaban España los viajeros a lo largo de los siglos? ¿Cuál fue la atracción del 

país? Prestaremos atención a estas preguntas en el primer apartado de este capítulo, en el que 

también profundizaremos en la época romántica, que, por decirlo así, forma una línea de 

separación entre las obras holandesas, puesto que De Jong y Van Rijneveld emprendieron sus 

viajes antes de la época romántica y Emants visitó España después del cenit del romanticismo. En 

el apartado 3.1.1 primeramente prestaremos atención a los diferentes tipos de viajeros y a 

continuación nos detendremos en las diferencias en los relatos de viaje a España en varios siglos.  

En el segundo apartado trataremos la leyenda negra, la imagen negativa de España que 

estuvo vigente durante muchos años en varios países europeos. Sin embargo, esta imagen no les 

hizo desistir a muchas personas de viajar al país.  

Los aspectos que trataremos en este capítulo son importantes para el lector de los relatos 

holandeses: con esta información es posible entender mejor las imágenes que esbozan los autores, 

los temas que tratan y la manera en que los describen. Los temas en que nos profundizaremos en 

este capítulo no sólo forman parte del contexto de los autores; después de haber leído el capítulo 

tres, también forman parte de los conocimientos del lector, o el contexto cognitivo, ya que por 

estos conocimientos, el lector tendrá determinadas esperanzas en cuanto a los relatos de viaje.  
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3.1 Los viajes a España a lo largo de los siglos 

 
 
Hace siglos evidentemente no existía el turismo de masas de hoy en día. Sin embargo, bastantes 

personas precedieron a Van Rijneveld, De Jong y Emants. Según Rietbergen (1998: 263 y 272), 

viajar era un fenómeno del élite y sobre todo de los hombres. A lo largo de los siglos, mucha 

gente había visitado España, cada uno con sus propios motivos e intereses, los que muchas veces 

estaban relacionados con la profesión del viajero.  

Según Rietbergen (1998), podemos distinguir tres grupos de viajeros europeos en la edad 

moderna, en primer lugar los negociantes y banqueros. En el siglo XV, la economía dentro de 

Europa se intensificó y el comercio se extendió cada vez más, a nivel nacional e internacional. 

(Rietbergen 1998: 263-265) Para los negociantes de estos siglos ya existían guías de viaje, con 

información práctica respecto a las rutas comerciales, monedas y hoteles. (Rietbergen 1998: 265-

266) España era uno de los destinos de los comerciantes, en el siglo XV, pero también en los 

siglos siguientes. Lógicamente, para ellos, ciudades como Barcelona con sus mercancías, eran 

muy interesantes. Otro grupo de viajeros en el siglo XV, que no menciona Rietbergen, son los 

peregrinos, con destino a Santiago de la Compostela. Sin embargo, en el siglo XVI, su número en 

España diminuyó mucho, particularmente como resultado de la Reforma. (Fernández Álvarez 

1956: 47) 

También al nivel político se hicieron muchos viajes. Con un séquito de decenas y a veces 

más de cien personas, los diplomáticos visitaban desde los siglos XV y XVI otros estados y 

entraban en contacto con las cortes extranjeras y la cultura de estas cortes. El ambiente en las 

cortes, cada vez más internacional, convenció a los jóvenes de las élites europeas a emprender un 

semejante viaje de carácter diplomático para su desarrollo personal. (Rietbergen 1998: 267) En 

1660 por ejemplo, Lodewijck Huygens acompañó al embajador holandés en su viaje a España 

como gentilhomme. (Ebben 2005: 13)   

El tercer grupo de viajeros que menciona Rietbergen (1998: 270), está formado entre 

otros individuos por estudiantes y eruditos. Desde el principio del siglo XVI, cuando los 

humanistas elogiaban el valor educativo de los viajes en cuanto al desarrollo de conocimientos, 

los estudiantes solían emprender un viaje académico a las universidades conocidas dentro de  

Europa. En España, la ciudad de Salamanca era famosa por su universidad. Personas de 

diferentes nacionalidades se embarcaron en los viajes educativos, con excepción de los 
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estudiantes españoles durante el reino de Felipe II. El rey les hubo impuesto una prohibición a 

ellos de hacer un semejante viaje, por miedo a las males influencias e ideas extranjeras. 

(Rietbergen 1998: 272 y 280) Durante los siglos XVII y XVIII, el viaje político y educativo se 

había convertido en un llamado ‘Grand Tour’, con la función de crear una élite europea más 

cosmopolita. (Rietbergen 1998: 274) Sin embargo, entre los jóvenes holandeses que hicieron un 

Grand Tour, España no era un país popular, ni durante la guerra de Flandes ni después. (Ebben 

2005: 43-44) Desde el siglo XVII y particularmente durante el siglo XVIII, el turismo ordinario 

empezó a desarrollarse, pero estas personas solo hacían viajes breves e iban menos lejos que los 

otros tres grupos. (Rietbergen 1998: 277)  

Los viajes duraban varios meses y a veces, en el caso del ‘Grand Tour’, incluso más de un 

año. Las personas se preparaban leyendo guías y relatos de viaje de los viajeros que les habían 

precedido. Lógicamente, la intertextualidad desempeña un papel grande; en los relatos de viaje 

muchas veces se pueden reconocer las contribuciones de otras obras. Sin embargo, no había 

muchos relatos de viajes hacia España. (Ebben 2005: 41) Este país no fue un destino muy popular 

entre los norte europeos, contrariamente a por ejemplo Italia. (Ebben 2005: 42-43)   

Emprender un viaje era algo muy costoso. El uso de los medios de transporte y el grado 

de lujo respecto a los alojamientos dependía de la riqueza de la persona en cuestión. Los más 

pobres viajaban a pie, pero cuando una persona tenía más dinero, podía desplazarse en diligencia, 

barco o a caballo. Sólo los más ricos podían permitirse una carroza propia. (Rietbergen 1998: 

278) A la sazón, los viajes no eran muy confortables; en muchos relatos de viaje, de varios siglos, 

los viajeros lamentaban de las condiciones deplorables de los caminos y las posadas españolas. 

Huygens por ejemplo, dice que tenían que comer en medio del vulgo y que el tejado del 

dormitorio estaba lleno de boquetes. (Ebben 2005: 151) Una viajera inglesa del siglo XIX, Lady 

Tenison, juzgaba como incómodos los alojamientos, las habitaciones estaban amuebladas muy 

míseramente y no estaban limpias. (Jiménez Carra 2003: 467-468) En el capítulo cinco veremos 

que De Jong no era positivo al respecto tampoco. Pero éstas no fueron las únicas incomodidades 

de viajar: existía el peligro de enfermedades, temporales, corsarios y bandoleros. Además, era 

importante viajar en compañía de una escolta, ya que “there was always a war going on 

somewhere in Europe.” (Rietbergen 1998: 278) En el próximo capítulo sale a relucir esta 

abundancia de guerras, en las que también se vieron implicados España y los Países Bajos.  
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En esos tiempos, el idioma extranjero podía formar un gran obstáculo. A principios del 

siglo XVI, la lengua diplomática dentro de Europa era el latín; sin embargo, ya a mediados de 

este siglo, el conocimiento de la lengua en España era muy reducido. (Kamen 2003: 495-496) Al 

contrario, pocos extranjeros tuvieron conocimiento del español. Lodewijck Huygens por ejemplo, 

fue, además de un compañero de viaje, el único en su grupo que efectivamente hablaba el 

castellano. El francés había sustituido el latín como idioma internacional y Huygens regularmente 

actuaba de intérprete, ya que incluso en las altas esferas los españoles apenas hablaban francés. 

(Ebben 2005: 40) En el capítulo cinco veremos que los tres viajeros holandeses no tienen mucho 

conocimiento de la lengua castellana tampoco. Sin embargo, la mujer de Emants, quien le 

acompañó en su viaje, sí hablaba bien el español.  

¿Qué pensaban todas estas personas de España a lo largo de los siglos? Los viajeros del 

siglo XV señalaban dos cualidades en particular de los españoles: el orgullo y la sobriedad. 

(Fernández Álvarez 1956: 33) Entre las personas que visitaban España, había peregrinos, 

comerciantes, humanistas y no es difícil notar la relación entre sus profesiones y su interés por 

Santiago, Barcelona y Salamanca.  

 También los viajeros del siglo XVI visitaban el país en relación a su profesión: 

comerciantes, diplomáticos y militares, a los que añade Fernández Álvarez los humanistas. 

(Fernández Álvarez 1956: 59, García Cárcel 1992: 97) Aunque según García Cárcel (1993: 97) 

son bastantes los viajeros extranjeros, Fernández Álvarez (1956: 40) dice que son pocos. A pesar 

de los escasos viajeros, sí había interés y curiosidad por España por parte de los europeos, 

derivado de la impresión que suscitaba el país por su predominio de ultramar (véase el capítulo 

cuatro). Con respecto a los habitantes del país, destacaban su orgullo, sentido de honor, y además, 

ya que “gustaba de gastar mucho en su vestido y apariencia [...], siendo notable la sobriedad con 

que se contentaba en la mesa.” (Fernández Álvarez 1956: 79) En el apartado 2.1 ya hemos 

mencionado que según Leerssen (1993), las características nacionales que otros atribuyen a un 

pueblo, muchas veces son contradictorias. Mientras que a principios del siglo XVI las 

descripciones de España eran bastante positivas, éstas se hicieron cada vez más desfavorables a 

finales del siglo XVI, para ser aún más negativas en el siglo XVII. (García Cárcel 1992: 98-99) 

Este cambio tuvo lugar bajo la influencia de la creación de la leyenda negra, como veremos más 

adelante.  
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 En el siglo XVII aumentó el número de viajeros a España, quienes al regresar a su país en 

cuestión trasladaron sus impresiones al papel. (Juderías 1917: 206) Sin embargo, en comparación 

con los países del centro de Europa, había escasos personas que visitaban España. (Fernández 

Álvarez 1956: 96) Seguían viajando hacia España los comerciantes y diplomáticos, pero 

notablemente una de las obras más famosas de este época es el relato de la condesa D’Aulnoy 

(1691). La obra fue traducida al alemán, inglés y holandés. (De la Campa Carmona 2003: 163) 

Con sus descripciones de las costumbres, del paisaje y de la gente, la francesa creó un país 

pintoresco y exótico. Una de estas factores pintorescos son las corridas de toros, la autora afirma 

no recordar “nada tan deslumbrador”. (Fernández Álvarez 1956: 94) En el siglo XIX, el 

pintoresquismo y exotismo, en los que profundizaremos en el apartado siguiente, serán los 

componentes más importantes de la imagen de España.  

La condesa D’Aulnoy usaba mucha fantasía en lugar de escribir una obra basada en 

realidad. A pesar de eso, el relato sí tiene importancia, puesto que en esta tesina trata de la 

imagen creada. En el capítulo dos ya hemos visto que la verdad es menos importante que la 

reconocibilidad, familiaridad y verosimilitud de la imagen. En su Voyage d’Espagne, la viajera 

describe un país atrasado con habitantes ociosos, orgullosos, con sentido del honor, caballerosos, 

pero también como “muy católicos, al menos en apariencia”, y supersticiosos. (De la Campa 

Carmona 2003: 164; Fernández Álvarez 1956: 88 y 99) Para la autora, la práctica de la penitencia 

y la flagelación pública de la Semana Santa rayaban en la barbarie. (De la Campa Carmona 2003: 

169) Del capítulo cinco, resulta que a De Jong le llamó la atención la superstición también. 

Además, veremos qué impresión le causaron las procesiones a Emants. El fanatismo religioso 

que menciona la viajera francesa, se manifiesta en la Inquisición, una institución criticada por 

muchos. Esa imagen forma parte de la leyenda negra, como veremos en el apartado 3.2.  

En el siglo XVIII, “el buen burgués ilustrado” era el nuevo tipo de viajero. (Fernández 

Álvarez 1956: 107) El objetivo principal de este viajero, era la recopilación de información sobre 

muchos aspectos del país, por ejemplo la situación geográfica, económica, etcétera. (Del Mar 

Serrano 1993: Cuestiones de estilo7) Por ejemplo, Christian August Fischer, un viajero alemán 

que visitó España a finales del siglo XVIII, describe entre otras cosas la situación política, y 

                                                 
7 Este artículo está publicado en Internet, con el título Viajes y Viajeros por la España del Siglo XIX, escrito por 
María del Mar Serrano, a la sazón vinculada a la Universidad de Barcelona. Originalmente, se había publicado el 
artículo en Geo Crítica, año XVII, número 98, septiembre de 1993. Visto el hecho de que el texto en Internet no 
tiene números de página, en la referencia usamos el subpárrafo para indicar el sitio en el texto. Usaremos este 
método también en las referencias siguientes a este artículo.  .     
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social del país, como “un hombre de la Ilustración, que no idealiza lo que ve”. (Friederich-

Stegmann 2003: 219) También menciona el clima extremadamente cálido de Andalucía y los 

productos que se venden en las plazas, como también lo hacen Van Rijneveld y De Jong. Los 

viajeros de este siglo también estaban interesados en la España pintoresca que había descrito 

D’Aulnoy. Una de las características de esta España, además de las corridas de toros y la 

Inquisición, fue el “ocioso español que, guitarra en mano, deja pasar sin inquietarse las horas del 

día.” (Fernández Álvarez 1956: 119) Otro aspecto español que les llamó la atención fueron los 

bailes nacionales, los que según Wilhelm von Humbold, un viajero alemán de finales del siglo 

XVII, se caracterizaban por la sensualidad y su esencia lasciva. (De la Torre Molina 2003: 758-

759) En el capítulo cinco, notaremos que De Jong ve los bailes españoles como lascivos también. 

Hay que mencionar que los viajeros no acentuaron esta imagen pintoresca del país tanto como 

hicieron los románticos del siglo siguiente. Además, es lógico que dependa de los intereses e 

ideas personales del viajero, cuáles aspectos menciona o acentúa.   

Según Del Mar Serrano, en el siglo XIX la literatura viajera recibió un impulso enorme, 

“tanto por viajar personalmente y dejar escritas las impresiones como por limitarse a leer los 

relatos de otros viajeros.” (Del Mar Serrano 1993: Viajes de papel) En el siglo XVIII, el número 

de relatos de viaje ya era considerable en comparación con los siglos anteriores, pero en el siglo 

XIX, esta cantidad experimentó un aumento considerable. (Del Mar Serrano 1993: Viajes y 

viajeros por la España del siglo XIX)  

El siglo XIX se desplazaron un grupo de viajeros que deliberadamente fueron en busca de 

la España que tenían en mente. Los románticos dejaron su impronta sobre todo en la primera 

mitad del siglo XIX, pero con eso sí formaban una parte importante del contexto de los autores en 

el período después, como veremos en el relato de Emants. En el apartado siguiente 

profundizaremos la imagen que se tenía de España durante la época romántica. 

 
 

3.2 La España romántica 

 
 
A todos estos tipos de viajeros que hemos mencionado en el apartado anterior, podemos añadir 

un nuevo grupo en el siglo XIX: los románticos. En comparación con el siglo anterior, no sólo 

cambiaron las motivaciones de viajar a España, sino también el objetivo del viaje y el estilo de 
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los relatos de viaje. (Del Mar Serrano 1993: Viajes y viajeros por la España del siglo XIX) 

Mientras que el viajero ilustrado veía el viaje como desarrollo del intelecto, el romántico lo 

consideraba una experiencia para el alma y emprendía el viaje para recoger nuevas impresiones. 

De esa manera, añadió una sensibilidad a sus observaciones. (Del Mar Serrano 1993: Viajes y 

viajeros por la España del siglo XIX) 

El interés romántico por España se podía encontrar sobre todo entre los franceses; en los 

Países Bajos no estuvo presente en esta gran medida. Además, los relatos de viaje románticos 

más importantes a España no se habían traducido al holandés. (Faber y Mulder en Emants 2004: 

228) No obstante, esto no implica que el romanticismo no tenga importancia en este análisis: 

como veremos en el capítulo cinco, Emants sí tenía conocimiento de la visión de los románticos 

con respecto a España. En este apartado veremos en qué consistía esta idea romántica del país. 

 No hay consenso en cuanto al principio y final exacto de la Ilustración y de la época 

Romántica. Los pensamientos ilustrados, que según varias personas hicieron su aparición a 

finales del siglo XVII y según otras personas a comienzos del siglo XVIII, tienen su final a 

finales del siglo XVIII. El Romanticismo tuvo su origen a finales del siglo XVIII, floreció en la 

primera mitad del siglo XIX y luego se debilitó. En lo concerniente a esta cronología, Van 

Rijneveld y De Jong se sitúan en cierta medida en medio de estas dos tendencias. Aunque 

publicaron sus relatos de viaje a principios del siglo XIX, hicieron su viaje y anotaciones a finales 

del siglo XVIII. Por eso, para ellos la Ilustración forma una parte importante del contexto y no es 

posible que hubieran sido influidos por la visión romántica.  

 En el apartado anterior hemos indicado varias imágenes que los viajeros extranjeros 

tenían de España. Muchos aspectos seguían recurriendo a lo largo de los siglos, como las 

referencias a la Inquisición o al orgullo de los españoles. También en el siglo XIX está presente 

esta intertextualidad, pero por otro lado también podemos observar algunas diferencias.  

 En el siglo XIX los viajeros por ejemplo prestaban más atención a la historia de España 

que los viajeros del siglo XVIII. Su idealización del pasado se dirigía sobre todo hacia la Edad 

Media. Esta conciencia histórica se manifestó en el interés por todo lo que tenía que ver con los 

orígenes españoles, de lo que derivaba su interés por las tradiciones y culturas locales. (Del Mar 

Serrano 1993: Viajes y viajeros por la España del siglo XIX y Cuestiones de estilo) 

 El paisaje era otro aspecto importante, “pero no se describía cualquier paisaje sino, 

concretamente y sobre todos los demás, aquel que por lo tortuoso y estremecedor de su 
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fisonomía, podría calificarse de horriblemente bello.” (Del Mar Serrano 1993: Cuestiones de 

estilo) Como hemos mencionado anteriormente, el sentido era mucho más importante que en el 

siglo XVIII y por eso, también aumentó el interés por lo que era ‘diferente’ y misterioso. El 

paisaje correspondía a estas esperanzas y el viajero romántico hacía reflejar su estado de ánimo 

en sus descripciones. (Del Mar Serrano 1993: Horriblemente bello) Mientras que los viajeros de 

los siglos anteriores intentaron pasar por las zonas inhóspitas lo más rápido posible, los 

románticos se sentían atraídos por los paisajes escabrosos, descampados y montañosos, que 

describían como salvajes y dantescos. (Del Mar Serrano 1993: Horriblemente bello) Al contrario, 

el viajero ilustrado veía la tierra como medio de cultivar los productos agrícolas; el paisaje en sí 

no tenía el valor que sí percibió el romántico. (Del Mar Serrano 1993: Viajes y viajeros por la 

España del siglo XIX) En el capítulo cinco, observaremos que Van Rijneveld y De Jong 

mencionan los productos agrícolas al describir una región. Por esta sensibilidad que ponen los 

románticos en sus relatos de viaje, no es sorprendente que muchas veces describan el ambiente de 

los edificios y las ciudades que visitaban.  

 A pesar de que varias personas habían descrito España durante varios siglos, el país 

seguía siendo relativamente desconocido, por lo que en este sentido era un país ‘lejano’ y exótico. 

Algunos viajeros incluso consideraban España como una zona transitoria entre África y Europa. 

(Hoffmann 1961: 81) La valoración del exotismo fue una reacción contra la racionalidad del siglo 

XVIII y era uno de los motivos más importantes para ir a España durante la época romántica. 

(Del Mar Serrano 1993: La España inventada) El viajero veía el exotismo, por ejemplo, en el 

clima caliente y en el paisaje descampado y escasamente poblado, que a veces parecía desértico. 

(Hoffmann 1961: 77-79) Sin embargo, el calor no sólo se relacionaba con el exotismo, sino 

también con la voluptuosidad y “una cierta relajación en las costumbres”, visto que “el frío 

encoge el corazón; el calor lo dilata y afloja los lazos opresores, libera el pensamiento.” (Del Mar 

Serrano 1993: Viajeros franceses, viajeros ingleses, viajeros italianos...) El romántico también 

estaba buscando el exotismo árabe, que podía encontrar en Andalucía. Varias personas veían un 

origen árabe en los andaluces. (Hoffmann 1961: 81) Las huellas árabes habían ejercido una cierta 

atracción en los viajeros durante siglos, pero la diferencia está en el énfasis que se ponía en ellas 

durante la época romántica.  

 Para los románticos, la corrida de toros era uno de los fenómenos más ‘españoles’. 

(Hoffmann 1961: 93) Lo veían como algo representativo del país y por ello lo convirtieron en un 
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effet de typique, un término que propone Leerssen (2000) (véase el apartado 2.1). Prácticamente 

en cada relato de viaje se presta atención a las corridas, relacionadas con el carácter cruel de los 

españoles. Esta crueldad, que se manifestaba también en la religión, formaba parte del exotismo 

del país y con esta barbaridad España se distinguía de los otros países europeos. (Hoffmann 1961: 

99)  

 Otro aspecto que los románticos franceses relacionaban con la crueldad española, era la 

Guerra de la Independencia Española. (Hoffmann 1961: 18) Como veremos en el capítulo 

siguiente, las tropas napoleónicas combatían con el pueblo español. Eso confirmó la imagen de 

crueldad que ya existía, pero al otro lado, los románticos admiraban la resistencia de los 

españoles y les veían como heroicos y valerosos. (Hoffmann 1961: 17-18) Como saldrá a relucir 

en el capítulo cuatro, una brigada holandesa luchó al lado de los franceses. Sin embargo, 

podemos poner en duda que los soldados mismos también vieran y apreciaran el carácter valiente 

de los españoles. Uno de los oficiales del ejército holandés, creaba que los españoles eran 

“vreselijke monsters” y exclamó: “Duizend miljoen maal vervloekt land!” (De Moor en Vogel 

1991: 132) 

 Respecto a los españoles en si, según los románticos, la mujer española era sensual, tenía 

el pelo negro, los ojos negros y expresivos, los dientes blancos; exumaba la pasión. (Hoffmann 

1961: 99-104) Esta sensualidad iba acompañada de una cierta crueldad; la española se dejaba 

llevar por los celos y por la pasión y era capaz de la venganza. (Hoffmann 1961: 105-106) Todas 

estas características se unían en una de las creaciones románticas más conocidas: Carmen. 

Aunque Carmen, la protagonista de la novela homónima de Mérimée, era una gitana, tenía las 

cualidades y el aspecto físico de la mujer española. (Hoffmann 1961: 130) En el apartado 5.5.2 

veremos cómo describen los viajeros holandeses a la mujer española. Visto que Carmen era una 

creación del siglo XIX, es lógico que De Jong y Van Rijneveld no la mencionen.  

La “auréole de sensualité” que circundaba la mujer española, se manifestaba entre otras 

cosas en los bailes españoles. (Hoffmann 1961: 109) Según Hoffmann (1961: 110), como en el 

caso de las corridas, casi no había relatos de viaje en que no se describía los bailes. Como 

veremos en el apartado 5.5.2, a De Jong también le llamó la atención la pasión que se expresaba 

en los bailes.  

 En muchos relatos de viaje, aparecía el bandolero, una figura de gran reputación. Los 

románticos no le veían como un criminal ordinario, sino como protector de los pobres, era cortés, 
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sincero y generoso. (Hoffmann 1961: 121 y 123) Además de los paisajes escabrosos, él 

transformaba el viaje por España en una aventura verdadera. Los románticos no eran los primeros 

en cuyas obras aparecía el bandolero. Por ejemplo, en el apartado 5.3, veremos que De Jong 

menciona este peligro también. Sin embargo, él no le atribuye al bandolero características 

positivas. Al contrario, mientras que sí tiene una opinión positiva de los contrabandistas, dice que 

los bandoleros son “slecht volk”. (De Jong 1810 I: 200)  

 Había más figuras típicas en la literatura romántica, por ejemplo el gitano. En los siglos 

antes de la época romántica, que hemos tratado en el apartado anterior, los gitanos no ocupaban 

una posición prominente en los relatos de viaje. Sin embargo, los autores románticos sí estaban 

interesados en ellos. Con el pelo aún más negro y los ojos aún más brillantes, los gitanos tenían 

sobre todo un valor simbólico. No obstante, a lo largo del tiempo, los franceses hacían una 

distinción cada vez menos grande entre los españoles y los gitanos hasta que estos últimos tenían 

las características típicamente españolas. (Hoffmann 1961: 123-125) Como hemos mencionado 

con anterioridad, eso también es perceptible en Carmen: la gitana tiene las características de la 

mujer española.   

 Una de las costumbres típicamente españolas, o al menos según los románticos franceses, 

era fumar. Los franceses casi no podían imaginarse un español sin cigarro o cigarrillo. (Hoffmann 

1961: 63). Mientras que los románticos no lo veían como una mala costumbre, la opinión de 

Emants es mucho más negativa (véase el apartado 5.5.3). Van Rijneveld y De Jong no prestan 

ninguna atención a los cigarros. 

Los románticos no sólo fueron parciales a causa de la abundante literatura en que 

aparecían las imágenes de corridas y huellas árabes, sino que iban deliberadamente en busca de 

estas imágenes de España. Buscaban tan activamente la imagen que tenían en perspectiva, que en 

sus relatos incluso exageraron la realidad y olvidaron mencionar lo que no era pintoresco. (Del 

Mar Serrano 1993: Viajes y viajeros por la España del siglo XIX) Se buscaba lo que era 

‘diferente’ en comparación con el propio país y muchas veces se ‘hinchaban’ las diferencias, por 

lo que España parecía más lejana y exótica aún. De esta manera se creó una España inventada, 

que tenía todo lo que esperaba encontrar el viajero. (Del Mar Serrano 1993: Viajes y viajeros por 

la España del siglo XIX) Hoffmann (1961) denomina la imagen que crearon los románticos el 

rêve espagnol, que no sólo estaba presente en la literatura (relatos de viaje y novelas), sino 

también en el teatro. En las obras de teatro el público podía encontrar a la Inquisición, a 
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personajes celosos, a personajes de origen árabe y a clérigos intolerantes. (Del Mar Serrano 1993: 

La España inventada) 

Además de las diferencias entre el siglo XVIII y XIX en cuanto al contenido, también se 

puede encontrar una divergencia de estilo. Eso no sólo es el resultado del espíritu de la época, 

sino que también está relacionada con el bagaje del viajero. En el siglo XIX, las personas que 

visitaban España muchas veces eran escritores, contrariamente a los eruditos y diplomáticos de 

otros siglos, que tenían un estilo más ‘aburrido’. Además, estos últimos recopilaban sobre todo 

información en cuanto a la geografía, economía, etcétera, para que no fuera necesario un estilo 

vivaz. Presentaban los datos de manera ordenada. (Del Mar Serrano 1993: Cuestiones de estilo) 

Los viajeros ilustrados se concentraban, así pues, más en el aspecto informativo, mientras que 

para los románticos, era importante la forma del relato de viaje. Su estilo sentía la influencia de 

una tendencia, mientras que en el siglo XVIII, el estilo y la forma del relato dependían 

completamente de las cualidades literarias del autor. (Del Mar Serrano 1993: Cuestiones de 

estilo) En los relatos de Van Rijneveld, De Jong y Emants también podemos encontrar grandes 

diferencias estilísticas, en las que profundizaremos en el capítulo cinco.  

Sin embargo, según Del Mar Serrano (1993) no se tienen que considerar las diferencias en 

cuanto al estilo y al contenido como una ruptura entre ambos siglos; puesto que se pueden indicar  

bastantes semejanzas entre todos estos relatos de viaje.  

 
 

3.3 La leyenda negra 

 
 
En los primeros apartados de este capítulo hemos encontrado varias ideas y opiniones en cuanto a 

España, que muestran similitudes. Las imágenes negativas que hemos encontrado,  formaban 

parte de un conjunto más grande, de una tendencia en Europa que estuvo vigente durante varios 

siglos: la leyenda negra. Una de las obras más importantes y conocidas que trata de este 

fenómeno es La Leyenda negra. Estudios acerca del concepto de España en el extranjero de 

Julián Juderías (1917). Él define la leyenda negra como: 

 

“[...] el ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de nuestra Patria han visto la luz 

pública en casi todos los países; las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter 
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de los españoles como individuos y como colectividad; la negación, o, por lo menos, la ignorancia 

sistemática de cuanto nos es favorable y honroso en las diversas manifestaciones de la cultura y 

del arte; las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España fundándose para ello en 

hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad, y, finalmente, la afirmación 

contenida en libros al parecer respetables y verídicos y muchas veces reproducida, comentada y 

ampliada en la Prensa extranjera, de que nuestra Patria constituye, desde el punto de vista de la 

tolerancia, de la cultura y del progreso político, una excepción lamentable dentro del grupo de las 

naciones europeas.” (Juderías 1917: 19-20) 

 

Esta negativa imagen exterior de España, que se difundió desde el siglo XVI en varios países 

europeos, como los Países Bajos, Francia e Inglaterra, tiene su origen en varias obras. Una de 

ellas, que data de 1581, es la Apologie ou Défense du tres illustre Prince Guillaume, par le grâce 

de Dieu, Prince d’Orange, contre le Ban et Edict publié par le Roi d’Espaigne par lequel il 

proscrit le dict Seigneur Prince dont aperra des calomnies et faulses Accusations contenues dans 

la dicte Proscription, en que Guillermo de Orange criticaba a la Inquisición y acusaba a Felipe II 

de incestuoso, bígamo y asesino. (Juderías 1917: 275-276) Además de eso, según Orange, el 

pueblo español se caracterizaba por “el orgullo, la avaricia, el fanatismo, la crueldad, el espíritu 

vengativo, el desprecio a lo extranjero, la brutalidad y la falta de cultura”. (Juderías 1917: 277) 

La Apología disfrutó de una gran difusión en Europa. 

Una leyenda consiste entre otras cosas en la tendencia a anteponer los intereses propios a 

los intereses de la verdad y de la justicia, lo que lleva a la formación de una idea equivocada de 

otros pueblos. (Juderías 1917: 263-264) En este apartado veremos que la caracterización de los 

españoles se ve determinada por una parte importante por la leyenda negra y en el apartado 2.1 ya 

mencionamos que la estereotipación nacional no está basada en la realidad. Entonces no es 

sorprendente el comentario de Juderías de que las leyendas puedan transmitir una idea 

equivocada de los otros. En general, un pueblo tiene una autoimagen positiva y una heteroimagen 

negativa, y vemos eso en la actitud de diferentes países frente a España. Mientras que se acusó a 

los españoles de fanáticos e intolerantes, en otros países europeos tampoco existía la libertad 

religiosa y muchas personas se vieron castigadas a causa de su religión.  

La leyenda negra se difundió desde el siglo XVI por medio de muchos libros de distinto 

carácter, en los que se presentaba a España como semibárbara, un ejemplo de atraso, un país 

inquisitorial, fanático y cruel. El odio que sintieron los Países Bajos, Inglaterra y Francia se 
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centró sobre todo en Felipe II, que continuó la lucha contra la Reforma que había iniciado Carlos 

V. En muchas obras se difamó a Felipe II. Como veremos en el capítulo cinco, más de tres siglos 

después, Emants opina todavía negativamente sobre él. Mientras que Emants no vivía en la época 

de la guerra de Flandes, ésta sí jugaba un papel en su formación de imágenes respecto a España.  

Según Juderías (1917: 286), la leyenda negra adquirió verdadera importancia en el siglo 

XVIII. Los viajeros que hemos mencionado en los apartados anteriores, todos contribuyeron al 

mantenimiento de la leyenda negra. También lo hicieron los filósofos ilustrados del siglo XVIII, 

como Montesquieu. Él creía que los españoles “tienen cortesías que en Francia se estimarían 

fuera de lugar; por ejemplo: [...] la Inquisición jamás quema a un judío sin excusarse antes con 

él.” (García Cárcel 1992: 131) Emants también observa esta cortesía excesiva del carácter 

español, como discutiremos en el apartado 5.5.1. Se siguió perpetuando en las obras de los 

historiadores esta imagen negativa de España. El francés Charles Weiss por ejemplo, dijo en 

1838 que “La Inquisición fué la causa de [la] muerte intelectual [...]. Con el ilusorio objeto de 

mantener al pureza de la fe católica estableció una barrera insuperable entre al España y el resto 

del mundo.” (Juderías 1917: 319-320) 

No obstante, las críticas que se expresaron no sólo estaban dirigidas hacia la España 

dentro de Europa, sino también a las actividades coloniales del país, lo que García Cárcel (1992: 

15) denomina ‘la leyenda negra americana’. La crueldad y la sed de riquezas formaban la base de 

la leyenda negra americana. La primera persona que manifestó estas críticas y cuya obra sirvió 

como base de la leyenda negra también, fue Fray Bartolomé de las Casas. De su Brevísima 

relación de la destrucción de las Indias (1552), se publicaron varias ediciones en varios países 

europeos. El título de la edición holandesa en 1620 habla por sí sola: Espejo de la tiranía 

española en que se trata de los actos sangrientos, escandalosos y horribles que han cometido los 

españoles en las Indias. (García Cárcel 1992: 227-228)  

Aunque Juderías presenta la leyenda negra como la difamación general de España por 

otros países europeos, sí es perceptible alguna variación en la crítica de estos países. (Ebben 

2005: 43) Eso en sí no es muy sorprendente; en el marco teórico hemos indicado que la 

estereotipación nacional está influida por varios factores y evidentemente, todos estos factores se 

diferencian en cada país. Según García Cárcel por ejemplo, la crítica holandesa respecto a  la 

Inquisición procedió del rechazo de la crueldad de los procedimientos y de la violación de la 

libertad de pensamiento, mientras que los franceses, que veían la Inquisición como una 
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institución política del rey, ante todo criticaron “la hipocresía de que los «marranos» persigan a 

los propios «marranos»”. (García Cárcel 1992: 18) En este análisis, las diferencias de ese tipo no 

tienen importancia; trata del hecho de que se pueden encontrar algunas imágenes de España en 

muchas obras de diferentes siglos y en diferentes países. El grado de intertextualidad (véase el 

capítulo dos) es grande y la leyenda negra forma parte del contexto de los relatos de viaje 

holandeses.  

 García Cárcel también hace una distinción en las naturalezas de la leyenda en diferentes 

siglos:  

 

“Si en el siglo XVI la hegemonía imperial española suscitó críticas de carácter esencialmente 

político-religioso en los siglos XVII y XVIII, la agresividad europea hacia España se proyectó 

hacia la antropología – el carácter español – y en el siglo XIX la imagen española en Europa se 

frivoliza y las viejas acusaciones se acaban diluyendo en tópicos andalucistas muchas veces 

delirantes.” (García Cárcel 1992: 18)  

 

Este énfasis en el carácter de los españoles en el siglo XVII y XVIII no es de extrañar cuando 

pensamos que en la Europa de finales del siglo XVI, se empezó a considerar el carácter de un 

pueblo como típico de una nación. (Leerssen 2000: 272-273) La visión del carácter nacional 

como clasificación sobre todo estaba presente entre los filósofos de la Ilustración. Según Voltaire, 

el carácter español tenía “algo más austero, más implacable que el de las demás naciones.” 

(Juderías 1917: 289)  

 Sin embargo, también había opiniones positivas con respecto a España, como la 

admiración que cosecharon la cultura española y Cervantes. Rousseau vio la sobriedad y la 

seriedad de los españoles como características positivas. (García Cárcel 1992: 133-134) Los 

eruditos holandeses como Cats y Hooft incluso creían que los holandeses eran menos cultivados 

que los españoles. Además, Hooft opinaba que “de Nederlanders te ver doorgeschoten waren in 

hun hispanofobie [...]”. (Ebben 2005: 44) Pero en general, estas opiniones positivas fueron 

eclipsadas por las críticas negativas.  

 En el apartado anterior, hemos tratado el siglo XIX, el siglo de la España romántica. 

Juderías no ve un cambio en comparación de los siglos anteriores: la imagen de España es tan 

negativa, si no más. (Juderías 1917: 315) Se seguía mencionando con frecuencia la crueldad del 

pueblo español, la Inquisición y Felipe II. Pero se completó la imagen del español ignorante y 
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fanático con el “amigo de los toros”, el “fumador imperturbable” y el “guitarrista incansable”. 

(Juderías 1917: 225) Como hemos mencionado con anterioridad, los románticos fueron atraídos 

por lo exótico, lo pintoresco y las influencias árabes y estaban buscando aventuras en un país que, 

para ellos, estaba retrasado en su desarrollo en comparación con otros países europeos. Mientras 

que Juderías propone que la imagen negativa hacia España seguía existiendo en el siglo XIX y 

que las obras de los románticos hicieron daño al país, García Cárcel opina que la ‘folklorización’ 

que crearon, llevó a una ‘leyenda amarilla’, “una reivindicación de lo racial hispánico”. (García 

Cárcel 1992: 190) Leerssen también ve una modificación: la imagen negativa de España que 

había existido desde el siglo XVI, la leyenda negra, en la época Romántica hizo sitio a una 

imagen más positiva y exótica de Carmen, serenatas y corridas de toros. (Leerssen 1993: 13 y 

2003: 3) Vincula este cambio al poder del país: “an amelioration of a given image is made 

possible by a decline in political power.” (Leerssen 2000: 277) Aparte de la cuestión si esta 

imagen es positiva o negativa, sí vemos una matización de la imagen de España que no existía en 

los siglos anteriores.  
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4 El transfondo económico y político  
 
 
En el segundo capítulo, al tratar la formación de estereotipos nacionales y la imagología 

basándonos de entre otros Leerssen y Bar-Tal, hemos podido percibir el papel que juegan el 

poder político y económico de un país y las relaciones con otros países en el contenido de las 

imágenes nacionales. Sin embargo, es llamativa la diferencia en las afirmaciones en cuanto a la 

relación entre poder y el contenido del estereotipo. Según la teoría de la dominancia social que 

menciona Bar-Tal (1997: 502), los estereotipos de los grupos poderosos frente a otros grupos 

muchas veces son negativos, para justificar y legitimar su poder. En cambio, en la opinión de 

Leerssen, las imágenes que tiene un grupo de países poderosos son más negativas que las 

imágenes pintorescas y exóticas de países frágiles. (Leerssen 1993: 13) En efecto, da el ejemplo 

de la imagen pintoresca de España en la época romántica. También hemos notado la diferencia de 

percepción entre Leerssen y Juderías con respecto a las imágenes positivas y negativas hacia 

España. Mientras que Juderías en su obra de la leyenda negra describe la imagen negativa del 

país en diferentes siglos, entre ellos la época romántica, Leerssen en Culturele identiteit en 

nationale beeldvorming dice que en la época romántica, la imagen muy negativa de España que 

existía desde el siglo XVI, la leyenda negra, cedió el sitio a una imagen exótica. (Leerssen 1993: 

13) Entonces, según él, esta imagen exótica no forma parte de la leyenda negra. Si seguimos las 

consideraciones de Leerssen, podemos concluir que el poder de España había disminuido en 

tiempo del Romanticismo y que por eso la imagen del país en Europa mejoró.  

Entonces, las relaciones de poder entre España y los Países Bajos deberían haber influido 

a los autores holandeses. Por esta razón, vamos a examinar las relaciones políticas y económicas 

dentro de Europa, particularmente entre los Países Bajos y España. La época que estudiamos 

abarca diferentes siglos. Los viajes que habían trasladado al papel los viajeros holandeses y que 

analizaremos en el próximo capítulo, datan de los siglos XVIII y XIX, pero no sólo es importante 

el poder de estos países en el momento en que los holandeses visitaron España, sino también las 

situaciones anteriores, visto que la historia de las relaciones forma uno de los factores que 

influyen en la formación de imágenes nacionales (véase el modelo de Bar-Tal). Primero 

trataremos el poder económico y político militar, y a continuación profundizaremos en las 

guerras en que ambos países estuvieron implicados. 
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4.1 El poder de España y los Países Bajos dentro de Europa 

 
 
Un país poderoso quiere decir un país con peso económico y político militar. En general estos 

dos conceptos están estrechamente vinculados. En los siglos que tratamos muchos conflictos 

fueron decididos por las armas entre los países de Europa Occidental. En esa época no existía 

verdaderamente ya una Europa unida en el sentido de que estos países no se sentían parte de una 

unidad más grande como, en la actualidad, la Unión Europea. Los territorios de los países 

actuales a veces fueron ocupados por otros países y algunos territorios formaban parte de un 

imperio o reino más grande, por ejemplo el de los Austrias. Tampoco los países mismos 

formaban una unidad como ahora; como indicaba el nombre de Holanda en esa época: la 

República de las Provincias Unidas. Además, las fronteras difieren de la situación actual. Esta 

fragmentación política en Europa había existido desde siempre y llevó a la competencia entre los 

estados, lo que estimuló la innovación y el desarrollo económico. (Kennedy 1989: 21; Crouzet 

2001: 7-8) La competencia entre estos países no sólo tuvo lugar dentro del territorio europeo, 

sino también en mar y en los territorios ultramarinos. 

Desde 1500 las tecnologías nuevas en Europa se dispersaron rápidamente, principalmente 

a causa de la migración de trabajadores expertos. Esta migración ocurrió tanto de modo 

espontáneo como resultado de tensiones religiosas. (Crouzet 2001: 38) Otra manera de disponer 

de barcos tan efectivos como los de otros países fue imitar el enemigo o comprar materiales de él. 

Según Kamen (2003: 480), España siempre se había beneficiado de la tecnología extranjera, y 

desde 1600 había recabado información de los Países Bajos en el terreno de la construcción 

naval. Además de eso, usaron el espionaje industrial, un fenómeno muy frecuente en Europa a 

mitad del siglo XVIII. (Kamen 2003: 480) Pero también compraron barcos y materiales de 

guerra, en los años 60 del siglo XVII por ejemplo, una parte de los barcos de guerra españoles 

provenía de astilleros holandeses. (Kamen 2003: 417)  

Un país no podía hacer valer su poder militar antes de disponer de suficiente recursos 

económicos para financiar una guerra; por lo tanto no se puede ver el poder político militar aparte 

del poder económico. En el pasado se puede observar muchas veces una relación entre la 

prosperidad o la regresión económica de un país y el aumento o disminución del poder militar de 

un país, también en los territorios del ultramar. (Kennedy 1989: xxiv – xxv) Por ejemplo, cuando 

los Habsburgos cosecharon éxito tanto en Europa como en América, la cantidad de oro y plata 
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proveniente de las colonias en América había aumentado. (Kennedy 1989: 60) Sin embargo, estas 

dos tendencias no se dan necesariamente simultáneamente. Cuando un país en un determinado 

momento experimenta un período de florecimiento, eso no quiere decir que el país hace valer su 

poder militar en el mismo período. (Kennedy 1989: xxv) Además de eso, es necesario considerar 

la riqueza y el poder como datos relativos: se trata de la proporción con otros países. El hecho de 

que Holanda en el siglo XVIII fuera más rico en términos absolutos que en el siglo anterior, no 

quiere decir que por eso fuera una gran potencia, visto que Gran Bretaña era más rica. (Kennedy 

1989: xxv) Sin embargo, la prosperidad económica no es una garantía para el éxito militar. Por lo 

que respecta a eso, hay más factores que juegan un papel, por ejemplo la organización militar o la 

situación geográfica. (Kennedy 1989: xxvii) 

Hemos dividido este apartado en dos partes: la época en que España estaba a la cabeza de 

un imperio poderoso y la época después, cuando su poder había disminuido mucho. Como hemos 

visto anteriormente, Leerssen hace una distinción entre la imagen de la España poderosa y la 

imagen que se tenía después. Los relatos de viaje que analizaremos, datan de este segundo 

período. Sin embargo, eso no quiere decir que la época anterior no tiene importancia; la leyenda 

negra, que había influido a muchos viajeros, se difundió desde el siglo XVI, cuando España era 

un país poderoso. El hecho de que los relatos holandeses datan del segundo período tampoco 

quiere decir que no podremos encontrar diferencias entre las imágenes que esbozan los tres 

autores. Como hemos visto en el segundo capítulo, el poder de un país no es el único factor que 

juega un papel en la formación de imágenes nacionales.  

 
 

4.1.1 España y los Países Bajos como países poderosos 
 
 
Contrariamente al siglo XV, cuando los conflictos en Europa estallaron generalmente a nivel 

local, en el siglo XVI se produjo una transformación en la intensidad y el alcance de las guerras 

en Europa. (Kennedy 1989: 40) Eso fue el resultado de la Reforma y la creación de un  gran 

imperio, el imperio Habsburgo. Por medio de matrimonios y herencias, la casa de los Habsburgos 

supo agrandar su territorio en las décadas pasadas. Cuando Carlos I se convirtió en rey de España 

en 1516 y emperador del Sacro Imperio Romano unos años después, tenía el poder de un 

territorio muy grande, del que los Países Bajos también formaban parte. Además, los territorios 
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que conquistaron los españoles desde el famoso año 1492 pertenecían a la corona española y el 

territorio español en el continente americano se extendió a lo largo del tiempo. También en Asia 

los españoles poseyeron algunas islas, por ejemplo las Filipinas, conquistadas en los anos 1560. 

(McKay et al. 2003: 509) Esta época, el siglo XVI y XVII, no por nada fue nombrado el Siglo de 

Oro de España. Todos los países europeos experimentaban la influencia de las armas, el 

catolicismo y la riqueza españoles. (McKay et al. 2003: 511) Carlos I renuncio al trono en 1556 y 

dividió el imperio entre su hermano Fernando y su hijo Felipe. El primero recibió Austria y el 

Sacro Imperio Romano, Felipe heredó entre otra Castilla, Aragón, los Países Bajos, Nápoles y las 

posesiones españoles en América. (Kamen 2003: 92; McKay 2003: 493) Conforme a Kamen 

(2003: 304-305), el imperio español llegó al culmen de su grandeza con la anexión de Portugal en 

1580.  

Entre 1500 y 1650, se hicieron muchas guerras y la presión sobre los tesoros fue alta. La 

parte occidental del imperio Habsburgo se vio involucrado en luchas contre Francia, los turcos, 

los Países Bajos y los alemanes protestantes. Después de que Felipe II mandara al duque de Alba 

hacia los holandeses revoltosos para reprimir los desordenes, Inglaterra, Francia y Alemania se 

pusieron en estado de alarma. Vieron puesto en peligro el equilibrio de fuerza dentro de Europa y 

querían intervenir. Inglaterra apoyó a los holandeses en su lucha contra los españoles con 

asistencia militar y sumas considerables. (Kennedy 1989: 78-79; McKay et al. 2003: 496) Eso 

creó una situación de disturbios y conflictos internacionales desde los años ochenta del siglo 

XVI. (Kennedy 1989: 48) Los conflictos no sólo se desarrollaron en Europa, sino también en los 

otros continentes. España por ejemplo tuvo que defender el comercio de especias en Asia. 

Durante la Tregua de Doce Años (1609-1621), las potencias europeas, entre ellas los holandeses, 

afectaron el poder de España en los territorios ultramarinos y su posición en las islas del Caribe y 

en los territorios del Pacífico empeoró. (Kamen 2003: 315) Francia fue el líder de la coalición 

antihabsburgo y en 1635 el cardenal Richelieu declaró la guerra a España. (Kennedy 1989: 50; 

McKay et al. 2003: 501) Después de 1648, el año en que la Paz de Westfalia puso fin a la Guerra 

de Flandes y la Guerra de los Treinta Años, en las que varios países estuvieron implicados, la 

lucha entre España y Francia continuó. El Tratado de los Pirineos puso fin a esta guerra en 1659 y 

también marcó el fin del estado de España como gran potencia en Europa. (McKay et al. 2003: 

547; Kamen 2003: 411)  
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El imperio español disponía de varias fuentes de ingresos, sobre todo provenientes de los 

territorios que poseía, entre ellos las colonias y Amberes. (Kennedy 1989: 54) Sin embargo, el 

hecho de que España poseyera un imperio ultramarino grande con muchas riquezas, no fuera una 

garantía de continuar siendo una gran potencia. A pesar de que los Habsburgos tenían muchos 

ingresos para financiar las actividades militares, estos no eran suficientes. En primer lugar a 

causa de la revolución militar en la Europa de la edad moderna; los gastos y la escala de las 

guerras incrementaron enormemente en los 150 años después 1520. (Kennedy 1989: 56) En 

segundo lugar, el imperio Habsburgo estuvo involucrado en muchos – o mejor dicho, demasiados 

– conflictos durante un período muy largo, uno tras otro e incluso algunos conflictos al mismo 

tiempo. Las guerras no sólo se realizaron por tierra, sino también por mar. Kennedy (1989: 58) 

aun habla de una ‘explosión de la guerra en el Atlántico’. Los españoles tenían que combatir con 

los holandeses, los franceses, los ingleses, el imperio otomano y además lucharon en África y 

América. España perdió algunas batallas ante los turcos y el poder naval en el Mediterráneo 

decreció rápidamente. (Kamen 2003: 156) 

Lógicamente, todo eso afectaba negativamente la economía de España. Los gastos 

superaron ampliamente los ingresos y el país tuvo que declararse en bancarrota varias veces. 

(Kennedy 1989: 59-60) Además, España perdió su posición líder del Atlántico a mitad del siglo 

XVII. (Crouzet 2001: 66) La situación tenía como consecuencia que la posición comercial 

empeoró. (Kennedy 1989: 70)  

En esa época, los Países Bajos fueron la potencia marítima más fuerte hasta que los 

ingleses los superaron a finales del siglo XVII. (Kennedy 1989: 85) La República disponía de una 

flota grande y potente y se hizo notar como potencia militar en el mundo ultramarino.  Para los 

holandeses un ejemplo muy famoso de esta dominancia marinera de su país en esa época fue la 

conquista de la Zilvervloot por Piet Heyn en 1628. También en el terreno comercial y financiero 

la República descolló sobre los demás países. La expansión económica, la expansión ultramarina 

y la importancia financiera de Ámsterdam reforzaron el poder militar del  país. Evidentemente los 

gastos de la guerra fueron altos y la presión fiscal fue alta. (Kennedy 1989: 87) 

Sin embargo, las actividades económicas no disminuyeron, en parte a causa de la 

inmigración de judíos españoles y portugueses, protestantes provenientes del sur y hugonotes 

franceses, entre ellos muchos comerciantes y personas que llevaron dinero, capacidades, 

conocimientos y contactos. Además de estos resultados favorables de la tolerancia religiosa del 
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país (salvo desde el punto de vista de los católicos), Ámsterdam empezó a jugar un papel 

importante en el mundo financiero internacional por el bloqueo del Escalda y con eso de la 

ciudad mercantil Amberes. (Crouzet 2001: 67; Kennedy 1989: 88) A mediados del siglo XVII, 

Ámsterdam se había desarrollado hasta el centro comercial y financiera más importante de 

Europa. (Crouzet 2001: 69) Su posición comercial se extendió hacia el Mediterráneo, las Indias 

Orientales y América. (Crouzet 2001: 67-68) Los Países Bajos fueron el líder económico, entre 

otras cosas gracias al éxito de la Compañía holandesa de las Indias Orientales y la Compañía de 

las Indias Occidentales (Crouzet 2001: 70; McKay et al. 2003: 506 y 511) 

La cantidad enorme de guerras en esa época tenía grandes consecuencias económicas para 

todos países y llevó a una alta presión fiscal para la población. Aunque algunos países disponían 

de más recursos que otros países, ningún de ellos podía financiar directamente la guerra, todos 

tenían dificultades financieras y tenían que contratar préstamos. Sin embargo, había una 

diferencia entre el imperio Habsburgo por un lado, y los Países Bajos y otros países poderosos 

por otro lado: los últimos “had managed, but only just, to maintain the balance between their 

material base and their military power better than their Habsburg opponents”. (Kennedy 1989: 

93) Mientras que los españoles habían perdido su posición poderosa a mediados del siglo XVII, 

el Siglo de Oro holandés no había acabado ya. Hasta el Tratado de los Pirineos en 1659, Francia 

no tenía la superioridad militar en comparación con España e Inglaterra tampoco fue tan 

poderosa. En el apartado siguiente, veremos que se habían vuelto las tornas y que el poder de los 

Países Bajos disminuyó también.  

 
 

4.1.2 España y los Países Bajos después de su época gloriosa 
 
 
En el apartado anterior hemos visto que el gran imperio español perdió su poder con el Tratado 

de los Pirineos. También salía a relucir que en ese momento, los Países Bajos tenían una posición 

muy fuerte en cuanto a la situación económica y marítima. Sin embargo, el poder holandés no era 

eterno tampoco. En los ciento cincuenta años que siguieron al Tratado de los Pirineos, se puede 

observar una alteración en el terreno bélico. Ya no se trataba de una situación en que la España 

Habsburgo se veía enfrentada a los países protestantes y Francia, sino de un sistema de diversas 

alianzas que cambiaron regularmente, a causa de que las relaciones entre poderes fluctuaron 
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bastante. (Kennedy 1989: 94) El poder de los Países Bajos y España disminuyó. (Kennedy 1989: 

95) El empeoramiento económico de los Países Bajos comenzó en 1670 y se agravó en el siglo 

siguiente. (Crouzet 2001: 71) Las guerras de esta época formaban el factor más importante de la 

deterioración de la economía holandesa. Inglaterra y Francia intentaron debilitar el poder y la 

riqueza holandeses y eso llevó por ejemplo a tres guerras con Inglaterra durante la segunda mitad 

del siglo XVII. Después, los Países Bajos lucharon contra los franceses dos veces al lado de los 

ingleses, lo que hizo incrementar la deuda pública. (Crouzet 2001: 71)  

En mar, los países Bajos tenían que temer por el Royal Navy, las fuerzas navales 

británicas muy fuertes, tanto en el canal de la Mancha como en los territorios de ultramar. 

Además de eso, en tierra, los holandeses hicieron guerras exhaustivas con los franceses, por eso 

gastaron mucho dinero en el ejército en lugar de la armada. (Kennedy 1989: 114-115) 

Ámsterdam fue un centro financiero internacional importante y por causa de una 

abundancia de capital, concedió préstamos a otros países europeos, entre ellos España. (Crouzet 

2001: 71; Kennedy 1989: 100-101) Sin embargo, el papel de centro financiero más importante ya 

había adoptado por Londres. Entonces, a pesar de la importancia internacional de Ámsterdam y 

aunque el país siguió siendo rico en el siglo XVIII, los Países Bajos no pudieron conservar su 

posición como gran potencia y eso muestra que una buena condición financiera no siempre 

garantizaba una posición dominante. (Crouzet 2001: 71; Kennedy 1989: xxvii y 111)  

Como hemos mencionado anteriormente, en este periodo de 1660 a 1815, en la gran 

cantidad de conflictos, las coaliciones cambiaron regularmente. Eso también fue aplicable para 

España. En 1683 el país quería defender su territorio en Luxemburgo frente a los franceses, pero 

en otros momentos España estaba al lado de Francia, por ejemplo durante la Guerra de Sucesión. 

Carlos II fue el último rey Habsburgo del país y no tuvo un heredero de la corona. El poder de la 

monarquía española no fue tan fuerte como antes, pero sí poseía algunos territorios muy 

importantes: las colonias en América, los Países Bajos del Sur y Gibraltar y otras ‘ciudades 

claves’ con las que tenía el poder de la navegación en el Mediterráneo. (Smit 1945: 160) Carlos II 

le nombró heredero al nieto de Luís XIV, Felipe d’Anjou. (Smit 1945: 162) En 1700 Carlos II 

falleció y poco después, Luís XIV dio orden al ejército francés de ocupar los Países Bajos del 

Sur. (Kennedy 1989: 134) Los Países Bajos e Inglaterra formaron una alianza con Austria y en 

1702 rompió la Guerra de Sucesión, durante la que Gran Bretaña tomo Gibraltar y Menorca. 

(Kennedy 1989: 118 y 133) En 1713 se firmó la Paz de Utrecht y un año después, la de Rastadt. 
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Bajo la condición de que la corona española y la corona francesa se unirían nunca, los otros 

países aceptaron que Felipe V fue el rey de España. Las Provincias del Sur pasaron a manos de 

los Habsburgos Austrias y Gibraltar y Menorca seguían siendo la propiedad de Inglaterra. 

(McKay et al. 2003: 545) Según McKay et al. (2003: 545), el tratado completó la declinación de 

España como una gran potencia. 

En el siglo XVIII, bajo la dirección de los Borbones la política económica española estaba 

orientado hacia el alcance del nivel económico de Europa Septentrional y hacia llegar a autarquía. 

(Herr 1958: 120) Además de eso, España quería tener en manos el comercio exterior otra vez. 

(Kamen 2003: 449) Una de las reformas más importantes que realizaron los Borbones, fue la 

abolición del monopolio comercial que tenían Sevilla y después Cádiz. (Herr 1958: 120-121) En 

1765 por ejemplo, se permitió el comercio en otras ciudades, como Barcelona y Málaga. Además, 

los españoles crearon una compañía mercantil que tenía un monopolio comercial con las 

Filipinas. (Herr 1958: 122) Durante su tercer viaje, De Jong estaba interesado por esta compañía; 

dice que tenía que obtener información en cuanto a la “Koninklijke Maatschappij der 

Philippijnsche eilanden”, que se había fusionado con la “Maatschappij der Caraques”. (De Jong 

1810 I: 99-100, 158-161) 

A finales del siglo XVIII la República se vio decrecer las colonias y el comercio 

ultramarino. (Kennedy 1989: 112-114) La causa de eso fueron los conflictos entre 1792 y 1815, 

que perturbaron las relaciones comerciales internacionales. Las guerras particularmente tenían un 

impacto en las industrias de la Europa Continental que eran dependientes del comercio de 

ultramar, sobre todo los países que poseían un imperio colonial, como los Países Bajos y España.   

A finales del siglo XVIII, las tropas francesas conquistaron los Países Bajos en 1795 y se 

proclamó la República Batava. En 1806 Luís Napoleón se convirtió en rey, pero en 1810 

Napoleón Bonaparte abolió la monarquía y el país fue anexionado por Francia. Las tropas de 

Napoleón Bonaparte también invadieron España. Holanda fue obligada a luchar en las guerras de 

Napoleón y de esa manera el ejército holandés llegó a España (véase el apartado siguiente). La 

derrota de los franceses (y holandeses) por parte de los españoles puso fin a la Guerra de la 

Independencia Española.  

A pesar de una recuperación del comercio después de la paz en 1815, cuando Napoleón 

había sido derrotado, las ciudades como Barcelona y Ámsterdam habían perdido su posición 

como depósitos internacionales. (Crouzet 1964: 572; 2001: 121) España tampoco fue el estado 
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poderoso de antes. Es más, según Kennedy, en el periodo de 1660 a 1815 “former Great Powers 

like Spain and the Netherlands were falling into the second rank.” (Kennedy 1989: xviii) 

En los relatos de viaje holandeses, podemos encontrar observaciones que indican la 

abundancia de guerras en Europa en esa época. Como veremos en el capítulo cinco, el motivo del 

viaje al Mediterráneo que hicieron De Jong y Van Rijneveld al mismo tiempo, estaba formado 

por los conflictos entre Venecia y los Países Bajos. Además, el barco de De Jong formaba parte 

de una escuadra de entrenamiento. En los relatos también podemos leer las observaciones en 

cuanto a la guarnición de Ibiza, la fuerza de la marina española y la batería de Gibraltar (véase el 

apartado 5.2). Cuando tenemos en consideración el contexto histórico  respecto a las relaciones 

fluctuantes de poder, a la gran cantidad de guerras y a las profesiones de Van Rijneveld y De 

Jong, no es sorprendente que mencionen la fuerza de las fortalezas. Al contrario, Emants no 

presta atención a estos temas; ya que él visitó el país un siglo después, como escritor, dirige la 

atención hacia otras cosas (véase el capítulo cinco).  

Contrariamente a los siglos anteriores, en el siglo XIX, después de la derrota de 

Napoleón, no se llevaron a cabo guerras grandes y largas. Si sucedieron conflictos, pero estos 

fueron sobre todo breves y regionales. En el terreno económico, el desarrollo más importante era 

la revolución industrial, que tuvo lugar en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, y que se 

difundió en los otros países en la Europa continental desde 1800 y sobre todo durante la segunda 

mitad del siglo XIX. (Crouzet 2001: 130 y Kennedy 1989: xix)  

En el terreno económico, España estaba retrasada en comparación con la Europa 

Occidental, tanto en el terreno industrial como en el terreno agrícola. (Crouzet 2001: 119) El país 

tenía que ver con algunos obstáculos que estorbaron la modernización y el sector agrario 

tradicional seguía siendo dominante por bastante tiempo, incluso hasta la Primera Guerra 

Mundial. (Crouzet 2001: 119) Eso no quiere decir que la industria en España no se desarrollara 

de ninguna manera; la industria se limitó a algunas regiones, como Cataluña. (Crouzet 2001: 119-

120) A pesar de eso, España se quedó atrás cada vez más en comparación con otros países y el 

proceso de industrialización que había tenido lugar difirió algo de lo en el resto de Europa. 

(Crouzet 2001: 145)  

En España estaba muy presente una tendencia proteccionista, y a causa de este 

proteccionismo, la agricultura tradicional fue reforzada y la industria fue ineficaz. (Crouzet 2001: 

151) Según Crouzet (2001: 152), los países que estaban retrasados en el terreno agrario, también 
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fueron los países en que la industrialización no se desarrolló mucho y entre ellos la considera 

España. Se ve a la agricultura como la causa más importante de la lentitud del desarrollo 

económico español. (Crouzet 2001: 152-153) Emants no profundiza en la situación económica de 

España, pero sí que insinúa que España estaba atrasada en comparación con otros países (véase el 

apartado 5.4). Emants deduce este atraso de varios aspectos, entre ellos la situación económica. 

Observa “een volk dat op zijn rijk land, onder zijn gezegende hemel gelukkiger en welvarender 

dan enig ander kon wezen”, pero que “thans tot de achterlijke staten behoort [...], omdat de 

microben der geloverij door een vier eeuwen lange ondermijning zijn ontwikkeling hebben 

tegengehouden, zijn grond voor zichzelf en voor hun creaturen in erfelijk bezit genomen [...]”. 

(Emants 1886: 148) Evidentemente, según Emants los Países Bajos se habían desarrollado mejor, 

puesto que la heteroimagen está vinculada a la autoimagen. 

En Holanda la industrialización también sucedió a finales del siglo XIX. Contrariamente 

al rendimiento laboral español del sector agrario, lo de Holanda sí fue alto. (Crouzet 2001: 141) 

La exportación y el comercio seguían jugando un papel importante; gracias a por ejemplo la 

desembocadura del Rin, Rótterdam fue un puerto importante para el interior industrial de Europa. 

(Crouzet 2001: 141)  

En los siglos tratados, tanto España como los Países Bajos habían experimentado una 

época gloriosa, el primero sobre todo en el siglo XVI y el segundo particularmente en el siglo 

XVII. Esta relación era de importancia en cuanto a la formación de imágenes de España. Cuando 

tenemos en consideración las afirmaciones de Leerssen (1993, 2000, 2003), no era sorprendente 

que en el siglo XVI los holandeses tenían una imagen negativa de España, visto que en esa época 

España era un país poderosa. En el capítulo tres hemos visto que se había formado la leyenda 

negra en la época en que España tenía mucho poder. La decadencia del imperio español comenzó 

a mediados del siglo XVI. En el siglo XIX, España era un país frágil y Leerssen señala que en esa 

época se había formado una imagen exótica y pintoresca. En este apartado ya hemos prestado 

atención a la opinión de Emants en cuanto a esta posición frágil. En el análisis nos 

profundizaremos en su opinión.  
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4.2 Las relaciones entre ambos países: guerra y paz 

 
 
En el apartado anterior nos hemos concentrado sobre todo en el poder de ambos países, visto el 

papel de ello en la formación de imágenes nacionales según la teoría de Leerssen. Como muestra 

el modelo de Bar-Tal (1997), la naturaleza de las relaciones intergrupales y la historia de ella, 

forman parte de las variables de fondo en la formación de estereotipos nacionales. En el apartado 

4.1 ya hemos mencionado brevemente algunos conflictos, porque éstos juegan un papel en el 

poder político militar, que a su vez esta relacionado con el poder económico. En este apartado 

profundizaremos en los conflictos entre España y los Países Bajos y en las guerras entre otros 

países en que estuvieron implicados tanto Holanda como la península ibérica. ¿Se encontraron en 

suelo enemigo los escritores de los informes de viaje? ¿Estuvo a punto de estallar una guerra, 

había un periodo de paz o fueron aliados ambos países? ¿Los Países Bajos y España fueron 

socios comerciales importantes o las relaciones fueron extremadamente reducidas?  

  Desde la baja edad media, las relaciones entre España y los Países Bajos habían sido 

buenas. Los países norte europeos eran poco conocidos para los españoles, con excepción de 

Holanda, con que comerciaron directamente en mar. Los Países Bajos aun formaron el mercado 

principal de la exportación de la lana castellana. En el siglo XVI, cuando los Habsburgos 

ostentaban el dominio sobre los Países Bajos, las provincias no formaban verdadera parte del 

imperio español; solo tenían en común el hecho de que fueron sometidos al mismo derecho 

dinástico. (Kamen 2003: 52, 77-78)  

Hasta los años 1550, no había una perceptible actitud antiespañola en los países europeos 

(y así en los Países Bajos), con excepción de Italia. El interés por los españoles era  basado más 

en curiosidad que en temor. (Kamen 2003: 81)  Sin embargo, la actitud de los países europeos 

sufrió un cambio enorme, como hemos visto en el capítulo tres.   

 No es sorprendente que la actitud de los holandeses frente a España cambiara; puesto que 

desde 1568 los países estaban en guerra por un periodo bastante largo, hasta 1648. A pesar de que 

esta guerra sucedió muchos años antes de que visitaran España los viajeros holandeses de esta 

tesina, sin duda juega un papel muy importante. Como dice Bar-Tal (1997: 496): “the nature of 

past intergroup relations is not easily forgotten.” Es decir, forma parte del contexto. En el 

capitulo cinco veremos que algunos viajeros se refieren al pasado y los ancestros. Mencionan al 

duque de Alba y la Inquisición, con los que se vieron los holandeses durante la guerra de Flandes. 
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Del apartado 3.2 resultó que uno de los textos bases más importantes de la Leyenda Negra, 

provino de una de las personas que jugaron un papel importante en esta guerra, Guillermo de 

Orange.  

A pesar de que ambos países estaban en guerra, los contactos económicos continuaban. 

Hay varios ejemplos del comercio en esa época. A finales del siglo XVI, la marina española 

adquiría los barcos desde los Países Bajos y además, los holandeses vendían armamento al 

ejército de Flandes. (Kamen 2003: 431) De esta manera, los holandeses recibieron grandes 

cantidades de oro y plata en lingotes de España y sus colonias.  

Después de la Paz de Westfalia en 1648, por la que se reconoció la soberanía de las 

Provincias Unidas, España siguió estando en guerra con Francia, hasta que hicieron la paz con el 

Tratado de los Pirineos en 1659. “The least expected consequence of French aggression was an 

alliance between Spain and the United Provinces.” (Kamen 2003: 412) Inmediatamente después 

de la paz, los dos países se acercaron. Durante la guerra, los Países Bajos habían proporcionado 

material de guerra a los españoles ya y en 1648 empezaron con la construcción de doce fragatas 

españolas. La relación entre ambos países mejoró cuando estuvieron en guerra con Inglaterra en 

los anos 1650. En el mismo periodo, el comercio con España aumentó; los holandeses 

necesitaban el imperio español para la economía y además lo necesitaron también en la defensa 

contra el poder e influencia política de Inglaterra y Francia. (Kamen 2003: 412-413)  

El comercio con los españoles resultó ser muy rentable; los holandeses exportaron 

productos como grano e importaron sobre todo plata, además de entre otras cosas lana. Las 

Provincias sacaron provecho de las guerras entre la Península e Inglaterra y con Francia más 

tarde; por relevar el comercio con estos países que hubo sido prohibido España en estos periodos. 

Por otro lado, los españoles disfrutaron del apoyo militar del poder marítimo más grande. 

(Kamen 2003: 413) Los holandeses protegieron los barcos mercantiles españoles a lo largo de las 

costas.  

 En 1672 dos ejércitos franceses se desplazaron hacia las Provincias y esta invasión tuvo 

como consecuencia que los españoles y holandeses se acercaron y que firmaron (junto con el 

emperador de Austria) el Tratado de La Haya en 1673, con el fin de limitar la expansión de 

Francia. (Kamen 2003: 414; Smit 1945: 146) España le declaró la guerra a Francia. Cinco años 

antes, las tropas francesas ya habían invadido Flandes. (McKay et al. 2003: 543) España permitió 

la presencia de tropas holandeses en las fortalezas en la frontera con Francia en los Países Bajos 
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del Sur. España disponía de pocos soldados y dinero y dependía de sus antiguos enemigos en la 

defensa de los territorios holandeses del sur. Generales y almirantes holandeses protestantes 

llevaron el mando sobre las tropas y fuerzas navales españolas. La alianza holandesa española no 

podía prevenir que Francia llegara a ser el país más poderoso respecto a la situación militar. El 

Tratado de Nimega puso fin a la guerra en 1678. (Kamen 2003: 414-416)  

Durante la segunda mitad del siglo XVII, cuando resultó que España no fue capaz de 

defender su imperio, diferentes potencias europeas aspiraban a conseguir dominar las islas 

caribeñas, con la mira puesta en el servicio de base para la expansión económica. (Kamen 2003: 

427) Los territorios más importantes estaban en manos de los ingleses, franceses y holandeses; 

estos últimos por ejemplo poseían Curazao. Una de las actividades más importantes para el 

imperio español, fue el tráfico de esclavos, que, por otra parte, nunca había sido dominado por los 

españoles mismos, sino por los otros poderes europeos. (Kamen 2003: 429-430) España firmó 

contratos para el suministro de esclavos, el llamado ‘asiento’. A pesar de que el asiento estuvo en 

manos portuguesas y genovesas, las otras potencias marítimas, los Países Bajos e Inglaterra, 

también seguían ocupándose de este tráfico. En 1685 se transfirió el asiento oficialmente a un 

comerciante holandés. Eso correspondió con el acercamiento político y militar entre España y los 

Países Bajos. (Kamen 2003: 430; Smit 1945: 160) Sin embargo, se rescindió el contrato en 1689; 

a pesar de eso, Curazao siguió siendo uno de los lugares más importantes del tráfico de esclavos. 

(Smit 1945: 160)  

En 1688 estalló la Guerra de Nueve Años (1688-1697), cuando Luís XIV le declaró la 

guerra a los Países Bajos. En 1689 se firmó el Tratado de Viena, en el que se unieron entre otras 

las Provincias, el Sacro Imperio Romano y España. El objetivo fue devolver las fronteras de 

Francia y deshacer sus ocupaciones desde 1659. (Smit 1945: 156-157) En 1697 los franceses 

tomaron Barcelona y partes de los Países Bajos del Sur. Luís XIV ofreció restituir Barcelona y 

Luxemburgo a los españoles y a la República de los Países Bajos prometió una tarifa comercial 

muy favorable. En el mismo año, con el Tratado de Rijswijk se concluyó la guerra. Francia 

desalojó Luxemburgo y los territorios ocupados en los Países Bajos y la República obtuvo su 

beneficio comercial. Además de eso, la República tuvo permiso de destinar tropas en unas 

ciudades fronterizas en los Países Bajos del sur. Eso tenía ventajas para España, ya que el país 

dependía de la República en la defensa de este territorio. (Smit 1945: 159-160).   
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 En el apartado anterior ya ha salido a relucir la Guerra de Sucesión (1702-1714). La 

República fue uno de los países que declararon la guerra a España y Francia. Durante la guerra, 

los holandeses lucharon activamente al lado de los ingleses, con los que por ejemplo atacaron la 

flota de tesoro español. Sin embargo, en el terreno económico, el estallido de la guerra no tuvo 

consecuencias automáticamente. A pesar de la guerra, se continuaba en gran parte el comercio 

entre los Países Bajos y España, aparte de algunas restricciones. En tiempos de guerra, los 

holandeses normalmente no parían el comercio con el país enemigo e intentaban seguir 

negociando desde el principio de “business as usual.” (Clark 1928: 268)  

Antes de la guerra, los españoles importaron mucho tejido holandés e inglés, que pagaron 

con el oro y plata proveniente de las colonias, los únicos materiales que España mismo importaba 

de América. Los demás materiales que fueron importados hacia Europa, estaban entre otros en 

manos de los holandeses. Además, los holandeses exportaron muchos productos hacia las 

colonias. Los holandeses también exportaron muchos productos hacia los Países Bajos 

Españoles. (Clark 1928: 262) Los holandeses habían tenido miedo de que cuando Felipe V 

estuviera en el trono español, Francia obtuviera los derechos mercantiles, pero eso no sucedió. 

Como podemos ver en el mapa 1 (véase la página 48), después de la guerra, la contribución 

holandesa en el comercio español seguía siendo alta. Exactamente en este año Van Rijneveld y 

De Jong hicieron su viaje por el Mediterráneo. Podemos deducir del mapa 1 que en Málaga, el 

vino era uno de los productos más importantes para la exportación. En el capítulo cinco, veremos 

que tanto De Jong y Van Rijneveld como Emants mencionan el vino malagueño. De las 

observaciones de De Jong podemos deducir que se transportaba el vino hacia los Países Bajos:  

 

“De wijn is heden ook niet duur, voor twaalf of veertien guldens heeft men een vrij goed anker 

dagelijksche drinkwijn; evenwel wij aan de roode Bourdeaux wijn gewoon, kunnen ons niet 

zonder moeite aan de zoete geele Malaga wijn gewennen, welke men bij ons gemeenlijk alleen 

voor een’ morgen- en een’ desertwijn gebruikt en tusschen de spijzen minder gevalt.” (De Jong 

1807: 22)  

 

Eso coincide con la información del mapa, puesto que en ello se indica que los españoles 

exportaron el vino malagueño a Inglaterra, los Países Bajos e Italia.  
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Mapa 1             (Herr 1958: 138-139) 
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Durante las Guerras de Coalición (1792-1815), entre ellas las Guerras Napoleónicas, las 

alianzas habían sido considerablemente sometidas a modificaciones, pero los Países Bajos y 

España estaban del mismo lado, excepciones aparte. Durante la primera Guerra de Coalición aún 

estaban del lado de Gran Bretaña, después de Francia. Ya que en diferentes estados Napoleón 

hubo puesto en el trono uno de sus familiares, estos países automáticamente fueron aliados; 

estaban bajo el mismo régimen. De esa manera los Países Bajos y España estaban vinculados 

también: en España Napoleón había entronizado su hermano José, mientras que Luís Napoleón 

tuvo el mando del Reino de los Países Bajos. No obstante, en 1808 Luís tuvo que mandar el 

ejército holandés a España, para asistir a las tropas de Napoleón Bonaparte poniendo a salvo el 

trono de su hermano, porque una gran parte de la población española no aceptaba al rey francés. 

Por eso estalló la Guerra de la Independencia Española en 1808. La brigada holandesa, que 

contaba con 3,000 hombres, no luchó contra un solo ejército español, sino contra muchos grupos 

guerrilleros. (De Moor y Vogel 1991: 7 y 31) Los españoles recibieron apoyo militar de los 

ingleses. La marcha de cinco años de los holandeses, en todas las direcciones, fue “een 

aaneenschakeling van veldslagen en contra-guerrilla-acties, van ontbering en honger [...].” (De 

Moor y Vogel 1991: 7) Después de la derrota en 1813, los franceses no tenían otra opción que 

abandonar España y también el rey José huyó del país. La Guerra de la Independencia Española 

terminó en 1814. Entonces, todos estos holandeses que formaban parte de la brigada tenían una 

experiencia muy mala en cuanto a España. En los archivos holandeses se puede encontrar una 

pequeña cantidad de sus experiencias.8 Como hemos visto en el capítulo tres, la guerra jugaba un 

papel en la imagen de España, sobre todo entre los románticos franceses.  

 En el apartado anterior ya hemos visto que la época después de las guerras napoleónicas 

transcurrió relativamente tranquila en comparación con los siglos anteriores. No surgieron más 

conflictos entre España y los Países Bajos. Cuando Marcellus Emants viajó por España en 1886, 

la relación entre ambos países era pacífica.  

 La relación entre España y los Países Bajos sufrió muchos cambios. Los países habían 

sido implicados en diferentes guerras, tanto como aliados como siendo enemigos. Todas estas 

situaciones forman parte del conjunto de factores que influyen en la formación de imágenes 

                                                 
8 Véase http://www.egodocument.net. Aquí se puede encontrar una lista cronológica de egodocumentos de 
holandeses en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, compilada por R. Lindeman, Y. Scherf y R.M. Dekker. Algunos 
ejemplos de soldados holandeses que llevaron al papel sus experiencias son A.J.P. Storm de Grave (1788-1864), 
A.J.J. des Tombe (1787-1845) y H.R. Trip (1779-1865).  
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nacionales y cada momento de paz o de guerra forma parte de la historia entre estos dos países y 

con eso forma parte del contexto de los relatos de viaje holandeses. Sin embargo, eso no quiere 

decir que los autores hacen referencia a todos los aspectos de la historia. Quizás no estaban al 

corriente de algunos acontecimientos, o no los consideraban importantes o relevantes. Además, 

no todos los acontecimientos tenían el mismo grado de importancia en la formación de imágenes 

con respecto a España. En el apartado 2.1 ya ha salido a relucir que muchas veces tenemos una 

autoimagen positiva y una heteroimagen negativa. Cuando tenemos esto en consideración, una 

guerra lógicamente tiene una influencia más grande en la imagen del otro que una época de paz, 

ya que la guerra confirma e intensifica la imagen negativa. Además, una guerra puede ser más 

significativa que la otra. Por ejemplo, la guerra de Flandes parece haber sido significante, puesto 

que cada de los tres viajeros holandeses refiere a ella, mientras que visitaban el país en un 

periodo de paz.  
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5 Casos de viajeros holandeses en los siglos XVIII y XIX 
 
 
Después de haber tratado diferentes tipos de información de fondo esencial, en este capítulo nos 

concentraremos en los cinco relatos de viaje holandeses. Cada autor llevó al papel sus 

experiencias en España y con eso creó una determinada imagen. Destacaremos varios temas, que 

hemos agrupado por temas principales. Trataremos sucesivamente ciudades, gastronomía y clima 

(véase el apartado 5.2), criminalidad e inseguridad (véase el apartado 5.3), religión (véase el 

apartado 5.4) y los españoles (véase el apartado 5.5). Examinaremos qué imagen esbozan los 

autores y estableceremos una comparación entre los holandeses entre sí. Los conocimientos que 

hemos adquirido en los capítulos anteriores, sirven de apoyo de este análisis. En el primer 

apartado, prestaremos atención al bagaje de los autores y los motivos del viaje.  

 
 

5.1 Los autores 

 
 
Tanto como en el capítulo anterior, en el que hemos tratado las relaciones entre los Países Bajos y 

España, este apartado es muy importante para el contexto. Como hemos visto en el apartado 2.2, 

el bagaje de los autores forma parte del contexto también. ¿Con qué objetivo hicieron el viaje? 

¿En qué época? Los holandeses cuyos viajes constituyen el foco de atención de este análisis, 

visitaron España en diferentes siglos. Como podemos deducir de los títulos de sus relatos, tanto 

De Jong como Van Rijneveld emprendieron sus viajes a finales del siglo XVIII, mientras que 

Emants visitó el país un siglo después. Aunque N.A. van Rijneveld ya había acabado su viaje de 

tres años, no lo publicó antes de 1803, con el título Reize naar de Middellandsche Zee, en, door 

den Archipel, naar Constantinopolen; Gedaan in de Jaaren 1783 tot 1786, met ’s Lands Schip 

NOORDHOLLAND. Como expresa en el prefacio, la intención de Van Rijneveld no fue publicar 

su informe de viaje, pero finalmente sí decidió hacerlo, a instancias de sus amigos. (Van 

Rijneveld 1803: iii) Vista la importancia del viaje y “de merkwaardigheid der bezochte Landen 

en Steden”, esperó que el público tuviera interés por el informe de viaje. (Van Rijneveld 1803: 

iii)  El autor dice que, contrariamente a una travesía ordinaria, no sólo había visitado localidades 
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costeras, pero en el caso de España no hizo excursiones tierra adentro. En este país visitó Málaga, 

Ibiza y Alicante, un número más reducido de ciudades de las que describen los otros viajeros y 

eso es visible en el volumen de sus descripciones de España. En esa época no se sabía mucho de 

las rutas de navegación hacia Constantinopla, adónde iba Van Rijneveld, entonces, quizás el 

informe contuviera información útil para otros marineros. (Van Rijneveld 1803: iv) El autor 

termina el prefacio mencionando el objetivo de la publicación, espera que sea un “leerzaam 

vermaak” y un informe útil para algún marinero. (Van Rijneveld 1803: vi)  

 Visto el intervalo de diecisiete años entre el viaje y la publicación, Van Rijneveld (1803: 

v) dice que el lector puede considerar el informe de viaje como una “waare beschrijving van de 

gesteldheid dier landen, zeehavens, steden enz.” como esta fue en los años en que hizo su viaje. 

En el ínterim, algunas ciudades habían sufrido lógicamente cambios. El motivo del viaje fueron 

“de geschillen, tusschen den toenmaaligen Staat van Venetiën en het Gemeenebest der 

veréénigde Nederlanden”. (Van Rijneveld 1803: 2) Por eso se decidió mandar hacia el 

Mediterráneo una escuadra marítima, en la que Van Rijneveld fue “Lieutenant ter Zee” de uno de 

los barcos, llamado Noordholland.9 En la enumeración del Esquader, el autor también menciona 

el Prins Willem. (Van Rijneveld 1803: 2) Uno de las personas presentes en esta nave fue 

Cornelius de Jong, cuyos informes de viaje también forma parte de las obras que analizaremos en 

este capítulo.  

 Cornelius de Jong van Rodenburgh (1762-1838) había hecho varias travesías hacia el 

Mediterráneo. En este análisis, tres de los informes de viaje provienen de él, a saber  Reize naar 

de Middellandsche Zee, In de jaren 1777, 1778 en 1779, Tweede reize naar de Middellandsche 

Zee, Gedaan in de jaren 1783, 1784 en 1785, y Derde Reize naar de Middellandsche Zee, 

Gedaan in de jaren 1786, 1787 en 1788. Durante el primer viaje aún fue “dienende aan boord”, 

pero durante el segundo viaje De Jong había ascendido a primer teniente, durante el tercer viaje 

ya fue capitán.10 Hoy en día apenas podemos imaginarnos que un chico de catorce años haga un 

viaje tan grande, pero a la sazón no era algo excepcional. Durante el segundo viaje De Jong sirvió 

en un barco que formaba parte de la flota de la que el barco de Van Rijneveld también formaba 

parte, pero en sus cartas, los autores no  se mencionaban entre sí. Sin embargo, De Jong sí estaba 

                                                 
9 Podemos deducir la función que desempeñaba Van Rijneveld de la portada de su obra.  
10 Podemos deducir las funciones que desempeñaba De Jong de las portadas de sus obras.  
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al corriente del hecho de que Van Rijneveld había trasladado al papel su experiencia de viaje y 

que la había publicado.  

 En el “Voorberigt” de su primer viaje, De Jong se dirige directamente al lector y cree que 

éste se preguntará por qué el viaje es tan especial, ya que el autor lo hacía desde hace años y no 

publica el informe antes de 1806. Nota que los críticos se preguntaron eso al leer el informe de 

Van Rijneveld, ya que lo que dice este viajero ya había sido dicho anteriormente por otros, y con 

más exactitud. (De Jong 1806: vii) Pese al comentario de ellos, “welligt ook gedeeltelijk op [zijn] 

schrijven toepasselijk [...]”, De Jong decidió publicar su informe de viaje. (De Jong 1806: vii) El 

motivo de la publicación fue, como en el caso de Van Rijneveld, la incitación de sus amigos. 

Además de eso, el viajero menciona otros motivos: “Anderdeels, steeds aan een werkzaam leven 

gewoon en nu zonder gezette bezigheid, vinde ik het noodzakelijk mij zelven bezigheid te 

verschaffen” y además, gozaba de evocar el viaje y experimentarlo de nuevo. (De Jong 1806: 

viii) De Jong deliberadamente no formó un conjunto de las notas que había tomado durante los 

tres viajes, sino que optó por describir una ciudad como la había experimentado durante cada 

viaje. De esta manera, quiere suscitar la sensación de que el lector hace el viaje junto con el autor. 

(De Jong 1806: ix) Además, quiere apartarse de sus apuntes originales lo menos posible. (De 

Jong 1806: ix) El autor dice que publicará los apuntes de sus otros dos viajes también, cuando el 

editor de este libro reciba suficientes ingresos. Acaba el prefacio con la anotación de que le 

gustaría si varios oficiales de marina averiguaran, compararan, corrigieran y completaran su 

informe de viaje cuando tengan la oportunidad. (De Jong 1806: ix - x)  

 De Jong no añadió un prefacio al segundo informe de viaje, al tercero sí. En éste expresa 

su alegría y sorpresa a las reacciones positivas a los primeros informes. En el tercer libro, sus 

amigos habían persuadido al autor de añadir un retrato de sí mismo. (De Jong 1810 I: vii) 

Contrariamente a las notas de los primeros dos viajes, De Jong tuvo que editar las del tercer viaje 

en dos partes. Visitó Málaga en todos los tres viajes y además de eso, el viajero tuvo la 

oportunidad de crearse una imagen de Gibraltar, Ibiza, Alicante, Algeziras, Menorca, Sto. Tomás, 

Barcelona y Cádiz. Cambió las notas de sus viajes en forma de cartas varios años después. En 

ellas se dirige ocasionalmente al lector, tanto directamente como indirectamente, por ejemplo en 

la frase siguiente: “Geloof evenwel niet, dat hier alle vrouwen schoon zijn; neen! […]. (De Jong 

1806: 279-280) Pero también empieza con “Lieve lezer!” (De Jong 1806: vi) Como hemos dicho 

anteriormente, las notas inicialmente no fueron tomadas con la intención de publicarlas, pero 
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después esta decisión, el autor no unió todas las notas, porque quería seguir sus anotaciones 

originales. (De Jong 1806: ix)  

 Los motivos para los tres viajes, que, por otra parte, no menciona el autor en los prefacios, 

lógicamente tenían que ver con su profesión. El Mediterráneo fue uno de los territorios en que 

tenían lugar las actividades de la armada holandesa, y eso llevó al primer viaje. (Bruijn en Van 

Baalen 1996: 12) En el informe de viaje de Van Rijneveld, leemos que el motivo de que zarpara 

la escuadra marítima radicaba en la disensión entre los Países Bajos y el estado de Venecia. Sin 

embargo, la escuadra no permaneció junta: Van Gennep, el capitán del barco en que estaba De 

Jong, recibió orden “om met een ander schip de traditionele geschenken aan de dey van Algiers te 

brengen”, para conservar la paz. (Bruijn en Van Baalen 1996: 16) Después de ello, el barco 

constituía parte de una escuadra de entrenamiento, delante de Málaga por ejemplo, la marinería 

actuó como si estuviera atacada. (Bruijn en Van Baalen 1996: 16, De Jong 1807: 304) También 

durante el tercer viaje el Mediterráneo siguió siendo importante para la marina holandesa, ya que 

constituía “het oefenterrein bij uitstek.” (Bruijn en Van Baalen 1996: 20) Estos motivos se 

relacionan con lo que hemos visto en el capítulo cuatro: la gran mayoría de guerras en esa época. 

De Jong mismo tenía algunas órdenes particulares respecto a sus visitas de España, entre ellas la 

recogida de información sobre el “Spaansche Koninklijke Maatschappij der Philippijnsche 

eilanden”, que había sido fundado recientemente (véase el apartado 4.1.2). (De Jong 1810 I: 158) 

Sin embargo, el motivo específico de amarrar no es claro muchas veces. Además, vemos que a 

veces un barco mercantil navega con los holandeses por razones de seguridad, pero eso era un 

elemento secundario y no formaba parte del objetivo del viaje.  

 Contrariamente a los viajes de estos dos holandeses, el viaje de Marcellus Emants (1848-

1923) en 1885 y 1886 tenía una intención turística. Su profesión jugaba un papel determinante en 

el sentido de que, como escritor, fue capaz de producir un informe vivaz de sus experiencias en 

España. Por lo tanto, una de las cosas más notables al leer los cinco informes de viaje, es la 

diferencia de estilo. No es sorprendente que Emants publicara su viaje hacia España en forma de 

libro, ya que era escritor y se habían publicado sus otros viajes también. El título de la primera 

edición era Uit Spanje: schetsen, el título de la edición moderna, es Schetsen uit Spanje. En el 

preámbulo Emants actúa como si hubiera sido persuado por un amigo a escribir un libro de su 

viaje a España, pero según su biógrafo Pierre Dubois fue su propia idea. (Faber en Mulder in: 

Emants 2004: 226) Como los otros viajeros, la decisión de publicación fue tomada después del 
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viaje. Mientras que De Jong da a conocer que sigue fielmente sus notas, Emants a veces 

embellece su relato. Después lo admite en el texto, por ejemplo después de su visita a Don Juan y 

las palmas de Elche: “De bekentenis moet mij van het hart: ik ben van mijn beginselen 

afgeweken en heb in het verhaal van onze tocht naar Elche waarheid en verdichting 

dooreengemengd.” (Emants 2004: 78) Continua la confesión con los puntos que ha amoldado e 

indica qué motivos tenía. También fusionaba sus experiencias con respecto a las corridas a las 

que había asistido. Emants menciona el objetivo de su informe de viaje en el preámbulo: 

“indrukken – zij ‘t oppervlakkige, onvoldoend gecontroleerde – onder woorden te brengen [...].” 

(Emants 2004: 10) Dice que no quiere producir una enumeración de todo lo que había visto o 

experimentado, como en otros informes de viaje. (Emants 2004: 9) Al leer esta acotación, 

automáticamente pensamos un momento en Van Rijneveld y De Jong, que comunicaron al lector 

todas particularidades y cosas dignas de mención que observaron en las ciudades que visitaban. 

Cuando tenemos en consideración el hecho de que Emants era escritor, es lógico que prestara 

atención a la composición y la forma de su texto. Además, como hemos visto en el capítulo tres, 

durante la Ilustración, los viajeros hacían sobre todo una enumeración de diversos aspectos del 

país. Así pues, no es sorprendente esta diferencia de estilo entre el relato de Emants y los de Van 

Rijneveld y De Jong. 

 La duración del viaje, ocho meses, fue mucho más corta que la de los viajes de los otros 

dos holandeses, pero Emants tenía sólo un destino (España) y por eso tenía mucho más tiempo 

para experimentar la vida española y las características del país y sus habitantes. Además, estaba 

de vacaciones y podía determinar él mismo cuándo salía de una ciudad, mientras que De Jong y 

Van Rijneveld tenían que cumplir sus obligaciones en relación con su profesión. Emants visitó 

Barcelona, Mallorca, Valencia, Alicante, Córdoba, Granada, Málaga, Madrid, Toledo y Sevilla; 

un gran número de ciudades, entre ellas también algunas en el interior del país. A causa del 

carácter de su viaje, Van Rijneveld y De Jong sólo pudieron visitar las localidades costeras. Otra 

diferencia que no se puede minimizar, es que la compañera de viaje de Emants, su mujer, hablaba 

español muy bien, por lo que Emants, contrariamente a los otros dos viajeros, podía comunicar 

fácilmente con los habitantes de España. En su tercer informe de viaje, De Jong (1810 I: 232) 

dice por ejemplo que el conocimiento de la lengua española que tenían él y sus compañeros, era 

tan limitado que no fueron capaz de mantener una conversación. Van Rijneveld no dice nada de 

la lengua, pero podemos suponer que su situación no difería de la de De Jong, ya que en ningún 
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momento muestra que puede hablar español y tampoco describe situaciones en las que por 

ejemplo estuviera en casa de un español.  

 El contexto respecto a los primeros dos holandeses muestra más semejanzas que en 

comparación con el del tercer viajero. De Jong y Van Rijneveld viajaron a finales del siglo 

XVIII, Emants un siglo después. En el ínterin, como hemos visto en el capítulo anterior, tuvo 

lugar la Guerra de la Independencia española, con el resultado de que nuevas experiencias fueron 

trasladadas al papel por varios soldados. Éstas a su vez podían influir en la imagen que se tenía de 

España. Además, el romanticismo ejerció su influencia en la literatura; en el capítulo tres nos 

hemos dado cuenta del interés por España que tenían sobre todo los románticos franceses. En los 

apartados siguientes veremos en qué aspectos Emants había sido influido por ellos.  

 De Jong y Van Rijneveld viajaban en barco, ya que trabajaban en éste, e hicieron escala 

en varios países, durante un periodo de tres años. Emants visitaba España, su destino,  como un 

viajero curioso; de hecho fue un turista. El carácter de su viaje y su profesión de escritor ejercían 

una gran influencia en el informe de Emants. El contexto así pues, es un factor muy importante 

que influye en el texto que el viajero traslada al papel. Las salvas que mencionan De Jong y Van 

Rijneveld por ejemplo, forman parte de los usos en esa época y tampoco son sorprendentes 

cuando consideramos que los viajeros fueron marineros. (De Jong 1807: 338; De Jong 1810 I: 

103; Van Rijneveld 1803: 5) También la mención del verkrijgen van practica es resultado de la 

profesión de los autores. (De Jong 1807: 340; Van Rijneveld 1803: 121) Además, la educación, la 

actitud frente a cosas desconocidas, y la visión de la vida son factores que juegan un papel en la 

examinación y la valoración de lo que veían los viajeros en España. Sin embargo, no podemos 

profundizar en eso, puesto que no sabemos casi nada de eso con respecto a Van Rijneveld. La 

única obra de él que conocemos, es su relato de viaje, mientras que en cuanto a los otros dos 

holandeses, sabemos que ellos publicaron más obras. Además, existe una biografía tanto de 

Emants11 como de De Jong.12 Por eso, en este análisis sólo examinaremos lo que podemos 

deducir de los informes de viaje. Respecto a cuestiones de confesión religiosa, sabemos que De 

Jong era protestante, pero podríamos haberlo concluido también después de leer sus comentarios 

con respecto a la fe católica de los españoles. (Bruijn y Van Baalen 1996: 10) A pesar de que con 

                                                 
11 Dubois, P.H., Dubois, S., Meinderts, A. y Nieuwenhuijzen, K. (1984) Marcellus Emants. Amsterdam: De Bezige 
Bij. 
12 Bruijn, J.R. y Van Baalen, C. (1996) Van Zeeman tot residentieburger. Cornelius de Jong van Rodenburgh (1762-
1838). Hilversum: Uitgeverij Verloren 
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respecto a Van Rijneveld no disponemos de estos datos como en el caso de De Jong, sí podemos 

sacar conclusiones a base de su informe de viaje, es decir, era protestante. Por lo que respecta a 

Emants no hay ninguna duda de que él era católico tampoco, como resultará del apartado 5.4.  

 
 

5.2 Ciudades, clima y gastronomía 

 
 
En este apartado y en los apartados siguientes, nos concentraremos en varios temas con respecto 

a España; en este caso en el viaje: los caminos, las ciudades y sus edificios, las influencias árabes, 

la gastronomía, los productos, el clima y la historia. ¿Qué vieron y observaron los viajeros 

cuando estaban en Málaga? ¿Les gustaban los platos españoles? ¿Opinaban agradablemente de su 

permanencia en España (como los miles de turistas hoy en día) o era inaguantable el calor? ¿Qué 

aspectos de las ciudades que habían visitado describieron y de qué manera? Examinamos los 

discursive practices que usan, los que hemos tratado en el apartado 2.2. ¿En qué manera esbozan 

la imagen de algo? ¿Qué palabras usan y qué referencias? Los discourse planes también juegan 

un papel en este análisis. No sabemos nunca exactamente qué fue el information base; nosotros 

mismos no somos las personas que estaban en España en ese momento. Los viajeros no podían 

trasladar al papel todo lo que habían visto, hecho y experimentado, entonces sólo sabemos que 

optaron por escribir aquello que nosotros leemos en sus informes de viaje. Lo mismo es 

mencionable para el subject matter, de lo que sólo nos enteramos en parte. No sabemos cómo 

procesaban los viajeros la información, pero lo descubrimos en parte al fijar la atención en los 

textos y al observar qué había escrito el autor y cómo lo estructura.  

 Como muchos viajeros extranjeros (véase el capítulo tres), ninguno de los holandeses 

pensaba positivamente de los caminos españoles. Tanto las calles dentro de las ciudades como los 

caminos afuera se encontraban en mal estado. La medida de intertextualidad con respecto a este 

tema es grande. También en cuanto a varios otros temas que trataremos en este análisis  

podremos hablar de intertextualidad. En este caso el context as co-text está formado por las obras 

anteriores y siguientes en que se critica el estado de los caminos españoles. Así pues, De Jong no 

es el primero que tiene esta opinión ni el último. Un siglo después de su viaje, aún hay personas 

que se quejan del estado de los caminos, en este caso Emants. Mientras que De Jong (1807: 32) 

en su segundo informe sencillamente dice que los caminos son “over het algemeen slecht”, 
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Emants (2004: 13) es más humorístico en su manera de describir este tema: “[wij] ontwaakten 

eerst ten volle toen wij, in gezelschap van onze handkoffers, op de onbarmhartigste wijze door 

elkaar werden geschud. Wij meenden een Spaanse aardbeving te voelen, maar het bleek slechts 

een kennismaking met een Spaanse bestrating te zijn.” Con eso se refiere a “de erbarmelijke 

toestand van Barcelona’s grootste straten”, que compara con ríos de arena y pantanos. (Emants 

2004: 13) La mala calidad de las calles no se limita a sólo una ciudad, los autores lo observan en 

diferentes momentos del viaje: Málaga, Barcelona, Alicante. Destaca que De Jong no dice nada 

del pavimento de Barcelona, mientras que el de las otras ciudades no se sustraía a la vista del 

viajero. No obstante, no sólo menciona los puntos negativos en cuanto a las calles, en Cádiz por 

ejemplo, comenta que el gobernador había mandado mejorar las calles tanto dentro como afuera 

de la ciudad. (De Jong 1810 I: 119) En las recapitulaciones breves de cada capítulo, Van 

Rijneveld menciona las “slechte straaten”, pero con eso se refiere más a la suciedad y la 

angostura de ellas, en lugar de referirse a la calidad. (Van Rijneveld 1803: 1 y 5) Dice que en 

Alicante las calles no son empedradas, pero eso es el único momento en que habla de la mala 

calidad de las vías. De Jong y Van Rijneveld dicen literalmente ‘malas calles’, pero Emants da 

una descripción que prácticamente viene a ser lo mismo. (De Jong 1806: 264; Van Rijneveld 

1803: 1) Habla de caminos que “de naam van rijslag zelfs onwaardig [zijn]” y de una carroza que 

rebota con saltos enormes tras el caballo. (Emants 2004: 37, 44-45) Entonces, hay una gran 

diferencia en la manera en que los viajeros describen esta situación. En el apartado anterior ya 

hemos mencionado que Emants era escritor, entonces era más ejercitado en jugar con la lengua 

que los otros dos viajeros holandeses.  

 Además de la condición estradal, a De Jong y Van Rijneveld les llamaba la atención la 

suciedad de las calles. Van Rijneveld (1803: 5) es parco en palabras en cuanto a las calles y de 

los caminos fuera de la ciudad no dice nada: “De straaten [van Malaga] zijn, voor ’t grootste 

gedeelte, zeer naauw en morsige, en altoos met een’ onaangenaamen stank vervuld, door het 

gedurig doortrekken van ezels, muilezels en varkens.” De Jong (1806: 275) tiene la misma 

opinión: “de morsigheid zit hier als op haren troon”. La fetidez, causada por perros y gatos 

muertos, estercoleros y el vaciado de “drekpotten” desde las casas, según afirma De Jong (1806: 

275), es insoportable. Eso contraste con la “Hollandsche zindelijkheid”, que aparentemente falta 

aquí. (De Jong 1806: 265) Éste es uno de los pocos ejemplos en que el autor establece una 

comparación directa entre España y los Países Bajos. Los autores notaron principalmente las 
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cosas que les llamaban la atención, probablemente las cosas notables que no se encontraba en 

Holanda. Eso es lógico cuando tenemos en consideración el hecho de que la imagen del otro se 

relaciona con la autoimagen (véase el apartado 2.1). Sin embargo, casi nunca establecen un 

paralelo directo entre ambos países. Emants piensa que el Albaicín, un barrio en Granada donde 

viven muchos gitanos, es todo menos limpio: “Het netwerk van kronkelende straatjes dat het 

Albaicín overdekt, is zó smerig, dat men dikwijls met moeite een plek vindt om een voet neer te 

zetten, en zó nauw, dat men de vuile kinderen die om aalmoezen bedelen niet kan ontwijken” 

(Emants 2004: 101) En el resto del informe no acentúa la suciedad de las calles, pero sí observa 

la angostura de ellas en varias ciudades. Según el autor, son tan angostas que el peatón tiene que 

presionarse contra el muro para hacer adelantar los carruajes. (Emants 2004: 49) Además, en la 

red de callejones sinuosos, remanentes de la época árabe, hay lugares donde la luz del sol no 

puede llegar. Naturalmente hay vías más anchas en las ciudades españolas, éstas son sobre todo 

las vías más importantes, como la Casa calle ancha en Cádiz. (De Jong 1810 I: 119)  

En sus descripciones, Emants da más impresiones generales de las calles, los edificios que 

colindan con ellas, la gente que anda en ellas. Como hemos notados anteriormente, Emants trata 

más extensamente los temas. Sin embargo, no presta atención a las vías en Alicante, de la que 

sólo describe las peleas de gallos que visitó. En lo concerniente a los ciudades, Emants tiene la 

opinión más negativa sobre la capital de España, por ejemplo dice: “Van de tien lange straten die 

op de Puerta monden, vertonen er negen het treurige en mijns inziens lelijke karakter van al de 

dwarsstraten welke zij doorsnijden.” (Emants 2004: 140) Su actitud negativa no sólo está dirigida 

a la apariencia de la ciudad, sino también a sus habitantes, a la política. Emants incluso titula uno 

de los apartados de su libro “Spanjes etterende wond”. (Emants 2004: 138) No obstante, los 

paseos de Madrid “dwingen […] een woord van lof en bewondering af”, entre otras cosas a causa 

de su tamaño. (Emants 2004: 144) La vida en los paseos y las calles que trata el autor también, 

forman parte de las costumbres de los españoles: su vida tiene lugar en gran parte  en la calle. En 

el apartado 5.5.3 profundizaremos en este tema. En la escena callejera que esboza Emants, 

aparecen muchos mendigos, pero faltan en el informe de Van Rijneveld. De Jong hace mención 

de los mendigos sólo una vez, pero visto que usa la palabra ‘abundar’, indica que hay muchos. 

(De Jong 1807: 342)  

En lo concerniente a Málaga, destaca que ella no satisface las expectativas de Emants: 

apenas hay calles que suben, no se ven jardines, las afueras son “schraal met cactussen 

 60



begroeid[..]” y desde la ciudad no hay panoramas al mar. (Emants 2004: 114-115) “Wel maakt de 

stad, als elke zeehaven die tegen de helling van een gebergte leunt, aanspraak op een mooie 

ligging, maar tegenover zusters als Napels of zelfs Palma doet zij dit, mijns inziens, ten 

onrechte”, según Emants (2004: 114-115) Málaga no le decepciona a Van Rijneveld, el autor al 

menos no dice nada de desilusiones. Sus descripciones son más breves, pero sí dice: “Uit zee, van 

de Reede te zien, levert de stad geen onäangenaam gezicht op door de witheid der gebouwen, die 

veeläl van buiten in fresco beschilderd zijn”. (Van Rijneveld 1806: 6) Además, Málaga tiene la 

iglesia más bonita de las ciudades mediterráneas, en lo que profundizaremos en el apartado 5.4.  

Respecto a las viviendas particulares, los frescos en las casas también llamaron la 

atención de De Jong, que dice que éstos le parecen “niet [...] kwalijk”. (De Jong 1807: 341) Le 

parece particular encontrar Don Quijote entre estas figuras. (De Jong 1807: 341) En general, De 

Jong no tiene una opinión positiva de la ciudad en su totalidad. Como hemos mencionado 

anteriormente, cree que las calles son sucias y hay “weinige goede gebouwen en huizen, en dus 

zou men er ook het gezegde: Van buiten toont het iets, Van binnen is het niets. met eenigen grond 

op kunnen toepassen.” (De Jong 1807: 341) Añade que una gran parte de la ciudad está 

construida por los moros. Según Emants (2004: 117), los remanentes árabes desaparecerán 

rápidamente, porque son en estado ruinoso.  

 La limpieza holandesa que acabamos de mencionar, no se encuentra dentro de las casas 

tampoco. De Jong compara las viviendas españolas con cuadras; las primeras son aún más sucias. 

(De Jong 1806: 265) En Cádiz las circunstancias son similares:  

 

“ook hier treedt men het eerste huis het beste binnen en verrigt de kleine boodschap achter de 

deur, daar het voor zeer onvoegelijk gehouden wordt  zulks op straat te doen en daar door ook, 

heeft men, even als daar, de ondragelijkste stank in deze portalen.” (De Jong 1810 I: 120)  

 

El militar describe brevemente el aspecto exterior de las casas, por ejemplo son “onregelmatig 

gebouwd”, con muros de “klipsteen” y tejados planos (De Jong 1806: 264; 1810 I: 119), Van 

Rijneveld al contrario, no dice nada del exterior de las viviendas. Por su parte, Emants (2004: 33) 

dice que la gente no había prestado atención al exterior de las casas en el “spinnenweb van 

steegjes” árabe, por lo que éstas parecen sombrías y no tienen decoraciones. Por eso, el extranjero 
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no tiene ninguna idea qué se encuentra al otro lado de los muros. Se pueden encontrar estos 

barrios y sus laberintos en varias ciudades, las que con ello muestran su origen moro.  

 Si hay un aspecto que podemos deducir claramente del libro de Emants, es la contribución 

árabe en la historia de España. Tanto en el terreno de la religión y la intolerancia (en lo que 

profundizaremos en el apartado 5.4), como en lo de la arquitectura, el tema aparece con 

frecuencia; sobre todo de una manera positiva. Con respecto al tema árabe, Emants muestra haber 

sido influido por la literatura romántica, en la que la historia árabe de España jugaba un papel 

importante (véase el apartado 3.1.2) El informe de Van Rijneveld parece ser lo contrario; lo único 

de lo que el lector puede deducir la influencia mora es la frase siguiente:  

 

“Aan de oostzijde der stad [Malaga], boven op den berg, aan wiens voet dezelve ligt, ziet men een 

zeer oud, wel eer door de Mooren, toen die nog in het bezit van het Koningrijk, nu de Provincie, 

Grenada, en dus ook van deze stad, die in dezelve gelegen is, waren, gebouwd Kasteel, het welk 

ten uitersten vervallen is, en een schilderachtig voorkomen heeft.” (Van Rijneveld 1803: 7-8)  

 

No obstante, el autor no dice en qué aspecto el castillo es de origen moro; no describe ningún 

detalle, entonces el lector no sabe nada del exterior del edificio, aparte de que sea viejo, en estado 

ruinoso y pintoresco. Aun más, cuando observamos todas las descripciones que da Van Rijneveld 

de los edificios españoles que había visto, se puede notar que después de leerlas, el lector no sabe 

exactamente cómo son. De las palabras como “fraaije”, “sieraaden” y “prachtige bouwörde”, el 

lector puede deducir que el autor aparentemente consideraba la iglesia bonita y adornada 

abundantemente, pero no sabe qué aspecto tiene el edificio. (Van Rijneveld 1803: 6-7) Las 

descripciones de Emants son mucho más detalladas; el autor dice qué ornamentos ve, como en la 

iglesia de Sevilla: una puerta de bronce con inscripciones árabes, treinta y siete oratorios llenos 

de pinturas, estatuas de mármol, sepulcros, esculturas de madera, un “traliewerk met figuren van 

engelen, fantastische dieren, starren, pijlen en horens van overvloed […] doorvlochten”. (Emants 

2004: 170-171) 

 Aunque Emants (2004: 109) parece tener una opinión negativa cuando dice “De Moorse 

kunst schiet in de vervulling van haar taak tekort […]” y que sus creaciones no son profundas, 

también parece evocar un ambiente oriental y maravilloso, a pesar de que a veces critica a los 

románticos. En el tercer capítulo hemos visto que para los románticos, España era un país 

misterioso y exótico, una zona transitoria entre África y Europa, con visibles influencias árabes 
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del pasado, por ejemplo los restos de palacios moros. En sus informes de viaje, Van Rijneveld y 

De Jong no crean un ambiente misterioso semejante. En los años entre los viajes de los dos 

primeros holandeses y el de Emants, el Romanticismo llegó a su cenit y tuvo una gran influencia 

en muchos informes de viajes. A pesar de que el interés romántico por España venía 

particularmente de Francia, Emants muestra que había leído algunas de estas obras. Además de 

criticar algunos informes de viaje, Emants dice que no quiere copiar otros informes. Sin embargo, 

el misterioso factor árabe sin duda influyó en la visión del holandés, como resulta de su 

descripción del laberinto árabe de calles, con muros insignificantes, detrás los que hay todo un 

mundo de patios, palmas, baldosines de colores vivos y suelos blancos de mármol: “[...] bij de 

gedachte aan de Arabieren en hun kunst begint de fantasie al dat wit van muren, zuilen en vloer 

met rijk geverfde tapijten op de grond, glanzig zijden gordijnen voor de deuren en bont lichtende 

lantaarns tussen de zuilen te sieren.” (Emants 2004: 88) Emants usa la imaginación, se mete en la 

historia y de esta manera, en varios momentos sabe reavivar el ambiente árabe. En el apartado 

3.1.2 hemos mencionado que los románticos muchas veces describían el ambiente de edificios y 

ciudades y en este caso, Emants parece hacer lo mismo.  

 Otro tipo de residencia que describen los autores son los albergues. Como en el caso de 

los caminos, las quejas sobre ellos nos resultan conocidas también. Como en muchos otros 

informes, los viajeros los consideran malos, entre otras cosas a causa de la comida que sirven los 

españoles. A pesar de que De Jong se alojaba en el mejor albergue de Málaga, su alojamiento le 

decepcionó: las almohadas eran demasiadas pequeñas y planas, la ropa de la cama faltaba 

completamente. (De Jong 1807: 31-32) Sorprendentemente, en el informe de Emants no se 

encuentra ni una palabra de las posadas, sí menciona las ciudades que visitaba y el camino (malo) 

hacia ellas, pero no dice nada de los lugares dónde pasó la noche. Con respecto a los mesones, 

tenemos que conformarnos con los textos de Van Rijneveld y De Jong.  

Sabemos que De Jong buscó un hotel o fonda para pasar la noche cuando estaban 

amarrados en una ciudad. (Bruijn y Van Baalen 1996: 21) No obstante, no mencionaba sus 

experiencias al respecto en cada ciudad. Van Rijneveld (1803: 5-6) dice que los albergues de 

Málaga son, “even als door geheel Spanje, vrij slecht”, mientras que sólo había visitado algunas 

ciudades portuarias. Entonces, no pudo haber experimentado él mismo que los albergues en todo 

el país fueran desagradables; probablemente había sacado esta información de otros libros o lo 

sabía ‘de oídas’. Es posible que el autor lo hiciera en más ocasiones, pero es muy difícil averiguar 
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en qué ocasiones – o imposible. Si había sacado la información de otra persona o no, lo más 

importante es que la usa en su informe de viaje y que el lector la procesa y la usa en la formación 

de una imagen. De Jong (1807: 31), además de sus experiencias personales, también dice que 

viajar en España en general es desagradable por la pésima calidad de los albergues. Menciona 

que hay diferentes tipos, la Funda, la Venta y la Possada, de los que los dos últimos son 

insignificantes. (De Jong 1807: 31-32) De Jong es el único que critica las camas, los viajeros se 

quejan principalmente de la comida. Esta crítica está dirigida especialmente hacia la carne, que es 

seca, vieja y magra y además, todo está preparado insípidamente. Además, De Jong considera los 

albergues como pobres. Lo único de lo que los viajeros tienen una opinión positiva, son las frutas 

y el vino, aunque estas impresiones favorables sobre todo son aplicables a los de Málaga y Xeres. 

(De Jong 1810 I: 148) De Jong también se muestra favorable respecto a la cocina de Cádiz, a 

pesar de la carne vacuna seca y magra, la carne de cordero y de cerdo es buena, el pescado, las 

frutas y verduras frescas, también. (De Jong 1810 I: 125) Emants no habla de la comida de 

ninguna ciudad en general, o de los platos en los albergues. En lugar de eso, describe los platos 

que había consumido en Elche, en la casa de su anfitrión español, Don Juan. No tiene una opinión 

muy positiva o muy negativa, considera los platos sobre todo como peculiares. (Emants 2004: 75-

76)  

 Van Rijneveld y De Jong describen regularmente los productos locales, De Jong también 

menciona los precios, mientras que Emants no presta ninguna atención a ellos. Sí habla del vino 

de Málaga, pero lo hace porque la ciudad es famosa por su vino. Por lo demás, no trata temas 

comerciales. Los otros dos viajeros ponen el énfasis en la gran cantidad y variedad de frutas, 

causada por la fertilidad de la tierra y por el clima. El suelo aún produciría más, si los españoles 

no fueran tan perezosos. (Van Rijneveld 1803: 8 y 120) En el apartado 3.1.2, hemos visto que los 

datos en relación con la situación geográfica, son topos que aparecen en muchas obras de la 

Ilustración. Los relatos de Van Rijneveld y De Jong muestran claramente esta influencia 

ilustrada. A los dos holandeses la cantidad y variedad de frutas les llamaba la atención, porque 

estas frutas no se daban en Holanda o no eran tan grandes. Se puede observar la diferencia en 

cuanto a los productos entre ambos países de la frase siguiente:  

 

“Op de groenmarkt, die mede meest altoos vrij goeden voorraad aanbiedt, vond ik drie zaken, die 

mij aantoonde en bewezen, dat ik verre buiten mijn vaderland was: en radijs tweemalen grooter 

 64



dan de gewoone ramenas, waarvan wij met ons vijven gegeten hebben en nog een gedeelte overig 

lieten; bloemkool, waarvan een enkele alleen een schotel vulde […].” (De Jong 1806: 276)  

 

Al enumerar los productos, los autores muchas veces se refieren al comercio de la ciudad y la 

prosperidad de la misma. Los Países Bajos tienen una historia comercial importante y a finales 

del siglo XVIII, cuando España aún no era conocida como un destino turístico, la gente visitaba 

la Península sobre todo por razón de su profesión, como los comerciantes. Como hemos 

mencionado en el capítulo cuatro (véase el mapa 1), la contribución holandesa en el comercio de 

España fue notable. De Jong observa que en el puerto de Málaga había muchos barcos mercantes. 

Emants hizo su viaje en una época en que España era popular como país de destino (piénsese en 

los románticos) y desde el punto de vista de su objetivo, las mercancías y sus precios no 

importaron. Esta diferencia en objetivos de viaje y en la manera de viajar llevaba al hecho de que 

Van Rijneveld y De Jong también insertaron en sus textos las descripciones del muelle de varias 

ciudades. Para Emants, este tema fue menos interesante, visto que él no tenía nada que ver con 

los asuntos marítimos.  

 Referencias encontramos también al clima: los viajeros holandeses no estaban 

acostumbrados al calor español. En España es más cálido que en los Países Bajos y aunque eso 

hoy en día es una de las razones por las que cada año tantos turistas se van a España, no es tan 

atractivo para todos. De Jong, que no sólo había viajado hacia España, piensa que Málaga era 

más calida que las temperaturas que experimentó en las Indias Occidentales. Un calor abrasador 

como en un horno y encima de eso una brisa de tierra adentro sofocante, eso es Málaga. (De Jong 

1806: 276; 1807: 302) Van Rijneveld posiblemente no lo experimentó tal como De Jong o no 

consideraba digna de mención la temperatura, visto que el “zeer gemaatigde luchtstreek” en 

Málaga y el “warme luchtstreek” de Alicante son los únicos ejemplos en que presta atención al 

clima. (Van Rijneveld 1803: 5 y 122) De Jong (1810 I: 277) cree que es más agradable 

permanecer en Mallorca por motivo de la brisa marina refrescante, pero, dice, en Mallorca 

también se conoce el “ondragelijke hitte”, que aún había causado hambre en el pasado.  

Como en el caso de los productos locales, los datos en cuanto al clima también pertenecen 

a la situación geográfica, la que describían muchos viajeros del siglo XVIII. Además, el calor 

también era relevante para los románticos, en el sentido de que mostraba el aspecto exótico de 

España (véase el apartado 3.1.2). Según Del Mar Serrano (1993), las descripciones de las cosas 
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llamativas de España también estaban relacionadas con el país de origen del viajero. 

Particularmente los viajeros de los países europeos nórdicos ponen énfasis en el calor de España, 

visto que su país natal tenía otro clima. (Del Mar Serrano 1993: Viajes y viajeros por la España 

del siglo XIX) Además, dice Del Mar Serrano, para los viajeros románticos, el calor guardaba 

relación con la voluptuosidad y una “relajación en las costumbres”. (Del Mar Serrano 1993: 

Viajeros franceses, viajeros ingleses, viajeros italianos...) Podemos encontrar el contraste entre el 

norte y el sur también en los modelos estándares que distingue Leerssen (1993, 2000, 2003) en 

las imágenes de diferentes países en Europa (véase el apartado 2.1). A los habitantes de la Europa 

Meridional cálida se atribuye características como la sensualidad. En el apartado 5.5.1 veremos 

que los viajeros holandeses también observan la sensualidad de la mujer española. Sin embargo, 

De Jong es el único que vincula explícitamente el calor y la pasión:  

 

“[...] welligt stooft de natuur, door het vurige van het luchtgestel, ook nergens eene vroegere 

rijpheid. Op 12 en 13 jaren, zoo mijne berigten echt zijn, gevoelt het Spaansch meisje, reeds alle 

die hartstogtelijkheid, welke men bij ons naauwelijks op 17 of 18 jaren, kent; en de driften, 

eenmaal en dus tijdig, in beweging gebragt, zijn des te vuriger en balken, zoo in liefde als haat, 

met eene hevigheid, die men wil dat bijna ontembaar is.” (De Jong 1810 I: 129-130) 

 

Eso es notable, porque en general los románticos veían una relación entre la voluptuosidad y el 

calor y De Jong hizo su viaje en el siglo XVIII.  

Emants no pone mucho énfasis en las temperaturas en España, sólo hace comentarios 

breves, que además no siempre son comentarios aislados, sino que sirven de complemento a las 

descripciones de otras cosas. En otras palabras, Emants no describe el tiempo como el tema 

principal, sino que usa la observación para describir otra cosa, por ejemplo en la frase siguiente:  

 

“Wij morden dan ook niet over de lange, schaduwloze, stoffige en hobbelige weg, die de rit even 

vermoeiend als vervelend maakte, en waren nog in onverminderd goede stemming toen zich de 

eerste fijn uitgesneden palmsilhouetten scherp tegen de onbewolkte hemel aftekenden.” (Emants 

2004: 63)  

 

Aquí no describe el clima an sich, sino describe el recorrido hacia las palmas de Elche. Entonces, 

con respecto a las descripciones del tiempo, vemos que los autores difieren en el uso de los 
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discourse planes. De sus otras observaciones en cuanto al tiempo en España, deducimos que es 

cálido y soleado, pero en lugares como Miramar hay un “frisse berg- en zeelucht”. (Emants 2004: 

31) La imagen del clima español en los informes de viaje, se esboza gradualmente: España parece 

ser el país menos cálido en el texto de Van Rijneveld y el más cálido en los libros de De Jong; al 

leer sus libros el lector tiene la idea de que el calor es desagradable. Sin embargo, eso depende 

también del momento en que los viajeros estuvieron en España y cuando comparamos los datos, 

inmediatamente vemos la causa de esta diferencia: Van Rijneveld estaba en España en los meses 

frescos del invierno, mientras que De Jong visitó las ciudades españoles en julio; entonces De 

Jong experimentó las temperaturas del verano.  

 Como hemos señalado con anterioridad, Emants viajó a España con otro motivo que De 

Jong y Van Rijneveld, por lo que su viaje tenía otro carácter: Emants estuve en España durante 

un periodo de ocho meses ininterrumpidos y se sumergió en su cultura, mientras que Van 

Rijneveld y De Jong estuvieron en el país con interrupciones. Estos últimos viajaban por razón de 

su profesión, por lo que percibían y describían el país de otra manera que Emants, que de hecho 

era un turista y atravesó los Pirineos sólo por interés. Por eso, se concentra en otros aspectos del 

país, de las ciudades y de la vida española que sus dos antecesores. Podemos dar un ejemplo claro 

con relación a la ubicación de Málaga, según Emants (2004: 114-115) “tegen de helling van een 

gebergte”; según Van Rijneveld (1803: 5) “op de Noorderbreedte van 36 gr. 45 min.” De estas 

observaciones se puede desprender la diferencia entre el marino profesional y el observador sin 

complicaciones.  

El contenido del libro de Emants es mucho más extenso que el de los otros holandeses. 

Naturalmente, eso está relacionado con la duración de su viaje y la posibilidad de visitar más 

ciudades, pero es evidente que Emants trata los temas con más detalle para ofrecer al lector una 

imagen del país. En el aparatado 3.1.2 hemos visto que para los viajeros ilustrados, 

contrariamente a los románticos, el aspecto estilístico del relato no era muy importante. Emants, 

que emprendió su viaje en 1885 y 1886, muestra haber sido influido por los románticos. Además, 

era capaz de mantener una conversación con los españoles por su mujer y eso producía más 

materia para describir de la que tenían los otros dos viajeros. Como mencionamos anteriormente, 

no tenemos que perder de vista el hecho de que Emants era escritor y que tenía una capacidad 

más grande de jugar con palabras y frases y de crear cierto efecto que tenían De Jong y Van 

Rijneveld. Emants sabe formar un conjunto fluido, mientras que Van Rijneveld a veces falla en 
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eso: por ejemplo salta de un asunto al otro, usando sólo una frase por párrafo. Como señala Del 

Mar Serrano (1993: Cuestiones de estilo), durante la Ilustración la forma y estilo del relato de 

viaje dependían de las cualidades literarias del autor (véase el apartado 3.1.2). Van Rijneveld 

mismo lo indica también cuando dice “dat [hij] eerder is opgeleid om den degen dan om de pen te 

voeren [...].” (Van Rijneveld 1803: v) 

Otra diferencia en las descripciones, causado por el objetivo del viaje, es que Van 

Rijneveld (1803: 120) por ejemplo presta atención a la guarnición en Ibiza, donde la mayoría de 

los soldados es de origen alemán. En el capítulo anterior hemos mencionado la debilidad relativa 

de la armada española desde 1650, cuando los españoles habían perdido su posición como gran 

potencia en Europa. Van Rijneveld (1803: 126) cree que ésa “[…] tegen een geringer doch beter 

ingerigte en bestuurde vijanderlijke zeemagt altijd te kort [zal] schieten.” Según él, se puede 

achacar eso a la incapacidad de los oficiales y a la falta de orden y disciplina en los barcos 

españoles. (Van Rijneveld 1803: 126) Podemos observar la influencia de la profesión de De Jong 

en sus comentarios también; por ejemplo dice que con respecto a Gibraltar, no se puede hacer 

más objeciones que “den geduchten staat harer batterijen”. (De Jong 1806: 34)  

 Aunque el uno lo hace más detalladamente que el otro, los tres viajeros hacen referencia a 

la historia de un edificio, una ciudad o el origen de un topónimo. ¿Cómo habían conseguido esta 

información? ¿Por medio de otras personas, de libros? ¿Podemos hablar de intertextualidad? En 

el epílogo del libro de Emants, Mulder y Faber dicen que el autor se había familiarizado con el 

tema ‘España’. (Mulder y Faber en Emants 2004: 226) Entonces, sabemos que Emants sacó 

información de otros libros y además podía comunicar con los españoles por su mujer. De Jong 

también se refiere a otros libros, pero por ejemplo dice que más vale que el lector despliegue uno 

de los libros en que se había descrito ya la iglesia de Málaga. (De Jong 1806: 274-275) Por eso, 

no es improbable que De Jong sacara información de otros textos para complementar sus 

observaciones. Van Rijneveld es el único que no se refiere a otras obras, pero esto no quita para 

que recopilara información de ellas. Otra fuente posible sean los extranjeros que vivían en las 

ciudades portuarias importantes como Cádiz. Si los viajeros dominaban otros idiomas, es posible 

que tuvieran contacto con franceses o ingleses. De sus informes de viaje, podemos deducir que 

De Jong había visitado varias veces las viviendas extranjeras en una ciudad española. En Málaga 

por ejemplo, comía varias veces en casa de comerciantes alemanes, holandeses y hamburgueses. 

(De Jong 1807: 307) Además, en varias ciudades había un cónsul holandés, con quien De Jong y 
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Van Rijneveld tenían contacto. Este hombre probablemente era capaz de contar algo de la historia 

de la ciudad o de los españoles, visto que vivía en España y entraba en contacto con la vida 

española más que Van Rijneveld y De Jong.  

 En lo que respecta a la historia, en el caso del Escorial, sólo importaba quién fue su 

habitante: Felipe II. Emants era el único que visitó Madrid y el Escorial. Para él, toda parte del 

edificio respira la influencia de Felipe II y visto que tiene una opinión negativa en cuanto a este 

rey, tiene una opinión negativa del Escorial. (Emants 2004: 149) Emants se muestra influido por 

la historia de la Guerra de Flandes y el fanatismo religioso de Felipe II. La intertextualidad en 

cuanto al Felipe II es grande; en el apartado 3.2 hemos visto que la difamación del rey español 

forma un aspecto importante de la leyenda negra. Según Emants, el Escorial muestra “een 

ernstige maar zwaarmoedige, grootse ofschoon bekrompen, ootmoedige en tegelijk pralende 

verering van God [...].” (Emants 2004: 152) También afirma que:  

 

“Grootheid zal wel niemand deze koning ontzeggen; maar zijn grootheid was, als die van het 

Escuriaal, somber en koud. […] en wie verkleumd van lichaam en van ziel de steenberg van het 

Escuriaal verlaat, voelt zich hier als uit een gevangenis ontslagen en door een zachte warme hand 

gestreeld.” (Emants 2004: 153-154)  

 

De Jong también está influenciado por la historia entre España y los Países Bajos. En el 

ayuntamiento de Barcelona, describe una sala en que hay pinturas de todos los reyes de Cataluña.  

 

“Voor die van PHILIPPUS II. die aan onze Voorvaderen zoo veel kwaads berokkende, bleven wij 

langer stilstaan, en of mijne verbeelding medewerkte wil ik niet onderzoeken, doch ik beweerde 

dat hij er diepdenkend, koel, bars en veel onvriendelijker uitzag, dan een eenige van zijne voor of 

nazaten.” (De Jong 1810 II: 12)  

 

En ambas situaciones, podemos observar la influencia de la historia, que forma parte del 

contexto. Como hemos indicado en el capítulo cuatro, los holandeses no refieren a todos los 

aspectos de la historia de las relaciones entre España y los Países Bajos. Sin embargo, estos 

aspectos sí que forman parte del contexto y podían haber influido las imágenes que tenían los 

holandeses del país.   
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5.3 Criminalidad e inseguridad 

 
 
¿Era seguro viajar en España a la sazón? ¿Qué peligros había en este país, además de los riesgos 

‘normales’ como temporales y enfermedades? Si les creemos a los holandeses, a lo largo de los 

caminos los bandoleros constituían una amenaza, en Málaga por al noche no era aconsejable ir 

por la calle sin arma o acompañante, en el pasado en la costa era necesario siempre estar alerta a 

piratas y por último, el país tenía que ver con mucho contrabando. En este apartado trataremos 

todos estos temas.    

Una de las amenazas más conocidas en España, mencionada por muchos viajeros, estaba 

constituido por los bandoleros. La imagen que habían creado estos viajeros, entre ellos los 

románticos, es que el peligro del salteador, está asociado inseparablemente con los caminos 

españoles, tanto como la condición mala de éstos. Según De Jong  (1807: 32), los caminos son 

“ten hoogste onveilig; nooit is men zeker van struikroovers”. El gobierno paga mal a las personas 

contratadas para vigilar los caminos, por lo que éstas se confabularon con los bandoleros y 

muchos viajeros optan por una escolta o una acompañante. Sorprendentemente, Emants, que 

recorría el número más alto de kilómetros en tierra firme en comparación con los otros dos 

holandeses, no se había encontrado con ningún salteador. No confirma la imagen que esbozaban 

De Jong y, más tarde, los románticos. Probablemente no era tan peligroso como antes viajar en 

España, pero en principio, los hechos en cuanto al bandolerismo son cosas secundarias, ya que en 

la imagología no trata de la veracidad sino de la imagen en si. Van Rijneveld tampoco dice ni 

palabra de ellos, pero eso no es ilógico, visto que sólo se quedó en las ciudades marítimas y no 

visitó las ciudades en el interior de España. Entonces, De Jong es el único de los tres viajeros que 

da la imagen de este tipo de peligro, mientras que él mismo nunca había sido atacado en España. 

Tampoco da un ejemplo de otra persona a quien le haya ocurrido algo parecido. No se refiere a 

otros libros, pero es posible que encontrara los bandoleros en otros libros o que les conociera de 

oídas.  

  Otra imagen, más predominante en los relatos holandeses que la del salteador, es la de la 

inseguridad en Málaga. Profundizaremos en ella, porque los tres viajeros prestan 

proporcionalmente mucha atención al tema. Si les creemos, en Málaga se corre el peligro en cada 

esquina de ser robado y asesinado. Es aconsejable ponerse en camino con un acompañante 

armado por la noche. (De Jong 1806: 277; De Jong 1807: 30; Emants 2004: 118) Es llamativo 
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que los tres viajeros mencionan la inseguridad de esta ciudad, con el resultado de que dan la idea 

de que Málaga, en comparación con otras ciudades, es un lugar con mucha delincuencia. Parece, 

pues, que la imagen creada de la inseguridad en las calles no es característica de todo el país, sino 

sólo de esta ciudad. Emants (2004: 118) indica que, a pesar de que tanto dentro de la ciudad 

como fuera hay muchas quejas respecto a la inseguridad, no condena ni exculpa Málaga. Sin 

embargo, a continuación asegura que “de veiligheid er op dit ogenblik al heel veel te wensen 

overlaat [..].” (Emants 2004: 118) De Jong y Van Rijneveld hacen sentir su opinión aún más. Los 

tres viajeros mencionan el gran número de robos, durante los que muchas veces se asesina a la 

víctima, y en su segundo informe de viaje que De Jong (1807: 25) dice que el número de 

asesinatos ha aumentado en comparación con su primera estancia en Málaga. Emants (2004: 118) 

dice que en los ‘clubs’ hay depósitos para los revólveres, como en Holanda hay depósitos para 

los paraguas; a causa de esta observación parece que es normal llevar pistola. Sobre todo Van 

Rijneveld y De Jong opinan muy negativamente de los españoles respecto a la criminalidad en 

Málaga. Nadie está a cubierto y además se deja el campo libre a los asesinos; la gente en la calle 

les guarda las espaldas y la confesión es “een onfeilbaar hulpmiddel […], om deze en alle 

misdaaden uit te wisschen”. (Van Rijneveld 1803: 10) Además, el asesino puede refugiarse en la 

iglesia y pedir “een schriftelijk getuigenis van zijne wijkneeming aldaar” al provisor, a fin de 

estar seguro ante la justicia. (Van Rijneveld 1803: 127) En este caso relaciona de una manera 

desfavorable la iglesia con la criminalidad y la elusión fácil de un castigo, sobre lo que 

volveremos en el apartado 5.4.  

Por lo demás no es necesario contar con la justicia respecto al castigo del delincuente y 

respecto a una mayor seguridad; el juez no investiga los crímenes y tampoco es necesario poner 

sus esperanzas en la mala policía. (De Jong 1806: 276; Van Rijneveld 1803: 10, 126) La mala 

iluminación de las calles tampoco incrementa la seguridad. (De Jong 1806: 277) Se expulsa 

inadvertidamente de la calle los cuerpos y “geen haan kraait er meer na”. (De Jong 1807: 25-26) 

La imagen de la inseguridad en Málaga se intensifica cuando Van Rijneveld da un ejemplo de lo 

que les había ocurrido a unos marineros de su barco: éstos fueron testigos de un asesinato y 

lograron coger a uno de los culpables, pero tenían que dejarlos bajo presión de la gente española. 

“Wie is ‘er veilig voor moord, roof en wraakzucht, wanneer dergelijke godloosheeden ongestoord 

gepleegd, en zelfs door het volk openbaar beschermd worden!” (Van Rijneveld 1803: 128) 
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 Los españoles también causan una mala impresión a De Jong: “[De] weinige 

waakzaamheid tegen deze soort van doodslagen […] ligt eene onuitwischbare vlek op de 

Spanjaarden.” (De Jong 1807: 25) Van Rijneveld (1803: 128) aun sugiere que España es una 

nación incivilizada, visto que observa que un asesinato “[…] bij beschaafde Natiën, over het 

algemeen, voor het grootste misdrijf gehouden en met een schrikkelijke en pijnlijke dood, 

volgens goddelijke en menschelijke wetten gestraft wordt,” mientras que el asesino en España 

sigue andando suelto. Una sola observación crítica sobre la fe católica ya puede ser ‘herejía’ y a 

esta persona le espera persecución de la Inquisición, “waar van onze voorvaderen de bewijzen 

levendig voor oogen gehad hebben, onder ALVA.” (Van Rijneveld 1803: 129)  

Por el contrario, las palabras de Emants son más indulgentes y parecen incluso positivas: 

“Schijnbaar is de stad goed bewaakt, want de ganse nacht hoort men het schelle eentonige fluiten 

der serenos die van straat tot straat zich van elkaars tegenwoordigheid vergewissen.” (Emants 

2004: 118) Sin embargo, Van Rijneveld, que estaba en Málaga un siglo antes, no observó 

resultados favorables de este sistema y dice que, pese a la instauración reciente del sistema de 

rondas de noche con silbatos, se siguen cometiendo asesinatos. (Van Rijneveld 1803: 126-127) El 

sistema de seguridad impresiona en menor medida cuando vemos que Emants (2004: 119) añade 

que el sereno se parece más al trapero que al “dienaar der hermandad tegen misdadigers 

gewapend”.  

 Hay varias causas de esta ansia de asesinato: primeramente, la tripulación de la armada 

española está mal pagada y cuando el barco está amarrado, muchas personas optan por dedicarse 

al crimen. En segundo lugar, se pueden achacar los crímenes a la holgazanería del “gemeene 

arbeidsvolk”; la desfavorable postura laboral lleva a la pobreza y a continuación muchas de estas 

personas optaron por esta fuente de ingresos. (Van Rijneveld 1803: 127) Además, hay sicarios, o 

“zekere onmenschen die den naam Bravo’s dragen en er hun werk en kostwinning van maken om 

menschen, tegen wien men iets heeft, en van welke men in persoon noch kan noch durft wraak 

nemen, voor eene somme gelds naar de andere wereld te helpen.” (De Jong 1807: 26) De Jong 

(1807: 27) afrima que podemos buscar la causa de su existencia en los celos del hombre español 

(véase el apartado 5.5.1), que de esta manera salda cuentas con el amante de su esposa. Éste es el 

riesgo de las intrigues, “de dolk zweeft ieder oogenblik over het schuldige hoofd.” (De Jong 

1807: 27-28) El extranjero también tiene que andar con cuidado. Sin embargo, De Jong (1807: 

27) dice que la mayoría de los asesinatos son el resultado de peleas entre personas borrachas.  
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Es notable que los tres viajeros crean una imagen semejante de Málaga, que en si no 

constituía parte de la imagen corriente de España, en el sentido de que no formaba parte de la 

leyenda negra, ni era un tema popular entre los románticos. En ningún de los libros utilizados 

para este estudio sobre la imagen de España, se trata explícitamente esta imagen de inseguridad. 

La razón puede ser que esta imagen solamente guarda relación con Málaga y no con las otras 

ciudades españolas o España en su totalidad. No podemos concluir automáticamente que en las 

otras ciudades o en el resto del país no había riesgos o peligros, sin duda había víctimas de robos 

o asesinatos en otros lugares también, pero el hecho de que todos estos holandeses describan 

Málaga como una ciudad peligrosa, muestra que el número de víctimas en Málaga fue más alto 

en comparación con otras ciudades. Es un hecho que los viajeros no dan la idea de que todo el 

país fue muy inseguro.  

Otro de los peligros en España venía del mar, y estaba constituido por los piratas moros. 

En su primer relato, De Jong lo describe como una amenaza actual. Sin embargo, en su segundo 

relato, dice que el tiempo en que los piratas incendiaban completamente las casas y se llevaban 

toda la familia es de “vorige vroegere tijden […]en tot heden is geen andere HASSAN AGA 

opgestaan.” (De Jong 1807: 299) De este comentario podemos deducir que a la sazón, Hassan 

Aga era un pirata temido. De Jong no explica dónde o de quién ha sacado esta información, pero 

podemos suponer que alguien le había contado este nombre o que De Jong lo había leído en otra 

obra. Las atalayas en la costa española dan prueba de ese tiempo, y podían advertir a los 

españoles en mar en caso de peligro.  

 Los contrabandistas españoles no forman un peligro para el ciudadano; el único riesgo 

que existe en este caso, es para el contrabandista mismo: ser detenido. Contrariamente a los 

asesinatos impunes, los estraperlistas sí son castigas severamente. Sobre todo Van Rijneveld 

parece opinar que no se trata de una proporción equilibrada, ya que el contrabando de una 

cantidad muy pequeña de tabaco lleva a la pena de muerte. Como hemos mencionado en el 

apartado 3.1.2, según De Jong (1810 I: 200), los contrabandistas forman otro tipo de delincuentes 

que los bandoleros, un “slecht volk”. Lo que es más, las bandas de estraperlistas protegen a las 

personas que les ofrecen un lugar donde dormir contra los bandoleros y pagan la comida que 

reciben. El lector casi se forma una imagen romantizada, sobre todo cuando De Jong (1810 I: 

199) añade que las cualidades que necesita el hombre que se inmiscuye en este tráfico son fuerza 

y valentía. También los marineros extranjeros se dejan tentar por las sumas considerables que 
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pueden ganar con el contrabando. (De Jong 1807: 23-24) Durante su segundo viaje, De Jong 

observa que las reglas españolas respecto al estraperlo son más severas que antes; durante el 

tercer viaje ni siquiera se permitió que los holandeses entraran en Cádiz. (De Jong 1807: 23; 1810 

I: 108) A causa del contrabando extensivo de dinero se les niega el acceso a la ciudad a los 

oficiales de marina extranjeros, pero De Jong (1810 I: 108-109) parece estar de acuerdo, ya que 

dice que los holandeses, ingleses y franceses mismos han causado el rigor de las reglas.  

 Emants no presta mucha atención al contrabando; es posible que no se haya dado cuenta 

de eso o quizás no le pareciera muy interesante este tema. Sólo indica que “[…] voorheen het 

beroep van smokkelaar hier met de grootst mogelijke vrijmoedigheid openlijk werd uitgeoefend,” 

pero no dice algo de la situación actual. (Emants 2004: 23) Desde el punto de vista de la 

profesión de los otros dos viajeros es lógico que ellos sí se pronunciasen sobre el estraperlo, 

especialmente porque el personal en los barcos extranjeros regularmente infringía la ley. Van 

Rijneveld no hace referencia al contrabando interior, pero el hecho de que De Jong se encontrara 

unas contrabandistas en persona, fue lo suficientemente interesante o excepcional para 

mencionarlo.  

 Cuando tomamos en consideración la intertextualidad de este tema, o el context as co-text, 

vemos que en el caso de algunos aspectos hay inseguridad, pero en otros casos no. Se menciona 

el peligro de los salteadores en informes de viaje que son más antiguos que el de De Jong, pero se 

menciona también en los informes de viajeros que habían viajado a España algunas décadas 

después. En lo concerniente a eso, Emants y Van Rijneveld se salen de tono. La España que 

describe Emants, parece ser más segura que la de De Jong, con excepción de los rumores sobre 

Málaga. No hay bandoleros, ni contrabandistas, ni piratas moros desde el mar. Podemos explicar 

esta diferencia por la posibilidad de que De Jong y Van Rijneveld tuvieran que ver con ello por 

razón de su profesión. Además, Emants no dedica tantas palabras a la inseguridad de Málaga y 

tampoco describe detalladamente cómo fueron asesinadas las víctimas y cómo obran los 

culpables y aun más importante, dice que aparentemente la ciudad está bien vigilada. Después de 

leer el informe de viaje de Van Rijneveld o De Jong, el lector tiene una impresión muy diferente. 

También tenemos la idea de que hay contrabando en gran medida, no sólo por los españoles 

mismos, sino particularmente por los marineros extranjeros. La imagen que crean De Jong y Van 

Rijneveld, es que en España se le castiga severamente al contrabandista, mientras que el asesino 
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puede matar sin problemas. Van Rijneveld desacredita la fe católica, ya que los culpables pueden 

salir de la iglesia con la conciencia tranquila después de confesar o con la ayuda del provisor.  

 
 

5.4 La religión 

 
 
La Reforma en la Europa del siglo XVI, tuvo como consecuencia que en los Países Bajos hubiera 

una cantidad considerable de protestantes. Al contrario, España seguía siendo un país católico. 

Como resultará de este apartado, los tres viajeros holandeses eran de origen protestante también. 

Prestan atención a varias facetas de la vida religiosa española y critican algunas de ellas. Los 

aspectos que trataremos sucesivamente son el clero, las manifestaciones religiosas, la confesión, 

la intolerancia religiosa y las iglesias y monasterios.   

Evidentemente, la diferencia de fe entre los habitantes de los Países Bajos y los de España 

era un tema sensible durante la guerra de Flandes. Carlos V fue un ferviente defensor del 

catolicismo y Felipe II, en las poca matizadas palabras de Emants, “vertegenwoordiger van een 

machtige, toornige, jaloerse, vreselijke God”, continuó está política. (Emants 2004: 151) La 

revuelta de las Provincias Unidas tuvo en parte el carácter de una sublevación protestante contra 

la España católica y hoy en día seguimos caracterizándola así. Una de las instituciones españolas 

más criticadas fue la Inquisición, que, como hemos mencionado en el capítulo tres, siguió siendo 

uno de los temas repetidos en los informes de viaje que databan de varias décadas – o siglos – 

después de la guerra. Cabe mencionar que la inquisición no se abolió definitivamente hasta 1834. 

(Hoffmann 1961: 90) Además, se describían a los españoles como muy creyentes y 

supersticiosos. ¿Qué imagen de los habitantes de España nos dan los tres viajeros holandeses en 

cuanto a la religión? 

 Aunque de diferentes maneras, los tres autores son críticos con respecto a la religión de la 

Península. Según De Jong (1807: 29) a los clérigos españoles les falta algo de razón y de 

ilustración; Emants (2004: 86 y 148) señala al entero clero español como causa de su decadencia. 

En cuanto a la civilización, los moros habían elevado el país a un nivel superior y después de su 

expulsión, España decayó lentamente “naar de vroege onbeduidendheid [...].” (Emants 2004: 85) 

Según Emants el clero detuvo el desarrollo del país durante cuatro siglos, por lo que España “tot 

de achterlijke staten behoort en misschien nog lang behoren zal.” (Emants 2004: 148) Van 
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Rijneveld tiene una opinión más moderada de los clérigos, pero cree que ellos abusan de la 

ingenuidad de sus penitentes: los sacerdotes saben imponer y unir un amante secreto, por quien 

ha sido sobornado, a una chica joven. (Van Rijneveld 1803: 14) De Jong también cree que abusan 

de su prestigio, visto que los “uitzuigers” pueden entrar en todas las casas y se quedan a comer 

cada día. (De Jong 1807: 28) Además, nunca le quitan la vista de encima a una persona; si te 

califican de hereje, caigas en manos de la Inquisición. (De Jong 1807: 28) De Jong recalca que no 

todos los clérigos corresponden a esta categoría, seguramente hay excepciones: “brave, eerlijke, 

regtschapene mannen […] die hunne orde eer aandoen”. (De Jong 1807: 28-29) Sin embargo, a 

estos también les falta ilustración y razón. El lector se da cuenta de la gran influencia y autoridad 

del clero por más descripciones, como la influencia que tienen los sacerdotes sobre la mujer 

mallorquina o los sacerdotes que tienen el derecho de que los nobles se apean de su carruaje para 

ellos. (Emants 2004: 39; De Jong 1810 I: 155) 

 De Jong presta más atención a las manifestaciones religiosas que los otros dos viajeros y 

varias veces da un ejemplo de los momentos en que se encontraba en una situación en que sus 

usos religiosos como protestante no corresponden con los de los españoles católicos. En lo 

concerniente a eso, Emants sólo expresa su experiencia de la Semana Santa en Sevilla, la que, por 

otra parte, reduce a cenizas. Este viajero se orienta más a la historia y le sabe recordar al lector 

varias veces la intolerancia religiosa de los españoles. Incluso usa un ejemplo del cuidado de las 

palmas: “een lelijke verminking die de overbodige mannelijke en de onvruchtbare vrouwelijke 

palmen zich eenmaal in de vier jaar moeten laten welgevallen, als een christelijke straf voor hun 

mohammedaanse oorsprong.” (Emants 2004: 73-74) Por lo demás ocasionalmente usa un 

adjetivo (como en “gelovige Spanjaarden”) o un comentario irónico sobre la “zachtzinnige 

Isabella”. (Emants 2004: 74, 137 y 211) Refiere a Isabel la Católica, bajo cuyo reinado los moros 

y los judíos fueron obligados de convertirse al cristianismo. Eso contrasta con las descripciones 

de Van Rijneveld y De Jong, que no entran en la historia de esta manera.  

 La omnipresencia de la fe católica en las ciudades españolas era visible en la cantidad 

enorme de clérigos y el número significante de monasterios. Según De Jong y Van Rijneveld 

había clérigos por todas partes de las ciudades, pero Emants no da esta imagen. Es posible 

relacionar eso con una disminución del número de eclesiásticos en comparación con el siglo 

anterior, pero en este análisis, como en la imagología, no trata de investigar la verdad o en este 

caso la verdadera proporción de clérigos de la población española. Emants (2004: 86) dice que en 
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1809 había “elf geestelijken op duizend inwoners”, pero no menciona la proporción en el 

momento en que él estaba en España. De Jong (1810 I: 120-121) opina que los eclesiásticos 

españoles son “nutteloze lediggangers”, “in geen land onkundiger”, mientras que Van Rijneveld 

(1803: 7) destaca que estas personas eran muy gordos, a pesar de la “kastijdinge des vleesches, en 

den gestrengen leefregel, waaraan de meesten hunner, volgends gedaane geloften, onderworpen 

zijn.” A veces se realizan las manifestaciones religiosas en los momentos menos pensados, por 

ejemplo cuando De Jong va de Santa Maria a Cádiz, en bote, por un mar encrespado, donde 

varias naves naufragaron. En lugar de prestar gran atención, lo que esperaba De Jong, todos los 

pasajeros, el timonel incluido, cerraron los ojos para rezar. “Om niet voor een ketter door te gaan, 

en dus aanstoot te geven, nam ik ook den hoed af, doch ik wil het U gaarne bekennen, in plaats 

van bidden bleef het oog op het roer gevestigd […]”, según el autor. (De Jong 1810 I: 150)  

De Jong se adaptó varias veces a los católicos españoles. A pesar de que fue criado con la 

fe protestante y las manifestaciones religiosas no siempre concordaron con las suyas, De Jong 

nunca estorbaría a una persona en su práctica religiosa, “daar het altoos, eensdeels een gebrek aan 

opvoeding en anderdeels aan gevoel te kennen geeft […].” (De Jong 1807: 315) Van Rijneveld, 

como Emants, tampoco da muestra de haber experimentado una situación semejante. Sí opina 

sobre la confesión, que no desaprueba literalmente, pero la ve como una manera de limpiarse de 

una mala acción; los asesinos en Málaga la usan para purificar su alma y también las mujeres 

involucradas en relaciones amorosas se refugian en el confesionario. (Van Rijneveld 1803: 15) 

Desde este punto de vista, la crítica sobre uno de los sacramentos de la Iglesia católica, podemos 

suponer que Van Rijneveld fue protestante. Sería muy improbable que, como católico, 

considerase el perdón como una elusión de castigo.  

 En general, la fe católica fue uno de los aspectos que claramente llamaba la atención, 

sobre todo de los viajeros protestantes. En casi todos los relatos de viaje se hacía referencia a la 

inquisición y se describía a los españoles regularmente como muy fanáticos con respecto a la 

religiosidad (véase el capítulo tres). Tanto más llamativo es el hecho de que De Jong sólo durante 

su segundo viaje presta atención al catolicismo y no la toca en su primer relato. Con todo, en los 

relatos holandeses, con excepción del de Van Rijneveld, se da la imagen de la superstición de la 

gente española: la invocación a su santo patrón en caso de tormenta, hojas de palma benditas en 

los balcones. (Emants 2004: 74; De Jong 1807: 314-315) De Jong se quedaba asombrado del 

hecho de que toda la vida pudiera paralizarse enteramente y la gente empezara a rezar en el 
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momento en que pasaban unos sacerdotes precedidos por un tambor o una campanilla, o cuando 

repicaban las campanas de la iglesia. En el primer caso, “[kwam] in het denkbeeld van deze 

menschen, […] (het zij met eerbied gezegd) de groote Schepper van Hemel en aarde! God zelf 

voorbij.” (De Jong 1810 I: 154) Aunque muestra respeto, parece que el viajero lo considera 

ligeramente exagerado.  

 En los relatos de viaje, la imagen del clérigo es mucho más negativa que la de la 

población católica española. De Jong por ejemplo, no siempre está de acuerdo con las 

manifestaciones religiosas, pero sí las respeta: “Godsdienst is Godsdienst, van wat aard hij ook 

zij, men moet denzelven eerbiedigen.” (De Jong 1810 I: 154) Según Bruijn en Van Baalen (1996: 

92), esta actitud corresponde con las ideas de la burguesía acomodada a la que pertenecía De 

Jong y que se caracterizaba entre otras por una ilustración moderada. Sin embargo, el viajero dice 

que es una lástima que tantas personas “door een dweepziek bijgeloof geleid, wonderen 

verwachten van beelden, beenderen en andere overblijfselen van afgestorvene natuurgenooten.” 

(De Jong 1810 II: 4) Añade que regularmente se confunde el cristianismo puro con la 

“onverdraagzaamheid en de zedekunde der Monniken […].” (De Jong 1810 II: 4) Parece que para 

De Jong, la superstición y la idolatría son más incompatibles con la religión pura. Emants 

condena más duramente los aspectos religiosos, no sólo con respecto al clérigo, sino también a la 

Semana Santa. No hace comentarios como los de De Jong, que indican el respeto del culto 

católico. Piensa que la Semana Santa es una “aanstotelijk laffe vertoning” y los españoles son 

suficientemente ingenuos para contribuir. (Emants 2004: 176) “De katholieke kerk heeft de 

wansmakelijke gewoonte om al wat op de prediker van eenvoud en nederigheid betrekking heeft 

zo pralend en pronkend mogelijk in beeld te brengen.” (Emants 2004: 176) De esto se desprende 

en qué están basados sus comentarios: las exageraciones, la grandeza de las cosas que pasan en 

las calles, todo está adornado demasiado y los españoles gastan demasiado dinero en ella.  

 Los tres viajeros cargan contra la intolerancia religiosa de los españoles, entre otras cosas 

por medio de referencias a la inquisición. Muchas veces se refieren a la historia; Emants 

menciona varias veces los Reyes Católicos, y todos los tres refieren al duque de Alba. En muchos 

relatos de viaje se usa a la inquisición para demostrar la crueldad de los españoles, lo que 

trataremos en el apartado 5.5.1. La leyenda negra juega un gran papel en el contexto intertextual 

con respecto a este tema. Como hemos visto en el tercer capítulo, la inquisición y la crueldad de 

los españoles formaban una parte importante de la leyenda negra. Así pues, podemos encontrarlas 
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en muchas obras. Los holandeses no abordan los castigos de la inquisición, pero sí muestran que 

los españoles habían sido intolerantes respecto a otros cultos. En su tercer relato, De Jong dice 

que no había libertad religiosa para los protestantes que vivían en España, entonces a veces ellos 

se reunían a bordo de un barco; otros muchos se convirtieron. (De Jong 1810 I: 156) Emants 

refuerza esta imagen de intolerancia por haciendo referencia una y otra vez a la expulsión de los 

moros. Opina que ellos tenían tantos motivos de queja, o aún más que nuestros ancestros, cuyo 

“bloed met recht aan het gisten [raakte] nadat zij kennis hadden gemaakt met de heilige inquisitie 

[...].” (Emants 2004: 85) Los sacerdotes sembraban “haat, onkunde en huichelarij”. (Emants 

2004: 86) Sin embargo, para Emants esta tolerancia parece ser algo del pasado; sobre la 

separación nítida entre los cristianos y las personas que descienden de los judíos conversos en 

Mallorca dice: “De Majorkijnen staan hierbij nog geheel op een middeleeuws standpunt en 

vinden zelfs in Spanje voor deze onverdraagzaahgeid geen sympathie.” (Emants 2004: 39)  

 Entonces, no podemos considerar ‘positivos’ a los tres holandeses. Las palabras como 

“bigotterie”, “huichelarij”, “lediggangers”, “verspieders” y “uitzuigers”13 no muestran una 

actitud neutral. Los viajeros claramente no divergen de la opinión negativa que estaba presente en 

muchos otros informes de viaje.  

 Otro aspecto importante que tiene relación con el culto y que no hemos tratado todavía, es 

la iglesia – el edificio. Del monasterio hasta ahora sólo sabemos que había muchos en España. La 

opinión negativa respecto a la religión no siempre influye en las descripciones de las iglesias que 

nos dan los viajeros. Una de las razones es que hay varias maneras de describirlas, el autor por 

ejemplo puede fijarse en la construcción, pero también en el interior, el ambiente adentro, o el 

sentimiento o impresión que le da la iglesia. Otro enfoque es la historia y el valor de ella para la 

sociedad. Eso guarda relación con los discourse planes que hemos tratado en el apartado 2.2. 

¿Qué hace el viajero con las cosas que ve? ¿Cómo la modela? Esta representación de la 

información en la cabeza del viajero se llama el subject matter. Así pues, el autor puede vincular 

la iglesia que ve a la historia por ejemplo. En el informe de Van Rijneveld, vemos que casi sólo 

concentra la atención en el aspecto exterior de la iglesia. En el apartado 5.2 ya hemos visto que el 

autor cree que la catedral de Málaga es grande, preciosa y adornada profundamente. Van 

Rijneveld es parco en palabras con respecto a la iglesia de Ibiza, sólo sabemos que hay una, pero 

                                                 
13 “bigotterie” (Emants 2004: 37); “huichelarij” (Emants 2004: 86); “lediggangers” (De Jong 1810 I: 120); 
“verspieders” (De Jong 1807: 28); “uitzuigers” (De Jong 1807: 28) 

 79



eso es todo. Indica la iglesia en general como un refugio para los criminales, como hemos dicho 

con anterioridad (véase el apartado 5.3). De Jong también es breve en la mayoría de los casos y 

sólo menciona algunos puntos en cuanto al aspecto exterior. Sobre la iglesia de Málaga dice que 

se puede reconocerla fácilmente desde el mar y que la iglesia es uno de los aspectos favorables de 

la apariencia de la ciudad. (De Jong 1806: 274) La primera observación nos parece lógica, desde 

el punto de vista de su profesión. En estos casos sólo trata de los aspectos exteriores del edificio, 

ni siquiera detalladamente. Como Van Rijneveld, De Jong señala la belleza y la abundancia de 

adornos. (De Jong 1806: 274) En Palma, el viajero cuenta algo sobre la historia de la iglesia, por 

ejemplo menciona la presencia del cuerpo de unos de los reyes aragoneses y que anteriormente 

era una mezquita. (De Jong 1810 I: 272-273) No obstante, no juzga esta transformación de 

mezquita en iglesia, lo que contrasta con Emants, que critica duramente transformaciones 

similares.  

Sobre el monasterio de los dominicanos, De Jong dice:  

 

“Somberheid, stilte, treurigheid en akeligheid, schijnen hier de zetels gevestigd te hebben, en dit 

denkbeeld werd nog versterkt door de zwarte beeldtenissen van Joden en anderen, waar mede deze 

galerij behangen is, en welke alle door de heilige Inquisitie in de vorige eeuw verbrand zijn.” (De 

Jong 1810 I: 273) 

 

Como notamos, esta vez describe el ambiente, el sentimiento que le da el monasterio. En este 

caso relaciona el edificio mismo y la religión, como hasta ahora no hemos observado en cuanto a 

las descripciones de iglesias. El viajero vincula la impresión negativa también a la inquisición, lo 

que a su vez hace resaltar la intolerancia religiosa. La opinión negativa del autor en cuanto a la 

inquisición no era imprevisible, pero De Jong no simplemente etiqueta a los españoles como 

‘crueles’. En lugar de eso formula unas preguntas que son un poco más profundas y que muestran 

que la ilustración moderada en su medio social le influye; como mostraban también sus palabras 

sobre el no condenar otras religiones:  

 

“Waar toe kan de mensch niet gebragt worden? Waar toe is de dweepzucht niet in staat? Is er ooit 

iets verfoeijelijker uitgedacht, iets dat evenaart aan de hatelijke, aan de wreede gewetensdwang? 

En zou men immer hebben kunnen uitdenken, dat de liefdeademende leer van den zachtaardigen 

JEZUS, zoodanig zoude kunnen onteerd worden, en men een God, die Hij ons als onzer aller 
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Vader heeft leeren kennen, zou willen dienen en verheerlijken, door den folterendsten marteldood 

onzer broederen?” (De Jong 1810 I: 274)  

 

El autor lamenta el hecho de que se relaciona la intolerancia con el cristianismo, como algo 

propio de la fe cristiana, mientras que la intolerancia está predicada por los clérigos y así no 

forma parte de la fe pura. (De Jong 1810 II: 4) Con esta argumentación, no criticaría a todos los 

católicos españoles, sino sólo a los monjes que habían adoptado esta actitud intolerante. Emants 

también habla principalmente sobre el clérigo cuando critica la intolerancia religiosa en España.  

 El monasterio benedictino en la cima del Mont Serrat llamó la atención de De Jong por 

sus riquezas, pero el autor no las desaprueba, contrariamente a Emants, que, como hemos 

mencionado anteriormente, se molesta por la pompa y ostentación de la iglesia católica. Al entrar 

en la catedral de Barcelona, llena de riquezas, un “eerbiedige huivering” le recorrió el cuerpo al 

holandés. (De Jong 1810 II: 13) Este escalofrío no tuvo una asociación negativa, pero fue 

causado por el hecho de que en este lugar, durante siglos muchas personas se habían puesto de 

rodillas. A pesar de que De Jong menciona por ejemplo las acciones milagrosas del mártir 

Raymond Lullius sin comentarios, se muestra más escéptico cuando trata de la condición del 

cuerpo del obispo que está en esta catedral.  

 

“Wij, verblinden! verbeeldden ons en in dit denkbeeld zijn wij nog, dat het ligchaam geheel 

uitgedroogd, nu hard en vast is, even als eene Egijptische mumie, doch de Geestelijken die dit 

gewijd overblijfsel niet dan zich zegenende en kruisende, met de betooning van den diepsten 

eerbied, naderden, verzekerden ons, dat het elastiek of veerkrachtig is, en op de minste drukking 

wijkt en weder terug komt; gaarna had ik hier de proef van genomen, doch de aanraking was aan 

onze ongewijde vingeren niet vergund.” (De Jong 1810 II: 14)  

 

En la segunda parte de su tercer viaje, durante la visita de otra iglesia en Barcelona donde se 

habían coleccionado varias pruebas de milagros, De Jong pone en claro qué piensa de eso: “Nog 

andere verhalen en vertellingen, die den hoogsten top van het onverstandigst bijgeloof en der 

onverdraagzaamste dweeperij, bereiken, wil ik het lieftst verzwijgen […].” (De Jong 1810 II: 20) 

Según el viajero, la causa de estas ideas que atentan contra el sentido común, está en la 

prohibición de la lectura de la Biblia para el creyente ‘de a pie’. Casi no hay una prueba más clara 

para el origen protestante de De Jong.  
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 Como en algunos otros temas, De Jong y Emants tratan más extensamente la religión y las 

iglesias que Van Rijneveld. Es posible que el último estuviera en las iglesias muy brevemente, o 

que las mirara sólo desde fuera, por lo que no tuvo la oportunidad de registrar bien todos los 

aspectos. En este caso, su information base (véase el apartado 2.2) es más limitado que el de los 

otros autores. También es posible que procesase de una manera diferente la información que 

recibió y que un aspecto determinado de la iglesia por ejemplo llamara la atención de De Jong, 

mientras que no saltó a la vista de Van Rijneveld. Todos los autores se concentran en otros 

aspectos y procesan la información de su propia manera. También estructuran la información de 

diferentes maneras. Como hemos tratado anteriormente, Emants, por ejemplo, relaciona el tema 

de la religión con la historia varias veces, como la expulsión de los moros, la decadencia causada 

por la “verbasterende priesterinvloed” y la intolerancia. (Emants 2004: 86) De Jong se refiere 

más profundamente al contenido de la fe católica, los milagros y la devoción a los santos, lo que 

califica de superstición. Podemos pues afirmar que los discourse planes (véase el apartado 2.2) 

de cada viajero tienen su propia forma. Además, resulta que la convicción religiosa de los 

autores, que forma parte del contexto, influye en el contenido de su informe, sobre todo en las 

palabras de Emants y De Jong se siente ostensiblemente su opinión.  

 
 

5.5 Los españoles 

 
 
Por último, también es esencial qué pensaban los holandeses en cuanto a los habitantes de 

España. ¿Por qué cualidades se caracterizaban los españoles? ¿Qué características tenían en 

cuanto al aspecto físico? ¿Qué costumbres tenían los españoles? En los subpárrafos de este 

capítulo tratamos estos temas sucesivamente. Veremos que los holandeses tenían la misma 

opinión en cuanto a varios aspectos, pero también hay imágenes que esbozó sólo uno de ellos. 

Además, hay características que no sólo los holandeses atribuyeron a los españoles, sino también 

muchas otras personas; estas imágenes formaban parte de la leyenda negra.   
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5.5.1 Las características del español 

 
 
En el tercer capítulo hemos mencionado varias características que los viajeros de diferentes siglos 

atribuían a los españoles. En este subpárrafo discutimos las características que los viajeros 

holandeses califican de típicamente españolas. Por eso, primeramente profundizamos en la 

intertextualidad. A continuación, prestamos atención a la medida en que los holandeses 

consideran típicamente españolas las cualidades que mencionan: ¿todos los españoles son 

perezosos? Después, trataremos varias de estas características españolas: la pereza, la cortesía 

verbal, la crueldad y los celos. Aunque no todos los autores simplemente dan una enumeración de 

las cualidades que posee el español, sí podemos deducir varias de ellas del texto.  

Los tres viajeros holandeses tenían con toda probabilidad cierta imagen de los españoles 

ya, antes de su partida. Esta imagen se había formado por ejemplo por leer otros relatos de viaje 

del país, lo que seguramente es aplicable al caso de Emants, visto que en su época había más 

fuentes que en el siglo anterior. De las diferentes referencias a otras obras, resulta que Emants ya 

tenía conocimientos del país. Se preparó bien para el viaje profundizándose en el país. (Faber y 

Mulder en: Emants 2004: 226) Además, los viajeros se formaban también una imagen de oídas. 

De Jong lo muestra cuando en su primer informe hace una enumeración de las características 

psicológicas y los rasgos externos de los españoles y añade: “Dusdanig wordt hij ons algemeen 

afgeschetst en dusdanig ook, voor zoo veel het uiterlijke betreft, heb ik hem hier gevonden; ik 

zegge, opzettelijk alleen, het uiterlijke, daar de korte tijd van verblijf geene gewaagde 

oordeelvelling over het karakter vergunt.” (De Jong 1806: 267) Esta información de oídas puede 

estar basada en las experiencias de otras personas, pero también puede tener el carácter de ‘todo 

el mundo lo sabe’. Vista la manera en que De Jong lo expresa, lo último parece ser el caso. Van 

Rijneveld menciona los rasgos característicos que notó entre los españoles, pero es posible que ya 

atribuyera estos puntos a los españoles, porque lo había oído de otras personas o leído en otros 

libros antes de hacer un viaje al país. La envidia de los españoles que menciona por ejemplo, era 

una de las características españolas de conocimiento general en los Países Bajos, visto que De 

Jong la pone entre las características conocidas. (De Jong 1806: 267; Van Rijneveld 1803: 12)  

 Aunque todos los autores dan su impresión de los habitantes de España, parece que 

quieren matizar algo sus descripciones u opiniones. De Jong opina no ser capaz de dar una 

“gewaagde oordeelvelling” con respecto al carácter de los españoles, por motivo de la corta 

 83



duración de su estancia en España. (De Jong 1806: 267) En su primer relato, no menciona más 

características y en el segundo y tercer relato de viaje también es parco en las referencias típicas a 

este pueblo. Parece concentrarse en los rasgos exteriores, especialmente en la ropa, pero a pesar 

de ello, el lector sí se forma una imagen del español. A contrario, Van Rijneveld sí que da una 

descripción directa del carácter de los hombres españoles (con respecto a las mujeres se limita 

principalmente a describir la apariencia), pero añade que sin duda hay excepciones. (Van 

Rijneveld 1803: 9) Emants (2004: 97) tampoco osa “[zich] niet in staat te achten de uitspraken 

van kenners over het volkskarakter te waarmerken of te bestrijden.” En este caso se refiere a los 

gitanos; a pesar de ello, esto no le impide a Emants atribuir ciertas características a los españoles. 

No describe el carácter del pueblo por medio de algunos adjetivos, pero en su libro sin duda 

destacan unas características. Pese a su prudencia, unos renglones más adelante supone observar 

una “luchthartige vriendelijkheid” y una “lastige lichtgeraaktheid” entre los andaluces, pero 

según Emants estas cosas no corresponden con la caracterización, ya que el autor tiene una 

actitud demasiada vacilante. (Emants 2004: 97) Emants, contrariamente a Van Rijneveld, hace 

una distinción entre las regiones en cuanto al carácter de los españoles. De Jong se concentra 

sobre todo en el carácter español en general, pero hace una excepción para el catalán. Como 

discutiremos en el próximo apartado, en cuanto al aspecto exterior, todos los tres autores prestan 

atención a las diferencias entre las regiones o ciudades españolas.  

 Respecto al carácter de los españoles, no hay duda de su carácter perezoso. Todos los 

viajeros lo manifiestan claramente: “traagheid”, “lui”, “langzaam” y “vadsigheid”14 son algunos 

ejemplos de las palabras que usan. Y los tres vuelven sobre este tema. En primer lugar, De Jong 

menciona la pereza en la enumeración de características que conocen todos los holandeses y 

sobre las que no puede pronunciarse a causa de la corta duración de su estancia. (De Jong 1806: 

267) Sin embargo, en el segundo relato, sí la menciona como característica de los españoles. (De 

Jong 1807: 342) Van Rijneveld (1803: 8) ve en eso la causa directa de la pobreza del pueblo, pero 

para De Jong (1807: 341-342) sigue siendo “nogtans raadselachtig [...], hoe een zoo groot aantal 

luije ledigloopers aan den kost kan komen.” Según Van Rijneveld (1803: 8 y 120), los lentos 

españoles evitan cultivar considerablemente la tierra, por lo que produce menos de lo que es 

posible.  

                                                 
14 “traagheid” (Van Rijneveld 1803: 8); “lui” (Emants 2004: 36; De Jong 1807: 342; Van Rijneveld 1803: 127); 
“langzaam” (De Jong 1810 I: 111); “vadsigheid” (Van Rijneveld 1803: 8)  
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Emants parece observar la holgazanería en los paseos; una gran parte de los españoles no 

tiene nada que hacer todo el día aparte de caminar en los paseos. Varias veces menciona las 

multitudes holgazanas, personas que gandulean en las calles o que callejean. (Emants 2004: 116, 

157 y 163) Todo eso contribuye a la imagen que se forma el lector. Los paseos saltan a la vista de 

tanto De Jong como Emants y sobre todo el último vuelve sobre el tema varias veces, por 

ejemplo cuando está visitando a una pareja española con su mujer. Cuando van a visitar en 

carroza los jardines de Elche, dice:  

 

“Te rade gaande met de koude van onze voeten en de toestand der Spaanse wegen hadden wij veel 

liever gewandeld, maar wandelen (het heen en weer drentelen in een paseo uitgezonderd) is voor 

een Spanjaard, en nog meer voor een Spaanse vrouw, zulk een verbazende inspanning dat Don 

Juan het onvoegzaam oordeelde ons daarop te onthalen.” (Emants 2004: 68)  

 

Además, Emants habla repetidas veces de ‘callejear’ en lugar de ‘andar’ o ‘caminar’, con lo que 

parece acentuar otra vez que el ritmo de los españoles es lento. En su tercer relato, De Jong, sí 

que menciona la costumbre de andar en los paseos, pero no ve en eso la lentitud del carácter 

español. (De Jong 1810 I: 129) Sin embargo, durante su segundo viaje sí se preguntó cómo los 

españoles se ganaban la vida, ya que “eene groote menigte […] weinig anders [doet] dan den 

ganschen dag, met hunne groote mantels, heen en weder te loopen, of op de openbare plaatsen stil 

te zitten”. (De Jong 1807: 341-342)  

Es notable que Emants (2004: 36) haga una excepción de los habitantes de Mallorca, que, 

contrariamente a los perezosos castellanos, son trabajadores. Aun más, “de deftige, luie 

Spanjaard, die Mallorca als een melkkoetje behandelt en het overigens verwaarloost,” para el 

mallorquín, es “een doorn in het oog.” (Emants 2004: 36) Aquí el autor hace una distinción entre 

las regiones españolas. También el catalán, cuyo “werkzaamheid [hem] een ereplaats onder alle 

Spanjaarden aanwijst,” sale bien parado. (Emants 2004: 16) A De Jong también le destacaba la 

laboriosidad de los catalanes. (De Jong 1810 II: 22) 

 En el apartado 3.2 visto ya que Montesquieu acentuó la cortesía excesiva de los españoles. 

En los relatos de Van Rijneveld y De Jong no descubrimos la cortesía verbal, pero Emants la 

encontraba regularmente entre los españoles. Lo expresa por medio de descripciones de 

situaciones, pero también mencionando términos como ‘hidalgo’ y ‘caballero’, que usaban los 

españoles en su texto. Una mujer por ejemplo trata a su hijo de cuatro años de ‘caballero’, un 
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hombre rechaza a un vagabundo con las palabras: “uwe genade moge mij, om Gods wil, 

vergeven, broeder”. (Emants 2004: 68 y 75) No obstante, Emants mismo también usa el término 

‘hidalgo’ y ‘gentilhombre’ cuando describe a su anfitrión en Elche, y dice ‘caballero’ cuando se 

refiere al ‘español’ en general. (Emants 2004: 67 y 81) Parece intentar mostrar una urbanidad 

exagerada, que sería propio de los españoles. ¿De Jong y Van Rijneveld lo experimentaban de 

otra manera? ¿O los modales diferían de los de la época de Emants? Tenemos que darnos cuenta 

de la posibilidad de que los primeros dos viajeros no tuvieran contacto personal con los 

españoles, entre otras cosas a causa de la barrera lingüística. La mujer de Emants hablaba español 

bastante bien, como sabemos, por lo que es posible que Emants pudiera comunicarse más 

fácilmente con los españoles y por eso era más consciente de lo que decían los habitantes del 

país, o de qué palabras usaban. De esa manera, es posible que las formas de tratamiento sí le 

llamaran la atención a Emants pero no a los otros holandeses. Emants también visitó a españoles 

en su casa, mientras que De Jong tenía contacto con los cónsules y otras personas extranjeras. En 

su tercer informe de viaje, De Jong menciona por ejemplo varios dons, pero lo hace porque eso 

era el título de tratamiento corriente en España; no es probable que haya una idea subyaciente. 

(De Jong 1810 I: 146, 152; De Jong 1810 II: 7) Usa el término como usa la palabra heer para los 

hombres no españoles. En su primer libro indica que Don, derivado de Dominus, significa heer. 

(De Jong 1806: 281) 

Si tenemos en consideración todos los relatos de viaje en cuanto a España, no parece 

caber duda de que los españoles sean crueles. Como hemos visto en el capítulo tres, podemos 

encontrar esta característica en muchos relatos de viaje. Uno de los mejores ejemplos de esta 

crueldad, eran las corridas, sobre las que volveremos en el apartado 5.5.3. El último ejemplo, la 

inquisición, lo hemos tratado en el apartado 5.4, pero principalmente como prueba de la 

intolerancia religiosa. En muchos relatos de viaje, se la presenta como prueba de la crueldad de 

los españoles. Sin embargo, Van Rijneveld nunca usa la palabra ‘cruel’ o ‘crueldad’. Aun más, no 

esboza a los españoles como crueles de ninguna manera. Sí menciona a la inquisición, pero 

parece hacerlo para mostrar el contraste con la impunidad de los asesinos en Málaga, que hemos 

mencionado en el apartado 5.3. Parece que Van Rijneveld cree que la pena de muerte para el 

contrabando de una sola pequeña cantidad de tabaco, es exagerado. Piensa que es un castigo duro 

y quizás cruel en comparación con los asesinos, pero no usa la palabra ‘cruel’. (Van Rijneveld 

1803: 129)  
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A contrario, De Jong, considera a la inquisición como una manifestación de “wrede 

gewetensdwang”. (De Jong 1810 I: 274) En lo concerniente a eso, la crueldad es aplicable sobre 

todo o sólo al clérigo español, pero al describir las corridas, De Jong sí refiere al pueblo español 

entero. El holandés designa al toro como “ongelukkig slagtoffer van menschelijke wreedheid”. 

(De Jong 1810 I: 123) Visto el entusiasmo del pueblo español por este “barbaarsch vermaak” y la 

descripción que da De Jong del dolor del toro, el lector se forma la idea de que todos los 

españoles son crueles. Esta idea se intensifica cuando el autor observa que incluso las personas de 

la clase alta y las mujeres, que no matan ni una mosca, miran el sufrimiento del toro con gran 

satisfacción. (De Jong 1810 I: 124) Sin embargo, después de su descripción de la corrida en 

Madrid, Emants dice que “het Spaanse volk volstrekt niet wreedaardig is”, ya que cuando el 

‘cachetero’, la persona que mata el toro con un puñal, no sabe matar al toro de una vez, el público 

responde indignadamente y le tratan de asesino. (Emants 2004: 218) Sin embargo, en España no 

ocurren los “afgrijselijke dierenmishandelingen” que había visto Emants en Italia, pero: “Toch 

heeft Italië geen stierenvechten.” (Emants 2004: 218) Entonces, el autor parece dudar en qué 

medida son crueles las corridas. No obstante, más adelante, establece una relación con la vileza 

de cosas como el maltrato de menores y la explotación de personas. También califica la corrida 

como un ‘barbaars spel’ y finalmente dice:  

 

“Het plagen van de stieren en vooral het mishandelen van de paarden door picadores en chulos 

bleef mij een ergernis waaraan ik niet wennen kon. Zo dikwijls een dergelijk toneel zich voordeed, 

kwam steeds het verlangen bij mij op de gehele kleurrijke en schitterende cuadrilla eens op de 

horens te mogen zien, en maakte ik deze wens aan een Spanjaard kenbaar, dan werd de 

vreemdeling voor wreed en bloeddorstig uitgekreten.” (Emants 2004: 221)  

 

Por medio de esta última contradicción, Emants refiere a la imagen de ‘crueles y sanguinarios’ 

que por lo general tenían muchos viajeros de los españoles.  

 En sus descripciones de los españoles, tanto De Jong como Van Rijneveld mencionan los 

celos como uno de los rasgos más característicos; según De Jong es de conocimiento general en 

los Países Bajos. (De Jong 1807: 267; Van Rijneveld 1803: 9) A pesar de que De Jong en su 

primer relato de viaje dice que no puede evaluar los rasgos a causa de su estancia breve, en su 

segundo relato sí lo confirma al extenderse sobre las intrigas. (De Jong 1806: 267; 1807: 27) Las 

intrigas también guardan relación con la vigilancia y la venganza del hombre español. (De Jong 
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1807: 27) Para ambos autores, el lector tiene la impresión de que muchas mujeres españolas 

disponen de un amante, a pesar del hecho de que los esposos no les quitan la vista de encima. 

“Als men het Turksche gebied uitzondert, vindt men geen landstreek in Europa, waar de vrouwen 

minder vrijheid hebben en naauwkeuriger bewaard worden dan in Spanje”, según Van Rijneveld 

(1803: 12). Antes, los esposos incluso las encerraban en casa. (De Jong 1810 I: 132) Los únicos 

que pueden acercarse a ellas, son los clérigos, que  “met de vrouwen of dochters uit het huis 

onder vier oogen […] zijn, onder den dekmantel van de biegt en godsdienstöeffening; in welk 

heilig werk niemand hen zou durven stooren op straf van excommunicatie […].” (Van Rijneveld 

1803: 14) Van Rijneveld añade que no hay riesgos por motivo de su voto de celibato, pero la 

insinuación lo dice todo. Como hemos visto en el apartado 5.3, los esposos se vengan por medio 

de sicarios y De Jong (1807: 27) dice que se avisa el extranjero de tener cuidado con las mujeres 

españolas. Emants no menciona literalmente que los celos son una de las características del 

hombre español (casado), pero sí dice que le hubiera gustado ser servido por una española bonita, 

“terwijl haar novio met donkere blikken de hand aan een verborgen navaja geslagen uit de verte 

haar gangen bespied”. (Emants 2004: 84) Refiere a los relatos de viaje en que se describen 

situaciones similares y con eso parece implicar que varios autores habían ‘decorado’ su texto. Ya 

que el autor acentúa que no había visto un novio celoso y que no podemos deducir esta 

característica de su texto, el lector tiene la impresión de que los celos no abundan.  

 
 

5.5.2 La ropa y el aspecto físico  

 
 
Con respecto al aspecto físico de los españoles, podemos deducir de los relatos de viaje 

holandeses que los viajeros sobre todo prestaban atención a los habitantes femeninos de España. 

Trataremos los ojos negros y su relación con la imagen de la pasión, las diferencias entre las 

mujeres de varias ciudades y los conocimientos reducidos de la mujer española.  

Según los tres holandeses, podemos reconocer a los españoles por el pelo negro y los ojos 

negros brillantes, los que según Van Rijneveld dan su apariencia “een’ zweem van deftigheid.” 

(Emants 2004: 19, 122; De Jong 1806: 276; Van Rijneveld 1803: 9) Sin embargo, Van Rijneveld 

es el único que establece una relación entre la negrura del pelo y los ojos y la elegancia. Emants 

por ejemplo, se concentra más en los ojos negro azabache, que centellean y en que se puede 
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observar un cierto fuego, pero en este caso habla de la mujer andaluza. (Emants 2004: 123) Con 

eso parece evocar el sentido o la imagen que evocaban los románticos también, mientras que a 

veces critica sus descripciones de España. En lo concerniente al aspecto exterior, los viajeros no 

prestan tanta atención al hombre como a la mujer. Sí describen la ropa de ambos, pero en cuanto 

al aspecto físico, la mayoría de las veces hablan de la mujer española. Sin embargo, no todas las 

españolas tienen los ojos negros; en las descripciones también encontramos los ojos marrones 

oscuro y grises oscuro. (Emants 2004: 164; Van Rijneveld 1803: 11)  

Lo que causa una profunda impresión en De Jong, es la expresión de los ojos de las 

mujeres. Lo observa tanto en cuanto a las mujeres de Alicante como a las de Málaga y Cádiz y en 

combinación con una amable sonrisa, esta expresión causa un “elektrieke schok”. (De Jong 1806: 

279) Por motivo de “een geduchte haargroei onder de neus en zelfs onder de kin”, los grandes 

ojos negros no causan una impresión tan grande a Emants. (Emants 2004: 19) Al contrario, Van 

Rijneveld y De Jong no observaban este crecimiento del pelo. No obstante, el tipo andaluz sí 

parece impresionar a Emants, con ojos que pueden echar rayos. (Emants 2004: 128) Entonces, de 

las descripciones de los ojos podemos deducir que en lugar de solamente usar palabras fácticas 

como ‘negro’ o ‘marrón oscuro’, los autores también usan palabras como “flikkeren”, 

“vonkelend”, “diepe gloed”, “sprekend” y “elektrieke schok”15, que añaden más significación. La 

asociación que provocan estas palabras, es que los ojos son expresivos, que tienen una mirada 

poderosa. Un efecto que impresiona a los holandeses. Basándonos en la teoría del apartado 2.1, 

los viajeros holandeses usan discursive practices para formar la mujer española, o, más 

precisamente, los ojos de ella. Eligen una determinada manera para describir la mujer y su 

selección de palabras provoca asociaciones implícitas. Para el lector del siglo XXI, estas 

descripciones probablemente evocan una imagen de ‘pasión’.  

Con eso llegamos a un punto que no hemos tratado hasta el momento: el contexto del 

lector. En los informes de viaje los autores naturalmente crean unas imágenes que no pueden 

escapar a la atención del lector, como la crueldad de la tauromaquia. Pero otras cosas, 

principalmente los matices, pueden manifestarse menos nítidamente y llamar la atención del uno, 

pero ser pasados por alto para el otro. Eso depende del lector, de sus experiencias, de su visión, 

pero también de la época en que vive. Hoy en día conocemos a los españoles como 

                                                 
15 “flikkeren” (Emants 2004: 123); “vonkelend” (De Jong 1806: 267); “diepe gloed” (Emants 2004: 191); “sprekend” 
(De Jong 1806: 279; De Jong 1810 I: 131); “elektrieke schok” (De Jong 1806: 279)  
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temperamentales y apasionados – piense en el eslogan de Seat: autoemoción. El lector del 

presente probablemente asocia las descripciones de los ojos con la pasión. Especialmente cuando 

De Jong (1810 I: 130) habla de “vurige driften” y “ontembare hevigheid” en el amor y el odio. 

Van Rijneveld (1803: 13) también menciona el “vuurig temperament” de la mujer española. En 

combinación con estas palabras, los ojos parecen tener más significación. Depende qué imágenes 

evocan familiaridad y qué imágenes vincula recíprocamente el lector. Esta pasión también resulta 

de los bailes que describe De Jong, para los que usa la palabra “wellustig” y habla de “lonkende 

ogen”. (De Jong 1810 I: 136-137) Entonces, establece una relación entre el baile y los ojos de la 

mujer, para demostrar la voloptuosidad del baile; evoca la asociación de pasión. Eso tiene 

relación con los discursive practices, que hemos mencionado anteriormente. Los autores optan 

por una determinada selección de palabras, asociaciones y referencias. Además, podemos 

observar el papel de los discourse planes: los autores crean una determinada estructura y 

conectan diferentes elementos (las mujeres, los bailes, la sensualidad).  

Otro punto por el que podemos reconocer a la mujer española son las manos y pies 

pequeños y los dientes blancos. Cuando también tenemos en consideración las observaciones en 

cuanto a los ojos, salta a la vista la semejanza entre las descripciones de los tres holandeses y las 

de los románticos, que hemos tratado en el apartado 3.1.2. Van Rijneveld (1803: 122) dice que 

según parece, las españolas de la provincia de Valencia son las más bonitas de España, pero no 

indica que eso es verdad y no describe ningún aspecto de su apariencia. Después de su 

comentario de que los habitantes de Málaga no difieren mucho del resto de los españoles en 

cuanto al aspecto exterior y a las costumbres, podemos creer que las mujeres de Alicante 

(Valencia) tienen el mismo aspecto que las otras mujeres españolas: la ropa “niet onbevallig”, el 

pelo y los ojos negros, miembros bien formados, una piel blanca y una cintura esbelta, “zodat de 

Spanjoletten geen onäangenaam gezicht voor den vreemdeling opleveren.” (Van Rijneveld 1803: 

11-12) Todo eso muestra la opinión positiva de Van Rijneveld con respecto a la mujer española. 

Emants (2004: 117-118) cree que Málaga, además de por sus buenos vinos, solamente tiene 

buena reputación por la belleza de sus mujeres, pero no indica si está de acuerdo con eso. No 

obstante, en su tercer relato de viaje, De Jong (1810 II: 23) da a conocer que las mujeres de 

Cataluña desde siempre han tenido fama de ser las más hermosas de España. Tampoco tiene una 

opinión negativa de las habitantes de Alicante, dice que veía pocas de ellas y por eso no puede 

juzgar su ropa, pero sí observó sus “schoone trekken” y la “bevalligheid in houding en gang”. 
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(De Jong 1806: 267-268) Contrariamente, considera a las mujeres de Gibraltar como “over het 

algemeen niet schoon”, pero no dice por qué motivos. (De Jong 1806: 37) Las mujeres de Málaga 

no tienen nada que envidiar a las de la provincia de Valencia: “het sprekend bruin oog heeft 

geene minder uitdrukking, de houding en gang niets minder bevalligs en de nationale opschik 

schijnt met meer rijkdom en smaak, hier, dan ginds, de schoonen op te tooijen.” (De Jong 1806: 

279)  

Sin embargo, no todas las mujeres son bellas y la apariencia agradable es en gran parte el 

resultado de la ropa. Sobre la mujer de Cádiz dice que tiene el pelo castaño, largo y hermoso, y 

un “ligchaam dat welgemaakt, veelal spigtig, en goed gevormd is, doet met eene vooruitkomende 

borst, de welgemaakte schouders wijken, en heeft in alle deszelfs houdingen en bewegingen, eene 

bevalligheid die onbeschrijfelijk is.” (De Jong 1810 I: 130) Las palabras que usa el viajero, no 

sólo son fácticas, como por ejemplo ‘castaño’, sino también muestran una opinión, como en el 

caso de “goedgevormd” y ‘hermoso’. Pero cuando el lector tiene la impresión de que las  mujeres 

sean bonitas, De Jong continúa:  

 

“dat zij, in weerwil der onbetwistbare bekoorlijkheid, geenen aanspraak kunnen maken, om in de 

volle kracht van het woord, na het denkbeeld, hetwelk wij aan schoonheid hechten, schoon te 

kunnen genoemd worden: alle de trekken zijn niet juist volkomen regelmatig, ieder deel 

afzonderlijk beschouwd, laat nog iets te wenschen overig […].” (De Jong 1810 I: 131) 

 

Para ser irresistibles, faltan algunas características que sí tienen las mujeres extranjeras, por 

ejemplo “het geestige van een Fransche” y “het treffende van eene Engelsche” (De Jong 1810 I: 

132)  

A pesar de eso, en general tiene una opinión positiva sobre la mujer española. La 

excepción más grande son las habitantes femeninas de Mallorca, que a causa de su ropa no son 

bellas, mientras que la ropa en otros casos sí contribuía a un resultado positivo. Desde los pies 

hasta la cintura no hay grandes problemas, pero el “bespottelijkst hoofdhulsel” agua todo. (De 

Jong 1810 I: 269) El pelo estirado hacia atrás en una coleta, encima de eso un paño tan ajustado 

que produce “zigtbare knepen langs de slapen en in de wangen geeft”, un flok, una especie de 

gorro, “onder de kin en langs de kaken tot bijna aan de ooren, als de zware baard van eenen Jood 

of Turk”, que a su vez es tan ajustado que hace abultar la piel. (De Jong 1810 I: 269-270)  
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“Verbeeld U nu deze flok, den stijfknijpenden doek, en den lange witte soldatenstaart op eene 

zwarte zijden of fluweelen kleeding, en beoordeel zelf, of dit niet alle schoonheid moet ontsieren? 

Het is intusschen zonderling, dat deze algemeene gewoonte, welke hoogstwaarschijnlijk zeer oud 

is, de menschen blind maakt om te zien, dat dit hulsel de liefste gezigtjes misvormt, dezelve bol, 

gezwollen, onkenbaar maakt, en de trekken doet annemen, als of de gansche vrouwelijke kunne 

zich in den drank te buiten ging.” (De Jong 1810 I: 270)  

 

El viajero no puede ser más claro: le parece ridículo.  

En lo concerniente a la ropa, los textos son sobre todo descriptivos y los autores no dan su 

opinión – con excepción del ejemplo de la mujer mallorquina. Pero en estas descripciones 

podemos encontrar semejanzas: todos los tres viajeros observan que los hombres llevan un abrigo 

grande y oscuro, “het rechteruiteinde over de linkerschouder”. (Emants 2004: 19; Van Rijneveld 

1803: 10; De Jong 1806: 266) También es digno de mención que las descripciones generales del 

traje de los hombres, guardan semejanzas. Ambos viajeros los describen brevemente de pies a 

cabeza y De Jong (1806: 266) añade que de tal manera son conocidos en los Países Bajos, porque 

los “oude Schilders” habían pintados así a los españoles en la época de la revuelta holandesa. De 

Jong confirma esta imagen que ya tenían los holandeses por decir que verdaderamente había visto 

esta ropa. Entonces, Van Rijneveld (1806: 11), que describe la ropa de manera similar, también 

da la imagen que ya era conocida: el abrigo que acabamos de mencionar, una toca negra de 

terciopelo “met twee punten aan de ooren nederwaards”, el pelo en una red de seda en la espalda.  

 Mientras que De Jong y Van Rijneveld se limitan a describir a las mujeres de una cierta 

ciudad, Emants describe principalmente los rasgos exteriores de la andaluza. Sus manos y pies 

pequeños de ella no difieren de los rasgos generales, pero Emants añade a estos la agitación de 

las primeras y la gordura de los últimos. Por lo demás, De Jong y Van Rijneveld se limitan al 

color y la longitud del pelo, mientras que Emants observa los rizos. Además, la mujer andaluza es 

pequeña, corpulenta y tiene mofletes – estas características son nuevas también. Contrariamente a 

los otros dos viajeros, Emants (2004: 122-123) sabe mejor avivar las descripciones:  

 

“[…] de rusteloosheid van die voetjes, […] de gestadige gesticulatie van die kleine handen, […] 

het flikkeren, bijna spreken en lachen van die prachtige ogen en […] de eigenaardige sensuele 

glimlach welke die mond omspeelde. Het gehele persoontje was al leven en vuur […].” 
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Aquí vemos la influencia de los románticos, que, como hemos visto en el tercer capítulo, dirigían 

su atención principalmente a Andalucía. Podemos estar seguros de esta influencia cuando Emants 

describe su encuentro con Carmen, una mujer típicamente andaluza. (Emants 2004: 122) Aunque 

la creación romántica de Mérimée era una gitana, al mismo tiempo era una “Espagnole-type”, 

como dice Hoffmann (1961: 131). En el apartado 3.1.2 hemos indicado que los románticos 

franceses a lo largo del tiempo hicieron una distinción cada vez menos grande entre los gitanos y 

los españoles. Estos españoles probablemente eran andaluces, visto el interés por y la popularidad 

de Andalucía en esa época. La mujer andaluza que describe Emants, se llama Carmen también, 

pero no sabemos si éste era su verdadero nombre o un nombre ficticio.  

 Según De Jong (1806: 280), “al het schoone” de la mujer española se limita a su 

apariencia: “de vermogens der ziele worden verwaarloost” y la gran mayoría de ellas sólo habla 

español. Se puede encontrar la excepción en Cádiz, donde viven muchos extranjeros y por eso 

bastantes mujeres españoles aprenden a hablar inglés y francés. (De Jong 1810 I: 133) Visto que 

muchos libros fueron prohibidos por la inquisición, las mujeres no eran muy educadas y tenían 

pocas capacidades, además de saber bailar; “daardoor valt het onderhoud vrij lastig, en eindigt 

gewoonlijk in verveling.” (De Jong 1810 I: 132-133) Las hijas de mujeres españolas y hombres 

irlandeses, de los que vivían muchos en Cádiz, daban cien vueltas a las otras chicas españolas con 

respecto a la educación y “kundigheden”. (De Jong 1810 I: 133) El gran número de extranjeros 

que vivían en Cádiz no es algo extraño cuando tenemos en consideración que Cádiz era una de 

las ciudades portuarias más importantes de España. En el capítulo cuatro hemos visto que el 

monopolio comercial con las colonias en América estaba en manos de esta ciudad. No se 

encuentra esta influencia extranjera positiva en el informe de viaje de Van Rijneveld y éste 

tampoco habla de los conocimientos reducidos de la mujer española. Al contrario, Emants parece 

ser de acuerdo con De Jong, aunque no lo expresa tan específicamente. Cuando Emants dice que 

España es un estado atrasado, como hemos visto en el apartado 5.4, también menciona la causa 

de eso: el clero había detenido el desarrollo de España y “zijn vrouwen in onkunde gevangen 

gehouden”. (Emants 2004: 148-149) El autor no explica en qué consiste esta incapacidad de las 

mujeres, pero es posible que implique, al igual que De Jong, que la mujer española no es muy 

culta.  
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5.5.3 Las costumbres y otras características de la vida española 

 
 
Hay varias costumbres que no se conocía en los Países Bajos, por lo que los viajeros las califican 

de típicamente españolas. El primer ejemplo que trataremos, las corridas, evidentemente no se 

podía encontrar en Holanda. Además de eso, trataremos varios otros aspectos de la vida española: 

la vida en las calles y en los paseos, la lengua española, los gitanos, fumar, escupir y llegar tarde, 

apostar y la apertura de mente.  

Una de las cosas más ‘españolas’ son las corridas. Como hemos visto en el apartado 2.1, 

Leerssen las usa como ejemplo del effet de typique, como característica para el pueblo español. 

En el tercer capítulo, hemos observado que muchos viajeros las mencionan. Al analizar los 

relatos de viaje holandeses, destaca que Van Rijneveld no dice ni palabra de la tauromaquia. 

Aparentemente, el viajero no asistió a ninguna corrida, de otro modo, seguramente lo habría 

descrito, visto que menciona las “merkwaardigheden” de las ciudades que visitaba. (Van 

Rijneveld 1803: 5, 122) Otra cosa llamativa con respecto a la corrida, es el hecho de que Emants 

intenta informar neutralmente del espectáculo, sin dejar traslucir su opinión. Sólo después de esta 

descripción extensa, sigue un comentario posterior, que ya hemos discutido en parte en el 

apartado 5.5.1. Profundiza en el tema mucho más que De Jong, incluso dedica un capítulo entero 

al tema, y obviamente da su opinión de ella. Emants analiza la atracción de la corrida por así 

decir y muestra el apasionamiento del español por sus corridas. Según De Jong, la tauromaquia 

había sido heredada de los moros, pero según Emants es de origen desconocido. (Emants 2004: 

211; De Jong 1810 I: 125)  

 Como hemos mencionado en el apartado 5.2, otra característica de la vida española es que 

ésta se desarrolla en la calle. Esta impresión tiene el lector después de leer el informe de viaje de 

Emants. Las calles están llenas de actividades todo el día, visto que “de helderheid van zijn hemel 

en de somberheid van zijn woning” hace tan callejero al español como de hogareño al holandés. 

(Emants 2004: 17) La Rambla en Barcelona, donde empiezan las actividades antes del amanecer, 

es un buen ejemplo de esta vida. (Emants 2004: 17-18) En la página diecisiete, Emants menciona 

sucesivamente el “gezellige aard” del español y la costumbre de pasar mucho tiempo en la calle; 

de esta manera parece vincular la animación en las calles y la naturaleza de los españoles. Más 

adelante, Emants (2004: 20) califica de “gezellig” la vida española también. El uso de esta 

palabra es interesante cuando tenemos en consideración que es un término típicamente holandés, 
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y aquí está usado para describir algo que es típicamente español. Los otros dos viajeros no 

muestran la animación en la calle de tal manera, ellos se concentran más en la descripción de la 

calle misma, o sea la suciedad o la angostura de ella, lo que hemos tratado en el apartado 5.2. De 

Jong sí presta atención al paseo, uno de los aspectos de la vida callejera española. No obstante, 

usa la palabra Almeida en lugar de paseo, pero de las descripciones podemos deducir que habla 

de la misma cosa que Emants: una zona ancha, provista de banquillos, árboles a ambos lados, 

donde los españoles pasan mucho tiempo. (De Jong 1810 I: 129; Emants 2004: 115, 144-115) En 

su relato de viaje, Emants (2004: 115) menciona el Paseo de la Alameda en Málaga. Es notable la 

semejanza entre Almeida y Alameda. 

 En el apartado 5.5.1 ya hemos prestado atención a la lengua española, en el terreno de la 

cortesía o etiqueta española. De Jong (1806: 280) es el único a quien impresiona la lengua an 

sich, en el sentido de que la considera como arrebatadora y el sonido de ella bello. Sin embargo, 

el autor no está seguro de que eso sea el resultado de lo que hace la mujer española con ella, o 

que sea propio de la lengua. (De Jong 1806: 280)  Además, le llamó la atención que en Mallorca, 

además del español, se habla una mezcla del español, greco, latín y árabe; incomprensible para el 

extranjero, pero el moro sí comprende algo de ella. (De Jong 1810 I: 268) Van Rijneveld no dice 

nada de la lengua española y Emants, que la entendía mejor (por su mujer), no presta atención a 

la lengua de esa manera. El último se sorprende de ciertas expresiones y exclamaciones, por 

ejemplo cuando su anfitrión en Elche exclama hombre a su mujer, o la llama “zoutvat”. (Emants 

2004: 75 y 77) No sabe que este última expresión – tiene salero – quiere decir que sea aguda. 

(Faber y Mulder en Emants 2004: 247)  

 No hemos prestado atención todavía a los grupos de población en España, o una en 

particular, los gitanos. En el tercer capítulo hemos visto que los románticos habían empezado a 

interesarse por ellos, mientras que los gitanos habían llegado a España unos siglos antes. Así 

pues, no es sorprendente que en los informes de Van Rijneveld y De Jong no podamos 

encontrarlos. Emants tiene una opinión negativa sobre estas personas: son pobres, tramposos, 

ladrones de origen desconocido. (Emants 2004: 100-101) El barrio en Granada donde viven, es 

sucio y en estado ruinoso: “aaneenschakelingen en opeenhopingen van donkere, zwart berookte 

krotten […], die met hun gitanobevolking aan een rottend lijk vol ongedierte doen denken […].” 

(Emants 2004: 102) Las chicas hermosas saben cautivar a los hombres con sus bailes, pero su 
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belleza se arruga en poco tiempo “tot het bekende type van de afschuwelijke waarzegster”. 

(Emants 2004: 103) 

 Hay unas costumbres españolas que sólo encontramos en el informe de viaje de Emants y 

que según él son muy contradictorias a la cortesía española. (Emants 2004: 80) Lo que falta 

completamente en los libros de Van Rijneveld y De Jong en comparación con el de Emants, es la 

imagen del español fumando y escupiendo que siempre llega con retraso. Emants incluso 

consagra un apartado separado a eso y los califica de los tres rasgos más característicos de los 

españoles, mientras que De Jong y Van Rijneveld no dicen ni palabra de eso. Emants es de la 

opinión de que es muy maleducado fumar en presencia de no fumadores, y considera como muy 

molesto escupir al suelo “met begeleidende keelmuziek”. (Emants 2004: 81) En el capítulo tres 

hemos mencionado que los románticos franceses no podían imaginarse el español sin cigarrillo, 

entonces para Emants eso forma parte del contexto intertextual. Antes de la época romántica, 

fumar no formaba parte de la imagen del español (por eso falta en los informes de De Jong y Van 

Rijneveld), pero después, para Emants, sí. No obstante, la costumbre más característica es llegar 

tarde. “Wie althans de mening huldigt dat stiptheid de beleefdheid der koningen is, moet erover 

verbaasd staan dat een beleefd volk van louter ridders zich in dit opzicht zo weinig voornaam 

gedraagt.” (Emants 2004: 81-82)  

 Hay más costumbres que saltaron a la vista de Emants, aunque no las critica como las tres 

costumbres que acabamos de mencionar. Un ejemplo de ellas es apostar. Muchos españoles 

juegan a los dados, compran billetes de lotería o apuestan a las peleas de gallos. (Emants 2004: 

16) Según el autor, no hacen esto para ganar dinero, sino que el placer es más importante. Las 

peleas de gallos muestran con cuánto gusto juega el español: el momento en que resulta cuál 

gallo va a ganar, “wedden de toeschouwers eerst of de bezwijkende alvorens neer te zijgen nog 

eens of meermalen zou aanvallen, vervolgens of hij de kracht nog had van zich af te bijten, 

eindelijk of hij de stervende kop nog één enkele keer op zou lichten.” (Emants 2004: 59) 

 Emants experimenta varias veces que alguien no acata las reglas o que alguien las trata 

con creatividad. En la primera página del primer capítulo el lector ya lo experimenta: un 

empleado de aduanas abierto de mente, una señal de señoras en el tren que quitan para Emants y 

su mujer. No sabemos en qué consiste esta apertura de mente, pero más adelante leemos que un 

empleado de aduanas pide una peseta por no controlar las maletas. “Ik zou het niet gewaagd 

hebben uit dit enige feit een gevolgtrekking te maken, waren mij van verschillende zijden geen 
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nadere en zeldzaam overeenstemmende inlichtingen hieromtrent verstrekt.” (Emants 2004: 23) 

Sin este última nota, el lector pudiera considerar la situación como una excepción, pero ahora 

surge la idea de que la corrupción en España no es algo raro. Según el autor es una costumbre que 

el comerciante evite algunos pagos: “De omkoperij, die hier op grote schaal wordt uitgeoefend, 

begint van boven af en het is dus niet meer dan natuurlijk dat men haar beneden moeilijk kan 

uitroeien.” (Emants 2004: 24) Van Rijneveld no alude al cohecho de los españoles en ningún 

momento; contrariamente, De Jong (1807: 334) dice que los guardianes que se encargan de que 

no se contravenga la cuarentena, son “zoo gemakkelijk”, que aceptan dinero e incluso tabaco. No 

pone tanto énfasis en el tema que Emants y la imagen del español corrupto es más fuerte en el 

libro de Emants que en el de De Jong.  

 En este apartado hemos visto que los informes de viaje tanto coinciden como difieren en 

algunos puntos con respecto a la imagen del español que esbozan. Los autores por ejemplo están 

de acuerdo de que los españoles son perezosos, pero Emants es el único que dice que los 

españoles siempre llegan demasiado tarde. En algunos casos la intertextualidad salta a la vista 

inmediatamente; se menciona por ejemplo la crueldad española en un sinfín de libros. En relación 

con algunos temas, la intertextualidad no es aplicable a todos informes de viaje, por ejemplo en el 

caso del español que fuma. A pesar de que los autores indican que hay excepciones o que no 

pueden evaluar el carácter de los españoles, cada uno de ellos tiene una opinión clara.  
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6 Conclusión 
 
 
España ha sido visitada por extranjeros desde hace siglos. Estos venían con diferentes objetivos y 

visitaban diferentes ciudades. Varios de ellos escribieron un relato de viaje de un país que en esa 

época no era tan conocido como hoy en día. En sus relatos, los viajeros creaban imágenes, que 

muchas veces guardaban semejanzas con las de sus contemporáneos. Sin embargo, también había 

diferencias entre las imágenes que esbozaban todos estos viajeros.   

 Entre los extranjeros que visitaron España en el siglo XVIII y XIX había holandeses, y en 

este trabajo nos hemos concentrado en los relatos de tres de ellos: Van Rijneveld, De Jong y 

Emants. No sólo hemos estudiado el contenido de las imágenes de España y sus habitantes que 

ellos dan, sino también los marcos históricos, culturales y teóricos en que se crean y transmiten 

imágenes nacionales. Se puede concluir que no se trata de imágenes aisladas, sino que estas 

imágenes dependen de y se ven influidas por varios factores.  

 Las imágenes de los españoles que esbozan los tres autores, provienen en parte de la 

autoimagen que tenían. La heteroimagen siempre se define frente a la autoimagen. 

Automáticamente comparamos todo lo que vemos con lo que conocemos, lo que es familiar o 

‘normal’. Las cosas que apuntaban los viajeros, fueron las cosas que les llamaban la atención y 

que eran ‘diferentes’ en comparación con la situación en los Países Bajos. No necesariamente se 

hace una comparación explícita con Holanda, sino que la mayoría de las veces sólo describen la 

situación en España. 

 La identidad nacional en que se basa la autoimagen, es el producto del discurso. Además, 

construimos el ‘otro’ por medio de discursive practices. Eso salió a relucir claramente en el 

análisis: los holandeses creaban la mujer española por medio de una determinada selección de 

palabras y referencias. También hemos observado el papel que juegan los discourse planes. 

Emants por ejemplo, contrariamente a De Jong, no describe el calor en España como un tema 

aislada, sino que hace una referencia al calor en su descripción del recorrido hacia las palmas de 

Elche.  

 El discurso no sólo consiste en el texto mismo, sino también en el contexto. En el análisis, 

hemos observado claramente el papel de los diferentes aspectos del contexto. Los autores por 

ejemplo muestran haber sido influidos por los variables personales como su profesión y las 
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relaciones históricas entre los Países Bajos y España. Podemos encontrar estos factores en el 

modelo de Bar-Tal, que indica qué factores determinan el contenido de los estereotipos 

nacionales.  

 El espíritu de la época y la opinión de otras personas también influyen en las imágenes 

que nos dan los holandeses. Evidentemente estos factores también están vinculados entre sí. Por 

lo que respecta al espíritu de la época, De Jong y Van Rijneveld muestran haber sido influidos 

por la Ilustración en varios aspectos, como las enumeraciones de los productos locales en las 

ciudades españolas, mientras que Emants trata varios temas que eran populares entre los 

románticos, como las influencias árabes. Al mismo tiempo, la falta del énfasis en la historia árabe 

y la falta de los gitanos en el relato de Van Rijneveld, muestra que este autor no había sido 

influido por los románticos. Es notable que en algunos casos los relatos de De Jong guarden 

alguna semejanza con las obras románticas, por ejemplo en cuanto a la relación que establece 

entre el calor y la pasión, pero, como hemos indicado anteriormente, no se puede hablar de una 

ruptura completa entre la Ilustración y la época romántica.  

 La influencia de las opiniones de otras personas resulta de la gran medida de 

intertextualidad que observamos en las imágenes de España desde el siglo XVI. Juderías 

denomina ‘leyenda negra’ al conjunto de estas imágenes del siglo XVI hasta el siglo XX: la 

actitud muy negativa frente a España que dominaba en varios países. En muchas obras se 

cualificaba a los españoles como crueles y fanáticos. Los viajeros holandeses muestran imágenes 

semejantes en sus relatos, pero también esbozan imágenes que no tienen que ver con la leyenda 

negra, como la inseguridad de Málaga.  

 Del modelo de Bar-Tal se puede desprender que las relaciones entre España y los Países 

Bajos influyen en la formación de imágenes. Aunque la historia de las relaciones de poder entre 

ambos países es extensa, los viajeros sólo refieren a algunos aspectos de ella. La guerra de 

Flandes por ejemplo, ocupa una posición importante, puesto que los tres autores refieren a la 

Inquisición, a Felipe II y al duque de Alba. También refieren a las relaciones económicas, como 

en el caso del vino malagueño. El hecho de que los autores se desatienden de varios otros 

aspectos de la historia, no quiere decir que éstos no juegan un papel; sí forman parte del contexto.  

 En las afirmaciones de Leerssen, podemos encontrar una consecuencia importante de las 

relaciones entre España y los Países Bajos: cuanto más poder tiene el país, cuanto más negativas 

son las imágenes de ello. Inversamente, un país frágil puede contar con simpatía o menosprecio. 
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La imagen pintoresca y exótica de España surgió durante la época romántica. Mientras que en 

comparación con el siglo XVI, en el siglo XVIII el poder de España era mucho más pequeño, 

Van Rijneveld y De Jong sí que nos dan imágenes negativas. La teoría en cuanto al contraste 

entre el norte y el sur de Europa que propone Leerssen, se puede percibir más claramente. Los 

viajeros holandeses describen España como un país de calor y de sensualidad.  

 Por último, los variables personales también son importantes. Emants visitó España como 

turista, mientras que los otros dos holandeses visitaron el país por razón de su profesión. En sus 

relatos, los dos autores muestran esta influencia de su función de marinos, por ejemplo cuando 

hacen referencia a las guarniciones o cuando describen una ciudad basándose en las coordenadas. 

Como escritor, Emants era capaz de usar un estilo más vivaz. Además, él podía comunicar con 

los españoles ya que su mujer hablaba español muy bien, mientras que Van Rijneveld y De Jong 

no dominaban este idioma.  

 Para contestar a la pregunta de investigación, hemos analizado cinco relatos de viaje, 

Reize naar de Middellandsche Zee, en, door den Archipel, naar Constantinopolen; Gedaan in de 

Jaaren 1783 tot 1786, met ’s Lands Schip NOORDHOLLAND, Reize naar de Middellandsche 

Zee, In de jaren 1777, 1778 en 1779, Tweede reize naar de Middellandsche Zee, Gedaan in de 

jaren 1783, 1784 en 1785, Derde Reize naar de Middellandsche Zee, Gedaan in de jaren 1786, 

1787 en 1788 y Schetsen uit Spanje. Abajo trataremos las imágenes de España que esbozaban los 

holandeses. También tocamos las diferencias y semejanzas entre los autores.  

 La España que describen los tres holandeses, tiene malos caminos. En las ciudades, las 

calles, así como las casas, están sucias. Para Emants, varias ciudades muestran su origen moro 

por los callejones angostos, detrás de cuyos muros hay todo un mundo que respira un ambiente 

árabe mística. Los edificios y las casas no impresionan mucho a De Jong y Van Rijneveld, pero sí 

saltan a la vista la blancura de los edificios y el adorno abundante de las iglesias. La estancia en 

las posadas españolas no puede contar con entusiasmo, ya que los dormitorios son 

decepcionantes y la comida es mala e insípida. Sin embargo, Emants clasifica los platos 

españoles como peculiares. Al contrario, en general las frutas y el vino sí son apetitosos. Otro 

aspecto desagradable de la permanencia en España es el calor, bien que De Jong lo experimenta 

como más molesto.  

 Sorprendentemente, uno de los peligros más grandes en España, formado por los 

bandoleros, no está presente tan prominentemente como se esperaría, vista la reputación que tuvo 
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el país en este respecto. De Jong es el único de los tres viajeros que esboza esta imagen, y además 

de eso, no da ejemplos ni menciona experiencias propias, como en el caso de la inseguridad en 

Málaga. No resulta evidente cuánta criminalidad e inseguridad hay en otras ciudades españolas, 

pero es cierto que Málaga es una ciudad peligrosa. Ni De Jong ni Van Rijneveld dejan lugar a 

dudas sobre eso y un siglo más tarde, la situación parece haber cambiado poco, aunque Emants 

no quiere condenar la ciudad. A Van Rijneveld y De Jong les parece irritar no sólo la 

criminalidad en sí, sino sobre todo la impunidad. A causa de ella, Van Rijneveld cree que España 

es una nación incivilizada. No se tiene que contar con la policía o la justicia, y el pueblo incluso 

ayuda a los delincuentes a escaparse. Al contrario, en España se castiga el contrabando con duros 

castigos. Sin embargo, según De Jong, los contrabandistas españoles, fuertes y valientes, no son 

mala gente, como los bandoleros. Incluso protegen a las personas que les ayudan contra los 

bandoleros.   

 En cuanto a la religión, podemos deducir de los relatos de viaje que el catolicismo juega 

un papel grande en la vida española. En proporción hay muchos clérigos entre los españoles y su 

influencia es grande. Los viajeros holandeses les atribuyen una mala reputación: son 

‘chupópteros’ que abusan de su prestigio, les falta la razón y la ilustración y son intolerantes, 

aunque la intolerancia estuvo presente sobre todo en el pasado. Emants incluso señala al clérigo 

como la causa de la decadencia de España. Aunque De Jong deja traslucir ser de origen 

protestante, sí acepta las manifestaciones católicas, contrariamente a Emants, que cree por 

ejemplo que la Semana Santa es una “aanstotelijk laffe vertoning”. (Emants 2004: 176) Parece 

que De Jong tiene una opinión más moderada, pero sí critica la superstición enorme del pueblo 

español y la intolerancia del clero. Emants no desperdicia ninguna ocasión para apuntar a la 

intolerancia religiosa y a Van Rijneveld le sorprende que una sola observación crítica sobre la fe 

católica ya pueda llevar a la detención. Además, se atribuye una mala reputación a la Iglesia 

Católica cuando Van Rijneveld relaciona la confesión y la criminalidad en Málaga. Con todo eso, 

los holandeses nos dan una imagen negativa de la vida religiosa española. 

 Además de la superstición, hay más características típicamente españolas. Aunque De 

Jong en su primer relato opina no ser capaz de juzgar el carácter de los españoles, sí esboza una 

cierta imagen. Tanto los holandeses como muchos otros viajeros califican de perezosos y crueles 

a los españoles. De Jong y Emants ven los catalanes como excepciones; son mucho más 

trabajadores que sus compatriotas perezosos. El pueblo español también es muy cortés, aunque 
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eso no llama la atención de todos los  viajeros. Además, los españoles son celosos y no les quitan 

la vista de encima a las mujeres. 

 Por lo que respecto al aspecto físico, la mujer española, con sus dientes blancos, manos y 

pies pequeños, ojos expresivos y una postura graciosa, es una persona atractiva que respira la 

pasión. No obstante, eso depende de la ciudad o región; no todas mujeres son tan bellas, por 

ejemplo a causa del crecimiento del pelo bajo la nariz o de una prenda de cabeza muy ceñida, por 

lo que sus caras están deformadas y a causa de eso, las mujeres parecen estar borrachas. Tanto De 

Jong como Emants nos dan la imagen de que la mujer española no es muy educada, pero Van 

Rijneveld no sugiere eso.  

 Entre las costumbres típicamente españolas, las corridas sobresalen a las demás. Cada 

viajero extranjero en España parece prestar atención a este fenómeno, pero Van Rijneveld es la 

gran excepción entre ellos: no dice ni palabra de eso. Además de eso, a los españoles les gusta 

apostar, en varias formas, como los peleas de gallos y jugar a los dados. Hay varias costumbres 

que según Emants son muy contradictorias a la cortesía española: fumar, escupir y llegar tarde. 

Emants también es el único que dice que la vida española tiene lugar en gran parte en la calle. 

Además, dice que tampoco es extraño el cohecho. Sin embargo, los gitanos salen perdiendo: 

descritos como un pueblo pobre, tramposo y ladrón. 

 Esta es la esencia de la imagen de España que tenían varios viajeros holandeses entre 

1777 y 1886. Hemos demostrado que los holandeses en varios aspectos tenían una opinión que no 

podemos atribuir a la leyenda negra, pero que también hay imágenes que muestran una gran 

similitud con otras obras. Entre sí, algunas opiniones de los holandeses muestran semejanzas, 

mientras que otras muestran diferencias. Por último, es importante tener en cuenta que las 

observaciones y la percepción del lector también se ven influidas por factores como el espíritu de 

la época y la imagen del español que tenemos hoy en día.  

 102



Bibliografía 
 
 

Textos primarios 

 
 

• Rijneveld, N.A. van (1803) Reize naar de Middellandsche Zee, en, door den Archipel, 

naar Constantinopolen; Gedaan in de Jaaren 1783 tot 1786, met ’s Lands Schip 

NOORDHOLLAND. Amsterdam, Johannes van der Hey. 

 

• Jong, C. de (1806) Reize naar de Middellandsche Zee, In de jaren 1777, 1778 en 1779. 

Haarlem, François Bohn. 

 

• Jong, C. de (1807) Tweede reize naar de Middellandsche Zee, Gedaan in de jaren 1783, 

1784 en 1785. Haarlem, François Bohn. 

 

• Jong, C. de (1810) Derde Reize naar de Middellandsche Zee, Gedaan in de jaren 1786, 

1787 en 1788. Eerste deel. y Derde Reize naar de Middellandsche Zee, Gedaan in de 

jaren 1786, 1787 en 1788. Tweede en laatste deel. Haarlem, François Bohn. 

 

• Emants, M. (2004) Schetsen uit Spanje. Leiden, Menken Kasander & Wigman Uitgevers. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 103



Textos secundarios 
 
 

• Allerhande 12, 2006. p. 30 

 

• Bar-Tal, D. (1997) “Formation and change of ethnic and national stereotypes: an 

integrative model.” En: Int. J. Intercultural Rel. Vol. 21, N° 4, 491-523 

 

• Bernete, F. (1992) “El estudio de los estereotipos a través del análisis de relatos.” En: 

Revista Española de Investigaciones Sociológicas. N° 57 Enero-Marzo. Madrid. 124-135 

 

• Bruijn, J.R., Van Baalen, C. (1996) Van zeeman tot residentieburger. Cornelius de Jong 

van Rodenburgh (1762-1838). Hilversum, Uitgeverij Verloren.  

 

• De la Campa Carmona, R. “Iglesia y religiosidad española según la Condesa d’Aulnoy 

(segunda mitad del siglo XVII)”. En: Villar García, M.B. y Pezzi Cristóbal, P. (Eds.). Los 

extranjeros en la España Moderna. Actas del I Coloquio Internacional. Málaga 2003, 

Tomo II, pp. 161-174 

  

• Clark, G.N. (1928) “War Trade and Trade War, 1701-1713.” En: The Economic History 

Review. Vol. 1, No. 2. (Jan., 1928), pp. 262-280 

 

• Crouzet, F. (2001) A History of the European Economy, 1000-2000. Charlottesville, 

University of Virginia Press. 

 

• Dijker, H.C.J. & Frijda, N.H. (1960) National Character and National Stereotypes. A 

trend report prepared for the international union of scientific psychology. Amsterdam, 

North-Holland Publishing Company. 

 

 104



• Ebben, M. (2005) Lodewijck Hugyens’ Spaans journaal. reis naar het hof van de koning 

van Spanje, 1660-1661. Zutphen, Walburg Pers. 

 

• Fernández Álvarez, M. (1956) Aportaciones a la historia del turismo en España: Relatos 

de viaje desde el renacimineto hasta el romanticismo. Madrid, Gráficas Ibarra.  

 

• Friederich-Stegmann, H. “Andalucía vista por Christian August Fischer, viajero alemán 

del siglo XVIII.” En: Villar García, M.B. y Pezzi Cristóbal, P. (Eds.). Los extranjeros en 

la España Moderna. Actas del I Coloquio Internacional. Málaga 2003, Tomo II, pp. 217-

226. 

 

• García Carcel, R. (1992) La leyenda negra. Historia y opinion. Madrid, Alianza Editorial. 

 

• Georgakopoulou, A. & Goutsos, D. (1997) Discourse Analysis. An introduction. 

Edinburgh, Edinburgh University Press. 

 

• Goscinny, R. y Uderzo, A. (1972) Asterix in Hispania. Amsterdam, Amsterdam Boek. 

 

• Herr, R. (1958) The Eighteenth-Century Revolution in Spain. Princeton, Princeton 

University Press. 

 

• Hoffmann, L.F. (1961) Romantique Espagne: l’image de l’Espagne en France entre 1800 

et 1850. Paris.  

 

• Jiménez Carra, N. “Rasgos socioculturales de Castilla y Andalucía a mediados del siglo 

XIX según la visión de una viajera inglesa.” En: Villar García, M.B. y Pezzi Cristóbal, P. 

(Eds.). Los extranjeros en la España Moderna. Actas del I Coloquio Internacional. 

Málaga 2003, Tomo II, pp. 465-476 

 

 105



• Juderías, J. (1917) La Leyenda negra. Estudios acerca del concepto de Espana en el 

extranjero. Barcelona, Casa Editorial Araluce. 

  

• Kamen, H. (2003) Empire. How Spain became a world power 1492 – 1763. New York, 

HarperCollins Publishers Inc.  

 

• Kennedy, P. (1989) The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and 

Military Conflict from 1500 to 2000. London, Fontana Press.  

 

• Leerssen, J. (1993) “Culturele identiteit en nationale beeldvorming.” En: Blom, J.C.H., 

Leerssen, J. Th. y De Rooy, P. (Eds.). De onmacht van het grote: cultuur in Europa. 

Amsterdam, Amsterdam University Press, pp. 7-19. 

 

• Leerssen, J. (2000) “The Rhetoric of National Character: A Programmatic Survey.” En: 

Poetics Today 21:2 (Summer 2000) 267-292 

 

• McKay, J.P.; Hill, B.D.; Buckler, J. (2003) A History of Western Society. Boston,   

Houghton Mifflin Company.  

 

• Moor, J.A. de; Vogel, H.Ph. (1991) Duizend miljoen maal vervloekt land. De Hollandse 

Brigade in Spanje 1808-1813. Amsterdam, Meulenhoff. 

 

• Rietbergen, P.J.A.N. (1998) Europe: A Cultural History. London, Routledge.  

 

• Sánchez Romero, M. (2005) “La investigación textual imagológica contemporánea y su 

aplicación en el análisis  de obras literarias.” En: Revista de Filología Alemana.  Vol. 28, 

pp. 9-28 

 

• Smit, C. (1945) De buitenlandsche politiek van Nederland. Eerste deel. De Republiek der 

Vereenigde Nederlanden. ’s-Gravenhage, L.J.C. Boucher.  

 

 106



• Torre Molina, de la, M.J. “La música y el baile en España a través de la mirada de 

Wilhelm von Humboldt (1799-1800).” En: Villar García, M.B. y Pezzi Cristóbal, P. 

(Eds.). Los extranjeros en la España Moderna. Actas del I Coloquio Internacional. 

Málaga 2003, Tomo II, pp. 751-760 

 

• Wodak, R., Cillia, R. de, Reisigl, M., Liebhart, K. (1999) The discursive construction of 

national identity. Edinburgh, Edinburgh University Press Ltd. 

 
 

Publicaciones en Internet 
 
 

• Antaki, C. Analysing talk and text – a course for the Universitat Autònoma de Barcelona.. 

Lecture/Seminar 10: The Basic Ideas of Discourse Analysis.  

http://www-staff.lboro.ac.uk/~ssca1/ttlecture10DA1.htm 

09/04/2008 

 

• CBS Statline. (2008) Lange vakanties buitenland; bestemmingen naar 

vakantiekenmerken.  

http://cf.hum.uva.nl/images/info/leers.html 

09/08/2008 

 

• Hart, C. Critical Discourse Analysis and Cognitive Science: Analysing Strategies and 

Structures in Texts on Immigration and Asylum Using Evolutionary Psychology and 

Cognitive Linguistics. Part I: Toward a Cognitive CDA. Chapter One: Critical Discourse 

Analysis. 

http://www.hartcda.org.uk/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/chapterone.pdf 

03/04/2008 

 

• Leerssen, J. (2003) National identity and national stereotype. 

http://cf.hum.uva.nl/images/info/leers.html 

 107



04/04/2007  

 

• Lindeman, R., Scherf, Y. y Dekker, R.M.. (1993). Egodocumenten van Noord-

Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst. 

Rotterdam. 

http://www.egodocument.net 

13/11/2008 

 

• Del Mar Serrano, M. (1993) “Viajes y viajeros por la España del siglo XIX.” En: Geo 

Crítica, Cuadernos críticos de geografía humana. Año XVII, número 98. Septiembre de 

1993.  

http://www.ub.es/geocrit/geo98.htm 

26/07/2008 

 

 108



Anexo I 

 



[p. iii] VOORBERICHT. 
 
Het zal welligt sommigen vreemd voorkomen, dat eene reize, die reeds vóór zeventien 
Jaaren gedaan is, thands eerst aan ’t licht komt.  

Ik antwoorde hieröp: voorëerst, dat, gelijk meermaalen gebeurt, dit Reisverhaal 
oirspronglijk niet geschreeven is, om door den druk gemeen gemaakt te worden, en dat 
de Schrijver tot dit laatste niet is overgehaald, dan door de dringende aanzoeken van 
zijne goede vrienden, waarönder zich ook lieden van Letteren bevonden, die den 
Schrijver verzeekerden, dat zijn werk, zowel uit hoofde van de belangrijkheid der reize op 
zichzelve, als door de merkwaardigheid der bezochte Landen en Steden, aan het leezend 
gedeelte zijner Landgenooten niet onwelkom zoude zijn. En in de daad, de noodlottige 
rampen, aan ’s Lands Schip Noord – Holland, op dien togt, in de Golf van Narbonne, 
overgekomen, zowel als de binnenlandsche reisjens, welke de Schrijver in Frankrijk en 
Italiën gedaan heeft, geeven deze reize eene merkwaardigheid, en onderscheiden dezelve 
van de meeste gewoone Zeereizen, waaröp men geene bijzondere toevallen ondervonden, 
en geene andere plaatsen, dan die aan de Zeekusten liggen, bezocht heeft.  

[p. iv] Hier bij komt, dat het vaarwater, in den Archipel en naar constantinopolen, 
aan onze Vaderlandsche Zeelieden niet zo algemen bekend is, als het belang van dit 
onderwerp verdient; dewijl het niet zeer dikwijls, althands niet door een Oorlogschip van 
dien rang als Noord – Holland bezocht wordt; waardoor het zeer ligt zoude kunnen 
gebeuren, dat de hier deswege geplaatste aantekeningen (welken ik getrokken heb uit den 
nagelaaten papieren van mijn’ zaligen Vader, den Schout bij Nagt D. J. VAN RIJNEVELD, 
die ’s Lands Schip Noord-Holland, op deze reize, als Capitein, comandeerde,) den eenen 
of anderen zeeman van wezenlijk nut konden zijn. Daar deze, voor den zeeman eigenlijk 
geschikte aanteekeningen, voor ’t overige weinig plaats beslaan, en overäl elders, alwaar 
de zeestreeken meer bekend zijn, doorgaands met voordacht zijn weggelaaten, kunnen 
dezelve ook zodanige Leezers, die geene eigenlijke zeelieden van beroep zijn, niet 
afschrikken, of hen verhinderen het geheele werk met nut en vermaak te leezen.  

Men zoude ook nog kunnen aanmerken, dat sommige der hier beschreeven 
plaatsen, vooräl ten opzichte van haaren regeeringsvorm en omstandigheeden, zeer 
groote veränderingen ondergaan hebben, sedert den tijd, waarïn deze reize gedaan is. 
Maar, behalve dat deze aanmerking slegts op een klein gedeelte dezes werks toepasselijk 
kan gemaakt worden, blijven daaröm niet die thands vernietigde regeeringsvormen dier 
Landstreeken even merkwaardig voor den onpartijdigen menschenkenner en be- [p. v] 
oefenaar der geschiedenis? Poogt men niet nog heden, uit de puinhoopen der lang 
verbrijzelde Staatsgebouwen dier oude volken, van welke niets meer dan de naam 
overgebleeven is, de waare gesteldheid en inrichting van derzelver uit- en inwendig 
bestuur optemaaken; en is ‘er wel iemand, die deze onderzoekingen als nutloos voor het 
menschlijk geslacht aanziet? Met hoe veel meer recht mogen wij dan de kennis dier 
regeeringsvormen, welken wij in onze dagen, als door eenen wervelwind, hebben zien 
instorten, voor nuttig houden, te meer, daar men op verschillende plaatsen thands 
wederom min of meer tot het oude terug keert? – Men beschouwe dan deze berichten, 
welke wij niemand als nieuw willen opdringen, als de waare beschrijving van de 
gesteldheid dier landen, zeehavens, steden enz., zo als die in de Jaaren 1784, 1785 en 
1786 in de daad geweest zijn; terwijl wij ondertusschen, hier en daar, alwaar het 
gevoeglijk geschieden konde, niet nagelaaten hebben, eenige, door de politie, sedert het 
doen mijner reize, gemaakte verbeteringen aanteteekenen. Is iemand voords begeerig 
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naar de kennis der tegenwoordige gesteldheid der beschreeven plaatsen, die wende zich 
tot nieuwere berichten, welker vergelijking met de mijnen dan nog altoos haare 
wezenlijke nuttigheid hebben zal.  

Bescheiden Geleerden en Letterkundigen, die dit Boek in handen mogten krijgen, 
zullen gaarne in aanmerking neemen, dat deszelfs schrijver eerder is opgeleid om den 
degen dan om de pen te voeren, en dat dit het eerste, zo wel als het laatste  
[p. vi] werk zij, dat waarschijnlijk ooit van hem in ’t licht komen zal. Wie zal ook in een 
eenvoudig reisverhaal naar letterkundige schoonheeden zoeken? Wat de ingevoegde 
kaarten en plaaten belangt: deze strekken het werk niet alleen tot sieraad, maar kunnen 
ook van nut zijn. De tekeningen daarvoor zijn op de plaatsen zelven gemaakt. Indien dan 
dit reisverhaal mijnen Landgenooten tot een leerzaam vermaak strekke, en slechts eenen 
enkelen Vaderlandschen Zeeman in zijn beroep, wezenlijk nuttig zij, dan heeft de 
Schrijver zijn oogmerk met de uitgave van dit werk volkomen bereikt.  
 

Enkhuizen,  
den 18 October 1803. 
 

N.A. VAN RIJNEVELD.  
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[p. 1] REIZE NAAR DE MIDDELLANDSCHE ZEE, EN, DOOR DEN ARCHIPEL, 
NAAR CONSTANTINOPOLEN. 

 
 

EERSTE DEEL. 
 
 

EERSTE HOOFDSTUK. 
 

INHOUD. 
 

De Auteur komt aan boord van ’t Schip Noordholland. Destinatie van het zelve, - 
sterkte van het Esquader, - door wien het zelve gecommandeerd werd. – Het Esquader 
zeilt naar zee – passeert het Canaal, - schade aan het schip, waar op de Auteur zig 
bevindt, in de Spaansche zee overgekomen. – Dood van een’ officier en verhaal van de 
wijze, hoedanig met zijn lijk gehandeld werd. – Ontmoeting van een Hollandsch 
oorlogsfregat en hoe het zelve gepraaid werd. – Aankomst op de Reede van Malaga – een 
Hollandsch oorlogschip ligt aldaar achter de Mouille. – De stad Malaga wordt 
beschreeven. Slechte straaten en herbergen aldaar. – Aanmerkingen omtrend het 
character, de levenswijze en kleeding der inwooners, de werkloosheid der Justitie en 
Politie en de menigvuldige moorden, die aldaar gepleegd worden. – Jalouzij der [p. 2] 
gehuwde Spanjaards. – Hun waakzaam gedrag omtrend de vrouwen. – Ongelijkheid der 
Huwelijken aldaar, derzelver rampzalige gevolgen en meer andere onderwerpen. 
 
De geschillen, tusschen den toenmaaligen Staat van Venetiën en het Gemeenebest der 
veréénigde Nederlanden ontstaan, deeden Hunn’ Hoog Mogenden, de Heeren Staaten 
Generaal derzelver landen, nu van den last des Engelschen oorlogs ontslagen, in den jaare 
1783, het besluit neemen, om een aanzienlijk vlootdeel, onder bevel van den Vice-
Admiraal REYNST, naar de Middelandsche Zee te zenden. Dit Esquader bestond uit de 
volgende Linieschepen: 
De Vrijheid, Vice-Admiraal … REYNST, Vlag-Capitein A.H.C. STARINK, van 74 stukken, 
450 man. 
De Admiraal de Ruyter, Schout bij nagt W. VAN BRAAM,  68 stukken, 350 man. 
Noordholland, Capitein D. J. VAN RIJNEVELD, 68 stukken, 350 man. 
Hercules, Capitein …  MELVILL, 60 stukken, 350 man.  
Drenthe, Capitein B. SMISSAERT, 68 stukken, 350 man.  
Prins Willem, Capitein  C. VAN GENNIP, 60 stukken, 350 man.  
En uit de Fregatten: 
Medea, Capitein J. O. VAILLANT, 44 stukken, 270 man,  
Harlingen, Capitein GRAAF VAN RECHTEREN, 44 stukken, 270 man. 
 

[p.3] Den 28sten November 1783 begaf ik mij aan boord van ’s Lands Schip 
Noordholland, waarop, gelijk uit de bovenstaande Lijst blijkt, mijn vader, destijds 
Collonel en Capitein ter Zee, DANIëL JAN VAN REYNEVELD het bevel voerde. Den 9den 
December kwam ook de Vice-Admiraal REYNST aan boord van de Vrijheid, en hees zijne 
vlag op. Den 13den ligtten alle de Schepen van het Esquader, volgends het sein van den 
Admiraal, hunne ankers en gingen onder zeil. Tegen den middag waren wij allen het 
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Lands diep uitgezeild, en dus in volle zee gekomen zijnde, gingen de Lootsen van boord 
en wenschten ons behouden reis. […] [p. 4] Het bleef aanhoudend buijig en slecht weder, 
veeltijds met eene dikke betrokken lucht, zodat de Schepen van ons Esquader, 
geduurende deze reize van Tessel naar Malaga, dikwijls verstrooid en weder verzameld 
geworden zijn. […]  

[p. 5] Den 11den [Januarij] salueerde het Fregat Medemblik den Admiraal en 
scheidde van ’t Esquader. Wij waren toen de Straat van Gibraltar doorgezeild, en stelden 
onzen koers naar Malaga, voor welke stad wij ’s avonds ten 6 uuren, met het geheele 
Esquader, ten anker kwamen. De Admiraal begroette de stad met 11 schoten, waarvoor 
met 9 schoten bedankt werd. Achter de Mouille van Malaga vonden wij liggen ’s Lands 
Oorlogschip Overysel, Capt. RIEMERSMA, uit Noord-America naar Livorno bestemd. Dit 
schip was, door bekomene schade, genoodzaakt geweest hier binnen te loopen en stond 
nu naar ’t vaderland terug te keeren. – Wij bleeven hier eenige dagen liggen, waardoor ik 
gelegenheid had, de stad en eenige merkwaardigheden te bezien.  

Malaga, Mallaga of Malgues, ligt in de vruchtbaare Spaansche Provintie Grenada, 
aan de Middelandsche Zee, onder eene zeer gemaatigde luchtstreek, op de 
Noorderbreedte van 36 gr. 45 min. De stad is zeer onregelmaatig gebouwd, aan den voet 
van een’ hoogen berg. Zij is een Bisdom, behoorende onder het Aarts-bisdom Grenada, 
en beroemd door haaren alom bekenden Malaga-wijn. De straaten zijn, voor ’t grootste 
gedeelte, zeer naauw en morsige, en altoos met een’ onaangenaamen stank vervuld, door 
het gedurig doortrekken van ezels, muilezels en varkens. Paarden zijn ‘er niet veel, en de 
weinigen, welken men ‘er ziet, zijn klein van stuk en zien ‘er schraal uit. Lieden van rang 
bedienen zich van koetsen, die hier meest door vier of zes muilezels getrokken worden. 
De herbergen of logementen zijn hier, even als [p. 6] door geheel Spanje, vrij slecht, 
bestaande de voornaamste gerechten, welken de waarden opdisschen, in oude kalkoenen, 
droog en mager rundvleesch, en weinig groenten, alles smaakloos toebereid. De wijn en 
de vruchten zijn het eenigste, dat men goed noemen kan, van alles, ’t welk eenen reiziger, 
in deze herbergen, wordt voorgezet.  

De stad is voorzien van eene goede Reede en Mouille, die in ’t jaar 1730 zodanig 
verlengd is, dat een aanzienlijk getal groote Schepen achter dezelve eene veilige en goede 
ligplaats vinden, kunnende zeer digt tegen de mouille aanliggen, en hunne touwen aan 
den wal vast maaken, waar door ook de koopvaarders hier gemaklijk kunnen laaden of 
lossen, en Schepen, die zeeschade geleden hebben, gemaklijk en bekwaam kunnen 
hersteld worden.  

Uit zee, van de Reede te zien, levert de stad geen onäangenaam gezicht op, door 
de witheid der gebouwen, die veeläl van buiten in fresco beschilderd zijn; terwijl de 
groote Kerk, die digt aan den zeekant staat, verre boven alle gebouwen uitsteekt, 
waardoor dezelve van de Reede vrij en onbelemmerd te zien is, en aan de gantsche 
vertooning niet weinig luister bijzet. Deze kerk is voorzien van twee fraaije torens, doch 
van welken slechts één volbouwd was, hoe wel men aan den anderen mede al langen tijd 
gewerkt had. Men gaf mij te kennen, dat deze arbeid voorbedachtlijk werd uitgerekt, 
dewijl de inwooners, door ’s Konings gunst, van het opbrengen eeniger lasten aan de 
kroon bevrijd waren, zo lange, tot dat deze prachtige kerk voltooid zoude zijn. Aan dit 
ge- [p. 7] bouw schijnt in de daad niets gespaard te wezen, wat aan het zelve 
duurzaamheid en sieraad, zowel van buiten als van binnen, zoude kunnen bijzetten: zodat 
ik betuigen kan, op mijn verdere reize, in andere steden aan de Middelandsche Zee, geene 
kerken gevonden te hebben, die deze in grootheid, prachtige bouwörde en sieraaden 
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overtreffen. Tegen over deze dubbel bezienswaardige kerk staat het paleis van den 
Bisschop, het welk door deszelfs pracht en kostbaarheid mede zeer merkwaardig is. Men 
vindt in Malaga, behalven de Hoofdkerk, ook nog veele andere kerken, en sommigen van 
dezelven zijn fraai en wel voorzien van veele kostbaarheden en reliquiën. Ook zijn ‘er 
verscheidene Kloosters van verschillende orden, waarönder twee Nonnenkloosters, die 
aan St. Ursula en St. Brigitta zijn toegewijd, en door geene ongewijde mannen-voeten 
mogen betreeden worden. Het getal der Monniken, van onderscheiden orden, is ook, in 
deze stad, zeer groot, en deze Monniken zien ‘er meest allen dik en vet uit, het geen 
waarschijnlijk niet door de kastijdinge des vleesches, en den gestrengen leefregel, 
waaraan de meesten hunner, volgends gedaane geloften, onderworpen zijn, veröirzaakt 
wordt. Het grootste gedeelte der inwooners heeft eene slaafsche vrees en eerbied voor 
deze geestlijken, en ‘er is geen huis in de stad, in ’t welke de monniken geen’ vrijën 
toegang hebben, zelfs in de huizen der Protestantsche Kooplieden van andere Natiën, en 
bij de Consuls der vreemde Mogendheeden.  

Aan de oostzijde der stad, boven op den berg, aan wiens voet dezelve ligt, ziet 
men een zeer oud, wel [p. 8] eer door de Mooren, toen die nog in het bezit van het 
Koningrijk, nu de Provincie, Grenada, en dus ook van deze stad, die in dezelve gelegen 
is, waren, gebouwd Kasteel, het welk ten uitersten vervallen is, en een schilderachtig 
voorkomen heeft.  

Voords is het geheele land omstreeks Malaga; gelijk mede de geheele Provintie, 
zeer vruchtbaar, en uit de Natuur geschikt, om nog veel meer Producten op te leveren, 
dan het zelve werkelijk doet, bij aldien het bebouwd wierde door vlijtiger handen, dan die 
der Spanjaarden, wier traagheid en vadsigheid hun belet, het geringste werk meer te 
verrichten, dan slechts even noodig is, om hunnen honger te stillen, zodat men over het 
algemeen kan aanmerken, dat de bron en oirzaak der armoede van dit volk in de luiheid te 
vinden is.  

Het Land levert eene groote menigte en verscheidenheid van vruchten en 
producten op, onder welken zelfs veelen tweemalen des jaars ingeöogst worden, als zijn 
de Meloenen, Citroenen, Oranges, Vijgen, Olijven, Castaniën, en andere dergelijke 
vruchten. De Rosijnen, en andere gedroogde fruiten, tevens met den bekenden Malaga-
wijn, maaken echter wel den voornaamsten tak der commercie en van het bestaan der 
ingezetenen uit. Deze Provintie levert ook Honig, Wasch en Zijde, en men maakt ‘er ook 
veele in Sijroop ingelegde Confituuren; ook worden er in den boezem der aarde, hier en 
daar, Granaaten, Hyacinthen, en andere edele Gesteenten, gevonden. 

Wat betreft den aart of het character, de zeden en lighaams-gedaante der 
inwooners van Malaga, waar- [p. 9] naar men, over het algemeen, de geheele Spaansche 
Natie, als doorgaandsch weinig daarvan verschillende, beöordeelen kan, heb ik 
opgemerkt, dat de mannen, daar ter plaatze, over het algemeen genomen, in den aart 
hoogmoedig, wantrouwend, en dikwijls, immers omtrend vreemdelinge, valsch zijn. De 
jalouzij, of eigenlijke minnenijd, en de vadsigheid, zijn beide eigenschappen, welke 
voornamelijk in hun character doorstraalen, hunne lighaams-gestalte is zeer wel 
geevenredigd, en het zwarte hair en oogen, welke een bijzonder kenmerk der Spanjaarden 
is, zet hun voorkomen een’ zweem van deftigheid bij, waar door zij zig inzonderheid van 
andere Europeaanen onderscheiden. 

Alhoewel nu de hier boven ter loops opgegeevene characterschets der 
Spanjaarden, in het algemeen, waar en echt is, neemt zulks niet weg, dat men in ’t 
bijzonder, met toepassing op verscheidene persoonen, zeer dikwijls uitzonderingen daar 
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in moet maaken, wijl men ook lieden vindt, en ik zelve aldaar gevonden heb, (en hij, die 
‘er een lang verblijf hield, zoude die waarschijnlijk nog in grooter menigte aantreffen,) op 
welken men het hier vooren gezegde, aangaande het algemeen character dier Natie, niet 
kan toepassen; doch deze lieden moet men als een uitzondering op den algemeenen regel 
aanmerken.  

Het gemeene vok te Malaga is zeer diefachtig en moordzuchtig; zij achten het zeer 
gering, ja houden het slechts voor eene beuzeling, eenen vreemdeling, bij avond of nagt, 
op straat ontmoetende, hem te vermoorden, en van alles, wat hij van eenige waarde aan of 
bij zich heeft, met geweld te berooven; zo dat [p. 10] het ’s avonds of ’s nagts niet 
raadzaam is, om, zonder flambouwlicht en ongewapend, langs de straat te gaan. De 
werkeloosheid der Politie en Justitie, en de duisterheid, wijl deze steden des nachts niet 
behoorlijk verlicht worden, begunstigen de schelmen in het uitoeffenen dezer gruwelen, 
zo dat het aldaar niet veel verwondering baart, wanneer men des morgens een of meer 
vermoorde en uitgeplunderde menschen op straat vindt liggen; gemeenlijk zijn dezelven 
door ponjaardsteeken omgebragt; met welk soort van moordgeweer, als zijnde om 
deszelfs kleinheid gemakkelijk te verbergen, de schurken in het gemeen zeer handig 
weeten om te gaan, en met zeekerheid te treffen. Voords kan men nog hier bij aanmerken, 
dat de oirzaak, waarom die misdaaden, aan de zijde dier booswigten, van zo weinig 
aanbelang gerekend worden, daar in gezocht moet worden, dat de biegt een onfeilbaar 
hulpmiddel is, omdeze en alle misdaaden uit te wisschen, terwijl de waereldlijke Rechter 
zich daar zelden of nooit mede inlaat, of ‘er het geringste onderzoek naar doet.  

De kleeding der mannen in het algemeen bestaat in een kort Rokjen of 
Camisooltjen met een’ dubbelen rij kleine knoopjens, zijnde van verschillende kleuren, 
stoffagie en fatsoen, de broek, koussen en schoenen veelal al op de fransche wijze. Zij 
bedekken zich meestal met een’ grooten mantel van bruine of zwarte kleur, waarvan zij 
het voorste afhangende gedeelte of den slip aan de rechter zijde zeer handig over den 
linker schouder slaan. Het hair draagen zij in een zijden net met kwastjens versierd en 
van onderscheidene kleuren, hangende hetzelve genoegzaam midden op den [p. 11] rug. 
In plaats van een’ hoed bestaat hun hoofddeksel, gemeenlijk in een regtöpstaande muts 
(Montera) van zwart fluweel, zijde of diergelijke stoffe, dezelve is boven aan den top plat 
gedrukt en hangt met twee punten aan de ooren nederwaards.  

De klederdragt der vrouwen is over het algemeen niet onbevallig. Vrouwen van 
den adel of eersten rang van burgers, gelijk voornaame Koopliden, Financiers enz. 
kleeden zich doorgaands op de fransche wijze; dan, de middenstand houdt zich aan de 
nationaale kleederdragt, dezelve bestaat veelal in klederen van een zwarte, immers 
donkere kleur. Sommige gaan blootshoofds, andere weder met een net over het hair, ’t 
welke op eenigen afstand van het hoofd, op den rug saamgebonden en met een gekleurd 
lint versierd is. Over het hoofd draagen zij een wit kleed of sluijer van wollen of catoenen 
stoffe, naar maate het jaarsaisoen zulks vordert. Dit kleed of hoofddeksel heeft omtrend 
agt vierkante voeten in den omtrek, en hangt tot de heupen nederwaards, de gehuuwde 
vrouwen bedekken hier mede derwijze het aangezicht, dat zij alleenlijk de oogen vrij 
hebben, waarmede zij den voorbijgaanden vreemdeling naauwkeurig weeten te 
begluuren; terwijl de jonge meisjens milddaadiger in het ten toon stellen haarer 
bevalligheeden zijn, laatende het aangezicht onbelemmerd aan elks bezichtiging 
blootgesteld. In het algemeen zijn de vrouwen in Spanje welkgemaakt van leden en blank 
van vel, doordien zij dat weinig aan den invloed der lucht ten besten geeven; zij hebben 
meest allen zwart hair, donker bruine oogen, sneeuw witte tanden, kleine [p. 12] fraaije 
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handen en voeten, en een dun midden; zodat de Spanjoletten geen onäangenaam gezicht 
voor den vreemdeling opleveren.  

De gehuuwde Spanjaards zijn bij uitstek jaloers omtrent hunne vrouwen, waarom 
zij die ook in hunne wooningen zo goed als opsluiten, zonder haar vrijheid te vergunnen 
van uit te mogen gaan wanneer zij het goedvinden, ten ware om de misse of eenige 
andere godsdienstöefeningen bij te woonen, waar in de mannen haar niet mogen of 
durven verhinderen. 

In tegenwoordigheid van haare ijverzuchtige en scherpziende Echtgenooten zullen 
zij een’ vreemdeling, in wiens gezelschap zij zeer zeldzaam komen, walijk vriendelijk 
aanzien, of toelagchen, zoo zij des mans gramschap en belediging, waar aan zij in 
diergelijke gevallen zouden blootstaan, niet op zich willen haalen; daar het gezag der 
mannen omtrent hunne vrouwen zeer despotiek is. Als men het Turksche gebied 
uitzondert, vindt men geen landstreek in Europa, waar de vrouwen minder vrijheid 
hebben en naauwkeuriger bewaard worden dan in Spanje; zo dat ze aldaar in ’t gemeen 
slavinnen van de ijverzucht der mannen, of verregaande strengheid haarer ouderen zijn, 
welken, door gierigheid of staatzugt en famielle belang gedreeven, zonder op de 
genegenheid of het duurzaam geluk hunner dochteren te letten, dezelven noodzaaken een 
verbindtenis voor haar geheel leven aan te gaan, met iemand, wien zij dikwijls nooit 
gekend of gezien hebben, vóór dat tusschen de wederzijdsche familiën, hunne 
verbindtenis reeds onherroepelijk beslooten is; hoe verschillend de jaaren, het character 
en de genegenheid van het [p. 13] aanstaande paar mogen zijn, waar door zo 
menigvuldige ongelijke huwelijken hier plaats hebben; men ziet hier niet zelden dat een 
oud man, of wel een die vóór den ouderdom reeds Invalide geworden is, door zijne sterke 
levenswijze, om familie belang gekoppeld wordt, aan een jong en schoon meisjen met 
een vuurig temperament; waarom de huwlijken hier in ’t algemeen niet gelukkig zijn; 
maar diergelijke verbindtenissen dikwijls bedroefde gevolgen hebben, wijl de vrouwen in 
zulke gevallen, zich op andere wijzen zoeken schadeloos te stellen. Van daar de 
menigvuldige intrigues en heimelijke minnaarijen, die getrouwde vrouwen onderneemen; 
want hoe naauwkeurig waakzaam de ijverzucht den Spanjaard omtrent zijne vrouw doet 
zijn, belet zulks echter niet, dat het vrouwtje hem, wanneer wij in OVIDIUS fabeltijden 
leefden, in gevaar zou brengen, om, als Acteon, van zijn eigen jagthonden verscheurd te 
worden; en juist het middel dat de jaloersche man gebruikt om zich van zijne vrouw te 
verzekeren, dient niet zelden om haar de gelegenheid gemakkelijker te maaken, stellende 
de mannen meest al een vrouwelijke schildwacht bij hunne vrouwen, die haar binnen en 
buitenshuis als de schaduw het licht moet volgen, en haar overal met Argus oogen 
naargaan; zijnde deze diensbaare geest van den man meest altoos een oud wijf, ’t welk 
daar toe bezoldigd wordt; dat dikwijls tot een juist tegengesteld einde werkzaam is, daar 
zij de vrouwen in ongeöorloofde minnaarijen, meer de hand leent dan wel tegenwerkt, als 
daar goed haare rekening bij vindende.  

Ook wordt der vrouwtjens niet weinig de behulp- [p. 14] zaame hand geboden, 
door veele geestelijke persoonen; die, uit hoofde van hun eerwaardig beroep, overal den 
vrijen toegang hebben, en zich hier door het recht aanmaatigen, om, zo dikwijls zij het 
goedvinden, met de vrouwen of dochters uit het huis onder vier oogen te zijn, onder den 
dekmantel van de biegt en godsdienstöeffening; in welk heilig werk niemand hen zou 
durven stooren op straf van excommunicatie; zo dat veeltijds een ijverzuchtig Spanjaard, 
die zijne jonge schoone vrouw, zeer naauwkeurig uit het bijzijn van andere 
manspersoonen weert, zonder murmureeren, zijn bevallig wijfjen, somtijds eenige uuren, 
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met een flukschen jongen weeldrigen Monnik in een vertrek opgeslooten moet zien; doch 
hierin is geen gevaar, aangemerkt deze lieden geloften van kuischheid en onthouding 
gedaan hebben.  

Men heeft hier wel voorbeelden, bewijzende dat de Priesters in ’t gemeen zich vrij 
wel op de koppelaarij verstaan, en soortgelijke bijeenkomsten ook wel dienstbaar doen 
zijn, om een jong meisjen op eene godvruchtige wijze, een’ minnaar op te dringen, door 
welken zij zijn omgekocht, slaagende veel al wel daar in, wijl zij de kunst van overreeden 
gemeenlijk goed verstaan, en daar van bij hunne jonge onnozele biegtelingen behoorlijk 
gebruik maaken.  

In het gedrag omtrend vreemdelingen is groot onderscheid tusschen mannen en 
vrouwen, want zo stug en afkeerig de eerste tegen dezelven zijn, in de verkeering, met zo 
veel te meer drift reikhalzen de laatste naar derzelver omgang, en schroomen niet om van 
het eerst voorkomend gelukkig oogenblik gebruik te [p. 15] maaken, om hen in een’ 
minnehandel te wikkelen, welke nog al eenigen tijd ongemerkt kan voordduuren, 
wanneer de minnaar slechts weet te zwijgen; het gene in zo een geval ook volstrekt 
raadzaam voor hem is, ten einde tegen de wraakzucht en minnenijd van den gehoonden 
Echtgenoot beveiligd te blijven; want schoon de Spanjaards zelden aan den minnaar 
openlijk en voor de vuist wraak zoeken te neemen, zo ontbreekt het hun niet aan 
gelegenheden om zulks in ’t heimlijk ter uitvoer te doen brengen. 

Voor ’t overige is ten aanzien der vrouwen tot uitwissching van dergelijke zaken, 
de biegtstoel wederom de toevlucht, van waar die beminnelijk zondaressen zelden terug 
gezonden worden, dan na haar alvoorens de voorige gerustheid des harten 
wedergegeeven te hebben.  

Het geen nog wegens Malaga aantemerken is, zal ik uitstellen tot onze tweede 
komst en verblijf aldaar, en eindigen hier mede het Eerste Hoofdstuk.  
 
[…] 
 
 

[p. 97] VIJFDE HOOFDSTUK. 
 

INHOUD. 
 

‘Er komt te Livorno tijding van de bevalling der Groot-Hertogin. – Plegtigheeden 
daar bij waargenomen. – Beschrijving van Livorno. – het Gedenkteken buiten de St. 
Marcus Poort. – Capel van de H. Maagd – Kerkhoven der vreemde Natiën. – 
aanmerkingen omtrend de inwooners. – Aantekningen omtrend Toscaanen enz. – Het 
Schip, waar op de aucteur zich bevindt, zeilt weder naar Toulon, en van daar weder, met 
convooi, naar Barcelona. – doet sein voor de Hollandsche koopvaarcers, die convooi 
begeeren, om uit te komen; doch ontfangt bericht en contra-sein, dat ‘er zich geene 
koopvaarders bevinden, welken gebruik van convooi zullen maaken. – Men komt op het 
eiland Ivica. – Beschrijving daar van, en aantekeningen betreffende de Haven enz. – Zeilt 
wederom met convooi van daar. – wederkomst te Malaga; eenige verdere aantekeningen 
ten opzichte dier Stad en aangaande de Spaansche Nationaale magt. – Getal der men- 
p. 98 schen, welken aldaar, geduurende een ajar, op de straaten vermoord gevonden 
worden. – Nieuwe inrichtingen te Malaga. – Voorval der sloeproeijers met een’ 
moordenaar, en aanmerkingen daar over. – Vertrek van Malaga, en wederkomst te 
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Toulon. – eenige zaaken, geduurende het verblijf aldaar voorgevallen. – Beschrijving der 
plegtigheeden bij ’s Lands Marine omtrend de uitoeffening der Justitie door den 
Krijgsraad enz. – De Capitein ontfangt orders om een’ Hollandschen Ambasssadeur naar 
Constantinopolen te transporteeren. – Vertrek van Toulon en afscheid van de vlag.  
 
[…] 

[p. 120] De stad Ivica, de eenigste op het eiland van dien naam, is de akeligste en 
bouwvalligste plaats, welke ik, geduurende mijne reis in de Middelandsche Zee, tot heden 
toe nog gezien heb. 

‘Er is genoegzaam geen een gebouw dat niet aanmerkelijk beschadigd is; voords 
vindt men ‘er niet dan een oud Kasteel van weinig aanbelang, waar op de Gouverneur 
zijn residentie houdt.  

Men was juist bezig om de kerk op het Kasteel van binnen te vernieuwen, waar 
aan twee metselaars arbeidden; zo dat dit werk ons voorkwam niet zeer spoedig gereed te 
zullen zijn.  

De militaire bezetting bestaat in een halve compagnie Spaansche Infanterie; de 
soldaaten zijn grootendeels Duitschers.  

Hoewel dit guarnisoen om het halfjaar moet afgelost zijn, hebben deze troupen 
hier reeds anderhalf jaar gelegen.  

Het voornaamste product dat Ivica oplevert is zout.  
Het land is niet onvruchtbaar, doch de traage aart der Spanjaarden laat niet toe 

daar van de mogelijke vruchten te zien; om dat de Spanjaarden verzuimen het land 
behoorlijk te bebouwen, alhoewel de natuur ‘er eene vruchtbaarheid in gelegd heeft,       
[p. 121] die men in andere landen, somtijds door kunst en arbeid vergeefsch tragt te 
brengen.  

Het eiland Ivica is een van de Balearische Eilanden, gelijk ook Minorca en 
Majorca, welken den tijtel van Koningrijk voeren, en onder de Koningrijken der 
Spaansche Monarchie behooren; resideerende de Onderkoning, wegens den Koning van 
Spanje, op Majorca, het grootste en voornaamste van voornoemde eilanden.  

Den 21sten zeilden wij met het voornoemde Kofschip onder ons convooi, van 
Ivica naar Alicante; alwaar wij den 23sten Januarij met hetzelve op de Reede ten anker 
kwamen; wij verkreegen ten eersten pratica.  

De Hollandsche Consul kwam bij ons aan boord, en werd bij zijn vertrek van 
boord weder met negen canonschoten gesaluëerd. Ook zond de Gouverneur een’ Officier 
aan boord, om den Capitein te verwelkomen, en den volgenden dag verzelde ik den 
Capitein om den govuerneur en den Hollandschen Consul een bezoek te geeven. 

Den 24sten deeden wij sein van Pasjaaren voor de Hollandsche 
koopvaardijschippers, doch ‘er kwam geen een aan boord, zijnde ‘er van de zeven of acht 
hier liggende Hollanders slechts één gereed om te vertrekken, zijnde hetzelve een 
Hoeker, die in quarantaine lag, en van voorneemen was om zonder convooi te zeilen. 

Wij haalden water aan de Mouille, doch vonden het zo brak dat men ‘er geen 
erwten in gaar konde kooken.  

[p. 122] Alicante ligt in de Spaansche Provintie of het koningrijk Valentia; welke 
een der vruchtbaarste Provintiën is, onder een warme luchtstreek; zo dat meest het heele 
jaar door, in die omstreeken bloeijende en vruchtdraagende bomen gezien worden, en, 
naar men zegt, zijn in die Provintie de schoonste vrouwen van gantsch Spanje.  
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 De Stad is aanmerkelijk door den koophandel, doch slechts middenmaatig groot, 
alhoewel vrij wel gebouwd; met dat al zijn de straaten ongeplaveid, en, naar men mij 
verhaald heeft, hebben de inwooners het recht daartoe door een oproer verlooren.  

Boven de stad ligt een sterk geärmeerd Kasteel.  
Aan den kant der haven zijn twee poorten dicht bij elkander, waar de 

vreemdelingen genoodzaakt zijn, de eene poort inkoomende, door de andere weder uit de 
stad te gaan, waar op door de schildwachten naauwkeurig gelet wordt.  

De Rozemarijn groeit alhier ter hoogte van wel zes voeten, en ‘er wordt groote 
handel gedreeven, voornaamelijk in Zout, Zeep, Anys en Wijnen. Keizer KAREL DE V. 
heeft wijnranken van den Rhijn alhier doen verplanten, waar op de lekkere Alicantsche 
wijn naderhand gegroeid is.  

Vermids de tijd van mijn verblijf alhier slechts een oogenblik was, ben ik buiten 
staat verder iets merkwaardigs van deze stad te melden.  

Den 25sten Januarij gingen wij, benevens de Kof, weder van Alicanten onder zeil, 
om de reis naar Malaga voord te zetten.  

[p. 123] […] ’s Avonds ten tien uuren draaiden wij bij den wind om de Zuid, voor 
de gereefde marszeils en bezaan, om bij nagt niet op de Reede van Malaga te komen, of 
met de stijve koelte voorbij die stad te zeilen. 
 Den volgenden dag [den 27sten Januarij] kwamen wij ’s middags ten één uur op 
voornoemde Reede ten anker, en saluëerden ’s Lands schip Prins Willem, ’t welke hier in 
quarantaine lag, met negen schoten, waar voor met een gelijk getal van schoten bedankt 
werd; wij zonden een chaloup naar den wal, doch konden vóór den dertigsten geen 
practica krijgen.  
 Den eersten Februarij zeilde de Prins Willem met drie Schepen onder convooi 
naar Zee, en wij haalden met ’t Schip achter de Mouille, alwaar ook ’s Lands Schip van 
Oorlog Gelderland lag, wordende door Capitein STARINK gecommandeerd; van dezen 
moesten wij het convooi overneemen, doch dezelve was zonder convooi alhier gekomen; 
zijnde met een Schip onder convooi uit Zeeland [p. 124] gezeild, het welke den dag naa 
zijn uitloopen, ’s nagts van hem was afgeraakt.  
 Wij moesten hier vertoeven, om te wachten naar victualie, welke voor ons uit 
Holland naar Cadix was gezonden, van waar dezelve herwaards gebragt moest worden.  
 Den dertienden Februarij zeilden twee Spaansche Konings Chebecquen en een 
Kotter van achter de Mouille naar Zee, en den volgenden dag een Konings Fregat, naar 
Carthagena, als wanneer de voornoemde Chebecquen en Kotter, welke daags te vooren 
naar het naauw van de Straat gezeild waren, met drie à vier Schepen, onder convooi, te 
rug kwamen; komende de Chebecquen even binnen de punt der Mouille ten anker; doch 
de Kotter geraakte aan den buiten kant der Mouille op de steenen verzeild, en stiet, 
kortentijd daar na, aan spaanders.  
 Van ons Schip zo wel als van Gelderland, gingen ieder een chaloup volk met een’ 
officier met lamptaarns op de Mouille, welken het gelukte om het scheeps volk der 
Kotter, op drie à vier man na, het leven te redden, zonder dat de Spanjaarden een hand 
uitstaken om hunne landgenooten, in het gevaar, eenigen bijstand of hulp toe te brengen.  
 In ons Land, zo wel als in andere Landen, zou het gedrag van een’ Capitein, welke 
zijn Schip verlooren heeft, door een’ krijgsraad, naauwkeurig onderzocht worden, en 
bevonden wordende, dat het ongeluk, aan zijn Schip overgekomen, door deszelfs pligt 
verzuim, onöplettenheid of onkunde veröorzaakt was, kon zodanig bevelhebber ook 
zeeker zijn, [p. 125] daar voor, naar bevind van zaaken, gestraft te zullen worden.  
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 In Spanje schijnt zulks zo naauw niet genomen te worden, ten minsten als men, bij 
gevolgtrekking, uit eenige voorkomende gevallen kan en mag oordeelen.  
 Geduurende ons verblijf in de Middellandsche Zee, hebben wij twee spreekende 
bewijzen gezien, van de onverschilligheid van ’t Gouvernement in diergelijke 
omstandigheeden.  
 Voorëerst in het Konings Schip van 74 stukken Septentrion, dat tusschen Malaga 
en Velez Malaga verzeild, en, nadat het volk daar van geborgen was, gezonken is.  
 Ten tweeden, in het verzeilen van de Kotter op de Mouille van Malaga, 
oppervlakkig te oordeelen naar de omstandigheeden, welke ons aangaande het eerste 
geval verhaald zijn, en het geen wij omtrend het laatste gezien hebben, zou het 
twijffelachtig zijn, of de beide ongelukken aan het onvermijdelijke noodlot, dan wel aan 
domheid en onöplettenheid zijn toe te schrijven; doch, zo als boven gezegd is, men 
onderzoekt zulks hier niet; ten minsten heeft dit omtrend gezegde gevallen geen plaats 
gehad. De Capitein die de Septentrion gecommandeerd had, is kort na het verlies van zijn 
Schip Brigadier geworden, denkelijk om hem over zijn ongeluk te vertroosten.  
 Het zeewezen wordt in ’t algemeen in Spanjen onachtzaam behandeld; hoewel ’s 
Konings Zeemagt in een goed aantal, en veele zwaare Schepen van Oorlog, Fregatten en 
mindere vaartuigen bestaat; zo is [p. 126] dezelve nogthands niet zeer geducht, en zal 
tegen een geringer doch beter ingerigte en bestuurde vijanderlijke zeemagt altijd te kort 
schieten.  
 Orde en discipline, zo noodzaakelijk in den oorlog, zo te water als te land, 
heerscht op de Spaansche Oorlogschepen zeldzaam, en ‘er zijn zeer veele onkundige 
officieren op dezelven.  
 De slechte betaling van het volk der Oorlogschepen, ’t welk meest een jaar of zes, 
zonder geld te ontvangen, dient, is grootendeels oorzaak, dat, wanneer te Malaga 
Spaansche Oorlogschepen agter de Mouille liggen, het steelen en moorden, des avonds en 
’s nagts, op de straaten aldaar des te menigvuldiger geschiedt; dewijl dan het volk, in zo 
grooten getale, en zo dikwijls het slegts verkiest aan den wal gaat, geneerende zich met 
moorden en roven.  
 In het voorleden jaar 1784. zijn ‘er in Malaga des avonds of ’s nagts op de 
straaten, wel honderd en zeven menschen vermoord en zo uitgeplonderd gevonden; en 
geduurende dat jaar is slechts één moordenaar, die reeds dertig moorden gedaan had, 
opgehangen; tot een bewijs dat de Justitie nog mag geöeffend worden.  
 Korten tijd vóór onze komst alhier, is ‘er een nieuwe inrigting, ter meerdere 
veiligheid, in werking gebragt, die wel om de zelzaamheid aanmerking verdient; 
aangezien de Spaansche Natie maar gantsch niet voor nieuwigheden is.  
 Het Gouvernement heeft ‘er een soort van Nagtwachts aangesteld, gelijk bij ons in 
’t gebruik is; doch deze gebruiken, in plaats van kleppers of ratels, [p. 127] kleine 
fluitjens, waar op zij, bij het doen hunner ronden, blaazen.  
 Deze inrichting heeft toch nog niet belet dat ‘er sedert dien tijd verscheiden 
vermoorde en geplonderde lijken gevonden zijn.  
 Buiten de vrees voor het volk der Oorlogschepen, wanneer die hier liggen, is men 
ook niet veilig wanneer ‘er geen te Malaga zijn; aangezien het gemeene arbeidsvolk, ’t 
welk in den uitersten graad lui is en daar door zeer armoedig blijft, het moorden en 
rooven bij nagt op de straaten verkiest boven den arbeid; welke wijze van broodwinning 
hun voorkomt, gemakkelijker en met grooter winst gedreeven te kunnen worden; te meer 
daar een moord aldaar niet voor zo een ernstige zaak gehouden wordt, en dergelijk een 
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booswigt zich spoedig en gemakkelijk tegen de vervolging van het gerecht kan 
beveiligen.  
 Dusdanig misdaadiger zijne daad ontdektachtende, neemt terstond de vlugt in een 
of ander nabij zijnde kerk, als een heilige en veilige schuilplaats, en vraagt aan derzelver 
Provisor een schriftelijk getuigenis van zijne wijkneeming aldaar, en hier mede gewapend 
zijnde, gaat hij weder uit, gerust dat zijn leven hier door tegen de Justitie beveiligd is.  
 Het volk op de straaten biedt de schelmen ook in alle opzichten de hand, om de 
verdiende straf te ontduiken, waar van wij, geduurende ons verblijf aldaar, een spreekend 
bewijs gezien hebben.  
 Op zekeren dag ligt onze groote chaloup aan de stad, om den Capitein aftehalen, 
laat in den ach- [p. 128] termiddag of tegen den avond, hoewel nog klaar dag; zien de 
quartiermeester en de roeijers, welken bij de chaloup op en neêr wandelen, dat een 
voorbijgaand man, onverhoeds, door twee schelmen, zijnde vader en zoon, verraderlijk 
wordt aangetast en vermoord; grijpende de oude dien persoon van achteren aan, terwijl de 
jonger moordenaar hem den ponjaard in ’t hart stoot.  
 Een onzer sloeproeijers daar juist digt bijstaande, en zulks ziende, schiet ijlings 
toe, doch te laat om den moord te beletten, wijl de steek reeds gegeeven is en de 
vermoorde nedervalt; hij grijpt den moordenaar, wiens medehelper oogenblikkelijk de 
vlugt genomen heeft; de roeiërs zijn schielijk hunnen makker behulpzaam, om den 
moordenaar vast te houden, ten einde denzelven in handen van ’t gerecht te kunnen 
overleveren; doch het gemeene volk, saam geloopen zijnde, noodzaakt onze matroozen, 
den booswigt los te laaten, en gelegenheid ter vlugt te geeven.  
 Wie is ‘er veilig voor moord, roof en wraakzucht, wanneer dergelijke 
godloosheeden ongestoord gepleegd, en zelfs door het volk openbaar beschermd worden! 
 In Spanje laat men een’ opzettelijken moord, die bij beschaafde Natiën, over het 
algemeen, voor het grootste misdrijf gehouden en met een schrikkelijke en pijnlijke dood, 
volgens goddelijke en menschelijke wetten gestraft wordt, ongestoord pleegen; terwijl 
iemand die zich onvoorzichtig iets laat ontvallen ten opzichte van het Catholijke geloof, 
dat, volgends hun- [p. 129] ne wijze van beöordeelen, slechts eenigzins naar ketterij 
zweemt, niet gemakkelijk de vervolging der zogenaamde Heilige Inquisitie, ontgaan kan; 
waar van onze voorvaderen de bewijzen levendig voor oogen gehad hebben, onder ALVA.  
 Ook een arme hals, welke eenige contrabande goederen of waaren, al ware het 
slechts eene zeer geringe hoeveelheid rook- of Snuif-Tabak, ter sluik inbrengt en daar op 
betrapt wordt, ontgaat de doodstraf niet.  
 De tabak wordt door den Koning als een monopolie voor zichzelven gehouden, 
waarom het aan particuliere kooplieden, op doodstraf, verboden is, die in deszelfs Rijk in 
te brengen en te verkoopen.  
 De Koning van Spanje betaalt doorgaands den Tabak tegen twee reales de velin, 
dat is vijftien stuivers Hollandsch, het pond, daar de onderdaanen dezelve wederom aan 
den Koning tot een’ hoogen prijs moeten betalen; zo dat het pond gemeene Tabak twee 
pesos duros, of vijf hollandsche guldens in Spanje kost.  
 Wanneer de zuivere winst van dien handel in ’s Konings kas komt, dan kan men 
zich voorstellen, dat die inkomst genoegzaam toereiken zal om de Spaansche armee te 
onderhouden, zo als men mij hier te lande heeft verhaald. […]   
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Anexo II 
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[p. iii] VOORBERIGT. 
 
Heeft de Kapitein DE JONG weder eene reize gedaan? Heeft men hem hersteld, en is het 
harde over hem gevelde vonnis, dat zelfs met de aangetijgde misdaden, al waren ze ook 
bewezen, in geene de minste evenredigheid staat, opgeheven en vernietigd? Dus zal 
welligt de een of ander deelnemend vragen, wanneer hem dit boek in handen valt. Neen, 
mijne Vrienden! niets van dit alles heeft plaats gehad. Ik leef als balling op een vreemd 
grondgebied. Het land evenwel, waarheen de goede Voorzienigheid mij geleid heeft, is 
niet verre van u verwijderd en zoo bekoorlijk, dat mijn hart zich dikwijls tot den 
vurigsten dank geneigd gevoelt, wanneer ik in mijne eenzame wandelingen de [p. iv] 
heerlijkheid en den luister der hier alles overtreffende schoone natuur met verrukking 
beschouw, ze allerwegen aantref en bij elken tred wel in schoonheid zie afwisselen, doch 
nimmer in pracht verminderen. Een ieder gevoelt hier ligtelijk, dat ik de bergen en het 
land van Kleef bedoele, benevens den gantschen schilderachtigen omtrek van de stad 
dezes naams. De keuze evenwel, die ons tot het vestigen onzer woonplaats alhier, bepaald 
heeft, is met geene overijling geschied. Den wensch mijner vrouw, de getrouwe 
lotgenoote en gezellinne op mijn zoo hobbelig levenspad, billijkende, kostte het haar 
weinig moeite om mij over te halen tot het kiezen eener plaats, welke niet al te verre 
zoude verwijderd zijn van het mij steeds lieve Vaderland en onze vrienden, ouders en 
bloedverwanten, van welke laatsten, (van mijn vrouws zijde namelijk) ons van den 
zuidhoek van Afrika naar Europa gevolgd zijnde, zij ten mijnen gevalle, nu voor de 
tweede male, als eerst aan de andere zijde der linie en nu weder door mijne ballingschap, 
vaarwel zeide, mij met die liefde en tevredenheid, haar eigen, vrijwillig volgde, om te 
zamen het plekje gronds [p. v] uit te zoeken, waar wij, na zoo vele stormen op de 
levenszee, eene veilige haven en rust, de rust ons zoo lang ontvloden, vinden zouden. Met 
dit voornemen en dus met een ander oog dan de meeste reizigers, bezigtigden wij de 
steden Kleeft, Emmerik, Rees, Duitsburg, Dusseldorp, Crefeld, Gelder en Gog; doch 
onder allen deze, kwamen, onzes inziens, alleen Dusseldorp en Kleef als woonplaatsen in 
aanmerking: beide hadden hare voor- en nadeelen. Evenwel de heerlijke gezigten, de 
meerdere vrolijkheid van het omliggend land en bijzonder de nabijheid wogen zoodanig 
op het hart mijner Echtgenoote, dat de schaal al spoedig aan de zijde van Kleef overhelde, 
en ik, ten haren gevalle, zeer gaarne van alle de voordeelen afzag, welke Dusseldorp en 
deszelfs ligging aan den Rhijn schenen te zullen opleveren. Vanachteren ook is de keuze 
volmaakt gebillijkt: gezellige en aangename menschen, een welvoegelijke, bescheidene 
en ver van allen dwang verwijderde toon in de gezelschappen, eene genoegelijke, 
vriendschappelijke zamenleving en wat de inwoning verder kan veraangenamen, 
ondervinden wij in ruime [p. vi] mate, terwijl het bovendien door de menigte van thans 
hier zijnde Vaderlandsche huisgezinnen dikwijl gebeurt, dat men naauwlijks bemerken 
kan buiten het Vaderland te zijn en alles zoo volkomen Hollandsch is, als in de binnenste 
steden van dat Koningrijk.  
 

Maar zal men nu vragen: zoo gij niet weder in zee geweest zijt, wat geeft gij ons 
dan voor eene reize? Uwe eerste, zegt gij, in het Jaar van 1777 begonnen en in 1779 
geëindigd. Maar wat belang kan men stellen in eene reize, die reeds voor zoo vele jaren 
gedaan is; zoo kan men ze wel van voor honderd jaren herwaards geven!  
. . . Lieve lezer! al wat gij hiervan zeggen kunt en al wat de Recensenten, in hunne 
beoordeeling der Reize naar de Middellandsche Zee, door den Heer N. A. VAN 
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REINEVELD, destijds Luitenant ter Zee, uitgegeven, gezegd hebben, weet ik. Zij vragen 
onder anderen: “ Wat toch is hier zoo belangrijk?” “ De belangrijkheid der reize?” “ 
Waarin bestond die?” “ Dat er geschillen gerezen en weder vereffend waren, voor de 
vloot kon werken, of dat de Ambassadeur werd over- [p. vii] gebragt naar 
Konstantinopolen?”  “ De merkwaardigheid der bezochte landen en steden?”              
“ Inderdaad het geen daarvan is medegedeeld is voor lang en veel naauwkeuriger door 
andere Schrijvers gezegd.” En voegen zij er voorts nog hier en daar eene harde waarheid 
bij, die welligt ook gedeeltelijk op mijn schrijven toepasselijk is, en evenwel ik geef deze 
reize uit. _ Mijn antwoord op alle deze en andere vragen, die men nog zou kunnen doen, 
is eenvoudig dit: dat het Jaartal op het titelblad staat, dat dus niemand bedrogen wordt, en 
hij, die de berigten te oud oordeelt, zeer bedaard het boek weder kan neder leggen.  
 

Wat mij tot de uitgave bewogen heeft, zal ik openhartig zeggen: eensdeels het 
verzoek en de aandrang van vrienden en bekenden, die, sommigen reeds voorlang en 
anderen uit mijn Voorberigt voor mijne brieven over de Kaap de Goede Hoop, Ierland en 
Noorwegen, wisten, dat ik nog een aantal aanteekeningen, op vorige reizen gemaakt, 
onder mij had, en verlangden, dat ik mijne papieren eens zoude doorsnuffelen en zoeken, 
of er niet nog iets te vinden was. Anderdeels, steeds aan een [p. viii] werkzaam leven 
gewoon en nu zonder gezette bezigheid, vinde ik het noodzakelijk mij zelven bezigheid te 
verschaffen; en, nog met dezelfde zucht als altoos tot zeereizen bezield, nog even als 
voorheen naar het zoute water als een visch naar zijne vloeijende hoofdstof verlangende, 
vinde ik het in mijne wandelingen, zoo wel als op mijne kamer, bijzonder aangenaam, 
gebeurtenissen van vorige en gelukiger jaren mij weder voor den geest te brengen, de 
gedane reizen nogmaals in gedachten te doen, alles te herhalen, mij op dezelfde plaatsen 
te bevinden, dezelve rond te wandelen, mijne vrienden en bekenden aldaar te bezoeken – 
en waar het geheugen dan te kort komt, helpen mij de aanteekeningen. Er was dus niet 
veel noodig om mij over te halen, die aanteekeningen in brieven, waarin velen derzelve 
reeds oorspronkelijk vervat zijn, te veranderen, daar het mij eene aangename bezigheid 
en geliefkoosde uitspanning gaf; en zie daar de eenvoudige oorzaak, waaraan dit boek 
zijne geboorte verschuldigd is.  
 

Een volledig werk over het een of ander land moet noch kunt gij dus hier niet ver- 
[p. ix] wachten; het zijn losse brieven over onderscheidene onderwerpen, van uit de 
plaatsen geschreven, welke ik bezocht heb. Eerst dacht ik er over, om alles tot een geheel 
te vormen en bij voorbeeld van Lissabon, welke stad ik onderscheidene malen en op 
onderscheidene tijden heb gezien, in dit Deel alles te zeggen, wat ik er van te zeggen 
weet. Maar dan had ik eensdeels te veel van het oorspronkelijke moeten afwijken en 
anderdeels voldoet het meer aan mijn verlangen, dat de lezer de togten met mij mede doet 
en alles ziet, zooals ik het gezien heb. Met mijne andere reizen zal ik even als met deze 
handelen, van de losse aanteekeningen brieven maken, de oorspronkelijke nazien, 
verbeteren en onder uw oog brengen, zoodra de uitgever mij zegt, dat hij zijne kosten en 
drukloonen naar genoegen vergoed krijgt.  
 

Mogten nu deze brieven andere Vaderlandsche Zeeofficieren, die, zoodra de 
vredezon slechts begint te flikkeren, in de gelegenheid zullen gesteld worden, alles, wat 
ik gezegd heb, na te gaan, te vergelijken, te verbeteren en de sedert dien tijd 
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voorgevallene verande- [p. x] ringen op te merken, aansporen, om ook, op hunne beurt, 
vollediger en belangrijker berigten in te winnen en mede te deelen, waardoor  
 
wij ook in ons land goede oorspronkelijke reisbeschrijvingen bekomen zullen, dan zal een 
mijner wenschen voldaan zijn.  
 
      Kleef den                                                                                     Vaarwel! 
15 October 1806.                            
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[p. xi] INHOUD. 
 
[…] 
 

B R I E F III. 
 

Zeilen van Plymouth. Vreemd ongeluk. Verbazende kracht der zielen. De eilanden 
Hyzand en Sorlinges. De gronden. De oceaan. Kaap Finis-terra. De Barlinges. Oude 
vreemde gewoonte. Algemeene dooping. Het valgeld. Kaap St. Vincent. Kaap Spartel. 
Arzilla. Don SEBASTIAAN en zijn treurig lot. Staatkundige trek van WILLEM den eersten. 
Groot sterven van [p. xii] MOLUC. De straat van Gibraltar. Tanger. Ankeren in de baai 
van Gibraltar. Schoone vruchten. Goedkoope citroenen en appelchinaas. Veel visch. De 
zeebaars. De zeeaal. De stad Gibraltar. Inwoners. Sterkte. Oorsprong van den naam. 
Gibraltar is door de Engelschen en Hollanders zamen genomen. De taal. Geen goedkoop 
leven. Oorzaak hiervan. De wijn. Het vleesch. Luchtgestel. Duur thee drinken. Zeilen uit. 
Kruissen onder de Moorsche kust. Een matroos verdrinkt. Uitwerking daarvan op het 
scheepsvolk. Sombere stilte. Loopen te Lissabon binnen  25.  
 
[…] 
 

[p. xviii] B R I E F  XXIV. 
 

Verlaten Livorno. De aarde van Ivica als behoedmiddel tegen slangen. Wagttorens langs 
de Spaansche kust. Aankomst te Alicante. Waterhalen. Vreemde ontmoeting. 
Doodshoofden. De stad Alicante. Ligging. Huizen. Kasteel. Morsigheid. Nette kerk. 
Allarmschoten. Kleeding der Spanjaarden. De Spanjaard. De vrouwen  261. 
 

B R I E F XXV. 
 

Zeilen naar Malaga. Komen ten anker. Granada. Bits verwijt. Oorsprong der Ridderorde 
van CALATRAVA. De stad Malaga. Hare koophandel. De Malaga-wijn. De moelje. 
Schoone, groote en prachtige kerk. Goed kenteeken voor de Zeelieden. Waarom dezelve 
nimmer voltooid of afgebouwd [p. xviii] wordt. Morsigheid. Naauwe straten. 
Groenmarkt. Groote radijzen. Schoone bloemkool. Boter bij de el. Hitte van luchtgestel. 
Slechte politie. Moorderijen. Huizen. Onzindelijke gewoonte. De drooge rivier. De 
vrouwen. De Admiraal Don BARCELO 269. 
 
[…] 
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[p. 1] REIZE NAAR DE MIDDELLANDSCHE ZEE. 
 
[...] 
 

[p. 25] DERDE BRIEF. 
 

Lissabon, October. 
 
Ik heb u van Gibraltar niet geschreven, om dat ons verblijf er niet lang geweest is. […]  

p. 27 Van de gronden afrakende, bereikten wij welhaast de hoogte van de Kaap 
Finis-terra, een uithoek, welks naam genoeg doet zien, dat men daar het einde der aarde 
meende gevonden te hebben. Van hier, met een goeden wind, langs de Portugesche kust 
stevende, passeerden wij weldra de Barlinges, zekere klippen, tegen dezelve kust 
aangelegen, waar omtrent men de gewoonte heeft, om hun, die voor het eerst deze 
klippen voorbij zeilen, eens duchtig te dompelen, of ook wel van de groote râa te doen 
vallen, ten welken einde er touwen geschoren en andere klarigheden gemaakt zijn, om 
deze zoogenaamde executie, waarvoor de Baren (de nieuwelingen, de onbevarenen, zoo 
als gij weet) zeer bevreesd zijn, uit te voeren. Dan men kan zich hier van, gelijk ook 
altoos gedaan wordt, gemakkelijk [p. 28] vrij koopen door het geven van eenig geld, ieder 
naar zijn staat, van den kapitein af tot de jongens toe: niemand is er vrij van of onttrekt er 
zich aan, want, ofschoon men reeds meermalen het valgeld heeft opgebragt en het 
eigenlijk, in den striksten zin, maar eens zoude behoeven te betalen, komt men evenwel 
nooit op deze hoogte, of men betaalt op nieuw. De nu opgezamelde penningen worden 
daarom het valgeld genaamd, om dat men zich daar mede, van het van de râa vallen, heeft 
vrijgekocht, en verstrekken tot vrolijkmaking van het scheepsvolk, alzoo men er, op de 
eerste plaats, waar men aanland, wijn voor koopt, welke vervolgens, tweemalen in de 
week, op de hachjesdagen wordt uitgegeven. Waar van daan deze vreemde gewoonte 
haren oorsprong heeft, weet niemand; men beroept zich op een wet van Keizer Karel den 
Vijfden, zoo als men in Holland veeltijds doet, zeggende: het is een wet van Keizer Karel. 
Maar deze Vorst had geen groote zeemagt, aangezien als dan onze voorouderen onder 
zijn zoon en deszelfs opvolgers geen zoo grooten rol zouden gespeeld hebben. Het is dus 
waarschijnlijker, dat men er een ouder oorspronk van zoeken moet en wel voor de 
uitvinding van het kompas, wanneer men gewoon was, in de nabijheid en in het gezigt 
van den wal te blijven, en toen, namelijk in de kindschheid der Zeevaartkunde, waren 
klippen als dezen, waar van er velen onder en anderen gelijks water [p. 29] liggen, 
zoodanig gevaarlijk, dat men welligt de Goden offerden en plegtige geloften deed, 
wanneer men eene zoo hagchelijke plaats voorbij was en het gevaar achter den rug had. 
[...] [p. 30] Evenwel kon het niet anders, of het zien dezer stad [Arzilla] moest mij 
natuurlijk den ongelukkigen DON SEBASTIAAN en zijn treurig lot in gedachten brengen. 
MULEI MEHEMED, die de Koningrijken van Marocco en Fez aan zijn ouden oom MOLUC  
betwistede, en te vergeefs bij PHILIPPUS  den tweeden om hulp had aangehouden, 
vervoegde zich aan het hof van Lissabon en verzocht knielende den bijstand van den 
jongen Koning. Brandende van begeerte naar roem en gevleid door dit aanzoek, [p. 31] 
ontscheepte zich DON SEBASTIAN met het grootste en beste gedeelte van zijn adel en de 
bloem van zijn volk, met elkander een leger uitmakende van 15000 mannen voetvolk en 
1000 mannen ruiterij, in deze stad; onder welk leger, sommigen willen, dat 1200 mannen 
waren, door den onsterfelijken WILLEM  den eersten, uit ons Vaderland gezonden, om den 
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Koning van Spanjen, ook aan dezen kant, vijanden te verwekken, het welk, ingevalle de 
togt gelukt was, voorzeker het geval geweest zoude zijn. Dan deze slaagde niet naar 
wensch, de oude Koning MOLUE leverde slag in de nabijheid van Alcazarquivir, bleef 
overwinnaar en niemand der Europeanenen kwam te rug. Ook stierven de drie vorsten op 
dienzelfden noodlottigen dag; DON SEBASTIAAN hoogstwaarschijnlijk door het zwaard, 
ofschoon zijn lijk nimmer gevonden is;  […] 

[p. 32] De lang aanhoudende oostenwind deed ons langer, dan wij wenschten, in 
het gezigt der Barbarijsche kust, welke bergachtig en uit zee te zien hier niet zeer 
vruchtbaar schijnt, kruissen, doch eindelijk voor een anderen wind plaats makende, 
stevenden wij met tragen voortgang de straat van Gibraltar in. Deze straat, weleer de 
straat van Hercules genaamd, wordt gevormd door de afscheiding van de twee bergen, 
Calpe en Septe, in de oude, Gibraltar en Ceuta, of den Apenberg in onze taal genaamd, 
welke twee geduchte klippen, door hunne overeenkomst tot elkander, het waarschijnlijk 
doet stellen, dat zij in vroegere eeuwen vereenigd of één land zijn geweest. Reeds 
oudtijds noemde men ze de kolommen van Hercules, en wilde, dat dezelve door Hercules 
zouden zijn opgerigt ter gedachtenisse, dat hij hier vermeende aan het einde der wereld 
gekomen te zijn. Dan Hercules daar latende en zonder te willen onderzoeken, door 
welken geduchten schok in onze planeet deze afscheuring  [p. 33] ook moge veroorzaakt 
zijn, thands scheidt dezelve de twee werelddeelen Europa en Afrika van elkander en 
vereenigt daarentegen wederom twee zeeën, de Middelandsche en de Atlantische oceaan. 
In deze straat passeerden wij Tariffa, een klein eiland, en de stad Tanger, welke zich 
mede niet groot, doch redelijk digt bebouwd vertoont, en dus naderden wij den Apenberg, 
een hoogen graauwen berg op dezelfde kust, regt over de klip van Gibraltar, in welkers 
baai wij dienzelfden avond ten anker kwamen, na eene zeereis van ruim drie weken, van 
Plymouth afgerekend, het welk men niet zeggen kan, dat spoedig is.  
 Behalve vijf onzer oorlogschepen onder den Schout bij Nacht REINST, vonden wij 
hier den Vice-Admiraal PARKER met een Engelsch Eskader, benevens een aantal 
koopvaarders van onderscheidene Natien, het welk, zoo als altoos plaats heeft, met het 
opgaan der zon van den volgenden dag, zoodra de vlaggen geheessen waren, een aantal 
saluten veroorzaakte. Naauwelijks ook wapperden de vlaggen, of er kwamen, even als in 
Plymouth, kadraijen aan boord met zuikermeloenen, watermeloenen, schone kostelijke 
druiven, die de grootte van kleine pruimen hadden, en meer andere aangenaame vruchten, 
waar onder ook appelchinaas en citroenen in overvloed; de laatsten koopt men voor vijf 
of zes Hollandsche stuivers de honderd stuks. Visch     [p. 34] is hier ook niet schaarsch; 
van het scheepsboord vongen wij er in menigte. De zeebaars valt hier tweemaal zoo 
groot, als de grootste braassem bij u is, en ten minsten viermalen zoo dik en breed; hij is 
zeer goed van smaak. De zee-aal, mooi gevlamd van kleur en fraai gelijk de gepolijste 
schulp der landschildpad, wordt hier ook somtijds gevangen; het best, daar men ze bij 
vergelijken kan, is de slang, en de smaak, die veel na dien der paling zweemt, is niet 
kwaad. 
 De stad Gibraltar, welke onder de sterke plaatsen als vesting een zoo hoogen rang 
bekleedt, is op zich zelve, wat de stad als stad betreft, weinig aanmerkingswaardig. Op de 
oude Spaansche of misschien wel Moorsche wijze gebouwd, en bevolkt met inwoners uit 
allerhande natien, als Europeanen, Turken, Mooren en Joden, welke alleen om handel en 
wel bijzonder om contrabande met Spanje te drijven zich hier hebben nedergezet, levert 
zij voor een reiziger, mijnes wetens, niets anders ter aanteekening op, dan den geduchten 
staat harer batterijen, waar van sommigen de baai en anderen de straat beschieten, terwijl 
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nog anderen de aannadering van de landzijde beletten. Te regt wordt dus Gibraltar de 
sleutel van de Middellandsche Zee [p. 35] genaamd, daar het zeldzaam is, dat de schepen, 
hier langs, de straat inzeilen, zonder binnen het bereik der batterijen te komen. Zij 
bedwingt dus den ingang en sluit deze zee volkomen toe, vooral wanneer zij door 
oorlogschepen, welke in hare ruime baai altoos eene veilige legplaats vinden, 
ondersteund wordt. Alles heeft er een krijgszuchtig voorkomen, en het aangenaamste, het 
welk ik er gezien en gehoord heb, zijn de welgekleede Engelsche en Hanoversche troepen 
en hun krijgsmuziek bij het optrekken der parade.  
 De naam der stad willen velen, dat afkomstig zoude zijn van het Arabisch woord 
Gebal, het welk berg beteekent, en dat TARIF, die beroemde overste der Mooren, welke in 
het jaar 714 den bloedigen en langdurigen slag in de vlakten van Xeres won, waarin de 
Koning REDRIGO het leven verloor, en zonder PELAGIUS het lot van Spanje beslist zoude 
geweest zijn, uit Afrika hier aanlandende om zijn inval in het zoo aanstonds genoemde 
rijk te doen, aan den voet van dezen berg een stad stichtede en dezelve naar zijnen naam, 
Gebaltarif, of berg van Tarif, noemde, het welk naderhand, door verbastering, in 
Gibraltar zoude veranderd zijn. Hoedanig deze plaats, op Spaansch grondgebied in de 
Provintie Andalusien gelegen, in handen der Engelschen gekomen is, zult gij voorzeker 
uit onze historien weten, en anders, zoo sla uwen WAGENAAR op, Deel XVII Boek 66, [p. 
36] alwaar gij vinden zult, dat de vereenigde Engelsche en Hollandsche vloten, onder de 
Admiraals ROOKE en KALLENBERG, er zich zonder veel moeite in 1704 van meester 
maakten. Op welke wijze de Engelschen er in het vervolg alleen en in het geheel in bezit 
van gebleven zijn, staat er minder duidelijk; evenwel toch duidelijk genoeg, om te doen 
zien, dat, het geen te zamen en door beiden gewonnen was, door één alleen, met welk 
regt dan ook, is behouden geworden. In het zelfde jaar van 1704 werd de stad reeds door 
de Spanjaarden, doch te vergeefs aangetast, en ook naderhand zijn er nog een aantal even 
zoo vergeefsche pogingen door die Natie gedaan, doch de Engelschen zijn er sedert 
altoos meester van gebleven.  
 De gewone taal is dus hier de Engelsche, evenwel men spreekt er ook alle de 
andere Europische talen, bijzonder de Spaansche, Fransche en Hollandsche. Goed koop 
leve is het te Gibraltar niet. De klip levert niets op; alles moet er gebragt worden, en dat 
weinige, het welk even buiten de stad geteeld wordt, kan in geene aanmerking, tegen deze 
algemeene stelling, komen, daar het grondgebied der Engelschen zich maar tot zeer kort 
buiten de poort uitstrekt. De boeren, die in den omtrek wonen, zijn armoedig, en leven en 
bestaan meest door het aantelen van wijngaarden en landvruchten. De druiven heb ik u 
reeds doen kennen, als zeer aan- 
[p. 37] genaam; dan daarentegen is de wijn hier over het algemeen vrij wrang; men 
verkoopt ze tegen drie guldens het anker. Het vleesch is er dor en duur, en in het 
algemeen merkt men aan, dat de beste en meeste eetwaren door de Mooren van de 
overzijde der straat, en dus uit Afrika, gebragt worden. Het luchtgestel is warm en de 
vrouwen over het algemeen niet schoon.  
 Op een der namiddagen, met een mijner kamaraden aan land zijnde gegaan, 
kregen wij het in het hoofd om een herberg in te treden en thee te drinken. Het geval 
wilde, dat onze eerste schrijver, met den opper-chirurgijn, het huis voorbij gingen, en dus 
ieder, evenwel al staande, een kommetje dronken, terwijl wij beide elk twee kommetjes 
gedronken hadden. Toen onze rekening vragende, zeide de waard: drie guldens. Wij 
hadden dus de man voor een Hollandschen daalder thee gedronken. De waard zeide: voor 
de thee en zuiker 18 stuivers en voor de melk slechts 42 stuivers te moeten hebben. Dus 
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kwam zijn rekening uit. De reden hier van was, dat men er geen melkdragend vee heeft, 
dan geiten en ezelinnen, en dat nog spaarzaam, zoo dat de goede waard zeer veel moeite 
had gehad, om ons de melk, die wij zekerlijk op zijn Hollandsch, zonder de minste 
bezuiniging, gedronken hadden, te bezorgen. Wij betaalden en beloofden met één nooit 
weder thee te Gibraltar te gaan drinken, alwaar men voor het [p. 38] zelfde geld aan 
anker wijn zou gehad hebben.  
 Na tien dagen verblijf gingen wij in den nacht met ons gantsche Eskader, nu in zes 
oorlogschepen bestaande, onder zeil, het naauw van de straat uit, de Spaansche Zee in, en 
kruisten eenige dagen op de Moorsche of anders de Maroccaansche kust, waar van dit 
gedeelte den naam van het Koningrijk van Fez draagt en onder het gebied van den Keizer 
van Marocco behoort. […] 
 
[…] 
 
 

[p. 261] VIERENTWINTIGSTE BRIEF. 
 

Alicante, Februarij. 
 
Onder de orders van den Kapitein KRUL, die, ouder in rang dan onze Kapitein VAN 
HOOGWERF, het kommando bekwam, namen wij, met de schepen Mars en Thetis, de 
terugreize van Livorno naar het Vaderland, aan. In zee viel niets aanmerkingswaardig 
voor. Wij zeilden voorbij de eilanden Gorgona, Cabrera en Elba, kregen Corsica en 
daarna de eilanden van Hieres in het gezigt en benevens de Kaap Sepet, den westhoek 
van de baai van Toulon, eene plaats, die ons allen nog versch in het geheugen lag; 
vervolgens, na Minorca voorbij gezeild te zijn, zagen wij de eilanden Majorca en Ivica. 
Men verhaalt, en het zoude wezenlijk bijzonder zijn, dat, wanneer men aarde van Ivica 
naar Minorca brengt, de slangen, welke op het laatste eiland in hoeveelheid zijn, u niet 
zullen aandoen, maar vlugten, en dat ook daarom alle de huizen er mede voorzien zijn. 
Van hier bereikten wij welhaast de Spaansche kust, langs welke men van half mijl tot half 
mijl wagttorens vindt, om spoedig en overal door seinschoten kennis te geven, wanneer 
de Turken en rovers van de overzijde [p. 262] der zee landingen ondernemen, het geen 
maar te dikwijls gebeurt; zij naderen ongemerkt den wal met kleine vaartuigen, roven al 
wat zij vinden, tot zelfs menschen, die in Algiers, Tunis en Tripoli als slaven verkocht 
worden. Den wal kort op zijde houdende, zeilden wij voorbij verscheiden kleine plaatsen, 
visschersdorpen en woningen, te onbeduidend om te melden, en lieten tegen den avond 
het anker in de baai van Alicante vallen.  
 Den volgenden morgen werd ik om water gezonden en roeide daartoe naar de 
oostzijde der moelje, alwaar twee fonteinen zijn, waaruit wij onzen voorraad haalden. Na 
op alles orde gesteld te hebben, ging ik eene wandeling doen, met voornemen de stad te 
bezigtigen. Al aanstonds had ik eene vreemde ontmoeting, want de oostelijkste poort 
willende ingaan, werd ik door den schildwagt, die een Duitscher was, tegengehouden, 
zeggende: dat ik de andere poort, die er slechts eenige weinige schreden van verwijderd 
is, moest in en deze weder uitgaan. Eene schikking, dusdanig ingerigt om het smokkelen 
voor de komen. Ik ging dus de andere poort in, voor welke drie doodshoofden in ijzeren 
tralien hangen, die men mij onderrigtte, dat van matrozen waren, welke voor vijftien of 
sestien jaren hun schip, dat een Hollandsch was, hadden afgeloopen, schipper en 
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stuurman vermoord en van hunne misdaad overtuigd, hier [p. 263] ten voorbeelde van 
anderen waren gestraft en hunne hoofden ten afschrik ten toon gesteld. Geen van ons volk 
kwam deze plaats voorbij, of deze koppen werden hem aangewezen.  
 Alicante, ofschoon aan omtrek en uitgestrektheid geene groote, is echter eene rijke 
en voorname handeldrijvende zeestad van Spanje, in het Koningrijk Valence. Zij ligt 
omtrent in het midden van eene groote bogt, aan den voet van eenige heuvels, tegen 
welke zij eenigzins is aangebouwd. Deze heuvels zijn, als ook het geheel omliggend land, 
vruchtbaar in koorn, wijn en vruchten, en dit, gepaard met hare gelukkige ligging voor 
den handel, maakt haar reeds van zelve, door de natuur, tot eene koopstad. Van buiten 
evenwel doet zij zich niet zeer gunstig op, eene vertoning makende, als of hare huizen 
van aarde of klei gebouwd waren. Aan de oostzijde der stad, op een tamelijken hoogen 
berg, ligt een niet zeer groot kasteel, hetwelk de bogt kan beschieten. Deze berg was 
voordezen tweemaal grooter, op welks top een kasteel, veel ruimer en uitgestrekter dan 
het tegenwoordige lag; doch de Franschen, in den successieoorlog van het jaar 1708, de 
stad uit de handen der Engelschen, die er zich in 1706 voor den Hertog van ANJOU 
meesters van gemaakt hadden, ontweldigd hebbende, vonden goed, door ondermijning de 
helfte des Bergs met het toen- [p. 264] malig kasteel in de lucht te doen vliegen. Het 
tegenwoordig kasteel, ofschoon dus van later datum is ook reeds vervallen en alleen sterk 
om deszelfs ligging op eene hoogte. Van den top des Bergs tot aan de stad, loopt een 
muur, met eenige bogten, langs de helling, nederwaards, dewelke met die van het kasteel, 
welke alle zeer wit zijn, goede kenteekens voor de zeelieden maken, en zich op drie en 
vier mijlen afstand van den wal doen zien. Aan het benedeneinde van dezen muur heeft 
men eene poort, die in de stad voert. Ik vinde, dat Alicante wel eenige overeenkomst met 
Zea of liever Coron heeft; de wegen zijn slecht, ongelijk en niet bestraat; de morsigheid 
hier door, bij regenachtig weer, veroorzaakt, is gemakkelijk te berekenen. De huizen zijn 
veelal onregelmatig gebouwd, laag, vierkant en boven met platte daken, waarover lood 
gelegd is. Deze manier van bouwen, schrijft men, uit hoofde der aardbevingen, die hier 
dikwijls gevoeld worden, als zeer noodzakelijk voor, daar derzelver schokken hoogere en 
spitsere gebouwen te meer beschadigen. De muren, van groote ongeschikte klipsteenen 
opgemetzeld, zijn lomp dik, en op omtrent tien of twaalf voeten van den grond hebben de 
huizen der vermogenden bordessen, met ijzer traliewerk bij wijze van leuningen 
omgeven, waaruit de bewoners, op den afstand van drie of vier huizen, met elkander 
spreken kunnen. De ingang der [p. 265] huizen is over het algemeen laag en naauw en het 
huisraad naar den staat en het vermogen des bewoners ingerigt. Sommige vloeren zijn 
noch met platte steenen bestraat, noch veel min met planken overdekt, en de morsigheid, 
die ik hier, bij den gemeenen burger, gezien heb, is boven alle beschrijving; de 
paardestallen onzer gewoone huurkoetsiers, staat in zindelijkheid tot de woningen dezer 
menschen, als de huizen der gegoede Noordhollanders tot deze paardestallen. Het huis 
van onzen Consul, mede in denzelfden smaak gebouwd, is van buiten geverwd, en 
ofschoon de ingang ook niet gunstig is en men beneden de plaats vindt, waar deszelfs 
rijtuigen staan, zijn evenwel de bovenkamers, die eigenlijk de woonplaats uitmaken, 
zindelijk en prachtig; de Hollandsche zindelijkheid blinkt hier door het Spaansche vuil.  
 De groenmarkt der stad heeft niets aanteekeningswaardig en staat hierin gelijk met 
alle de mij alhier bekende plaatsen en gebouwen. Het stadhuis, dat op een groot plein 
staat, is wel groot, evenredig, tamelijk prachtig en heeft een toren, welken men nog bezig 
is te volbouwen, doch levert niets bijzonders op; voor het zelve staat een fontein, 
verbeeldende een engel van wit marmer, welke de inwoners van water voorziet. Van hier 
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regts af naar den zeekant, heeft men, op een kleiner plein, eene niet zeer groote [p. 266] 
kerk, die wij intraden; zij is niet prachtig, maar eenvoudig en net; de met marmer 
bevloerde grond is met fijne matten bedekt; men vindt er twee predikstoelen en drie 
altaren, waarvan het grootste wel het voornaamste in fraaiheid is, doch waaromtrent 
verder niets valt aan te merken. – Terwijl wij hier waren, viel er een schot van eene kleine 
batterij, die op de moelje ligt; naar de oorzaak vragende, vernamen wij, dat de 
wagttorens, welke men, zoo als ik reeds gezegd heb, van half mijl tot half mijl langs de 
kust heeft, sein gedaan hadden, dat er zich Turksche rovers bewesten de stad hadden laten 
zien en ook werkelijk geland waren, het geen niet zeldzaam gebeurt, en dat dit schot 
diende voor de in zee zijnde visschers en kleine vaartuigen, welke men ook welhaast in 
grooten getale naar binnen zag vlugten.  
 De oude Schilders, die ons de werken van hunnen tijd, wanneer de Republiek nog 
onder de Spanjaarden zuchtede, hebben nagelaten, zouden ook thans nog weinig 
verandering in de kleeding en houding dezer natie vinden; in hunne schilderijen is 
dezelve vrij juist afgebeeld. De groote mantels, over den eenen schouder geslagen, 
waardoor een der armen en wel gemeenlijk de regterarm vrij blijft; het hoofd met een 
fluweelen kapje, dat ter wederzijden neerhangt, gedekt; eigen zwart, lang, zwaar en dik, 
ongepoeijerd haar, van achteren in groene of zwar- [p. 267] te zijden netjes gebonden, 
van welke een lange gevlochte streng, van dezelve kleur en stof, tot op twee derde van 
den rug hangt, aan welks uiterste een zeer groote strik is; een lange degen op zijde; de 
beenen met zijden koussen en goede schoenen, boven op de voet en aan de knie met 
groote strikken voorzien, wel geschoeid; met een vonkelend zwart oog, stemmig en 
ernstig van gelaat; traag in houding en gang; langzaam en zeker in het spreken; 
ernsthaftig en afgemeten in al zijn doen; jaloers, achterhoudend, eerzuchtig en 
wraakgierig; zie daar den Spanjaard. Dusdanig wordt hij ons algemeen afgeschetst en 
dusdanig ook, voor zoo veel het uiterlijke betreft, heb ik hem hier gevonden; ik zegge, 
opzettelijk alleen, het uiterlijke, daar de korte tijd van verblijf geene gewaagde 
oordeelvelling over het karakter vergunt. Gij begrijpt ook ligtelijk eensdeels, dat er geen 
regels zijn zonder uitzondering, en ook anderdeels, dat men dus sprekende het gros der 
natie bedoelt en menschen van zekeren stand en vermogen, door hunne opvoeding, eene 
wijziging verkrijgen, dikwijls geheel verschillende van dat gene, wat lucht, land en 
voedsel anders geven zouden. Vrouwen heb ik te weinig gezien om u over hare manier 
van leven en kleeding te schrijven; sprekende oogen, schoone treken, bijzondere 
levendigheid, eene stem, met welke niets in welluidendheid evenaart, en dit alles gepaard 
met [p. 268] eene haar eigene bevalligheid in houding en gang, heb ik evenwel vermeend 
te mogen aanstippen. 
 Vaarwel! Morgen denken wij van hier te verzeilen en in het voorbijgaan Malaga 
aan te doen.  
 
 

[p. 269] VIJFENTWINTIGSTE BRIEF. 
 

Malaga, Maart.  
 
Met eene slappe koelte, die welhaast in een’ gunstigen wind veranderde, verlieten wij 
Alicante en hadden welhaast Carthagena, een der voornaamste zeehavens van den 
Koning van Spanjen, bereikt. De afstand evenwel belettede er iets meer van te zien, dan 
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het kleine eilandje Cabrera, dat omtrent regt voor de haven ligt. Vervolgens hadden wij 
Kaap de Gato op zijde en zagen niet lang daarna de stad Almeria, op eene lage streek 
lands gebouwd en met een klein kasteel voorzien. Weldra volgde Bonne, een vierkante 
toren met eenige muren en weinige huizen, en dit werd opgevolgd door de stad Modril in 
eene lange schoone valei omtrent een klein uur van strand landwaards in gelegen; zij is 
redelijk groot en met verscheiden kerken en kloosters voorzien en heeft beneden haar aan 
de zeezijde een soort van kasteel op een heuveltje, waar eenige huizen rondom staan. Met 
eene stijve koelte zeilden wij voorbij en spoedden naar de kleine stad Salabrune, op een 
punt, wat van het strand afgelegen, waarna wij het klein dorpje op den hoek van 
Almuneca bereikten. Hier    [p. 270] veranderde de wind en liep ons tegen; doch dit 
duurde niet lang, en weder in ons voordeel komende, bragt hij ons voorbij oud Malaga, 
Velez Malaga genaamd, dat, op een afstand van de zee, op eene kleine hoogte ligt; in haar 
midden heeft zij twee groote torens en aan de regterzijde, op een hoogeren heuvel, een 
klein kasteel. Verscheiden dorpen en kasteelen, te talrijk om alle op te noemen, werden 
vervolgens achter ons gelaten, tot eindelijk de groote kerk van Malaga, die zich tot op 
een grooten afstand in zee doet zien, zich vertoonde, en wij het anker voor de stad van 
denzelfden naam lieten vallen.  
 Ik bevinde mij dus in het koningrijk, of zoo gij anders wilt, de provintie Granada, 
de laatste van de groote en uitgestrekte bezittingen der Mooren in dit rijk, waarvan ik u 
den inval onder Tarif, in een vorigen uit Gibraltar, heb herinnerd. De hoofdstad 
Granada, door die natie gebouwd en meer dan vijf eeuwen de hof- en zetelplaats harer 
vorsten, geeft aan het gantsche koningrijk haren naam. Men vond in dezelve al de weelde 
en pracht van dien tijd, het heerlijkste paleis en de schoonste baden van Europa, en niet 
voor op het eind der vijftiende eeuw onder de regering van FERDINAND en IZABELLA 
werd deze stad aan de Mohamedanen, na eene belegering van acht maanden, af handig 
gemaakt, en kostte, volgens gelijktijdige schrijvers,      [p. 271] aan haren Vorst 
BOABDILLA, of  ABOABDELI heete traanen, toen hij derzelver muren verliet; tranen, die 
hem van zijne moeder dit bits verwijt op den hals haalden: “Gij doet wel van nu te 
schreijen als eene vrouw, daar gij niet in staat geweest zijt, om als een man eene 
zoodagnige stad te kunnen verdedigen.” Aldus uit hunne laatste bezitting verdreven, 
bleven er slechts weinige Mooren in Spanjen, en aan deze weinigen werd door den 
Kardinaal XIMENES geene andere keuze overgelaten, dan om zich of te doen doopen en 
het Roomsch geloof te omhelzen, of te sterven. Waartoe werd thans niet dat zelfde volk 
vernederd, dat eenmaal zijne overwinnende wapenen over Spanjen en Portugal uitstrekte, 
en aan het welk de orde van Calatrava, in dit rijk zoo als gij weet, in den jare 1158, bij de 
verdediging dier stad tegen hun, gestigt, hare geboorte verschuldigd is. Trouwens de 
roem van dit volk zal steeds in wezen blijven, zoo lang de naam van ARISTOTELES 
genoemd wordt, aangezien men de bewaring zijner werken, door hunne geleerden in het 
Arabisch vertaald, veelal aan hun verschuldigd is en de geleerdheid op hunnne hooge 
scholen te Cordua en Constantia aan deze, en te Tunis, Tripoli, Fez, en op andere 
plaatsen, aan gene zijde der zee, eene schuilplaats vond, terwijl zij, overal elders veracht 
en verjaagd, welligt geheel in vergetelheid zou geraakt zijn.  

[p. 272] Malaga, welker oorsprong en eerste stichting men meer dan achthonderd 
jaren voor CHRISTUS stelt en aan de Pheniciers toeschrijft, ligt in Granada. Zij droeg 
eerst den naam van Malacha, uit hoofde van den grooten aftrek van gezouten visch, 
welke men hier had; en ofschoon deze tak van handel thans verdord is, heeft zij evenwel, 
met eene niet noemenswaardige verandering van haren naam, het aanwezen, nu alreeds 
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sedert ses- en twintig eeuwen, niet alleen behouden, maar is thans eene voorname, en 
ofschoon middelmatig groote, nogtans sterk bevolkte, Bisschoplijke stad van Spanjen, op 
het strand zelve aan den voet van een berg gebouwd, op welks top een oud kasteel 
gevestigd is, dat zich door de witte kleur der muren, vereenigd met de hooge en witte 
kerk, voor de zeelieden tot een zeer goed kenteeken maakt. Twee dezer muren maken als 
een verborgen weg van het kasteel naar de stad. De uitgebreide koophandel dezer plaats 
bestaat voor het meerendeel in vruchten, als: rozijnen, olijven, amandelen, vijgen, 
citroenen, chinaasappelen en andere; waar bij ook in het bijzonder de wijnen moeten 
gevoegd worden, en hier omtrent is het genoeg, den naam der stad te noemen, en een 
ieder is in staat te berekenen, welke eenen aanmerkelijken tak van handel dit heerlijk 
vocht, het welk men in alle ordenlijke herbergen en bij alle menschen, die slechts maar 
een matig voorziene kelder hebben, [p. 273] zoo algemeen vindt, moet uitmaken. 
Evenwel dat ik hier als in het voorbijgaan moge aanmerken, dat deze zelfde 
algemeenheid, welke niet alleen in ons, maar ook in andere landen plaats vindt, de grofste 
bedriegerij verraadt; aangezien de geheele omtrek van Malaga, ja misschien zelfs die van 
geheel Granada, niet in staat zou zijn, om dien aanmerkelijken voorraad, aan welken ten 
onregte den naam van Malaga-wijn gegeven wordt, te kunnen opleveren. Men drinkt ze 
elders gewoonlijk als een morgenwijn of op het nageregt; doch hier wordt zij algemeen 
geschonken, tot zelfs over tafel; daar men het als een overdadige pracht beschouwt, 
wijnen, aan andere oorden gegroeid, aan zijne vrienden voor te zetten. Alle deze artikelen 
van koopmanschap geven natuurlijk, voornamelijk in den herst of den tijd der vruchten, 
eene gedurige vaart op deze, hierdoor welvarende, stad. Het getal schepen, dat uit- en 
invaart, is aanmerkelijk, en ter beveiliging gedurende hun hier zijn, heeft men een zeer 
goede en ruime moelje gebouwd, die, daar de open Reede voor de koopvaarders geene 
genoegzame veiligheid geeft, tegen alle winden beschut en hun aan den wal aan groote 
steenen palen vastgemeerd, voor alle gevaren, uitgenomen die van het vuur, beveiligt. 
Aan den steenen muur dezer moelje heeft men hier en daar gemakkelijke trappen en 
plaatsen, waar de sloepen kunnen aanleggen, en de gemaakte kaai of steenen dijk, die [p. 
274] zevenhonderd mijner schreden lang en naar evenredigheid breed is, maakt tevens 
geene onaangename kleine wandeling.  
 In het midden der stad aan den zeekant, heeft men de groote schoone kerk, die 
zich wel vier mijlen in zee doet zien, en zoo veel toebrengt tot de voordeelige gedachten, 
welke men zich van Malaga, van buiten gezien, vormt. Het gebouw is meestal vierkant, 
van hardsteen opgetrokken; op een der hoeken is men bezig een toren te bouwen, en van 
binnen en buiten zijn noch aan de kerk, noch aan den toren, kosten en sieraden gespaard. 
Kenners evenwel willen, dat men er meer pracht dan schoonheid vindt, en eenstemmig is 
men van gevoelen, dat het verwijt, het welk men aan CHRISTIAAN den zesden doet, van 
een te groot en kostbaar paleis voor zijn klein koningrijk gebouwd te hebben, met het 
volste regt op die van Malaga en deze kerk kan worden toegepast. Langs twaalf of 
veertien groote trappen, treedt men door eene fraaije bruine houten deur het trotsch 
gebouw binnen, en welhaast glinstert en fonkelt het goud, het zilver en het verguldsel der 
menigte altaren, van alle zijden; men staroogt op flonkerende pijlaren van allerhande 
steen; de beeldhouwkunst dingt hier om prijs met die van Pisa, terwijl de schilderkunst 
daarentegen haar hoofd eerbiedig voor die in Italie nederbuigt. Dan dit gebouw met alle 
zijne sieraden is reeds zoo menigwerf [p. 275] beschreven, dat het u gemakkelijker is, 
uwe boekenkasten open te slaan, dan aan mij, al was het dan ook maar ter loops en 
oppervlakkig, alles te kunnen aanstippen: uit uwe boeken zult gij tevens zien, dat deze 
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kerk hoogstwaarschijnlijk nog in vele jaren niet zal afgebouwd zijn, aangezien de 
inwoners van zekere lasten aan de kroon zijn vrijgesproken, tot derzelver volkomene 
voltooijing toe, welke dus natuurlijk zoo lang mogelijk zal worden uitgerekt en 
verschoven. De oude hoofdkerk met een hoogen toren voorzien, welke op een afstand van 
deze staat, vertoont de zonderbaarste tegenstrijdigheid.  
 Overigens is Malaga vooral niet bekoorlijk voor hun, die met de Hollandsche 
zindelijkheid zijn ingenomen en er prijs op stellen; de morsigheid zit hier als op haren 
troon; op sommige plaatsen is de stank onverdraagelijk; in het midden der straten, 
waarvan velen zoo naauw zijn, dat men met geen rijtuig kan verwisselen, vindt men 
mesthoopen en krengen van doode honden, katten en ander vee, en doordien men bij den 
gemeenen man geene gemakken heeft, worden de drekpotten en andere vuiligheden, even 
als in Provence somtijds zoo onverwacht uit vensters en huizen geledigd en geworpen, 
dat men alle oogenblikken op de hoede moet zijn. Eens met twee matrozen naar de 
vischmarkt gegaan zijnde om visch te koopen, geheugt mij nog, dat een doode hond de 
plaats, daar wij stonden, zoodanig [p. 276] verpestte, dat ik genoodzaakt was mijne 
boodschap aan hun over te laten. Deze vischmarkt is, zoo als die der meeste zeeplaatsen, 
altoos wel voorzien en nu en dan vindt men er ook den zeeschildpad, doch zeldzaam van 
de beste soort. Op de groenmarkt, die mede meest altoos vrij goeden voorraad aanbiedt, 
vond ik drie zaken, die mij aantoonde en bewezen, dat ik verre buiten mijn vaderland 
was: een radijs tweemalen grooter dan de gewoone ramenas, waarvan wij met ons vijven 
gegeten hebben en nog een gedeelte overig lieten; bloemkool, waarvan een enkele alleen 
een schotel vulde; en boter, die bij de el in darmen verkocht werd. Dit laatste brengt ons 
van zelve op de hitte van het luchtstgestel, dat hier zoo verbazend warm is, dat, wanneer 
de landwind, die van het gloeijend strand naar ons boord wordt toegeblazen, in den 
namiddag doorkomt, een ieder als van het dek verbannen is; het is waar, het verstikkende 
van dezen wind, die de ademhaling benaauwt, duurt maar weinige oogenblikken en wordt 
welhaast door den vallenden avond verkoelt, doch dat oogenblik alleen geeft genoeg 
denkbeeld van de hitte der stad, welke, behalve aan de zeezijde door hooge bergen 
omsloten, de zonnestralen, gedurende den gantschen dag, als in één punt vereenigt. Deze 
hitte, de morsigheid en de slechte politie, die er geoefend wordt, zijn onaangenaamheden, 
die een vreemdeling tegen deze [p. 277] plaats voorinnemen; het laatste geeft hem zelfs 
een affschrik, daar men nimmer voor den verborgen dolk van een gehuurden moordenaar 
beveiligd is. De diefachtigheid van het gemeen, bij het veelal straffeloos moorden 
gevoegd, maakt de wandelingen bij donkere avonden en nachten, wanneer de liefelijke 
maan de naauwe en digtbebouwde straten met hare vriendelijke stralen niet verlicht, zeer 
onveilig en noodzaakt gewapend en door een bediende, die een lichtende lantaarn draagt, 
verzeld, van en naar huis te moeten gaan.  
 De huizen vinde ik hier meestal van ruwe steen gebouwd en velen met allerhande 
figuren voor de gevels beschilderd. De ingangen zijn meest stallingen of pakhuizen, alzoo 
de lieden hier, even als in de meeste steden der Middellandsche zee, boven wonen. Twee 
deuren op een kleinen afstand van elkander, leiden gemeenlijk naar binnen. De buitenste 
staat meest altoos open en maakt met de andere eene tusschenruimte of portaal, het welk 
door alle voorbijgangers, des verkiezende, gebruikt wordt, om hun water af te slaan; eene 
gewoonte, die wel het onvoeglijke voorkomt van deze noodzakelijkheid dikwijls in het 
gezigt van aanschouwers uit de beide kunne te moeten verrigten, doch daarentegen den 
onaangenaamsten stank verwekt en het wachten voor de tweede deur ten uitersten lastig 
maakt. De vertrekken boven zijn redelijk ruim, luchtig, [p. 278] groot, en gelijk van zelve 
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spreekt, naar het vermogen des eigenaars bemeubeld. De arme en geringen lieden der 
schamele gemeente zijn, ofschoon slecht gehuisvest, evenwel niet zoo elendig als te 
Alicante. De daken der huizen zijn verschillende, sommige plat, sommige schuins 
opgaande en andere koepelgewijs; alle zijn zij van eene vuile witte kleur, die echter, 
wanneer men op een afstand van de stad is, iets meer dan gemeen doet beloven.  
 Even binnen de stad, heeft men de uitwatering van eene rivier, door ons ten 
onregte de drooge rivier genaamd, om dat dezelve veeltijds droog is; aan beide zijden 
staan huizen, die zich tot naar buiten uitstrekken en eene tamelijke wandeling maken in 
eene stad, die geene betere oplevert. Een vrij hooge brug, die zich over deze rivier 
uitstrekt, van onderen met verscheiden pijlaren en bogen onderstut, bewijst, dat het water 
tot eene redelijke hoogte klimt, het welk op die tijden des jaars voorvalt, wanneer de 
sneeuw, die meest alle de hooge bergen van Granada bedekt, smelt, als dan is de stroom 
naar zee, waarin deze rivier zich loost, vrij geweldig. Thans konde men over den mullen 
zandgrond wandelen.  
 Omtrent de inwoners dezer stad, hunne kleeding, gewoontens, zeden en 
godsdienst, welke laatste door geheel Spanjen bijgeloovig en dweepachtig Roomsch-
Catholijk is, valt weinig en [p. 279] voor zoo veel ik wete, niets te zeggen dat niet alreede 
gezegd is; daarenboven heb ik u uit Alicante met den grooten mantel, de mantera of het 
fluweelen kapje, het haarnetje, het schoeisel, de lange degen, de strikken en het geheele 
uitzigt des Spanjaards, meer of min bekend gemaakt. Hier vindt men het even zoo. De 
vrouwen, waarvan ik er bij een verblijf van drie weken meer gezien heb, dan in de 
laatstgenoemde plaats, vinde ik niet, dat in bevalligheid, voor hare zusteren van 
VALENCE’s zeekust, behoeven te wijken; het sprekend bruin oog heeft geene minder 
uitdrukking, de houding en gang niets minder bevalligs en de nationale opschik schijnt 
met meer rijkdom en smaak, hier, dan ginds, de schoonen op te tooijen. Eene jonge 
Spanjolette, die met het lange, zware, schoone haar in hare redesilla of zijden netje, het 
veelkleurig of eenvoudig wit, kort jakje met lange mouwen, de korte zijden rok, die een 
kleine juist gevormde voet en welgemaakt been, met een keurig gewerkte schoen en witte 
zijden kous gekleed, tot aan de kuit doet zien, wier bewegingen van ene der drie 
bevalligheden ontleend schijnen, - als eene zoodanige Spanjolette haar sprekend oog, met 
een vriendelijke glimlach van den welgevormden mond verzeld, op iemand vallen laat, 
zal het zeldzaam missen, dat de elektrieke schok niet gevoeld en haar doel niet getroffen 
wordt. Geloof evenwel niet, dat hier alle vrou- [p. 280] wen schoon zijn; neen! maar 
meest alle zijn bevallig en hiertoe draagt de kleeding veel bij. Dan zoo het waar is, het 
geen vrij algemeen gezegd wordt, dan ook bepaalt zich al het schoone tot het 
ligchamelijke, de vermogens der ziele worden verwaarloost en weinigen vindt men er, die 
eene andere taal dan de Spaansche spreken. Trouwens deze taal ook is in den mond der 
vrouwen zoo schoon, dat ik, zonder te kunnen beslissen, of deze eigenschap aan het 
Spaansch zelve, dan wel aan de kunne moet worden toegeschreven, met gerustheid durve 
beweeren, dat niets zoo aangenaam, zoo betoverend, zoo zacht en zoo smeltend is, als het 
spreken eener schoone Spanjolette: alle hare woorden prenten zich in het geheugen en 
laten zulke welluidende tonen na, dat men meent haar nog te hooren, als zij reeds lang 
met spreken heeft opgehouden.  
 Terwijl wij hier lagen, kwam de Admiraal Don BARCELO met eenige chebecquen 
binnen en zeilde achter de moelje. Deze groote Spanjaard, die zich thans tot den rang van 
Admiraal ziet opgeklommen, is de zoon van een gemeenen visscher, en heeft, even als 
onze onsterfelijke DE RUITER, zich door eigen deugden groot gemaakt, door verscheiden 

 136



doorluchtige daden zijnen naam vereeuwigd, zijn persoon tot dezen top van glorie 
opgevoerd en in weerwil van verscheiden nijdige grooten zich den adelijken naam van 
Don verworven en welligt met misschien [p. 281] meerder regt dan zij. Deze titel van 
Don, wil men, dat eene verkorting zoude zijn van het woord Dominus, hetwelk meester of 
heer beteekent. Welligt vindt gij lust om dit te onderzoeken en anders zullen wij het 
zamen doen, daar ik u welhaast hope te omhelzen.  
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Anexo III 
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[p.1] INHOUD. 
 
[…] 
 

[p. ii] B R I E F  V. 
 

De Kerk van Malaga nog niet volbouwd. Veel groente in Januarij. Goedkoope Citroenen. 
Schaarschheid van vruchten. Goedkoope wijn. Duur leder. De prijs van het vleesch voor 
den hal aangeplakt. Slecht vleesch. Strengheid omtrent het smokkelen. Grove winsten op 
tabak. Pikeroens. Geen oorlogschip mag koopwaren voeren noch een Officier 
handeldrijven. Wijsheid dezer Wet. Verraderlijk vermoorden. Slechte Politie. De 
Bravo’s. Wijze van vermoorden. Gevaarvolle minnarijen. Nuttige raad. Wijn in ledere 
zakken. Gemaskerd bal. Dansen. Onveiligheid der straten. Voorzorg van Spaansche 
Officieren. Ellendige ligging. Slechtheid der herbergen. Soorten derzelven. Geene 
publieke tafels noch geregelde posten. Onveiligheid der Wegen. Waterhalen. 22. 
 
[…] 
 

[p. ii] B R I E F  VII. 
 

Eenige eilanders naderen het bord. Slechte troost. Neerslagtigheid hier door veroorzaakt. 
Men werkt met vlijt om den [p. iii] bodem weder in staat te brengen. De Opperstuurman 
vindt een middel ter sturing uit. De landwind komt door. Men kapt het touw en komt in 
Zee. Genomene voorzorgen. Minorka. Balearische eilanden. De Pytynsæ. Ivica. Port 
Maon en oorsprong van dien naam. Komen voor de Fransche wal. Ankeren. Het schip 
Kortenaar komt binnen. De storm heeft ook voor Algiers gewoed. Ankeren in de baai van 
Toulon. Eene ontdekte zamenzwering  51.  
 
[…] 
 

[p. xi] B R I E F  XXVII. 
 

Krijgsraad over stomme zonde. Een matroos voor schelm aan den wal gezet. Reize van 
Marseille naar Mallaga. Voortekenen van storm. Vliegende Vischen. Schildpadden. 
Hoedanig zij gevangen worden. Spaansche Wagttorens thans minder nodig dan voorheen. 
Onverwachte quarantaine. Spaansche manier van waarschuwen. Waterhalen aan Kaap 
Mol. Het water. Weinige striktheid. Hitte van het luchtsgestel. Onbescheidene vragen van 
een Moorschen Zeekapitein. Exercitie met vuur. Ongelukkig verlies van een man. 
Voorzorgen bij het laden noodzakelijk. Het verminkte lijk wordt gevonden en begraven  
296. 
 

B R I E F  XXVIII. 
 

Krijgen practica. Vele schepen komen binnen. Duurte der vruchten. Een Eskader door 
den Ridder VAN KINSBERGEN gecommandeerd, komt binnen. Toer naar St. Thomas. 
Doorwading van rivieren. Voorzigtigheid der paarden. Vriendelijke [p. xii] herders. 
Juliana. Snorkende waard. Slechte maaltijd. Slechtheid der herbergen. Het paleis St. 
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Thomas. Tempel van SALOMO. De tuin. Zonnewijzer. Waterwerken. De Spaansche gids 
valdt bij herhaling met zijn paard. Bedestonden in onweer. St. Barbara  307. 
 
[…] 
 

B R I E F  XXXI. 
 

Zeilen naar Zee. Ruw stormweer in den golf van Narbonne. Zware stortzee. Doen sein 
voor Barcelona doch geene koopvaarders komen uit. Barcelona. Aankomst te Alicante. 
Moeten quarantaine liggen. Waterhalen. Slofheid der Spaansche wagters. Weinige 
stiptheid in het waarnemen van de quarantaine  331.  
 

[p. xiii] B R I E F  XXXII. 
 

Komen met een konvooi in Zee. Hebben veel tegenwind en ruw weer. Geen rijtuig 
evenaart een schip in spoed. Wanneer en hoedanig met de grootste vaart maakt. Een 
kleine Spaansche vischer in eene holle Zee. Het konvooi verloren. Ankeren voor Malaga. 
Het schip Gelderland heeft korter reis uit Holland dan de Prins Willem van Toulon. 
Moeten quarantaine liggen. Valsche uitstrooisels. Verjaarviering van den Koning van 
Spanje. Onbeleefdheid der Spaansche Oorlogschepen. Schade door kakkerlakken 
veroorzaakt 335.  
 

B R I E F  XXXIII. 
 

Zeilen naar Zee. Komen door tegenwind te rug. Krijgen practica. Oorzaak hier van. In 
Ivica is men gemakkelijk wegens de quarantaine. Don QUICHOT op de gevel. Malaga  
heeft weinig goed gebouwen. Bevolking. Duurte. Luije lediggangers. De penitentie-weg 
achter het klooster St. Victoria. Kentekens van Oostenwind. De smokkelhandel in geld 
gaf voorheen veel winsten. Is nu oorzaak waarom men Cadix niet aandoet  340.  
 

B R I E F  XXXIV. 
 

De Oostenwind komt door. Zeilen naar Zee. Passeeren het naauw van Gibraltar. 
Moeijelijkheid van het aandoen dezer straat met dikke lucht. De Kaap Trafalgar. Storm. 
Zien af om voor Cadix te loopen. Ruw stormweer. Ontmoeting van een rijk Spaansch 
schip. Herinnering aan den Admiraal PIETER HEIN. Voorzien in het gebrek van den 
Spanjaard. Komen voor Lissabon. Raken beneden gaats. Het inzeilen van de rivier de 
Tago. Biddende loots. Ankeren voor Belem. Moeten quarantaine liggen. 
Onaangenaamheden hier van Goede vischvangst. Onbeschoftheid van een 
koopvaardijschipper. Gevecht tusschen twee St. Pietersbarken  344.  
 
[…] 
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[p.1] TWEEDE REIZE NAAR DE MIDDELLANDSCHE ZEE. 
 
 
 

EERSTE BRIEF. 
 
Rotterdam, November. 

 
Wensch mij geluk, dubbeld geluk, ik ben weder op vrije voeten, uitgewisseld en als eerste 
Luitenant bij eenen Kapitein geplaatst, die mijn vriend is. In het begin van dit jaar heb ik 
eenigen tijd het bevel gevoerd op het Fregat Pollux, dat toen aan den Heer BISDOM was 
opgedragen, welke men sedert van Kapitein tot Schout bij Nacht heeft verheven en die 
mij verzocht, met het eerste volk naar boord te gaan en de klaarmaking van dien bodem 
op mij te willen nemen. Ik kon noch wilde zulks niet weigeren en schreef U van tijd tot 
tijd, doch niets viel er voor der aanteekening waardig.  
 Gedurende deze bevelvoering kwam ik voor een paar dagen in deze stad, lag de 
beide examens af waar toe men, bevorens den post van eerste Lui- [p. 2] tenant bekleed 
kan worden, gehouden is en nu in de vorige maand ontvong ik mijne uitwisseling door 
eene aanschrijving of lierver verklaring van de Engelsche Comissarissen hier toe gesteld, 
welke in het Hollandsch luidt: 
 
 “Bij de commissarissen gesteld over de zie- 

“ke en gekwetste zeelieden enz.”  
 
   “ Wij ondergeteekende verklaren door deze dat 
“ alle de Hollandsche Officieren, welke door de wa- 
“ penen van zijne Brittannische Majesteit zijn krijgs- 
“ gevangen gemaakt en hun woord van eer heb- 
“ ben gegeven, van niet weder voor eene behoor- 
“ lijke uitwisseling in dienst te zullen treden, van 
“ hetzelve woord zijn ontheven en thans in vrij- 
“ heid gesteld om op nieuw te kunnen dienen.”  
   “ Gegeven onder onze handteekening en ambts- 
“ zegel dezen 24 October 1783.”  
   “ Ter Ordonnantie van    “ (was geteekend) 
    Commissarissen.”   “ WALTER FARGUHARSON. 
“ (was geteekend)  “ ROB. LULMAN. 
 “ NAT. CROW.”  “ JAS. HICKS. 
 
 (lager stond:   “ J. A. WALKER. 
 
   “ Na gedane collatie bevond men deze met zijn  
“ origineel te accorderen.”  
 
       “ (was geteekend) 
     “ C. BAKKER CS.”  
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[p.3] Met de toezending van dezen ontslagbrief zond de Raad ter Admiraliteit mij 
te gelijk een bevel om op te komen, dat is, mij naar herwaarts te begeven, ten einde in den 
Hoogen Zeekrijgsraad te fisteren, die, op eene aanschrijving van den Vice Admiraal 
REINST aan zijne Hoogheid, belegd was en waarin het gedrag van onzen Kapitein VAN 
HALM en van ons allen, omtrent het overgeven van ’s Lands Schip Mars onder bevel van 
den Schout bij Nacht KRUL, U in der tijd omstandig gemeld, zoude onderzocht worden. 
Ik vertrok dadelijk en na de kennisgeving mijner aankomst, voor den Hoogen 
Zeekrijgsraad binnen geleid zijnde, vond ik dezelve bestaan uit de volgende leden: 
  
 De Vice Admiralen   REINST. 
     PICHOT. 
 De Schouten bij Nacht RIETVELD. 
     VAN HOEY. 
 De Kapiteinen   BOOT. 
     VAN GENNEP. 
     MELVILL. 
 
 Men deed mij thans de reeds gegevene verklaring, in mijnen laatsten brief van de 
vorige reize U toegezonden, beëedigen en daar na op eenige voorgestelde vragen 
antwoorden. Intusschen werd ik met eene aanstelling als eerste Luitenant ter Zee, vereerd 
en in dien rang op het Schip Prins Willem onder de bevelen van den Kapitein CORNELIS 
VAN GENNEP geplaatst, en thans heb ik [p. 4] het genoegen eene volkomene absolutie of 
vrijspraak van den Hoogen Zeekrijgsraad in het licht te zien.  
 Dus is dan dit onderzoek tot eer van onzen Kapitein en ons allen afgeloopen, het 
wel, hoe zeer er nimmer aan te twijfelen viel, nogtans bij de vermeerdering in rang en 
eene gewenschte plaatsing, de genoegens vermeerdert van  
 
[…]  
 
 

[p. 15] VIERDE BRIEF. 
 
Malaga, Januarij. 

 
Daags na het afgaan van mijnen laatsten geraakte ons Eskader of eigenlijk, om goed 
Hollandsch te spreken, ons smaldeel in zee, sterk zijnde de volgende schepen: Vrijheid 
van 74 stukken, Vice-Admiraal REINST; Admiraal de Ruiter van 64 stukken, Schout bij 
Nacht VAN BRAAM; Drenthe van 64 stukken, Kapitein SMISSAARD; Prins Willem het 
schip, waarop ik mij bevinde, van 64 stukken, Kapitein van GENNEP; Hercules van 64 
stukken, Kapitein MELVILL; Noord-holland van 64 stukken, Kapitein RIJNEVELD; en de 
Fregatten Medea van 40 stuken, Kapitein VAILLANT; en Harlingen van 40 stukken; 
Kapitein GRAVEN VAN RECHTEREN. […]  
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[p. 22] VIJFDE BRIEF. 
 

Malaga, Januarij. 
 

De stad Malaga is nog even als voorheen; ik zie er geene veranderingen en de fraaije 
kerk, welke ik al dadelijk na mijne aanlanding een bezoek gaf is nog niet volbouwd en zal 
waarschijnlijk gelijk ik U in mijnen brief op mijne eerste reize gemeld heb, nog niet zoo 
spoedig volbouwd worden. De groenmarkt is thans in vollen bloei en niettegenstaande het 
in het laatst van de maand Januarij is ziet men er thans allerhande Hollandsche groente. 
De vruchten evenwel zijn, daar het de tijd niet is, vrij schaars; behalve Citroenen en 
Chinaasappelen, waarvan men de eerste thans voor acht en tien Hollandsche stuivers het 
honderd koopt, is er weinig te bekomen. De wijn is heden ook niet duur, voor twaalf of 
veertien guldens heeft men een vrij goed anker dagelijksche drinkwijn; evenwel wij aan 
de roode Bourdeaux wijn gewoon, kunnen ons niet zonder moeite aan de zoete geele 
Malaga wijn gewennen, welke men bij ons gemeenlijk alleen voor een’ morgen- en een’ 
desertwijn gebruikt en tusschen de spijzen minder gevalt. Dan, is de wijn goedkooper, het 
fijne Spaansche leder, zoo fraai voor schoen en laars, [p. 23] is daarentegen veel duurder 
dan voorheen; op mijne eerste reize kocht ik het velletje voor vijf en veertig Hollandsche 
stuivers en nu vraagt men eenmaal zoo veel. Trouwens op het vragen der menschen is 
hier, even zoo min als elders, veel staat te maken, een vreemdeling wordt al ligt bedrogen 
en daarom was het te wenschen, dat wegens alle koopwaren dezelfde inrigting plaats had 
als men omtrent het vleesch ziet, waarvan de prijzen voor de hal aangeplakt staan en dus 
een ieder, zoo wel vreemdeling als inwoner, gelijk staat, daar er noch overeischen noch 
afdingen plaats kan hebben. Over het algemeen valt er op het vleesch niet te roemen, het 
is vooral niet meer dan redelijk. 

Men is thans strenger dan voorheen omtrent het smokkelen en den uitvoer van 
gereed geld; verscheidene onzer matrozen zijn door de mindere tolbedienden, bij onze 
zeelieden onder den algemeenen naam van Pikeroens bekend, op de onbescheidenste 
wijze doorzocht geworden. Drie Spaansche matten, welke men tegen vijftig stuivers 
Hollands het stuk berekend, is het hoogste dat zij bij zich mogen hebben en de Spaansche 
wetten spreken hier omtrent zoo duidelijk, dat er geene de minste uitvlugten overblijven. 
Nietminder duidelijk en gestreng zijn zij tegen den invoer van tabak, snuif, kaarten, thee 
en andere artikelen; op het eerste is de galei gesteld en waarlijk daar men voor en pond 
gemeene rooktabak, welke men tegen zes of acht stuivers in Holland betaald, hier zonder 
de [p. 24] minste moeite eene Spaansche mat bekomen kan, is het zeer verleidelijk, 
terwijl het tevens doet zien welke grove voordeelen den Koning die de eenige is, welke 
deze waar uitvent, hier van trekken moet: Men berekent hetzelve op meer dan zeventig 
millioenen realen.  

Op de snuiftabak is dezelfde en misschien nog meerder winst te krijgen; maar, de 
Galei! …. Zoo het eens negen en negentig malen was goedgegaan en men werd voor de 
hoonderste maal voor eenige jaren aan een bank geketend en door slagen tot roeijen en 
alle vuile en lage diensten gedwongen, zou men dan alle de gemaakt winsten niet 
verwenschen? Ik houde dit dagelijks aan ons volk voor en zegge hun, alles wat er van 
gezegd kan worden, doch de grove, de onmatige winst is te aanlokkelijk en in weerwil 
van de waakzaamheid der Pikeroens, geloof ik dat er menig een pond aan den wal komt. 
Behalve nu deze verbodene artikelen zouden ook lijnwaden, citsen, katoenen en meer 
andere zaken hier veel winsten kunnen afwerpen, doch onze krijgswetten verbieden op de 
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sterkste wijze aan het volk van Oorlog, allen handel hoe genaamd en zijn ten dezen 
opzigte niet minder gestreng dan de Spaansche. En waarlijk een ieder die maar eenigzins 
met het menschelijk hart bekend en geen vreemdeling is met onze hartstogten, zal de 
wijsheid dezer wetten moeten billijken, daar men het voor uitgemaakt mag houden, dat 
een man wiens ziel eenmaal met de uit- [p. 25] zigten van den handel en de berekeningen 
van procento’s en gedeelten van procento’s werkzaam is, ongeschikt wordt tot die 
vereischten en hoedanigheden, welke den waren krijgsman uitmaken; de roem en de eer 
zijn niet meer de drijfveêren zijner daden, maar het geld en het uitzigt op onzekere 
winsten; en daarom ook geloof ik met het hogste regt te mogen beweren: dat een Officier, 
die Koopman wordt, voor ‘sLands dienst verloren is.  

Het verraderlijk vermoorden gaat hier thans even nog zoo in zwang als voorheen 
en de weinige waakzaamheid tegen deze soort van doodslagen, waardoor de straten 
steeds onveilig zijn, ligt eene onuitwischbare vlek op de Spanjaarden. Ontwijfelbaar is 
het, dat het getal der vermoorden vergroot wordt; doch dat er evenwel een aantal 
menschen, door de verborgene dolken van onbekende moordenaars, geveld worden, is 
even zoo ontwijfelbaar en zelfs nu weder in den korten tijd van ons verblijf, hoort men 
van verscheidene zulke doodslagen, waarvan de lijken des morgens op de straten 
gevonden zijn. Nu zoudt gij natuurlijk verwachten dat er onderzoek gedaan werd en men 
alle mogelijke moeite in het werk zou stellen, om de booswigten, in staat tot zulke, der 
maatschappij onteerende, gruweldaden op te sporen; maar neen, de dooden worden in 
stilte weggeruimd, zonder gerucht begraven en met te zeggen: hij is vermoord, is alles 
vergeten en ons vaderlandsch spreekwoord: geen haan kraait er meer na, kan [p. 26] hier 
letterlijk worden toegepast. Zie hier wat men mij deswegens verhaalt: Men heeft hier 
zekere onmenschen die den naam Bravo’s dragen en er hun werk en kostwinning van 
maken om menschen, tegen wien men iets heeft, en van welke men in persoon noch kan 
noch durft wraak nemen, voor eene somme gelds naar de andere wereld te helpen. Men 
doet wanneer men een zoodanig heilloos besluit genomen heeft, een’ bravo bij zich 
komen, beschrijft hem de persoon, de woonplaats en waar hij gewoonlijk gaat en maakt 
dan het verdrag, waarvan men de helfte op heeter daad betaald en de andere helfte op den 
volgenden morgen, wanneer de bravo komt zeggen dat hij geveld ligt. Om zulks nu 
zonder gevaar voor zich zelven te bewerkstelligen, past het wanschepsel met de ontbloote 
dolk in de hand en omwonden in zijnen wijden mantel, welke ik U in eenen mijner vorige 
beschreven heb en bij ons onder den naam van Alma-viva bekend is, met nog twee of drie 
zijner medemonsters het slagtoffer op zijnen weg op; het ziende aankomen treedt hij het 
te gemoet, loopt den ongelukkigen tegen het lijf aan en stoot hem, door zijnen eigenen 
mantel heen, de dolk in de borst. Zonder zich er verder over te bekommeren, zonder om 
te zien gaat hij zijn weg; doch een ander die op eenen afstand volgt, stoot den gekwetsten 
en nog waggelenden man een’ tweeden ponjaard in het lijf; zoo doet ook de derde en 
dikwijls de vierde en zeldzaam is het dat zulke [p. 27] herhaalde steken met dolken of 
ponjaarden, daar toe opzettelijk vervaardigd, hun doel niet treffen. Maar wat nu kan de 
oorzaak zijn dat men, bij een, anders edelmoedig volk, zulke euveldaden uitvoert en 
ongestraft laat? Deze vraag, mijn Vrind! Is moeijelijk te beantwoorden; eensdeels 
herzegge ik, dat mijns oordeels het getal der vermoorden aanmerkelijk vergroot wordt! 
En andersdeels, dat van de op straat gevondene lijken de minste door de hand der bravo’s 
en de meeste door eigene vechterijen uit dronkenschap ontstaan, geveld worden. Dat er 
evenwel gehuurde moordenaars bestaan schijnt zeker en hiervan stelt men over het 
algemeen de jaloezij de oorzaak te zijn. Niets zegt men is in Spanje gevaarlijker dan 
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minnarijen en daar sommige vrouwen treffend schoon zijn en gaarne zien dat hare 
mannen, in weerwil hunner jaloezij en waakzaamheid, bedrogen worden, waar toe deze 
schoonen somtijds zelve de gelegenheid geven en de hand leenen, zijn de minnarijen, hoe 
gevaarlijk dan ook, dikwijls niet te ontgaan. Een vreemdeling die hier aanland; krijgt 
gemeenlijk van zijne vrienden deze les: Wacht U voor de muilezels van achteren; voor de 
vrouwen van voren; en voor de geestelijken aan alle kanten. Wel dra ook bespeurt men de 
nuttigheid van dezen raad: de muilezel, dat hier het meest lastdragend dier is, slaat 
vreeselijk achter uit; een bij hem onbekende kan hem omtrent niet naderen en ik heb 
zeldzaam paarden zoo kregel gezien. Het [p. 28] gevaar der minnarijen onder den naam 
van intrigues bekend, heb ik reeds gemeld; de dolk zweeft ieder oogenblik over het 
schuldig hoofd; en dat, hetwelk men loopt, bij vrouwen welke hare verpeste gunsten om 
geld veilen, wil ik liefst verzwijgen. De geestelijken, waarvoor men zich aan alle kanten 
wachten moet, worden te regt als het ergste beschreven; menschen bij wien zij eenmaal 
ingang vinden, worden uitgezogen; zij komen dagelijks eten, drinken en zijn niet weder 
weg te krijgen, terwijl zij daarenboven dikwijls verraderlijke verspieders zijn, die U 
omtrent zaken, den godsdienst betreffende, in moeijelijkheid brengen en raakt men 
eenmaal in hunne ongenade zoo is men nergens vrij; zij vereeren U met den vreesselijken 
naam van ketter, welken titel u welhaast in handen der Inquisitie levert, een naam, die 
zoo als gij weet, gelijkluidend is, met dien van eenen regtbank, zonder recht of 
regtvaardigheid. Malaga evenwel is van deze pest gedeeltelijk vrij en tot eer van Spanje 
moet men zeggen, dat zij reeds veel van hare kracht verloren heeft en voor het 
meerendeel geknot is; in het vervolg zal ik welligt gelgenheid hebben hier iets meerder 
van te zeggen. Verre zij het ook, van alle geestelijken met den hatelijken naam van 
uitzuigers en verspieders te willen bestempelen; het is waar geen huis is er hier, of deze 
orde heeft er den vrijen toegang; nergens eet ik of ik vind geestelijken aan de tafel; maar 
onder deze menschen  heb ik brave, eer- [p. 29] lijke, regtschapene mannen aangetroffen, 
mannen die hunne orde eer aandoen en bij wien het natuurlijk verstand alleen eene 
meerdere beschaving en verlichting behoeft, om vele vooroordelen, waaraan zij thans 
zich hechten, geheel ter zijde te stellen, en dit gebrek aan verlichting, deze gehechtheid 
aan vooroordeelen, waarop de domste dweepzucht gebouwd is, heeft bijna door het 
geheele koningrijk plaats. 
 Gisteren ontmoette ik op den weg eene troep van bij de dertig ezels en muilezels, 
allen beladen met groote lederen zakken vol wijn, die hier altoos op deze wijze vervoerd 
wordt. Dit gezigt bragt mij aanstonds ons zalig Evangelie en het zeggen van den Heiland 
in gedachten, alwaar hij van wijn in lederen zakken spreekt. Hoe dikwijls heb ik 
onkundige en wanwijze spotters, die nimmer dit vocht dan in vaten en flessen gezien 
hadden, met deze gelijkenis den draak hooren steken en als en grove onwaarheid 
uitkrijten: deze eene wandeling had die vermetelen te rug gebragt.  
 Na deze wandeling verkleedde ik mij en ging dien avond op een gemaskerd bal 
hetwelk de Spaansche Officieren van het Regiment van Sevilien gaven. Men ontving ons 
uitermaten vriendelijk en wij werden met beleefdheden als overladen. De dansen 
bestonden in de menuet en de gewone Engelsche contradans, die buiten ‘slands meer veld 
schijnt gewonnen te hebben dan de Fransche qua- [p. 30] drille en zulks misschien wel, 
omdat er tot de laatste meer kunst behoort en de bevalligheid van houding en leest veel 
meer ten toon gespreid wordt dan in de eerste, waarin alles door elkander huppelt. Een 
goed danser en danseres zullen daarom altoos de laatste verkiezen, maar de minste 
menschen behooren tot dit getal. Tusschen de dansen werden er onderschiedene soorten 
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van wijnen, liqueuren en koffij rondgediend, nu en dan afgebroken door een zeer luchtig 
zuikergebak, eene soort van gezuikerd brood, doch dat voor onzen smaak te zoet was. De 
maskes waren noch fraai, noch vreemd, noch zonderling; iemand die de Carnaval in Italie 
gezien heeft kan in dit vak niets meer wachten en behoeft dus ook daarom niet naar 
Malaga te reizen. Men danste tot den morgen, doch ons gezelschap verliet de vrolijke 
zaal even na middernacht, voorgelicht door enige mannen, die fakkels droegen en welke 
men daartoe opzettelijk huurt ten einde zich tegen de onveiligheid der straten min of meer 
te verzekeren. Twee Spaansche Officieren gingen met ons en namen zoo dra zij uit het 
danshuis traden de bloote degen onder den arm, waarbij ik tevens opmerkte dat zij bij de 
ontmoeting van menschen steeds de andere zijde der straat verkozen. Men vroeg hun de 
reden hier van? Kent gij dan de bravo’s niet? was het antwoord. Gij moet bij nacht 
niemand aandezelfde zijde van U laten gaan; wij betwisten de plaats nimmer en gaan aan 
den anderen kant, maar zoo [p. 31] men dan ook wederom den onzen kiest, dan 
verzoeken wij van de overzijde te willen nemen en dwingen hen des noods en zulks raden 
wij U ook aan.  
 In onze herberg, de beste die in de stad Malaga te vinden is, te rug komende, 
vroegen wij naar onze slaapplaats, waarop voor mij een matras op eene tafel gespreid 
werd, terwijl de andere Heeren zich met even zulke matrassen in hetzelfde vertrek op den 
grond nedergelegd, behielpen. De hoofdkussens, waarvan er ieder een bekwam; waren 
zoo klein en dun, dat men genoodzaakt was er de rokken onder te leggen en de 
beddelakens vergat men geheel en al. De slechtheid der herbergen maakt over het 
algemeen het reizen in Spanje zeer onaangenaam; men heeft er van drieërlei soort: la 
Funda, la Venta en la Possada, waarvan alleen de eerste, die de beste zijn, eigenlijk 
herbergen kunnen genoemd worden, doch deze zijn zeldzaam en maar alleen in de 
grootste steden te vinden en die zelfs hebber er slechts twee of drie op zijn hoogste. De 
twee andere soorten vindt men meest op het land en in de kleinere steden en ofschoon 
Malaga door deszelfs bloeijenden handel niet onder dat getal geteld wordt, zoo heeft men 
er echter geene Funda. De herberg waarin wij waren, kan men eene Venta noemen en 
daarin vindt men ten minste de noodzakelijkste behoeften en eerste benoodigdheden, 
terwijl intusschen de Possada niets anders oplevert dan een plaats om te stoken en eene 
andere om [p. 32] zich ter neder te liggen, mits dat men er dan zelf versch stroo of hooi 
inbrengt, want beddegoed vindt men niet.  
 Publieke tafels of tablesd’ hôte zijn mede in dit Rijk volstrekt onbekend; zelf in 
groote plaatsen, waar men ook komt, moet het maal te voren besteld worden. – Even zoo 
min zijn er geregelde posten of postwagens, die van de eene stad naar de andere op 
gezette uren rijden; men vindt alleen posten of postmeesters van wien men rijtuigen tegen 
bepaalde prijzen huren kan en anders maakt men een verdrag met eenen voerman, die U 
van de eene stad naar de andere brengt, of men neemt een paard, of ook wel een’ muilezel 
waar bij de eigenaar te voet loopt. De wegen zijn over het algemeen slecht en 
daarenboven ten hoogste onveilig; nooit is men zeker van struikroovers en daar de 
plaatsen veel al verrre van een leggen en dit volk zich somtijds met de voerlieden en 
vooral met hen verstaan, die de Regering tot de veiligheid der wegen en  opsporing dezer 
booswichten, in dients houdt, doch slecht betaald, kan een reiziger niet genoeg op de 
hoede zijn en daarom zijn er ook velen, die een eskorte of geleide met zich nemen, welke 
men in alle steden krijgen kan. Als gij nu dit een en ander bij elkander voegt en de 
hoofdsom opmaakt, geloof ikniet dat U de lust bekruipen zal, om mij hier, over land, een 
bezoek te komen geven en waarlijk Malaga levert ook weinig op hetwelk U die moeite 

 146



zou beloonen. Over de stad en hare naauwe [p. 33] morsige straten, heb ik U reeds 
geschreven en de wandelingen rondom dezelve, zijn ook niet van de aangenaamste; de 
slechte beslijkte wegen, die nergens schilderachtige gezigten opleveren, doen ons de 
ommestreken hier meer uit noodzakelijkheid voor de gezondheid, dan uit lust tot 
wandelen, rondkruisen.  
 Alle onze schepen zijn thans weder van water voorzien, hetwelk hier uit de huizen 
die aan strand staan en waarvan sommige fonteinen en andere putten hebben, gehaald 
wordt. De vaten moeten dus aan land gebragt en daarna weder in de barkas gerold 
worden en voor ieder zulk een vat wordt vier kwarten, dat koperen munten zijn die met 
elkander een Hollandsche stuiver uitmaken, betaald, hetgeen een klein inkomen voor de 
eigenaars dier putten uitmaakt.  
 Misschien krijg ik nog eenen brief van U; het is van daag postdag welke men hier 
tweemalen in de week heeft, de Dinsdag en de Vrijdag. Wij liggen reeds gereed om te 
zeilen en wachten alleen den aankomst der brieven af.  
 
 

[p. 34] ZESDE BRIEF. 
 

Toulon, Februarij. 
 
Na het afgaan van mijnen laatsten verlieten wij met het gantsche Eskader Malaga en 
stelden den koers naar herwaarts. Den volgenden dag zagen wij de Kaap de Gato en den 
inham van Carthagena eene voorname zeehaven van Spanje, waar deszelfs meeste 
oorlogschepen gebouwd worden. Welhaast ook hadden wij de Kaap Palos en het eiland 
Formigues op zijde en kwamen toen in het gezigt van de Kaap de Palle en vervolgens 
van de Kaap St. Antonio. Dus met goed weer en somtijds stilte langs de kust 
voortstevenende zeilden wij voorbij het eiland Dragonera, Pointe de Salo dat een 
verbazend hooge berg is, Mont Jouij en de Kaap St. Sebastiaan en kwamen vervolgens in 
de Golf van Narbonne […]  
 
 

 [p. 51] ZEVENDE BRIEF. 
 

Toulon, Februarij. 
 
[…]  

[p. 54] Minorka is een van de Balearische eilanden die twee in getal zijn, Majorka 
en Minorka. De naastbij liggende Ivika en Formentera kleiner en van minder belang, 
worden Pijtijusæ genaamt. De eersten liggen ten noordoosten en dragen de naam van de 
Baleares, doordien de oude Inwoners goede slingeraars waren, waarin zij zich reeds in de 
kindschheid oefenden, daar hunne kinderen niet eeten mogten, voor dat zij de spijs met 
eenen slinger, van een hoogen balk hadden afgeworpen. De Pijtijusæ die ten zuidwesten 
liggen hebben hunnen naam van de pijnboomen die er groeijen en men verhaalt als eene 
bijzonderheid, dat op het grootste dezer, Ivika, voorheen Ebusus, geen slangen zouden 
kunnen leven, gelijk ik U in een’ brief van Alicante, op mijne eerste rieze geschreven, 
gemeld hebbe. Deze eilanden waar van ik wel eens nader hope te schrijven, behooren aan 
de kroon van Spanje en zijn tamelijk volk- [p. 55] rijk. Op Minorka, even om dien 
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Oosthoek, alwaar wij den dood zoo nabij en zoo verschrikkelijk gezein hebben, ligt de 
stad Maon, ook wel en geemeenelijk Port Maon genoemd, welker belegering door den 
Hertog DE CRILLON, zoo veel geruchts in Europa gemaakt heeft. Zij is vrij sterk, heeft 
eene voortreffelijke haven en ontleent den naam van haren stichter MAGO Veldheer der 
Carthaginensers.  
[…] 

 
  

[ p. 296] ZEVEN  EN TWINTIGSTE BRIEF. 
 

Malaga, Julij. 
 
[…]  

[p. 297] Des anderen daags, zin wij met eene stijve koelte, onder zeil gegaan, die 
eenen snellen voortgang gaf; op den volgenden dag hadden wij reeds de Kaap Begut, en 
tegen den avond Mont Ferrat, een’ zeer hoogen berg op de kust van Catalonie, digt bij 
Barcelona, bereikt. Van tijd tot tijd zag men schepen, en kwamen in de bogt van Valence, 
waarin wij eene sterke intrekking ondervonden, voorzeker door een’stroom veroorzaakt. 
Bij het eiland Colombreta, kregen wij tegen den avond een zwaren wind uit den Oosten, 
met eene lucht, zoo vreesselijk, dat een ieder zich tot eenen storm voorbereidde; men 
borg dus vele zeilen, en alles werd in staat gesteld om denzelven te kunnen afwachten, 
doch het bedaarde schielijk. Van hier hadden wij welhaast de Kaap St. Anto- [p. 298] nio 
op zijde, en daar na Formigues, dat onder de kust van Valence ligt, met de Kaap de 
Pallos, een uithoek van Spanje. Hier zagen wij twee Spaansche Oorlogschepen, die 
bijgedraaid lagen, denkelijk nog naar het een of ander uit Carthagena wachtende, welke 
Zeehaven wij kort daar na voorbij zeilden. Vervolgens bereikten wij, Kaap de Gatte, na 
alvorens de steden, Portilla, Almenedrana, Mohaca, en verscheidene kasteelen, 
sommigen op groote, anderen op kleine afstanden gepasseerd te hebben. De wind en 
koelte bleven ons gestadig gunstig, zoo dat wij met eenen goeden voortgang, de reis 
vervorderden; ook geloof ik dat de stroom in ons voordeel was, ten minsten aan het land 
dat sterk trok, moest men zulks vermoeden. Men ondervond tevens, dat de eilanden en 
kusten op onze zeekaarten wat te veel zuidelijk geplaatst waren.  
 Van tijd tot tijd, gingen er kleine vliegende visschen voor ons op, hetwelk in deze 
Zeeën niet algemeen en min of meer zeldzaam is. Ook zagen wij nu en dan schildpadden, 
doch konden dezelve niet vangen. Als zij op de oppervlakte van het water drijven, zijn zij 
meesttijds slapende, zoo dat, wanneer men ze dan met een klein vaartuig zoo stil kan 
naderen, dat zij niet ontwaken, hetgeen somtijds gebeurt, grijpt en werpt men ze binnen 
boord, in de sloep of jol. Er zijn er, die hier zeer goed slag van hebben, en zulks is 
noodig, daar het eene handgreep, eene hebbelijkheid is. [p. 299] Toen wij de Kaap de 
Gatte voorbij waren, werd er west op gestuurd en welhaast waren wij onder een aantal 
schepen, waar onder een koopvaarder van Raguza, die op eene droogte, welke in het 
Noordoosten van Minorca ligt, zich lek gestoten had; wij zetteden hem eenige pompleer 
bij, alzoo het zijne reeds alles verbruikt was. In het zeilen naar Algiers zijn wij die 
droogte ook zeer nabij geweest. 

Thans wederom met eenen goeden vaart voortstevenende, zeilden wij voorbij de 
steden, Almeria, Castel Fero, Modril, Salabrune en Velez Malaga, benevens een aantal 
kasteelen, en nog grooter aantal wagttorens, welke ik U reeds op mijne vorige Reize naar 
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de Middellandsche Zee, en ook nu in mijnen negentienden brief, gemeld hebbe, dat van 
half mijl tot half mijl, langs de Spaansche kusten in dien tijd zijn geplaatst, toen de 
Zeemagt van Algiers zeer geducht, en de stoutheid harer kapers, zoodanig boven alle 
berekeningen opgeklommen was, dat men telkens van landingen hoorde, geheele 
huisgezinnen zag wegvorern, kerken vernielen, huizen verbranden, en allerlei soorten van 
ongeregeldheden bedrijven. Thans heeft zulks geen plaats meer, de geduchte roovers der 
vorige vroegere tijden, zijn niet meer, en tot heden is geen andere HASSAN AGA 
opgestaan.  
 Den zestienden lieten wij het anker voor deze stad vallen, en zonden volgens 
gewoonte, dadelijk een Officier met den Opperchirurgijn, om verslag [p. 300] van de 
zieken te doen en practica te vragen, op welker dadelijke verkrijging, wij met te meer 
grond hoopten, daar wij van Marseille, en dus eene plaats kwamen, aan geene vrees van 
gevaar onderworpen; maar tot onze verwondering was zulks buiten den waard gerekend, 
daar men hier weinige dagen voor onze aankomst, een bevel van het hof van Madrid had 
ontvangen, om alle schepen, die uit de Oost, van plaatsen komen, welke niet dadelijk in 
oorlog met de Turken zijn, eene stipte en naauwe quarantaine op te leggen, alzoo de pest 
in de Levant sterk woedde en zich te Venetie zoude geopenbaard hebben, terwijl men 
tegevns meende onderrigt te zijn, dat die vreesselijke ziekte ook te Marseille regeerde. 
Het laatse evenwel, is geheel ten onregte, want ofschoon het waar is, dat er een schip, van 
Smyrna gekomen, in quarantaine lag, hetwelk vele zieken had en min of meer aan 
bedenking onderhevig scheen, dacht men echter nog om geen pest. Desniettemin werden 
aan ons, de volle veertig dagen opgelegd, en de Heer LE MAIRE, de Consul onzer natie, 
zond een vertaald afschrift van de order door het Spaansche hof gegeven, aan den Heer 
VAN GENNEP, die daar op dadelijk aan den Hollandschen Ambassadeur te Madrid, 
geschreven en om afslag, zoo geene geheele vrijlating, verzocht heeft.  
 Te naauwer nood, en niet zonder veel moeite heeft men ons nog toegestaan, om 
water van de stad te halen, het geen des morgens van vier, tot [p. 301] zeven uren 
geschiedde, op welken tijd er minder vok op de moelje is. Eenige Spanjaarden, daar toe 
opzettelijk gesteld, schapten het water uit de putten, waarna het door een houten goot, 
waar aan onze slang gebonden was, tot in de sloep werd gebragt, alzoo het aan de onzen 
niet vergund was, de voet op den wal te mogen zetten. Wanneer er bij geval, hetgeen 
somwijlen gebeurde, een der Inwoners onze sloep te veel naderde, riep een der gestelde 
wachters, hem dadelijk toe, dat wij in quarantaine lagen, en wanneer dit niet schielijk 
genoeg begrepen werd, begonnen zij, zonder eenige verdere morgenspraken af te 
wachten, met steenen zeer duidelijk na raak te gooijen. Vindt gij deze manier van 
waarschuewen, niet al vrij Spaansch? – Slechts drie of vier dagen heeft die vergunning 
evenwel maar geduurd, na welken tijd de Gouverneur ons deed aanzeggen, dat, ingevalle 
wij water begeerden, zulks aan de Kaap Mol moest gehaald worden, daar het tegen de 
regels der quarantaine strijdende was, dat wij ons daar van aan de stad zouden voorzien. 
Deze ons aangewezene Kaap maakt de westhoek der baai uit, en is ten minste anderhalve 
zeemijl van ons schip afgelegen. Het water dat hier van de bergen naar beneden vliet, is 
op zich zelve beter, als hetgeen men in de stad haalt, maar doordien, eerst de ledige, en 
daarna weder de gevulde vaten, door het zeewater moeten heen gehaald, en dan in de 
sloepen geheschen worden, zoo moeten de sponsen al zeer [p. 302] digt zijn, of men 
krijgt het brak aan boord. 
 Na lang wachten heeft men eindelijk berigt ontvangen, dat door onzen 
Ambassadeur aan den eersten Minister van het Spaansche hof, eene Nota, ons verzoek 
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om verkorting van de quarantaine behelzende, is overgegeven, doch tot hier toe geen 
antwoord bekomen hebbende, zullen waarschijnlijk de veertig dagen, hun volle beslag 
moeten hebben. Hier uit zou men veronderstellen, dat de Spanjaarden op dit stuk zeer 
ongemakkelijk waren, en nogtans, ofschoon het weigeren van afslag zulks schijnt tegen te 
spreken, zijn zij evenwel veel minder naauwkeurig, dan in Frankryk; aangezien men 
papier, geld, en andere dingen, zonder de minste behoedmiddelen van ons aaneemt, iets, 
dat men in Toulon volstrekt weigert en tot geen prijs zou doen.  
 Ongelukkig treft ons, deze noodlottige quarantaine, in het midden van den zomer; 
het klimaat is hier thans branden, gloeijend heet; in de Westindie heb ik het zoo warm niet 
gevonden, en ofschoon men de zonnetenten over het geheele schip heeft gespannen, alles 
met zeewater nat houdt, en koelzeilen in alle luiken spant, is nogtans de hitte 
onverdragelijk, en wij ondervinden weder in volle mate, hetgeen ik U op mijne eerste 
reize melde; namelijk: dat de walm van eenen brandenden oven, weinig warmer is, als de 
eerste landwind, wanneer die tegen den avond doorkomt. Al het volk is dan ten minste 
voor een uur van het dek ge- [p. 303] bannen, en lieden die meer dan eene reis op de 
Oostindie gedaan hebben, verklaren, het nimmer zoo te hebben bijgewoond. De grootste 
oorzaak hier van, stelt men de hooge bergen te zijn, die de hitte terug kaatsen; de zon 
heeft als een brandpunt op de stad, en niettgenstaande Algiers zuidelijker ligt, heeft men 
er veel frischer lucht en het is er niet zoo heet als hier. Om alle deze redenen, zal ik ook 
nimmer de menschen tegenspreken, die Malaga de warmste stad in de Middellandsche 
Zee noemen.  
In de vorige week is een Moorsch fregatje bij ons ten anker gekomen, dat voorgeeft door 
eenen storm van voor Tetuan weggeslagen te zijn en gebrek aan alles te hebben. Te 
vergeefs heeft hij bij herhaling aan den wal om al het noodige verzocht, daar de 
Spanjaarden den Keizer van Marocco, voor een te slechte betaler aanzien, om eenig 
crediet voor hem te hebben. […]  

[p. 304] Verleden maandag hebben wij met vuur, even als in een volkomen 
gevecht, geëxerceerd. Eerst verbeeldde men zich aan bakboord te worden aangevallen, 
daar na aan de beide zijden, en toen weder aan stuurboord; het maakte een geweldig en 
onafgebroken vuur, en terwijl de manschappen der stukken overliepen, vuurden de 
soldaten met divisien. […] [p. 305] Alles ging in de beste orde en was tot aller genoegen 
afgeloopen, zoo niet het vermaak der exercitie, grootelijks gestremd was geworden, door 
het verlies van een’ man, die een stuk willende laden, waarin hoogstwaarschijnlijk de 
brandende prop van de vorige kardoes nog zat, den aanzetter en het volle schot tegen het 
lijf kreeg, over boord viel en oogenblikkelijk zonk, terwijl daarenboven nog een ander 
door dezelfde oorzaak deerlijk gekwetst raakte. […] Eergisteren zagen wij een lijk voor 
den wind af, [p. 306] zeewaarts drijven, en gisteren morgen kwamen de Heeren van de 
gezondheid op zijde, vragende: met hoe veel manschappen wij hier waren gekomen? hoe 
veel wij er nog hadden? en door welk middel wij er een hadden verloren? met bijvoeging, 
dat er een drijvend lijk op de Reede was gezien, hetwelk hen voorkwam van ons boord te 
moeten zijn. Wij verhaalden hun de gebeurtenis, en in den achtermiddag werd aan onzen 
Officier die met de sloep aan den wal was, aangezegd, dat het lijk aan strand was 
aangespoeld en dat men het moest laten begraven, waartoe de Spanjaarden reeds een kuil 
in het zand hadden gemaakt. Men voer dus daar heen en onze roeijers namen den dooden, 
die geheel verbrand was, en een arm met een been had verloren, op hunne riemen, 
bragten hem in het graf, en moesten, daar de Spanjaarden aan hen, hunne schoppen, uit 
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hoofde der quarantaine niet leenen wilden, hem met de handen begraven. Het is 
alleronaangenaamst, menschen op eene zoo noodlottige wijze te verliezen.  
 
 

[p. 307] ACHTENTWINTIGSTE BRIEF. 
 

Malaga, September. 
 
Eindelijk zijn wij den 23sten der vorige maand, tegen den avond, van onze lastige 
quarantaine ontslagen geworden, na dat de Overste aan de Heeren van de gezondheid, die 
in hunne bark op zijde lagen, op zijn woord van eer verklaard had, geene besmettelijke 
ziekte aan boord, noch gedurende de quarantaine iets gedaan, gehad, of bespeurd te 
hebben, hetwelk het verleenen van practica zou kunnen verhinderen. 
 Na dien tijd, ben ik dikwijls aan den wal geweest, en heb bij de Duitsche-, 
Hollandsche- en Hamburgsche Kooplieden, gegeten; doch ik heb U reeds meermalen 
over Malaga onderhouden, en de stad en hare Inwoners, leveren sedert dien tijd geen 
nieuwe, noch aanmerkingswaardige dingen op, welke der aantekening verdienen.  
 De Vendange, of wijnoogst aanstaande zijnde, kwamen er van onderscheidene 
natien, schepen binnen, om den wijn en de vruchten af te halen, en hier onder ziet men 
thans weinig Hollanders, welligt te voren van de buitengewone duurte onderrigt, die 
zoodanig is, dat ik kooplieden in beraad heb gezien, om de helft der vrachtpenningen aan 
de schippers [p. 308] te betalen en dezelve ledig te laten rugwaarts keeren, rekenende 
daardoor nog minder schade te zullen lijden, dan met de dure goederen te verzenden. 
 Dan ziet men hier thans weinig onzer koopvaardijvlaggen, die van den Staat 
daarentegen verschijnt met glans en toont ten vollen dat wij onder de Zeemogendheden 
behooren. Den eersten dezer is het Eskader of Smaldeel onder bevel van den Schout bij 
Nacht Ridder van KINSBERGEN, hier binnen gekomen, waaronder ook ons schip op nieuw 
is gesteld; het bestaat dus: in een schip van 74 stukken, drie van de 64, twee van 44, en 
een kotter van 14 stukken. Wij salueerden de vlag met dertien schoten, die met elf 
beantwoord werden en daarop voer de Heer VAN GENNEP van boord, om den Schout bij 
Nacht te verwellekomen, die daags daar na in staatsie het tegenbezoek aflag, waarbij de 
gewone eerbewijzingen plaats hadden. 
 Eene der goede dingen welke men te Malaga heeft, zijn paarden, en daar zelfs de 
gene die men huurt, tamelijk goed vallen, heb ik met sommige Officieren, een kleine toer 
gemaakt. Na in de stad ontbeten te hebben, zaten wij om acht uren op, en namen een’ 
Spanjaard als wegwijzer met ons. Buiten Malaga, reden wij langs strand, voorbij de 
bouwvallen van een oud Moorsch kasteel, die men veel in dit gedeelte van Spanje vindt. 
De gezigten waren ruim en liepen over [p. 309] drooge heiachtige velden, die veel tijm en 
rozemarijn voortbrengen, hetgeen niet alleen eenen aangenamen reuk geeft, maar tevens 
een zeer goed voedsel voor schaap en geit oplevert, welke wij met kudden van 
verscheidene groote zagen weiden, terwijl het vleesch daarenboven door deze heesters 
gevoed, hier door een geur en smaak verkrijgt, zoo als men maar weinig elders vinden 
zal.  
 Onze gids deed ons drie rivieren doorwaden, hetgeen, daar de paarden zulks 
gewoon waren, zeer gemakkelijk ging; de laatste alleen was de diepste, en vloeide met 
eenen vrij sterken stroom, van de bergen af naar Zee, waar door onze dieren meerder 
moeite hadden. In een’ vlietenden stroom, vind ik, dat men even als in het afrijden van 
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steile bergen, het beste doet, met het paard zijn eigen gang te laten gaan, zonder het te 
veel te willen besturen; daar als dan, het natuurlijk instinct, de kunstdrift van het dier, 
beter als het verstand van den bereider, hier op afgerigt, U steeds op de beste en 
gemakkelijkste wijze, met het minste gevaar van struikelen overbrengt. In het verschiet 
zagen wij eene waterleiding, en reden thans door velden met watermeloenen; in een 
derzelve stond een hutje, daar wij op aanhielden en afklommen; de herders waren zeer 
beleefd, deden ons bij zich nederzitten, en gaven een paar watermeloenen, die bijzonder 
wel kwamen, alzoo wij ons warm gereden hebbende, [p. 310] naar eene verfrissching 
verlangden. De herders en boeren, dat hier de armoedigste schapsels zijn, kleeden zich 
meest in het leder; kolders, broeken, slopkousen, mutsen, men ziet niets dan een vuil, 
bruin leder, en een ieder heeft altijd zijn geladen geweer bij zich. Men zou bij ons, 
wanneer men op Heeren wegen eenen dus uitgedoschten Spaanschen boer tegen kwam, 
hem gewisselijk plaats maken en slechte gedachten van zijn eerlijkheid voeden.  
 Omtrent ten elf uren, kwamen wij in zeker dorp Juliana genoemd. Het is slecht 
bestraat, heeft slechte huizen en noch slechter herberg, en deze kliene schets vertoont U 
alle de Spaansche dorpen hier om streeks. Men gaf ons gemeene anijs en ondrinkbare 
Malagawijn, terwijl de waard ons op zijn eer verzekerde, dat hij ons als Grandes van 
Spanje onthalen zoude. Binnen een vierde van een uur bragten hij en zijne vrouw vier 
hoender binen, welke er tamelijk oud en mager uitzagen, en na over dezelve eene deftige 
lofreden met alle Spaansche ernsthaftigheid te hebben opgesneden, draaiden zij ze in ons 
bijzijn, de nekken om, de gevangene eendvogels doodt, plukten ze, en deden ze toen in 
zeer gemeene en sterk ruikende olie, opsnerken. Om half een uren, werd deze kostbare 
schotel met watermeloenen, vijgen, en brood van karstanjes gebakken, opgedischt, doch 
nooit had iemand onzer iets onsmakelijker [p. 311] gezien; de hoenders zwart gesnerkt en 
gebrand, waren oneetbaar bitter en zoo taai, dat geene menschelijke tanden ze vermalen 
konden. Gelukkig had een van ons de Heer Luitenant ISAAC GOBIUS, een stuk kaas in den 
zak, hetgeen verdeeld werd, en dit met het karstanjebrood, hoe zwaar het ook valt, en de 
vruchten die rijp en goed waren, gegeten, vergoede eenigzins onze hoofdschotel. Iemand 
die niet door Spanje gereisd, noch een gedeelte van hetzelve gezien heeft, kan zich geen 
denkbeeld vormen van de slechtheid der herbergen en de armoede der Waarden; 
ofschoon wij zes in getal waren, kregen wij evenwel maar een mes, en twee vorken, 
waarvan de een reeds tanden verloren had, en dit was alles wat onze hoogdravende, 
snorkende gastheer, van die natuur bezat. 
 Van Juliana, dat wij zonder veel leedwezen verlieten, reden wij door eene 
vermakelijke groene vallei, in het midden van heuvels gelegen, die wij vervolgens 
beklommen, naar St. Thomas. De boomen, welke wij onder ’s weegs zagen, waren meest 
olijven, de weg hobbelig, en de gezigten niet onvermakelijk. 
 Het paleis St. Thomas, ligt aan gene zijde dier genoemde heuvels, en behoort aan 
den Graaf VAN BILLARDCAZA. Aan dit lusthuis, dat voor een der fraaiste, welke men in 
het Koningrijk Grenada vindt, gehouden wordt, klommen wij af, en traden binnen: het 
huis is groot, maar slecht en oud, en de huissieraden verscheidene modens ten ach- [p. 
312] teren. De kamers, de vertrekken, de zalen, alles verraadt dat gebrek aan smaak, zoo 
algemeen in de buitenprovincien van Spanje. Men vertoonde ons eene menigte, die 
verbazend was van schilderijen, doch de beste zijn maar tamelijk goed: de meesten 
derzelve, behelzen stukken uit de mijthologie of fabelkunde; als: de minnarijen van 
JUPITER, de Troijaanschen oorlog, de reis der Argonauten, verscheidene herscheppingen 
van OVIDIUS, oude Zeeslagen, en voorts Joodsche- en Romeinsche geschiedenissen. In de 
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gallerijen, heeft men de borstbeelden van de twaalf Romeinsche Keizers, en van afstand 
tot afstand glaze kasten, opgevuld met horentjes, groote schulpen, glazen, beeldjes, potjes 
van verscheidene groote en soorten, welk een en ander een’ boerenpottebank niet kwalijk 
zouden versieren, maar vreemd staan in de gallerijen van een paleis. Het voornaamste, 
hetwelk onze opmerking tot zich trok, was de tempel van SALOMON, ter groote van een 
gewoon kabinet, van fraai Indisch hout, kunstig uitgevoerd, en waarin alle de 
evenredigheden naar den opgegeven maatstaf, zoo veel mogelijk waren in acht genomen; 
dit is in de daad een aardig stuk. 
 De gallerijen en de meeste vertrekken, hebben uitzigt op eene plaats en grooten 
tuin, die wij vervolgens bezagen. Men heeft er veel lommer, een aantal oranje, 
appelchina, citroen, hooge cijpressen- en pijnboomen, die met elkander een zoodanig 
Spaansch romanesk gezigt gaven, dat men [p. 313] in GILBLAS VAN SANTILLANE, wel 
beschrijvingen van plaatsen aantreft, welke naar deze zwemen. Men toonde ons eene 
gemaakte grot, verbeeldende eene kluizenaarswoning of heremitagie, waarin het 
verrukkelijk koel was; in andere kleiner grotten die in deze uitkwamen, zaten verscheide 
kluizenaars in allerhande gestalten van Godsvrucht. Van hier wandelden wij langs de 
vijvers, die van karpers en andere vischen krioelden, voorbij eene marmeren zonnewijzer, 
omtrent vijf voeten hoog, van een onregelmatig figuur, die bijna aan alle zijden de uren 
van den dag aanwijst; op sommige plaatsen is het marmer uitgehouwen en de 
overgelatene hoeken, zijn nieuwe zonnewijzers, zoo dat er geen hoekje niet alleen, maar 
zelfs geen versiersel aan het geheele stuk te vinden is, of het wijst den tijd aan, en allen 
volkomen gelijk en overeenstemmende. Van hier wilden wij ons afscheid nemen, doch de 
rentmeester van den Graaf, hield ons tegen en deed eenige fonteinen springen, waarvan er 
eene menigte op St. Thomas zijn. Hij plaatste ons allen, in een fraai groen prieeltje, aan 
het einde van een langwerpig vierkant plein, dat lager ligt, dan de plaats zelve, en van 
hier zagen wij in eenen korten tijd, binnen den kleinen omtrek van eene scheepslengte, 
zevenenveertig vallen en sprongen, waarvan sommige der eersten, twaalf voeten, en 
eenige der laatsten nog eene meerdere hoogte bereikten. Het water door de zon 
beschenen, maakte tegen het groen der boomen, verscheidene [p. 314] fraaije 
regenbogen, en daar dit met het aangenaam gezigt der sprongen en het betooverend 
geruisch der vallen, ons bijzonder vermaakte, hielden wij ons meer dan een half uur op.  
 Eindelijk evenwel, moest men om scheiden denken, en na dus den vriendelijken 
rentmeester, voor zijne moeite en beleefdheid bedankt te hebben, reden wij langs 
denzelfden weg, welke wij gekomen waren, terug naar Malaga, hetwelk, daar het vrij laat 
was geworden, veeltijds op een vol galop ging. In het midden van het felste rijden viel 
onze Spaansche wegwijzer, voor de derdemaal met zijn paard, dat slecht ter been was, ten 
onderste boven en bezeerde de regterknie. Ik heb mij nimmer kunnen voorstellen, dat 
men dergelijke ijsselijke vallen doen kon en er zoo wel afkomen; tweemalen lag zijn eene 
been, geheel onder het paard, en nogtans sprong hij volkomen onverlet weder op. 
Intusschen, in weerwil van ons medelijden met den armen Spanjaard, gaf het een groot 
genoegen, dat hij en niet wij, dit struikelend dier getroffen hadden.  
 Ik heb U dezen aan den wal geschreven, daar ik heden middag bij den Heer 
KESLER, die hier een voornaam huis van koophandel heeft, gegeten heb. Kort na den 
maaltijd begon het te donderen en te weerlichten, en dadelijk hoorde men een aantal 
klokken luiden, om de menschen tot de bedestonden te roepen, die in zulke oogenblikken, 
ter eere van St.  BARBARA zijn ingesteld, welke de Spanjaar- [p. 315] den als hun 
beschermheilige in onweer aanroepen, en gedurende den donder om hulp smeken. Ook de 
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Roomschen in ons gezselschap begonnen zich te kruisen en te bidden, en hier in werden 
zij door niemand verhinderd, daar het altoos, eensdeels een gebrek aan opvoeding en 
anderdeels aan gevoel te kennen geeft, wanneer men de menschen in hunne oefeningen 
van Godsdienst stoort, ofschoon ook sommige hunner begrippen omtrent God en 
Godsdienst, niet juist met de onze overeenstemmen.  
 
[…] 
 
 

 [p. 331] EEN EN DERTIGSTE BRIEF. 
 

Alicante, December. 
 
[…] 

[p. 332] Barcelona, de hoofdstad van het Spaansch bisdom Catalonie, is groot, 
schoon, rijk en voornamelijk door hare citadel sterk; daar bij heeft zij eene voortreffelijke 
haven, en is eene der meest handeldrijvende steden van Spanje, waar door het 
onsjammerde dat wij er niet binnen moesten loopen. De beste kenteekens van deze plaats 
zijn: Mont jouy, waarop het sterk kasteel ligt; en meer landwaarts in, Montserratte berugt 
door de bedevaarten, die daar heen gedaan worden ter eere van de lieve Vrouw van 
Montserrat, aan welke een verbazend vermogen tot het doen van wonderwerken wordt 
toegeschreven.  

[p. 333] Na Barcelona zagen wij de eilanden Majorca en Ivica, en draaiden korte 
dagen daarna met dik weer voor Monte Benidorme op, waar na men met een voor de 
wind, langs den wal uit, naar de reede van Alicante stuurde, alwaar nog dienzelfden 
avond het anker viel. Hier vonden wij de in Zee van ons afgeraakte koopvaarders weder, 
die tevens het akelig nieuws bragten, dat de quarantaine in Spanje, voor de schepen die 
uit het zuiden van Frankrijk kwamen, nog niet was opgeheven en men dus aan ons 
veertig dagen had opgelegd: eene onaangenaamheid welke wij niet verwacht hadden.  
 Met zons opgang begroette wij de stad met elf en bedankten het salut van 
onderscheidene koopvaarders met negen schoten, waarop ons eerste door het kasteel met 
vijf, en het andere door een Spaansche Oologschebecq, welke hetzelve voor zich had 
genomen, met zeven schoten beantwoord werd. Kort daar na kwam een der Spaansche 
Officieren een compliment maken, en naderhand zagen wij ook den Heer STUK, Consul 
onzer natie alhier, op zijde komen, die de noodlottige tijding der quarantaine bevestigde. 
Bij deszelfs vertrek gaven wij hem negen schoten.  
 Wij hebben ons schip weder vol water gehaald, waar toe twee fonteinen buiten de 
stads poort op de moelje staan. Het water is brak en slecht; men schept het met putsen of 
scheepsemmers uit bakken, en draagt het met halve amen in de [p. 334] sloep. Evenwel 
het is aan ons niet anders, dan slechts des nachts vergund, om hier te komen en dan staan 
er wachters die voor elken nacht, drie pesos duros, of Spaansche matten betaald worden. 
Hun pligt is te zorgen dat de quarantaine niet wordt overtreden, doch zij zijn zoo 
gemakkelijk, dat zij niet alleen geld, maar ook zelfs tabak uit de dozen van ons volk 
aannemen. De Consul STUK kwam gisteren op zijde van ons schip thee drinken; hij zat in 
zijne sloep en wij in de onze, en het kopje werd aan elkander overgegeven. Een sterker 
bewijs, kan men niet wel hebben, dat de Spanjaarden hier de quarantaine, voor ons die uit 
Frankrijk komen, ook meer als eene plaag dan als eene noodzakelijkheid beschouwen. 
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Intusschen zijn wij van het aan wal komen verstoken en daarom ook zoo dra het tuig in 
orde is, waarop met vlijt gewerkt wordt, gaan de ankers op.  
 
 

 [p. 335] TWEE EN DERTIGSTE BRIEF. 
 

Malaga, Januarij. 
 
[…] 

[p. 336] Even voorbij de Kaap de Gate, zagen wij op meer dan vier mijlen 
afstands van het land, eenen kleine Spaansche visscher in eene holle zee liggen dobberen, 
op eene wijze, dat wij, in het vermoeden dat de man in nood was, er reeds naar toe 
hielden, om hem te redden; alle oogenblikken dacht men dat er de zee over heen zou 
slaan; maar neen, hij lag zeer gerust en bedaard te visschen, en ofschoon de avond reeds 
viel, toonde hij geene de minste vrees. Men moet zich dikwijls verwondern over de 
stoutheid dezer menschen, en nogtans hoort men weinig van ongelukken. 

[p. 337] Gedurende de nacht woei het stijf, en met den dag was ons konvooi uit 
een en zoodanig verstrooid, dat wij niet meer dan twee schepen van de zes zagen. Wij 
hielden dus over en weder; doch te vergeefsch, niemand kwam opdagen. Op de hoogste 
van Velez Malaga werd nogmaals over en weder gehouden, en hier verzamelden wij onze 
koopvaarders, waar na wij naar de Reede van Malaga hielden en ten anker kwamen. Het 
schip Gelderland, dat onder bevel van den Kapitein E.C. STARING achter de moelje ligt, 
heeft uit Texel naar herwaarts, de reis in zeventien dagen minder tijds afgelegd dan wij 
van Toulon, eene plaats 226 zeemijlen nader bij gelegen.  

Ook hier moeten wij den tijd wederom in quarantaine doorbrengen, het geen om 
de Carnaval en de vele vermaakpartijtjes, die daardoor aan den wal gegeven worden, te 
lastiger valt. De Spanjaarden beloofden wel van tijd tot tijd, en beloven nog, practica te 
zullen geven, maar dan komen deze, en dan weder geene nadeelige tijdingen, die hen ten 
voorwendsel verstrekken, om de gedane belofte te breken: zoo zeide men onlangs, dat 
een schip hetwelk de pest aan boord had, bij Tanger, in de straat van Gibraltar en dus 
niet verre van hier, zou gestrand zijn, en toen dit gerucht verviel, zeide men weder dat er 
in den omtrek van Tunis verscheidene duizenden aan die ziekte gestroven waren, en op 
deze laatste tijding moset zelf een onzer Smirnaasvaarders, wien reeds vergund  

[p. 338] was, zijne quarantaine achter de moelje te mogen uitliggen, weder op de 
reede halen, hetgeen aan den man te onaangenamer valt, daar de reede van Malaga in dit 
jaargetijde slecht en onveilig is. In andere opzigten evenwel, kan men niet over de 
strengheid klagen, wij hebben ons op eene vrij gemakkelijke wijze van water, victualie en 
behoeften voorzien en aan de koopvaarders, die onder ons konvooi zullen zeilen, hunne 
seinboeken overgegeven, zonder dat zulks de minste tegenstribbeling gevonden heeft, en 
nu liggen wij weder getreed om na den 30sten te vertrekken.  
 Den 20sten vierden wij den verjaardag van den Koning van Spanje, met de 
vlaggen van de toppen en het doen van een slaut vasn 21 schoten, even als de Heer 
STARING die achter de moelje, op ons derde schot begon. Juist was het om elf uren 
beginnen te regenen, waarom de Spaansche oorlogschepen en schebekken, hunne vlaggen 
neerhaalden, en gedurende ons salut, waren zij achteloos genoeg dezelve neer te laten, 
zonder zelfs de gewone vlag en geus te hijschen. Tegen zons ondergang deden dezelve 
ieder driemalen in een uur, een salut van 21 en de batterijen ieder een salut van 15 
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schoten, beginnende de laatsten het eerste. Des anderen daags bragt de Heer STARING aan 
de Dons hunne onbeleefdheid van den vorigen dag onder het oog, en hunne verschooning 
bestond daar in: dat er op dat tijdstip geen een enkel Oficier op hunne bodems aan boord 
was geweest, daar [p. 339] zij juist op den middag allen bij den Gouverneur waren om 
hun compliment te maken. 
 Gij hebt mij eenmaal willen beweren, dat de kakkerlakken zoo veel schade niet 
doen als ik, in mijnen brief uit de Westindie, waarin ik hun eene plaag van dat werelddeel 
noemde, had doen voorkomen. Maar ten bewijze kan ik nu op nieuw wederom 
bijbrengen, dat ik over eenige dagen, de kistjes met de ijzeren handgranaten willende 
nazien, dezelve op de bak en op de andere plaatsen in het schip, door dit insect deerlijk 
gehavend vond; het papier over de buizen niet alleen, maar zelfs de compositie of 
zamenstelling, zoo verre als de holligheid der buis strekt, was door dit schadelijk dier 
geheel af- en opgevreten, zoo dat er bijna niets is, hetwelk hem niet tot gading verstrekt 
en hun getal aan boor is legio.  
 
 

[p. 340] DRIE EN DERTIGSTE BRIEF. 
 

Malaga, Februarij. 
 
Den eersten dezer zeilden wij met drie koopvaarders onder ons geleide, van voor Malaga 
naar Zee, doch troffen het buiten komende naar onze gewoonte, dat is den wind uit de 
koersstreek, en dat welhaast met zoo veel geweld, dat wij, daar het onmogelijk was om 
Gibraltar te kunnen bereiken, het besluit namen, om te rug te keeren. Het anker viel dus, 
na vijf dagen in zee geweest te zijn, weder op deze reede.  
 Thans gaf men ons aanstonds practica, dank zij den Kapitein REYNEVELD, die 
met het schip Noordholland hier intusschen binnen gekomen, achter de moelje ligt en 
eene groote danspartij gaf, waarvan de goede Spanjaarden niet wilden dat wij verstoken 
zouden zijn. Of om nu eigenlijk ernstiger te spreken, dit schip komt even als wij van 
Toulon, doch heeft op zijne reize naar herwaarts, het eiland Ivica aangedaan en daar gaf 
men aanstonds practica, het geen ten gevolge had, dat zij ook te Alicante, waar zij 
vervolgens binnen liepen, vrij waren van de quarantaine en er hier aan hen niet meer dan 
vier dagen is opgelegd geworden. Het is goed te weten dat [p. 341] de Spanjaarden op 
Ivica zoo gemakkelijk zijn.  
 Eergisteren door de stad wandelende, viel mijn oog op iets dat ik voorheen nog 
niet had opgemerkt. Ik heb U gezegd dat de meeste huizen veelal met allerhande figuren 
beschilderd zijn; maar nu ontdek ik op eene der voornaamste, alle de wonderdaden van 
den held, door den schranderen CERVANTES ons nagelaten. Over het algemeen kan ik 
juist niet zeggen, dat het beschilderen der huizen kwalijk staat, maar evenwel vind ik het 
eene bijzondere verkeizing, om den dolende DON QUICHOT, en alle zijne daden voor den 
gevel te plaatsen. Men vindt in Malaga niettegenstaande het eene rijke stad is, weinige 
goede gebouwen en huizen, en dus zou men er ook het gezegde: 
   

Van buiten toont het iets, 
  Van binnen is het niets. 
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met eenigen grond op kunnen toepassen. Trouwens, de stad is ook meestal door de 
Mooren gebouwd, en de schamele gemeente, het armste gedeelte der inwoners, dragen 
nog vele kenteekenen dier natie. De plaats is sterk bevolkt, maar eene groote menigte 
doet weinig anders dan den ganschen dag, met hunne groote mantels, heen en weder te 
loopen, of op de openbare plaatsen stil te zitten; en daar nu het land rondom de stad, 
schaars vruchtbaar is en alle levensmiddelen tot hooge prijzen zijn, maakt zulks, dat in 
weerwil der matigheid in het eten en drinken, het nog- [p. 342] tans raadselachtig blijft, 
hoe een zoo groot aantal luije ledigloopers aan den kost kan komen. Trouwens het krioelt 
er ook van bedelaars. 
 Achter het klooster St. Victoria, hetwelk gesticht is ter gedachtenisse van de 
groote overwinning, die de Spanjaarden op de Mooren behaald hebben, toen zij hun 
onstaatkundig doel bereikende, hen uit deze gedeeltens van het rijk verjoegen, staan tegen 
eenen steilen heuvel, verscheidene kruissen langs een zeer hobbelig pad, dat naar den top 
van dien ongemakkelijken berg, op welkers uiterste punt eene kapel staat, toeleidt. Dit 
pad hebben de monnikken tot een penitentie weg gemaakt; sommige klimmen of 
klauteren naar de kapel op handen en voeten, sommigen op de knie, en anderen weder in 
andere gestalten, naar den minderen of meerderen graad van zonden die zij begaan 
hebben. Onlangs moest een aardig jong meisje, gelijk een mijner vrienden mij verhaald 
heeft, deze penitentiebedevaart verscheidene malen doen, en een klein gebed voor ieder 
kruis opzeggen; het lief schepseltje schreide dat hem het hart brak, en daarom ook zoo 
den verstaalden monnik maar eenigszins als hij had gedacht, dan was zij gewis met eene 
kus vrij geweest.  
 Het is na eenen stijven Noordwestewind stil geworden; de bergen stoken, dat is, 
dat zij pruiken van wolken dragen; de Zee schiet aan; de lucht wordt dikker en rijst sterk 
in het oosten: alle kenteekenen die ten duidelijkste aantoonen, dat [p. 343] wij welhaast 
de wind uit dien hoek kunnen wachten, waarnaar algemeen verlangd wordt. Eerst denken 
wij voor Cadix te loopen, om te zien of er ook konvooi is, en dan voor Lissabon om 
dezelfde reden; ook laten wij mogelijk wel het anker voor eene van deze beide plaatsen 
vallen, en voorzeker zou zulks voor Cadix zijn, zoo men er thans geene groote 
moeijelijkheden met het binnenvallen van oorlogschepen ontmoette. Het geld 
uitsmokkelen, dat voorheen eene halve goudmijn voor de Heeren Kapiteinen was, is er de 
oorzaak van; zij hebben die kaast te dik gesneden, en dus het oude spreekwoord 
bewaarheid: dat als men het onderste uit de kan wil hebben, valt &c.  
 
 

[p. 344] VIER EN DERTIGSTE BRIEF. 
 

Lissabon, Maart. 
 
Het was in mijnen laatsten juist geraden; de voorteekenen zijn niet iedel geweest, en 
welhaast blies er een oostewind, die ons en ons konvooi benevens eenige Spaansche 
oorlogschepen, die mede den wil naar Cadix hadden, in zee bragt. […] [p. 346] Wij 
veranderden dus van koers, en waren den volgenden dag dien voornamen uithoek van 
Europa [Kaap St. Vincent] voorbij gezeild, wanneer wij tegen den middag een groot schip 
zagen, hetwelk een sein heesch, twee schoten deed en in onze koersstreek de onderzeilen 
opgeidde en bijdraaide. Op deze bewegingen bragten wij ons schip in gereedheid om te 
kunnen slaan, en zetteden daarop alle zeilen bij, om hem met te meer spoed te kunnen 
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naderen, doch als toen ziende dat het een fregat was, zonden wij er een sloep met eenen 
Officier naar toe, die terug komende berigt bragt: dat het schip genoemd was, la Paula, 
en met goud en geld beladen, onder bevel van den Kapitein Don BENITO DE LIRA, van 
Rio de Janeiro kwam. Wat hadden wij dus geenen rijken prijs kunnen mede brengen, 
indien Don BENITO thans vijand geweest was, en hoe natuurlijk moest ons dit niet aan de 
gelukkig kruistogt doen herinneren, wanneer de Admiraal PIETER HEIN, door het 
ontmoeten van een aantal even zoo rijk geladene schepen, de waarde van elf millioenen, 
vijf maal honderd en negentig duizend, vijf honderd en vier en twintig guldens in onze 
havens bragt, behalve nog het geen door de vlotelingen verdonkerd was. Hier is het 
waardig WAGENAAR na te zien, in [p. 347] zijn 11den deel het 41sten boek bladzijde 69 
met de bijvoegsels en aanmerkingen daar op gemaakt. La Paula was reeds vier maanden 
in Zee, had 40 stukken geschut, 350 man equipagie, en nog maar voor twee en een’ 
halven dag levensmiddelen; de Kapitein verzocht dus, dat wij hem bij zouden staan, en 
zulks deed de Heer VAN GENNEP volvaardig, ofschoon wij zelfs maar schaars voorzien 
waren. Met het vleesch, het spek, de erwten en de gort welke wij hem gaven, berekende 
men, dat hij nu van twee en een halve tot op zes dagen geklommen was, in welen tijd hij 
gemakkelijk, Cadix, de plaats zijner bestemming, zou kunnen bezeilen, en deze 
levensmiddelen moesten wij hem met onze eigene sloepen brengen, daar hij zeide: dat de 
zijne alle drie buiten staat en onbruikbaar waren, en er geen hout aan boord was, om 
dezelve te herstellen. Maar waarom dan van de drie kwade geen twee goede gemaakt?  
[…] 
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Anexo IV 
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[p. v] VOORBERICHT VAN DEN SCHRIJVER. 
 
Ziet hier, WAARDE LANDGENOOTEN! de laatste reize welke ik met ’s lands schepen 
gedaan heb; de andere met een’ pink naar ’s Gravesend, waar mede wij negen dagen 
zonder kaarten, zeeboeken, graadbogen, of andere werktuigen, behalve kompas en 
dieplood, in de Noordzee rondzwierven, een verblijf van bijna zes maanden te Londen, de 
reize met een Hamburgerschip naar de Kaap de Goede Hoop, ter afhaling mijner 
echtgenoote en dochter, en de togt van dáár over Koppenhagen naar het vaderland, 
leveren niets op dat uwe aandacht zoude kunnen verdienen, daar Londen, door een aantal 
geleerde, en kundige reizigers beschreven, aan U allen bekend is, en op de zeereizen 
geene plaatsen zijn aangedaan, welke ik niet reeds te voren gezien, en in mijne brieven 
vermeld heb. Mij zou dus thans al- [p. vi] leen overig blijven, U nogmaals mijnen dank 
en hartelijke erkentenis te betuigen, voor het gunstig ontvangen mijner berigten, die een 
onthaal genieten welke mijne vleijendste verwachting te boven is gegaan, en dan van U 
allen, als reiziger, daar hoogstwaarschijnlijk mijn loop in dit vak voor altoos zal afgedaan 
zijn, afscheid te nemen. – Maar, mijne beeldtenis staat voor deze reize! Zal men dit niet 
aan eigenwaan, trotschheid, laatdunkendheid, hooggevoelen van mij zelve, en wie weet 
aan welke hartstogten en drijfveren meer, willen toeschrijven? Zal men niet denken, en 
ook welligt zeggen: dat ik mij in den rang der geleerden wil plaatsen, welker beeldtenis 
wezenlijk hunne werken versieren? Dat ik mij gelijk wil stellen met menschen, bij welker 
hooge en snelle vlugt, mijn trage gang in evenredigheid staat, als die van de grasmusch 
tot den arend? Zal men ….. maar zoo zoude ik nog verscheidene vragen kunnen opperen, 
die, het zij met oorlof gezegd, WAARDE LANDGENOOTEN! alle niet meer dan gissingen, 
bloote, niet zeer menschlievende, gissingen en onderstellingen zouden zijn, welke 
voorzeker geene waarheid behelzen, daar niemand meer dan ik zelf overtuigd kan zijn, 
van het weinig belangrijke mijner brieven, en ik mij zeer dik- [p. vii] wijls ten hoogste 
verwonder, hoe reizen voor zoo vele jaren gedaan, en berigten welke in der daad niets 
nieuws behelzen, noch behelzen kunnen, met zoo veel goedheid ontvangen worden.  
 De oorzaak waarom ik mij tot het plaatsen der beeldtenis heb doen overhalen, is 
geene andere, dan om te willen voldoen aan het aanhoudend aanzoek mijner vrienden, en 
wel bijzonder van diegenen, welke voor mij in alle omstandigheden dezelfde zijn 
gebleven, in welker hart eene verandering van lot, geene verandering van denkwijze ten 
mijnen opzigte heeft kunnen maken, en in welker wensch te vervullen, ik te meer een regt 
waar genoegen stel, daar ik thans bij ervaring ken en weet, dat, naast het vertrouwen op 
de ALWETENDE VOORZIENIGHEID, en naast de opregte huwelijksliefde, de ware 
vriendschap een der rijkste bronnen van troost en genoegen is voor het menschelijk hart, 
in alle wederwaardigheden van het leven, zoo wel in voor- als tegenspoed; eene waarheid 
welker verkwikkelijken invloed, ik, vooral in de laatste jaren en nog heden, op het 
levendigst mag ondervinden.  
 Zij, de vriendschap, was  het, die mij in de gevangenis verzelde; die, vereenigd 
met de trouwe huwelijksmin, mij dáár uren en dagen een gezellig leven deed leiden; zij, 
de vriend- [viii] schap, was het, die mij, indien ik slechts gewild had, aan de woede van 
mijne onregtvaardige Regters zou onttrokken hebben; zij was het eindelijk, die mij in het 
grievendst leed, in het folterendst zielsverdriet, in den verschrikkelijksten oogenblik van 
mijn leven, haren verzachtenden balsem toereikte, de dorens der afgunst, en den angel 
van het onregt verstompte, en troost goot in het doorboorde hart. De kieschheid verbiedt 
mij hier voorbeelden te noemen, doch desniettemin kan ik het volgend versje niet 
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verzwijgen, door eenen vriend uit Arnhem, bij de bevalling mijner vrouw van twee 
dochters, aan haar op den huize Duivenvoirden onder Voorschoten, mijne toenmalige 
verlijfplaats, toegezonden: 
 

Twee kind’ren t’eener dragt, dit noemt men dubblen zegen; 
En die viel U ten deel, Grootmoedige Echtvriendin! 

Gij hebt, uw deugd ten loon, dit tweetal kroost verkregen, 
En vindt er tweemaal ’t beeld, eens braven vaders in. 

 
Maar waarom gaf uw schoot, DE JONG niet liever Zonen, 

Die de eer van Neêrlandsch vlag, verdedigden op Zee? 
Gij vreesdet dat m’uw Zoons, ondankbaar zou beloonen; 

Gij baad dit onheil af, en God verhoorde uw beê. 
 
 En wat heb ik niet menigwerven, diezelfde deelnemende vriendschap naderhand, 
zoo binnen als buiten ’s lands, mogen ondervinden, vooral, na dat mijne in het licht 
gegevene [p. ix] verdediging, de zwakke gronden heeft aangetoond, waarop de Regter 
vermeend heeft, een vermoeden te mogen bouwen, en op welk vermoeden, zonder eenig 
bewijs, hij, om redenen van Staat, welke een slagtoffer verlangden, het vreeselijk vonnis 
heeft uitgesproken.  
 Maar waarom pijnelijke wonden op nieuw opengereten? Genezen zijn ze wel niet, 
genezen zullen ze nooit, doch de hand des tijds en der vriendschap, verzachten de 
smarten. Daarenboven, in weerwil der harde distelen, en scherpe dorens, welke langs 
mijn hobbelig levenspad groeijen, zie ik nogtans hier en dáár bloemen, zelfs rozen 
ontluiken, en geene derzelven ga ik onopgemerkt voorbij: eene achtingwaardige 
Echtgenoote, belovende kinderen, eene fortuin wel niet onmatig groot, doch volkomen 
voldoende aan mijne wenschen, en daar bij eene gezondheid, sterk genoeg, om zonder 
angst den herfst van het leven, en zelf zijnen winter te gemoet te zien, zijn dit alle geene 
redenen, die groote stof tot de levendigste erkentenis geven? Zijn het geene genoegens 
welke vele mijner lotgenooten, die met mij in het noodlottig Eskader van den S. b. N. 
STORY gediend hebben, niet mogen smaken? en toont daarenboven de verkiezing tot 
Medelid in de Maatschappij van Neder- [p. x] landsche Letterkunde te Leyden, waar 
mede men mij in dit jaar vereerd heeft, niet ten duidelijkste, dat ik op de achting van 
kindige en brave mannen mag blijven aanspraak maken en dezelve niet heb verloren? Ja 
gewisselijk! en daarom ook wars van morren, wars van murmureren, draag ik, gelijk een 
man betaamt, mijn lot met gelatenheid, zonder te vergunnen dat het mijn gevoel 
verstompe, en daardoor ondankbaar en ongeschikt make voor genot. Neen, ofschoon 
eenige menschen mij verongelijkt hebben, daarom versmade ik geenszins hetgeen een 
veel regtvaardiger Regter mij genadiglijk en gunstrijk toevoegt; verre van dáár, met eene 
dankbare hand pluk ik ieder bloempje, dat op mijnen weg mij toegeurt, geniet, zoo 
volkomen als mij te genieten mogelijk is, ieder vrolijk landgezigt, ieder prachtig 
natuurverschijnsel, elke verfrisschende ademhaling, die uit eene ruime borst mij met de 
zaligste gewaarwording Ik ben! dankbaar doet uitspreken, en in deze gelukkige 
gemoedsgesteldheid, kan ik met het volste hart, met den mij onbekenden Vaderlandschen 
dichter instemmen, die onlangs zong:  
 
 

 161



 
Wee hem die op den weg des levens,  

de roos die blijdschap daauwt, verscheurt, 
Wee hem die elke vreugd’vergiftigt, 

en wrevlig om zijn aanzijn treurt.  
 

[p. xi] Nu nog een woord over deze reize, die met geene mogelijkheid in één boekdeel 
kunnende vallen, in tweeën heeft moeten gesplitst worden. In het tweede deel zult gij 
eenig berigt bekomen, van het zeer weinig bekende feest van ST. COSMUS en DAMIANUS 
te Isernia, in het Koningrijk Napels, waarvan ik te Napels zijnde, al het mogelijke heb 
ingewonnen. De brieven evenwel, zoo door den Ridder HAMILTON in het Engelsch, als 
door eenen onbekenden in het Italiaansch daar over geschreven, door gedurige 
verhuizingen, met meer andere mijner papieren, verloren zijnde geraakt, wist ik geene 
andere toevlugt dan tot den Heer Schout bij Nacht MELVILL, nu Ridder en Staatsraad, een 
man van smaak, kunde en onderzoek, onder wiens bevelen ik destijds de eer had te 
dienen, en deze Heer heeft de vriendelijke goedheid gehad, mij dadelijk alles volvaardig 
toe te zenden, en daardoor in staat te stellen, U de eerste geheel doch vrij vertaald, en van 
den anderen den voornaamsten inhoud mede te deelen, terwijl ik daarenboven de beide 
brieven in derzelver oorspronkelijke talen, als bijlagen achter aan zal laten volgen. Met de 
teekeningen daar bij behoorende, durf ik niet zoo open handelen, daar zij het kiesche en 
zedige oog der vrouwen [p. xii] kwetsen, en menig eene schoone wang met eenen vurigen 
blos verwen zouden; ik moet ze dus en wel, om derzelver belangrijkheid, met leedwezen 
terug houden, daar zij niet geschikt zijn, om in het openbaar te kunnen verschijnen.  
 En hier mede nu van U afscheid nemende, mijne LANDGENOOTEN ! doe ik zulks 
met de vurigste zucht voor uw geluk, met den hartelijksten wensch, dat het U steeds wel 
ga ! Moge eene spoedige algemeene vrede, eerlang de bronnen van uw bestaan en 
welkvaart weder openen, de volkplantingen, uwe ware goudmijnen, terug geven, eene 
Zeemagt aan dezelve geëvenredigd, en zonder welke het bezit van volkplantingen slechts 
vergunning, toelating is, geschapen, en dus een nieuwe bloei en elven in het thans dor en 
dorstig land verspreid worden, hetwelk kwijnend en smachtend naar deze lafenis, het 
eenig middel tot deszelfs behoud, uitziet! De Hemel geve zulks en doe er nog meer toe!! 
 
      Kleef den                                                                                                Vaartwel! 
20 December 1809.                                                                                          DE JONG. 
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[p. xiii] INHOUD. 
 
[…] 
 

[p. xvi] B R I E F  XIII. 
 

Zeilen uit de baai van Toulon. Krijgen storm. Opening der geheime bevelen. Inhoud 
dezelven. Loopen uit de golf van Narbonne, en ontwijken den storm. Zeilen naar Cadix. 
Houden naar binnen en zeilen vast. De Nepenthis eene plant die de melancolie verdrijft. 
Spaanschen en Franschen komen hulp aanbieden. Werpen het geschut over boord, en 
storten de watervaten ledig. Bekomen schade en worden lek. Raken los en zeilen naar 
binnen. De baai van Cadix. Reden van het vastzeilen door misleiding van het plan. Geene 
vreemde Zeeofficieren mogen in Cadix komen. Smokkelhandel in geld is de oorzaak hier 
van. Deze gaf aanmerkelijke winsten aan de Kapiteinen. De kroon verloor hier veel bij 
99. 
 

B R I E F  XIV. 
 

De Kotter ligt in Trocadera. Vriendelijkheid van den Heer BOOM. Inkomen. Sterkten. 
Timmerlieden zijn langzaam en duur. Op heilige dagen werkt men niet zonder verlof van 
den Bisschop. De Reede van Puntaal. Klaarstaande kalessen. Het eiland Cadix. Muur 
tegen de Zee. Stichting [p. xvii] der stad. HERKULES. Cadix oudtijds Gades. Kolommen 
van HERKULES. De HERKULES der Gaulen. Had hier eenen tempel. De stad door 
wegspoeling langzamerhand verlegd. CAESAR vindt hier het standbeeld van ALEXANDER. 
Deszelfs uitroep. Uitroep van  ALEXANDER op het hooren der overwinningen zijns 
vaders. De stad Cadix. Andalousie door de Guadalquivir doorsneden. Voortbrengselen 
van den omtrek. Grootte. Bevolking. Sterkte. Is door Engelschen en Hollanders genomen. 
Onbillijkheid der buitenlandsche historieschrijvers, die deze inneming alleen aan de 
Engelschen toeschrijven. Bewijs dat de Hollanders er veel deel in hebben gehad 110. 
 

B R I E F  XV. 
 

Sterkte van Cadix aan de landzijde. Koophandel. Heeft bij uitsluiting die op Amerika. 
Vele vreemdelingen. Geene beurs. De Cailla Nuova. Straten. De Generaal ORELLI  heeft 
veel verbeterd. Huizen in den Moorschen smaak. Hatelijke gewoonte. Kerken. Kloosters. 
Vele geestelijken. Nuttig gesticht. Stierengevechten. Verrukking der toezieners. Een stier 
die niet vechten wil, wordt door de honden verscheurd. Zucht der Spanjaarden voor deze 
schouwspelen. Varkens. Rundvleesch. Schapenvleesch. Visch. Maten. Gewigten. 
Onderscheid der arobes in wijn en olie. De vara. Geldspecie. De Real de Plata. Real de 
vellon. Wissel en koers. Loop der vrieven. Aankomst en vertrek der posten. Zachtheid 
van luchtgestel in den winter 118. 
 

B R I E F  XVI. 
 

De Almeida. De Spaansche vrouwen. Vroege rijpheid der meisjes. Schoon haar. 
Redesilla. Mantilla. Saija. Kleeding. Bevalligheid. Gang. Zijn echter niet volstrekt 
schoon. Spreken met den waaijer. Spreken met de vingeren. Het verstand weinig 
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beschaafd. Geene boeken dan door de Inquisitie onderzocht worden toegelaten. Iersche 
vaders en Spaansche moeders geven het schoonste bloed. Derzelver dochters hebben 
beter opvoeding. Cornudos een’ honende scheldnaam. Gevaarlijke minnarijen. Juffertjes 
van vermaak. Waarschuwing. 129 
 

[p. xviii] B R I E F  XVII. 
 

De Schouwburg. Het spelen bevalt niet. Saynetto eene soort van zangstuk. Improvisitores. 
De Spanjaard heeft de neiging en aanleg tot dichten. De Fandango. Reeds ten tijde van 
PLINIUS bekend. De tirana. De volero. Aanmerking over de Egyptische dansen. De Almé. 
De Joden hadden ook hunne Almé’s. De dans van de dochter van  HERODIAS was welligt 
de Fandango. De Baliaderes. Kokers tot bewaring van den boezem. De Spaansche 
danseressen haden dezelve ook noodig.   LUCULLUS leende eens 5000 kleederen. Concert. 
Vele vrouwen. De dochters uit de huizen der vreemdelingen zijn de aangenaamste. 
Rouwbezoek bij Mevrouw FEYT. Gewone groet. Stilte en statelijkheid. Suikergebak 
Espionade. Weleer was de rouwkleur wit. ANNA VAN BRETAGNE voert het zwart in. 
KAREL VIII. Stoot het hoofd en sterft  135. 
 

B R I E F  XVIII. 
 

Isla, het eiland. DON LOUIS DE CORDOUA EX CORDOUA. Geen vreemdeling mag het 
Arsenaal zien. Port Reaal. Sta. Maria. Ondiepe haven. Zwak kasteel. Koophandel. De 
Marquis DE SALZEDO. Schepen in wagens gelost. Ossen loopen in het water tot op zijde 
der schepen. Nabijheid der stad Xeres. Heerlijke wijnen van dezen oord. De ouden 
plaatsten hier hunne Elizesche velden. Gevaarlijke baar voor de haven van Sta. Maria. 
Men bidt bij de nadering. Geld voor zielmissen. Iets over de Comemoratie. Van de 
Romeinen afkomstig. Oorsprong des Naams van de maand February. De Abt DE CHINI 
stelde de zielmissen in. ’s Konings verjaardag. Gala in de Comedie. Vogels vliegen met 
verzen. Le bon Dieu komt voorbij. Alles knielt. Knieling voor de parade. De hoogste adel 
moet de koets afstaan voor de gewijde hostie. Groote Heeren mennen dan dikwijls de 
paarden zelf. Instellen van het bellen bij het opheffen der hostie. Afkomst der hostie. 
Invoering van het opheffen derzelve. Protestanten hebben geene kerk. Vele 
vreemdelingen worden hier Roomsch. Vooral bij huwelijk. Moeijelijkheid om eene 
Roomsche vrouw te trouwen, en een ander geloof te behouden. De Zweedsche Consul 
heeft die vergunning verkregen. Wensch dat dit moge worden nagevolgd. 146.  
 

[p. xix] B R I E F  XIX. 
 

De Spanjaarden volgen veel het plan van den Abt DE RAYNAL. De Heer CABARUS is 
opregter van de bank van St. Carlos. Deze is ook de stichter van de Maatschappij der 
Philippijnsche eilanden. De Caraques Compagnie is vernietigd. Groote winsten van 
CABARUS. Maaksel en sterkte der schepen. Koersstreken. Men heeft geen groot 
denkbeeld van winst. Oorzaken hiervan. Voordeelen welke deze Compagnie boven 
andere heeft. Voordeel op  het geld en bodemarijen. De Heer Boom heeft zeer veel 
beleefdheid gedaan. Redenen om het vertrek te verhaasten 158.  
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B R I E F  XX. 
 

Zeilen uit van Cadix. De zak van Cadix is zeer gevaarlijk. Aankomst te Malaga. Geene 
vreemde oorlogschepen mogen zonder verlof achter de moelje loopen, en moeten spoedig 
weder vertrekken. Aangenaam huis van den Heer MORPHEUS. Zeilen naar Toulon. Storm. 
Loopen achter de Kaap Bennet in de baai van Hieres. Aankomst te Toulon  164. 
 
[…] 
 

[p. xx] B R I E F  XXV. 
 

De Heer Consul LE MAIRE. Gezonde oord. Rijpaarden veeltijds hengsten. Zadels en 
stijgbeugels op de wijze der Mooren. De brug de Cantales, over den berg Bermuja. De 
rivier Totalan. Snelheid des strooms in den winter. Geen paard kan zulks ontrennen. 
Onaangename weg. Hard lot der Spaansche landlieden. Aankomst op het buitengoed van 
den Consul. Vele werklieden. Eentoonige levenswijze. Vreemde gewoonte die schrik 
aanjaagt. Contrabandiers. Reden van hun smokkelen. De Koning verkoopt alleen tabak, 
speelkaarten enz. Straf op het smokkelen. Wanhopige verdediging der smokkelaars. Kost 
jaarlijks veel volk aan de kroon. Hunne levenswijze. De Overste DE SURBEILLON door 
hen begeleid. [p. xxi] Zij zijn gemeenlijk woordhoudende mannen. Beschermen de 
Buitenplaatsen. Ontmoeting van twee Contrabandiers in de bergen. Te rug reis. De 
Malagawijn wordt jaarlijks duurder. Prijzen van goederen. Aankomst en vertrek der 
posten. 192.  
 
[…] 
 

B R I E F  XXVIII. 
 

De ziekte gaat door. De Kapitein DE VIRIEU buiten gevaar. Aangenaam verblijf. Men mag 
met geene ongehuwde meisjes zonder moeder wandelen. De Major d’homo. 
Wandelingen. [p. xxii] De tuintjes. Hier zijn de vrouwen vrijer dan in de stad. 
Eensklapsche stilte. Het gebed Angelus. JAN XXII stelde het in. LODEWYK XI brengt het 
in Frankryk over. Deze dronk bloed van kinderen in de hope van het zijne te zullen 
verbeteren. DANTE zong reeds wegens dit gebed. Gewoon zeggen in Italie wegens dit uur. 
Zonderlingheid voor een vreemdeling bij dit bidden. Reisje naar Juliana. HAMED 
COGGIA. Zijn zonderling denkbeeld wegens eene verzwakking. De Turk is sterk en 
geneigd tot wellust. Geene zwakke en vroeg uitgeputte mannen vindt men onder hen. Na 
het eten slaapt alles. St. Thomas. Een schip met levensmiddelen komt binnen. 222. 
 

B R I E F  XXIX. 
 

Aankomst voor Algeziras. Voordeel dezer plaats boven Gibraltar. De laatste ontvangt 
alles van de Mooren. Men spreekt hier niets dan Spaansch. Hitte. Genoegens bij eenen 
boer. Eenvoudige wijze om water te putten. De Marquis DE SAYAS. St. Rocque. Het 
Camp bestaat niet meer. Laatste overblijfselen. Gevaarlijke handgeving. Voorzorgen 
tegen besmetting. Nieuwe sterkten te Gibraltar aangelegd. Reuzen arbeid der 
Engelschen. Soldaten-maaltijd. De vrede met Marokko opnieuw bevestigd 231. 
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[…] 
 

B R I E F  XXXII. 
 

Maaltijd bij gelegenheid van den verjaardag van de Prinses van Oranje. De ziekte houdt 
op. De Kommandant en eenige schepen brengen de geschenken naar Algiers. Bij het 
uitzeilen van Toulon raakt de Dolphijn vast. Aankomst te Algiers, en vertrek van dáár. 
Loopen door tegenwind te Majorka binnen. Het binnen zeilen. Het eiland is het eerst door 
de Grieken bevolkt. De oude historie en lotgevallen van hetzelve. Komt aan de kroon van 
Spanje. Oorsprong van den naam Katholijken Koning. Gehechtheid der eilanders aan 
hunne Vorsten. KAREL V. Oorlog tusschen de Gemeenten en Edelen. PHILIPPUS II. De 
Engelschen nemen Majorka en staan het weder af. Krijgsmagt. Ligging en uitgerektheid. 
De oude inwoners waren groote slingeraars. Zij hadden drie slingers. Kracht der 
slingersteenen. De Slingeraars beslissen de overwinning in Sicilie. Carthago zendt 
HAMILCAR naar herwaarts. Hij onderwerpt de eilanders door zachtheid. Geboorte van 
HANNIBAL 255. 
 

B R I E F  XXXIII. 
 

De Marjokanen willen onafhankelijk zijn. Worden door METELLUS overwonnen. Middel 
om de schepen tegen de slingersteenen te beveiligen. METELLUS bouwt Palma. Palma  is 
het tegenwoordige Majorka. Ligging der stad. Volkrijkheid. Sterkte. Zachte muren. 
Bezetting. Ongezondheid van Alcudia. Inwoners. Taal. Vrouwen. Kleeding. Staart. 
Afzigtelijke flok. Pleinen. Straten. Haven. Handel. Jagt. Wijn. Groente. Chinaasappel. 
Derzelver afkomst. Majorkaansche beschuitjes. Godsdienst. De Apostelen zouden hier 
geweest zijn. Vele Geestelijken. Kloosters. Een officier in gevangenis, om dat hij het 
trouwen weigert. De hoofdkerk weleer eene Moskee. Kerk der Dominikanen. Voorregten 
dezer Monniken. Akelige galerij. Autodafé van 1692. De gewetensdwang is nog [p. xxiv] 
niet geheel vernietigd. In 1778 en 1780 heeft hij nog straffen uitgeoefend. Stadhuis. 
Universiteit. RAYMONDUS LULLIUS. 266. 
 

B R I E F  XXXIV. 
 

Sterke droogte in sommige jaren. Hongersnood hier door veroorzaakt. Vreeselijke regens. 
Felle Noordewinden. Oude bevolking. Tegenwoordige bevolking. De Majorkanen hadden 
voorhenen eene Zeemagt. Onderscheid der oude met de tegenwoordige oorlogsvloten. 
Oorzaken van het verval van Majorka. Groote handel vóór de uitvinding van Amerika, en 
den weg langs de Kaap de Goede Hoop. Edelen doen afstand van hunnen stand om 
kooplieden te kunnen worden. Rampen door den oorlog tusschen de Gemeenten en 
Edelen. Majorka heeft nooit weder tot deszelfs ouden luister kunnen komen. Dit jaar 
belooft vruchtbaarheid. De laagten zijn meer tot wei dan bouwlanden geschikt. Veel 
Moerbezie- en Olijfboomen. Kleine runderen en paarden. Vele en kloeke muildieren. De 
poel le Prat. Vele en kleine molens. Verzending der brieven. Geen Consul op Majorka. 
Wisselkoers. Geldspecie en maten 277.  
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[p.1 ] DERDE REIZE NAAR DE MIDDELLANDSCHE ZEE. 
 
[…]  
 

[p. 99] DERTIENDE BRIEF. 
 

Voor Cadix, Januarij. 
 
 […] 
 Dezelve hielden in: naar Cadix te zeilen, en aldaar te trachten, een aantal berigten, 
mij bij [p. 100] dezelve schriftelijk opgegeven, in te winnen, betreffende de nieuwe 
Spaansche Koninklijke Maatschappij der Philippijnsche eilanden, niet lang geleden, door 
de Spanjaarden opgeregt en met hunne oude Maatschappij der Caraques ineengesmolten, 
waardoor zij dus den handel van Azia met Amerika vereenigen. Hoe vele schepen er reeds 
zijn vertrokken ? Hoe vele terug gekomen ? Hoedanige hunne vaart gerigt is geweest ? 
Derzelver sterkte, bemanning, bevelhebbers ? Waarom zij tegen den letter en zin der 
gemaakte en nog stand hebbende traktaten aan, over de Kaap de Goede Hoop voeren, en 
welk handelbelang zij daar bij hadden ? Of zij onder konvooi, dan wel alleen zeilden ? 
Welke jaargetijden zij waarnamen ? Welke plaatsen zij onder weg aandeden ? Welke, en 
hoe vele schepen men, in dit Jaar, voornam ten dien einde uit te rusten ? Welken weg zij 
zouden nemen ? En dan nog een aantal andere vragen te menigvuldigen om alle te 
melden, doch met elkanderen eene taak uitmakende, waarvan ik al dadelijk het 
moeijelijke gevoelde en doorzag; en zulks te meer, daar alles met de striktste 
geheimhouding moet geschieden, en ik evenwel, zonder het spreken van een aantal 
onderscheidene menschen, met geene mogelijkheid alle de mij voorgestelde vragen zal 
kunnen beantwoorden en het doel bereiken. Deze zelfde noodzakelijkheid van 
geheimhouding, doet mij ook aan U, mijn ander ik zelf, de diepste stilzwijgendheid, we- 
[p. 101] gens den inhoud dezes, opleggen. […] [p. 103] Den 4den bevonden wij ons 
tusschen verscheiden schepen niet verre van de Kaap de Gato, en met den 5den zagen wij 
den berg van Gibraltar. Wij zeilden langs denzelven door de straat, aan welke deze berg 
den naam gegeven heeft, en staken vervolgens over onder den Spaanschen wal naar 
Cadix, welke stad wij om 3 uren na den middag in het oog kregen. Om 4 uren, na dat ik 
op het hijschen mijner vlag en eenige gedane schoten, te vergeefs op eenen loods gewacht 
had, en geen derzelven zag afkomen, hield ik, hoe zeer het in den wind en in het tij was, 
naar binnen, en zulks met eene volkomene gerustheid, daar ik eensdeels op een groot 
Hollandsch plan vertrouwde, hetwelk ons in de zeeboeken wordt medegegeven en nu op 
het dek open voor mij lag; anderdeels, op den Opperstuurman die mij zeide er driemalen 
geweest te zijn; en dan boven dien op onzen, meest altoos getrouwen, waarschuwer, het 
dieplood, dat de tweede Stuurman gestadig in de hand had. Wij hadden weinig wind en 
eenen opperwal, waardoor het water zeer kalm en volkomen effen was. Hier door zag 
men nergens breking veel min branding, en dus gerust doorzeilende, zagen wij om 5 uren 
de Porcus, (eene groote klip in den ingang der baai,) te loefwaart van het wand, even 
wateren. Dadelijk hielden wij af, doch naauwelijks werd zulks in het werk gesteld of wij 
stieten en bleven kort daar na, vast [p. 104] zitten, op, zoo als mij naderhand gezegd 
werd, de Cochines, eenige klippen onder water, in de nabijheid van den Porcus, waarvan 
zij welligt afstammen. Volgens het plan, het welk door mij gevolgd werd, was deze 
stooting en vastzitting volstrekt onmogelijk, daar de vuurtoren Z. ten W. van ons was; en 
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de laatste looding, van 5 vademen waters, geen twee minuten te voren geschied, met een 
bark die regt voor ons uit en een tweede welke een weinig te loefwaart zeilde, maakten 
alle gevaar onwaarschijnlijk.  
 Misschien evenwel, dat gij mij hier van onbezonnenheid beschuldigt; welligt zult 
gij het naar binnen zeilen, op eene plaats waar men nooit te voren geweest is, roekeloos 
noemen? Maar houdt in het oog lieve vriend! dat de maand van Januarij, in geen 
jaargetijde invalt, om, buiten gaats te blijven wanneer men eene reede bezeilen kan; 
anderdeels, zoo waren wij reeds zeer digt onder het land, en hadden dus den nacht moeten 
doorbrengen, in de zoogenoemde zak van Cadix, alwaar stijve zuidewinden, die er eenen 
lager wal maken, zeer gemeen zijn; en dan ten derden, zoo was de avond op handen, en 
de reede in den wind, waardoor de tijd en aanstaande duisternis, het langer wachten naar 
eenen loods niet en vergunden. Daarenboven terwijl gij alle deze redenen, wikt en weegt, 
zij het vergund, op mijne beurt aan U mijnen voorzigtigen berisper! te mogen vragen: zoo 
men nimmer in nooit te voren bezochte plaatsen [p. 105] durft binnen zeilen zonder 
loods, hoe zal men het dan maken, bij het aandoen van onbekende landen, op togten 
rondom de weeld, alwaar geen Opperstuurman bij herhaling geweest is, en geen 
medegegeven plan ten wegwijzer dient? Dan, het ongeval is nu daar en de krijgsraad, die 
ik bij mijne aankomst in het eskader voornemens ben te verzoeken, zal mijn gehouden 
gedrag moeten beoordeelen, waar bij dezelve, zoo ik vertrouwe, duidelijk zal overtuigd 
worden, dat ik, noch als Officier, noch als Zeeman, anders zou hebben kunnen handelen. 
Intusschen maakt deze noodlottige gebeurtenis mij niet vrolijk, en daarom ook, zoo ik 
thans het sap van de Nepenthés, eene plant waaraan HOMERUS de kracht toeschrijft, van 
de melancolie te kunnen verdrijven, bekomen kon, zou ik er gewis eene goede 
hoeveelheid van innemen(*).   
 Zoo dra wij vast zaten, riepen wij de tweede bark die even te loefwaart was, bij 
deszelfs aannadering toe, om ons te hulp te komen; dit deed hij niet, maar ankerde twee 
kabellengten van ons, waarop ik de sloep liet uitzetten en den Luitenant VAN DER MOER 
er na toe zond, doch te vergeefs; de Schipper voor het wegvallen van het water 
 
(*) Deze groote dichter wil dat de Nepenthés eenen naam door LINNEUS overgenomen, doch welke plant 
anders ook onder ide van Bandura bekend is, de truerigheid en melancolie verdrijven en droefheid stillen 
kan.  
 
[p. 106] vreezende, verkoos niet aan boord te komen, en ging kort daarop weder onder 
zeil, zonder dat ik hem met geweld wilde dwingen. Intusschen maakte men de zeilen vast, 
de stukken werden vooruit gehaald en een werpänker achteruit gebragt, waarop wij door 
de sterke eb, die ons het water als op vleugelen ontjoeg, zonder vrucht met kracht 
haalden. Van tijd tot tijd deed ik ook een schot doen, tot dat wij eene Spaansche bark, die 
kort daarop door eene tweede gevolgd werd, ter onzer hulp van de stad zagen komen, 
waarin een Zeeofficier was met een loods en 36 matrozen, die de Kapitein van de haven 
mij toezond; en kort daar na kwam ook de Sloep van eenen Franschen koopvaarder, met 
10 Franschen, mij hunnen bijstand aanbieden. […]  
[p. 107] Inmiddels werd er met kracht op de spil gewonden, en alle zeilen, die eenigzins 
van dienst konden zijn, bijgezet, met dit gelukkig gevolg, dat wij den Kotter weder los en 
vlot kregen, en toen de touwen latende slippen, laveerden wij naar binnen, alwaar de 
bekomen schade tot eenen timmering zal noodzaken.  
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De baai van Cadix is vrij groot, en door den uitgebreiden handel der stad, bevat 
dezelve een aantal schepen van allerhande volken, die er allerlei waren aanbrengen en 
afhalen, waardoor men er steeds de vlaggen van alle de natien, welke hunne schatten in 
het gebied van den grijzen Zeegod wagen durven, ziet wapperen. Thans ligt er ook het 
Engelsch oorlogsfregat Orpheus, onder den Kapitein CAMPBELL, die onder de Kaap St. 
Vincent, in eenen storm, deszelfs groote mast gekraakt heeft. Over het inzeilen in deze 
baai heb ik U reeds iets gezegd: men stuurt tusschen twee klippen, de Porcus eene groote 
klip, die veeltijds boven water en de Diamant die onder water ligt, door, wanneer men de 
reede of baai vóór zich open, en de stad, die zich van deze zijde allerfraaist opdoet, aan 
de linkerhand ziet, ankerende vervolgens bij en onder de schepen, die U van zelve de 
legplaats aanwijzen. Ons ongeluk is ge- 
[p. 108] weest, dat wij, juist tegen hoog water inlaverende, alle deze genoemde klippen 
onder gevloeid vonden, en het slecht effen water, geene de minste breking of kenteeken 
van hun daar zijn, aantoonde; en dus met eene volkomene gerustheid, op het 
medegegevene plan, waarop dezelve niet wel geplaatst zijn, doorzeilende, raakten wij 
grond en bleven vast zitten, op eene plaats, alwaar men geen gevaar vermoedde, en zulks 
op de Cochines of de kleine Porcus; een rei van klippen welke meest altoos onder water 
blijven.  
 Tot heden mag ik nog niet aan den wal komen, en de toegang tot de stad is 
volkomen gesloten, daar de Koning  van Spanje, aan alle vreemde Zeeofficieren, het 
binnen komen van Cadix, verboden heeft. Een zonderling verbod zult gij welligt zeggen, 
doch mijn Vriend! wij, of eigenlijk onze voorgangers, zijn er zelf oorzaak van, door het 
drijven van eenen smokkelhandel in geld, zoo verregaande, dat zij alle palen overschreidt. 
Ik ken Kapiteinen die zeer aanmerkelijke sommen uit Spanje hebben overgebragt; ieder 
Eskader, ja ieder Oorlogschip, nam honderd duizende Piasters, zelfs staven goud en zilver 
mede; en zulks deden niet alleen de Hollanders, maar ook de Engelschen en Franschen, 
daar het eene kleine fortuin voor den Kapitein en de Officieren opleverde, die allen 
wisten wat zij van het honderd hadden. Zij waren er dus zeer gretig naar, doch de Koning 
mistte daardoor zoo veel van zijne uitgaande reg- [p. 109] ten, dat hij eindelijk tot dit 
streng bevel genoodzaakt is geworden, en zich verpligt gevonden heeft, aan alle vreemde 
oorlogschepen het binnen komen te Cadix niet, dan onder zeer naauwe bepalinge, toe te 
staan, en aan de Officieren het aan wal komen, zonder een daartoe bijzonder verlof, te 
weigeren. Evenwel daar mijn ongelukkig geval, eene uitzondering in den algemeenen 
regel maakt, twijfel ik niet, of de hoop waar mede de Heer BOOM, die bij het afzijn van 
den Consul LOBÉ, welke thans naar Holland is, de zaken onzer Republiek hier 
waarneemt, mij gevleid heeft, is zeer gegrond, en reeds had ik van daag, het verlof van 
den Kapitein Generaal verwacht; doch zijne Excellentie kent voorzeker mijn verlangen 
niet.  
 
 

[p. 110] VEERTIENDE BRIEF. 
 

Cadix, Januarij. 
 
Thans ligt de Kotter in het kanaal van Trocadera en wordt nagezien, om daarna van 
deszelfs bekomene schade hersteld te worden; het volk is in een pakhuis en ik heb terwijl 
mijn intrek bij den hupschen Heer BOOM, te Cadix genomen, die mij zijn huis, tafel en 
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bed, met eene vriendelijkheid heeft aangeboden, waarvan men tusschen menschen die 
elkander voor het eerst zien en tusschen welke geene andere betrekking, dan die van 
mensch tot mensch, bestaat, schaars voorbeelden vindt.  
 Het kanaal van Trocadera, dat slechts eene niet wijde haven is, wordt gevormd 
door een klein eiland dat voor een groot gedeelte met hoge vloeden onderloopt, en eenen 
uithoek van den vasten wal. Het inkomen is min of meer moeijelijk, door eene 
modderbank die vlak voor het kanaal ligt en waarop maar 12 voeten water is; en 
daarenboven, zoo wordt ook dit inkomen niet toegestaan, zonder een schriftelijk verlof 
van den Gouverneur, hetwelk men aan den Bevelhebber der beide sterkten of kasteelen, 
de Matagorde en St. Louis, welke den ingang beschermen, moet vertoonen. Ter 
wederzijden van het kanaal heeft men timmer- [p. 111] werven, en wel voornamelijk aan 
de vaste kust, daar het eilandmeest alleen, van hout opgeslagene loodsen draagt, waarin 
het timmerhout en andere materialen bewaard worden en dan voorts eenige plaatsen waar 
gewerkt wordt.  
 De scheepstimmerlieden zijn hier langzaam, duur, en dikwijls in geene 
genoegzame hoeveelheid te bekomen; op de heilige- en feestdagen, waarvan er in dit land 
zeer vele zijn, wordt geen spijker geslagen, zonder een daartoe opzettelijk verlof van den 
Bisschop, hetwelk vier Pesos duros of tien guldens Hollandsch kost; verscheiden 
artikelen, waarvoor en waarvan men hier betalen moet, kent men in andere landen niet, en 
daarenboven zijn er weinig Hollanders de Spaansche taal genoeg magtig, om met de 
arbeidslieden, tot in de kleine gedeelten van hun vak neder te dalen en zich duidelijk te 
doen begrijpen: alle welke bijeengevoegde redenen mij niemand doen aanraden, Cadix 
tot het herstel van zeerampen en bekomene schade, te kiezen. Met dit al liggen er thans 
verscheiden schepen, die naziening en timmering noodig hebben en dit maakt het voor 
ons moeijelijker, om zoo spoedig geholpen te worden als wij verlangen.  
 Wanneer ik van Trocadera stadwaarts keer, neem ik meesttijds mijnen weg over 
de reede van Pontal, welke zeer goed is en voor de meeste gevaren beveiligt, en stap uit 
aan eenen uithoek van het eiland van Cadix, Pontal of Puntaal genoemd, waarop een vrij 
sterk kasteel staat, dat den naam [p. 112] van St. Laurens draagt. Hier nabij is eene groote 
timmerwerf, alwaar meesttijds chaizen en kalessen klaar staan om naar de stad te rijden.  
 Cadix op den uithoek van een eiland liggende, dat na genoeg 6 uren in de lengte 
en 20 in den omtrek hebben zal, en dat door eene brug met het vaste land gemeenschap 
heeft, wordt door deze ligging, aan drie zijden door de zee omvat, die van jaar tot jaar 
meer veld wint. Te vergeefs heeft men aan de zuidzijde eenen zwaren muur van 
klipsteenen opgeregt om hare woede tegen te gaan; zij belacht deze zwakke grenzen, en 
de onderscheidene plaatsen waar dezelve geheel ingeslagen en vernield is, doet genoeg 
zien, dat dit element alle palen en gestelde beperking veracht, wanneer de Natuur, of 
liever haren grooten Formeerder, niet zelf medewerkt.  
 Er zijn er, die de stichting der stad aan HERKULES willen toeschrijven, welkers 
marmeren beeldtenis men op de markt vindt; doch meer zeker is, dat dezelve, even als 
een aantal andere plaatsen in de Middellandsche Zee en elders, eene volkplanting der 
Pheniciers is en in de oude historien onder den naam van Gades bekend staat. Omtrent 
een uur buiten de stad, toont men nog de twee zoogenoemde zuilen, of kolommen van 
HERKULES, waarvan die het naaste aan de stad staat de oudste is, terwijl de andere eene 
latere dagteekening aantoont. Dat men dezen HERKULES evenwel niet verwarre met den 
Griekschen held van dien naam; hij, die [p. 113] hier bedoeld wordt, is de HERCULES der 
Gaulen, waarvan de Heer AUDIGIER in zijne Origine des François et de leur Empire, ons 
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eene beschrijving gegeven heeft en van welken hij zegt: “dat zijn HERCULES 
volkplantingen der Gaulen aan de andere zijde der Pyreneën voerde en GERION, Koning 
van Spanje, overwon; dat hij gedurende dezen togt overleed; dat deszelfs gedachtenis in 
eenen prachtigen tempel, door die van Tyrus ter zijner eere, te Gades gesticht, vergood 
werd; en dat zijn gebeente, ten tijde van POMPONIUS MELA, aldaar nog rustte.” Op de 
plaats daar men de eerste kolom vindt, is het niet onwaarschijnlijk dat deze tempel zal 
gestaan hebben, ten minste, ten tijde van JULIUS CAESAR, had men hier eenen tempel, aan 
hem gewijd, en ook zou het niet onmogelijk zijn, dat hier het oude Gades, voorhenen 
geweest was en de stad, langzamerhand, door het gedurig wegspoelen der Zee, 
Noordwaarts is aangebouwd: een vermoeden dat te meer grond vindt, door de kerk van 
St. Sebastiaan, die thans aan het strand gelegen, voorhenen in het midden der stad zou 
gestaan hebben.  
 Door die van Tyrus gebouwd, raakten zij naderhand in het bezit van die van 
Carthago en op deze volgden de Romeinen. Reeds heb ik U hier boven CAESAR 
genoemd, waar van de geschiedenis heeft opgeteekend: dat hij, Gouverneur van Spanje 
zijnde, hier te Cadix het standbeeld van ALEXANDER vond, op welks gezigt hij begon te 
schreijen [p. 114] en dien U bekende uitroep deed: “Op mijne jaren had hij reeds de 
wereld overwonnen en ik heb nog niets gedaan dat mij der vergetenheid onttrekken zal.” 
Een gezegde, hem welligt door het zien van het standbeeld dezes werelddwingers zelf 
voor den geest gebragt, die ook eens, toen hij de overwinningen van zijnen vader 
PHILIPPUS hoorde, wanhopend uitriep: “Mijn vader neemt thans alles weg en zal mij niets 
te doen overlaten.” 
 Doch waarom ons in die vroege oudheid verdiept? Laat ik U liever zeggen, dat 
deze stad, in eene der vruchtbaarste en volkrijkste der Spaansche provincien, in 
Andalousie, gelegen, welke in derzelver lengt door de rivier Guadalquivir, in twee bijna 
gelijke deelen, doorsneden wordt, langen tijd in het hezit der Mooren was, tot dat 
ALPHONSUS X dezelve, in het jaar 1262, hun afhandig maakte, sedert welken tijd, het 
steeds een der rijkste en bloeijendste steden van dit rijk is geweest, welke niet alleen een 
aantal aangenaamheden, maar ook vele voordeelen, oplevert en in zich vereenigt. De 
wijn, de olie, de vruchten en de paarden die hier vallen, worden algemeen gezocht; de 
kusten leveren eene groote hoeveelheid zout; de zee eenen overvloed van visch; en in de 
bergen vindt men mijnen van kwik, antimonium, koper, lood, een weinig zilver en ook 
den zeilsteen. Daarenboven is zij, ofschoon de tweede in rang, daar Sevilie de hoofdstad 
dezer provincie is, nogtans [p. 115] tamelijk groot, en zal welligt, voor zoo veel hare 
vierkante gedaante grond tot gissing geeft, een en een half uur gaans kunnen beslaan. Op 
deze oppervlakte stelt men 5000 huizen, die door 100,000 zielen bewoond worden, en dit 
getal der inwoners is voorzeker, in aanmerking van de plaats welke zij beslaan, zeer 
aanmerkelijk, en zou, zoo deze berekening naauwkeurig is, waaraan ik weinig reden heb 
te twijfelen, Cadix tot eene stad maken, waarvan men de wedergade in volkrijkheid, in 
evenredigheid van derzelver grootte, schaars zal vinden.  
 De sterkte der stad bestaat in verscheidene kasteelen en forten, waarvan ik U reeds 
Matagorde, St. Louis en Puntaal genoemd heb. Bij Rota en op andere plaatsen, liggen al  
mede kasteelen en batterijen, waardoor eene onderneming tegen deze stad zeer moeijelijk 
zou zijn en zulks ondervonden reeds de Engelschen in het begin van den successieoorlog, 
wanneer zij, opzettelijk uitgerust om deze plaats te vermeesteren, onverrigter zake 
moesten terug keeren. Onder  ELISABETH waren zij gelukkiger, daar toen de Engelsche en 
Hollandsche vloten te zamen vereenigd, de baai indrongen, de Spaansche Schepen 
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verjoegen, vermeesterden of vernielden, de stad innamen, uitplunderden, en tegen den 
raad van onzen Admiraal aan, der vlammen ten prooi gaven.  
 Bij deze gelegenheid kan ik niet voorbij, mij te beklagen over de meeste der 
buitenlandsche Histo- [p. 116] rieschrijvers, die de inneming dezer stad, welke al mede 
zoo veel nadeels aan PHILIPPUS II berokkend en zoo veel roems over de regering van 
ELISABETH verspreid heeft, alleen aan de engelschen toeschrijven en niemand noemen 
dan den Admiraal HOWARD die hunne vloot en ROBERT Grave van Esfex, welke de 
landmagt onder zijn bevel had; terwijl het evenwel zeker is, dat de Koningin tot deze 
onderneming, van onzen Staat 24 Oorlogschepen verzocht en dezelve verkreeg in 
weerwil der aanmerkelijke kosten waarop eene dergelijke uitrusting destijds kwam te 
staan. Onze Admiraal JOAN VAN DUVENVOIRDEN Heer van Warmond, de 
Opperbevelhebber dezer vloot, vereenigde zich met die der Engelschen te Plymouth; zij 
zeilden gezamenlijk uit, en vóór Cadix gekomen zijnde wilden de onzen al dadelijk 
aanvallen, doch zulks door de Engelschen tot den volgenden dag verschoven zijnde, werd 
als toen de aanval door beide, vereenigd verrigt, bij welke gelegenehid wij een onzer 
Schepen, onder den Kapitein WILLEM HENDRIKSZOON, verloren. Geland zijnde 
bemagtigde het Hollandsch bootsvolk het kasteel dat aan den zeekant lag, 
stormenderhand; en LODEWYK VAN NASSAU, broeder van Graaf WILLEM LODEWYK 
versloeg, aan het hoofd van 400 spietsen, 600 Spaansche Edelen. Toen de Engelschen 
vermeenden, uit gebrek van mondbehoeften, de stad te moeten verlaten, bood onze 
Admiraal hun eene maand voorraad aan uit zijne Schepen, en in Engeland [p. 117] terug 
gekeerd, ontving die zelfde Bevelhebber eene schriftelijke dankerkentenis van de 
Koningin, voor de diensten door hem bewezen. – Toont nu dit alles niet ten duidelijkste 
het groot aandeel dat wij in deze onderneming gehad hebben? Voordeelen hebben wij er 
voorzeker niet van getrokken, daar onze Admiraal, in zijn vaderland terugkomende, zich 
al dadelijk beklaagde dat de Britten aan de Hollanders, hun aandeel in den gemaakten 
buit onthouden en een onzer Schepen van deszelfs prijsgemaakt geld, hetwelk 50,000 
guldens beliep, onder voorwendsel dat het vijanden geld was, beroofd hadden. Lees hier 
verder uwen WAGENAAR na, welke in deszelfs 8ste deel, het 32ste boek op bladzijde 438 
en vervolgens, deze gebeurtenis vrij omstandig heeft opgeteekend.  
 
 

[p. 118] VIJFTIENDE BRIEF. 
  

Cadix, Januarij. 
 
Is Cadix aan de zeezijde sterk, aan de landzijde wordt zij mede wel beschermd en is met 
diepe, ofschoon drooge, grachten voorzien. Daarenboven op den uithoek van een eiland 
liggende, wordt zij, zoo als reeds gezegd is, aan drie zijden door de zee omspoeld en kan 
dus maar van eenen kant genaderd worden, en zulks alleen over de brug, door welke zij 
met het vaste land gemeenschap heeft. Het verlies dat PHILIPS II, door de plundering der 
vereenigde magten, van Engeland en Holland, in 1596 leed en hetwelk destijds op een 
aantal millioenen geschat werd, heeft de volgende Koningen opmerkzaam gemaakt; en 
waarlijk niet ten onregte, daar deze stad, als eene der rijkste, beste en meest 
handeldrijvende van Spanje, een der paarlen aan derzelver kroon is, en de tollen welke 
hier ontvangen worden, zeer aanmerkelijk zijn, en zulks in weerwil zelfs van den 
smokkelhandel, die er tot in eenen hoogen graad, gedreven wordt. Behalve nu den 
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algemeenen handel, heeft men hier bij uitsluiting die van de nieuwe wereld, alwaar 
Spanje de magtigste bezittingen heeft. Al wat uit Amerika komt of er naar toe [p. 119] 
gaat, wordt hier gelost en geladen, en men berekent, dat zulks, met Den handel der 
Oostiendien er bijgevoegd, jaarlijk 40,000 vreemdelingen van onderscheiden volken, hier 
henen trekt. Het getal der schepen, die men, het eene jaar door het andere genomen, hier 
ziet aankomen, wordt tusschen de 8 en 900 begroot; en nogtans vindt men hier die 
beweging en dat gestadig rumoer niet, hetwelk men zoo treffend in de andere Europische 
koopsteden ontwaart. Men kan over den handel niet oordeelen, dan uit de pakhuizen der 
kooplieden; Cadix heeft zelfs geene beurs; en de Cailla Nuova, eene straat aan de markt 
hier toe dienende, ziet men, daar er geen vast bepaald uur bestemd is, van den morgen tot 
den avond steeds vol met kooplieden en schippers van de onderscheiden 
koopvaardijschepen.  
 De straten der stad zijn meest ruim en wijd, vooral de voornaamste, Casa calle 
ancha genoemd. Ter wederzijden zijn hier platte steenen, meer verheven dan de 
eigenlijke straat, voor de voetganers; eene schikking, welke men veel aan den Generaal 
ORELLI, den laatsten Gouverneur, te danken heeft, welke de wegen buiten en de stad van 
binnen, zeer aanmerklijk heeft verbeterd. De huizen zijn van klipsteen, van buiten met 
kalk besmeerd en van boven met platte daken en torentjes, waardoor sommige hunne 
hooge oudheid en Moorsche afkomst, in welker smaak zij allen gebouwd zijn, nog 
aantoonen. De voordeur is van de [p. 120] binnendeur, door een klein, vierkant, portaal, 
afgescheiden, en men heeft er dezelfde hatelijke gewoonte, waar over ik U op Malaga, op 
mijne eerste reize naar de Middellandsche Zee, geklaagd heb, ook hier treedt men het 
eerste huis het beste binnen en verrigt de kleine boodschap achter de deur, daar het voor 
zeer onvoegelijk gehouden wordt  zulks op straat te doen en daar door ook, heeft men, 
even als daar, de ondragelijkste stank in deze portalen. 
 Onder de Kerken, welke in de Cathedrale of Hoofdkerk, die van St. Jago en St. 
Antonio bestaan, munt de eerste zeer onderscheidend uit en wordt voor een prachtig stuk 
werks gehouden. De mannenkloosters zijn: die van San Domingo, Lamerco, San Juan de 
Dios, San Augustin, San Francisco, La Descalzos, Chapuchinos en Carmen; en die der 
vrouwen waarvan er drie zijn, noemt men: Sta. Maria, las Descalzas en Carodaleria. 
Behalve deze gestichten, zijn er nog eenige kapellen, en het getal der geestelijken is, in 
evenredigheid der bevolking, verbazend, daar men van de tien millioenen zielen, waar op 
Spanje berekend wordt, gemeenlijk 250,000 menschen van dezen stand telt. Dit maakt 
ook dat men nergens, en ook hier in Cadix, geene drie schreden doen kan, of men 
ontmoet van deze, door hun te groot getal, nutteloze lediggangers; in geen der bekende 
rijken, Portugal alleen uitgesloten, vindt men er meer dan hier; en te gelijk zijn zij over 
[p. 121] het algemeen, in geen land onkundiger en zulks in weerwil der brillen welke de 
meeste, zelfs op straat en in hunne wandelingen, op den neus dragen, even als of hun de 
oogen door te veel studeren verzwakt waren. Herinner U wat ik wegens deze stand van 
menschen, in Brief V op mijne tweede reize naar de Middellandsche Zee, bladzijde 28 
gemeld heb, en houdt in het oog, dat, even zoo als daar gezegd is, ook hier 
uitzonderingen plaats hebben, waarvan ik ten bewijze, alleen het hospitaal van San Juan 
de Dios, een der voornaamste gebouwen in deze stad, heb aan te voeren, waarin alle arme 
vreemdelingen, van welken staat, land of godsdienst zij ook zijn mogen, ontvangen 
worden. Ik zag er matrozen van onderscheiden volken, die alle roemden over de goede 
bedieningen oppassing, welke door Geestelijken geschiedt. Deze zijn ook de 
geneesheeren, de heelmeesters en de artzenijmengers, en worden in hun liefdadig werk 
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bijgsetaan en ondersteund door verscheiden rijke bejaarde Spanjaarden, die dagelijks de 
zieken bezoeken, zich ontkleeden en hen bedienen, in welk voorzeker goed werk, zij 
groote verdiensten stellen. Dit Hospitaal dat eer aan Cadix doet, kost jaarlijks zulke 
groote sommen, dat het zonder de collecten die van tijd tot tijd voor hetzelve gedaan 
worden, welligt niet zou kunnen bestaan; zelfs wanneer men des avonds in den 
Schouwburg gaat, is  men min of meer verpligt, iets tot hetzelve bij te dragen en in eenen 
[p. 122] schaal te werpen, die door eenen Geestelijken van dit huis wordt aangeboden; 
eene gift trouwens, waar aan geen een vreemdeling zich zal onttrekken, daar er ook 
armen van zijn eigen land genot van hebben.  
 Niet verre van dit ziekenhuis heeft men aan den zeekant, een groot, rond en 
redelijk hoog houten gebouw, waarin de Stierengevechten des zomers plaats hebben, eene 
liefhebberij waaraan de Spanjaarden hunnen welvaart zouden opofferen. In het midden is 
een groot, rond plein, met palissaden of een staketsel afgeperkt; hier rondom heeft men, 
even als in de oude kampspelen der Romeinen, amphitheaterswijze, banken, die na mijn 
gissing 5 of 6000 personen zullen kunnen bevatten. De stieren zijn in hokken opgesloten, 
en worden, na dat zij eerst door onderscheidene tergingen, woedend zijn gemaakt, één 
voor één, door het openen van eene houten schuif, in het plein of perk gelaten, alwaar 
eenige, hier op afgeregte mannen, te paard, met eene lans of piek in de regter en eenen 
mantel van onderscheiden veelverwige kleuren in de linkerhand, hem wachten. De reeds 
dol gemaakte stier, loopt, met eene woedende felheid, op eenen zijner aanranders, die 
hem onder het toewerpen van den mantel, met eenen luchtigen sprong weet te ontwijken 
en eenen steek geeft; een tweede valt hem van eene ander zijde aan, terwijl een derde, 
hem met zijnen gekleurden mantel uittart, waarop het dier, telkens, met eene vernieuwde 
razende woede, aanvalt, daar hij, door de kleuren [p. 123] misleid, dezelve voor zijnen 
grootsten vijand aanziet. Dit duurt gemeenlijk tot dat dit ongelukkig slagtoffer van 
menschelijke wreedheid, door verlies van bloed, dat uit de menigvuldige hem toegebragte 
wonden vloeit, verflaauwt, eenen minderen tegenstand biedt, en daardoor het genoegen 
der aanschouwers, welke hij tot hier toe, door zijne nuttelooze woede en vergeefsche 
razernij, vermaakt heeft, vermindert. Een man te voet, luchtig en theatraal gekleed, met 
veelkleurige linten en strikken versierd, treed thans in het strijdperk, groet de omstanders 
met een breed, lang, tweesnijdend jagtmes, op eene hoogdravende wijze, en randt den 
reeds afgevochten stier op nieuw aan. Deze besteedt alle de hem nu nog overige krachten, 
om ten minste dezen vijand te vellen; doch, zoo dra hij den kop voor over buigt om zijnen 
stoot te doen, springt de daarop afgeregte kampvechter ter zijde, duwt zijn geweer achter 
de horens tusschen de schoften en doet hem gemeenlijk dood ter aarde vallen. 
Oogenblikkelijk rijst er een gejuich van alle de aanschouwers, alle handen klappen van 
blijdschap, en een aantal werpen aan dezen held, die den naam van Matador draagt, geld, 
kroonen en andere eereteekenen toe, ten bewijze van hun genoegen en hunne 
goedkeuring; en, na dat dit tooneel, met dezelfde hartstogtelijkheid, eenige minuten heeft 
voortgeduurd, komen er vier, rijk uitgedoschte en fraaibespannen muildieren, die den 
dooden Stier [p. 124] uit het park halen. Intusschen gebeurt het meermalen, dat mannen 
en paarden, in deze gevechten gekwetst raken en sneuvelen; in welk geval het gejuich 
dikwijls ter eere van den Stier opgaat, en men uitroept: brave Stier! brave Stier! – 
Daarentegen zoo de Stier, hetwelk somwijlen, doch evenwel zeldzaam gebeurt, niet 
boosaardig genoeg is om te willen vechten; zoo men alle moeite, om hem in woede te 
brengen, te vergeefs verspilt en de aanranders geen eer zien in te leggen; als dan laat men 
met verachting, eenige groote, hier op afgeregte honden, los, en deze, hem in eenen 
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ongelijken strijd inwikkelende, vallen van elle kanten aan, en verscheuren het ongelukkig 
dier voor het oog der menigte. Dit sterven, de stuiprekkende bewegingen, het pijnlijk 
brullen, het ijsselijk leijen en de laatste snikken dezer dieren, hebben, hoe onbegrijpelijk 
zulks ook moge voorkomen, voor het gezigt en het oor, van den anders niet ongevoeligen 
Spanjaard, een zoo onbeschrijfelijk genoegen, dat het alle denkbeelden overtreft. 
Menschen uit alle standen, uit alle kringen; vrouwen, welkeer teederheid geene vlieg 
dooden, geen schoothondje kan doen lijden, deelen in dit barbaarsch vermaak; het 
gemeen verpand het huisraad en kleederen, de schoone kunne dikwijls paarlen, juweelen 
en kostbaarheden, om deze woeste spelen, welker plaatsen verhuurd worden, te kunnen 
bijwonen: en welke herhaalde banbliksems onderscheidene Pausen hebben uitgebraakt, 
welke wetten verscheidene Ko- [p. 125] ningen ook tegen dezelve hebben in het licht 
gegeven, alles is te vergeefs geweest; de Spanjaard aan dit voorouderlijk vermaak, nog 
van de Mooren afkomstig, gehecht, is er niet van af te brengen, en nog heden ten dage, 
worden alle feesten, als, overwinningen, geboorte van vorstelijke kinderen, verjaardagen 
van koningen, als anderszins, met Stierengevechten gevierd.  
 Rondom het amphitheater tot deze verlustiging geschikt, heeft men eene menigte 
varkenskotten, welke dieren hier meest alle zwart, kort, ineengedrongen, en laag op de 
pooten zijn; de hangende buiken raken bijna den grond, en ik durf gerust zeggen dat ik ze 
nergens zoo vet gevonden heb: alles is spek. Het schapenvleesch is mede niet te 
verachten; doch daarentegen is weder het rundvleesch dor, mager en bijna oneetbaar 
droog, waardoor men op alle tafels versch spek, bij dit rundvleesch, op denzelfden 
schotel ziet opgezeten voorgediend. De visch die hier in groote menigte en 
verscheidenheid valt, is zeer goed, en men vang hier ook een ruim aantal van die 
tonijnen, welke ik U op Corsika heb leeren kennen.  
 Zie daar nu de hoofdschotels, en daar men bij dezelve dagelijks versche groenten 
en vruchten op tafel heeft, kan men, in het algemeen gesproken, zich over de keuken niet 
beklagen.  
 Maar daar wij thans van tafel, keuken en dus van het huishoudelijke handelen, wil 
ik U nu ook met de gewigten, maten en het geld bekend maken. [p. 126] In het groot 
koopt men hier altoos bij kwintalen, die ieder juist 98 ponden Rotterdamsch huisgewigt 
doen en 7 procento ligter zijn dan het Amsterdamsch gewigt. In het klein heeft men even 
als bij ons, ponden, doch hier verschillen dezelven, daar er van 12, 16, en 20 oncen zijn; 
de twee laatste soorten worden in de hal gebruikt voor vleesch en spek. De maten van het 
vaatwerk zijn: booten, halve booten, kwaterkassen en halve kwaterkassen, welke laatste 
75 onzer flessen houdende de kwaterkas op 150 flessen brengt. De arobes, met welke 
maat men ook koopt, zijn hier onderscheiden en hangen af van de artikelen die men 
neemt; dus houdt een arobe wijn 20 flessen of 13 ½  Hollandsche mengelen; en een 
arobe olie slechts 9 1/3, dat een verschil maakt van 4 1/6 mengelen. Alles wat bij de 
ellemaat verkocht wordt, gaat hier bij vara’s, en eene vara staat gelijk met 1 ¼ van onze 
ellen.  
 van alle geldspeciën kan men hier vrij wel afkomen en voor den gewonen 
Hollandschen dukaat, ontvangt men 19 ½ reales de plata, die na genoeg met vijf onzer 
stuivers overeenstemmen. De munt van het land, bestaat: in gouden pistolen van 3 ¾ stuk 
van tienen, die ieder 10 reales de plata doen;  halve stukken van 5 reales, kwart stukken 
van 2 ½ reales, pisetten van 2 reales en halve kwart of achtste stukken van 1 ¼ reales. 
De reales de plata doen thans 17 kwart of 34 tiavis; doch in den handel verstaat men door 
de reäl de plata, slechts [p. 127] 16 kwart; door de real de vellon 8 kwart; en door de 
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pesos 8 reales de plata, welke weleer de ware eigenlijke waarde was, waarvoor dezelven 
werden uitgegeven; maar sedert de verhooging van het zilver in Spanje, zijn ook de 
reales in specie, verhoogd, zonder dat zulks nog in de berekeningen van koop en verkoop 
plaats heeft, waardoor de real in den handel nu eene ingebeelde munt is, welke met de 
zilveren real een verschil maakt van 16 tot 17 of 6 ¼ procento. De wissel is in de 
Spaansche zeeplaatsen, meest overal het zelfde; men trekt gewoonlijk op 1 of 1 ½ uso, 
dat is 2 of 3 maanden na dato, in eerste, tweede, en derde wisselbrieven. De trekking 
geschiedt in ingebeelde dukaten, die met de koers der wissel op 96 tot 100 grooten banko 
komen, waarvoor men ontvang 11 1/3 reales de plata voor ieder dukaat, de reaal tegen 16 
kwart gerekend. Provisie wordt zeldzaam gevorderd, om dat het huis hetwelk het geld 
schiet, ook gewoonlijk de benoodigde goederen, levert; en als men nu de agio van de 
bank, tegen 5 procento, dat ruim genoeg gesteld is, er bij neemt, zoo komen de reales de 
plata, waarvan er 10 op een stuk, of Spaansche mat gaan, de koers stellende op 98 
grooten banko voor ieder dukaat dat veelal het hoogste is dat de wissel stijgt, volgens de 
naauwste berekening op 4 stuivers 15 21/375 penning, Hollandsch, of zoo als boven 
gezegd is na genoeg 5 stuivers.  

De brieven uit Holland komen hier des Maan- [p. 128] dags en Vrijdags aan en 
zijn gewoonlijk van 22 tot 25 dagen oud; zij vertrekken weder van hier des Dingsdags en 
Zaturdags, doch als dan, den weg over Frankryk nemende, zijn zij korter onder weg. Dit 
evenwel doet U zien, dat volgens de gewone wijze van reizen, er thans eene maand 
benoodigd is om bij één te kunnen komen; en dat wij verre van elkanderen zijn 
afgescheiden, bewijst ook het luchtgestel, want terwijl men thans bij U, over de bevloerde 
rivieren, met vlugge schaatsen henenzweeft, of in eenen welgevoederden pels gedoken, 
zich met eene verklinkende arreslede, over de dikke sneeuw doet rondvoeren, heeft men 
hier de lucht zeer getemperd, zeer gematigd, en de zon warmte en kracht genoeg, om 
verscheidene vruchten tot rijpheid te brengen, en mij dikwijls te noodzaken Chapeau bas 
te moeten wandelen.  
 
 

[p. 129] ZESTIENDE BRIEF. 
 

Cadix, Januarij. 
 
Wandelen, het laatste woord in mijnen laatsten, doet mij op de Almeida, eene algemeene 
wandelplaats denken, welke men in alle Spaansche steden heeft. Veelal is het een breed, 
vlak, opzettelijk daar toe gemaakt, wandelpad of weg, ter wederzijden met boomen 
versierd, die er tevens lommer geven; doch hier, de Almeida aan den zeekant zijnde, 
veroorzaakt zulks, dat de boomen slecht groeijen en er dus een der voorname genoegens, 
zoo niet gemist, ten minste schaars genoten wordt. Dit evenwel belet niet, dat men er 
tegen den avond altoos menschen vindt en de heilige dagen; na het hooren der misse, 
veelal met wandelen worden doorgebragt, op welke tijden de Almeida belangrijker is, 
daar als dan de steenen banken ter wederzijden voor zitplaatsen geschikt, met een aantal 
schoone vrouwen, welke zich in reijen scharen, versierd zijn.  
 Welligt heeft de schoone kunne nergens meer bevalligheid, in houding en 
kleeding, dan in Spanje, en welligt stooft de natuur, door het vurige van het luchtgestel, 
ook nergens eene vroegere rijpheid. Op 12 en 13 jaren, zoo mijne be- 
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[p. 130] rigten echt zijn, gevoelt het Spaansch meisje, reeds alle die hartstogtelijkheid, 
welke men bij ons naauwelijks op 17 of 18 jaren, kent; en de driften, eenmaal en dus 
tijdig, in beweging gebragt, zijn des te vuriger en balken, zoo in liefde als haat, met eene 
hevigheid, die men wil dat bijna ontembaar is. Maar laat ik trachten, U in staat te stellen 
om zelf de Spaansche vrouw te kunnen beoordeelen, en dus beginnen, U meer omstandig 
dan in eenen mijner vorigen, hare kleeding te beschrijven: Het schoon, lang, dik haar, is 
door een redesilla of zijden netje, met linten versierd, overdekt, waarover de zwarte 
mantilla, of het zijden manteltje, hangt, dat onder de wandeling een gedeelte van het 
aangezigt verbergt. De saija, een zwarte zijden rok, die zij, over straat gaande, over de 
andere opperkleederen aandoen en in huis wederom afleggen, hangt met breede, 
netgemaakte plooijen, naar beneden. De voetjes zijn met eenen juistgemaakten schoen, 
van het fijnste leder, en het been met eene witte zijden kous, gekleed. Voet en hand zijn 
aardig klein, de tanden wit, de levende oogen sprekend, het kastanjebruin haar schoon, en 
het ligchaam dat welgemaakt, veelal spigtig, en goed gevormd is, doet met eene 
vooruitkomende borst, de welgemaakte schouders wijken, en heeft in alle deszelfs 
houdingen en bewegingen, eene bevalligheid die onbeschrijfelijk is. Voeg hier bij eenen 
toon van stem die alles overtreft, gepaard met eenen gang, zoo los, zoo ligt, [p. 131] zoo 
zwevende als men die van engelen zou moeten voorstellen, en die mij zeer dikwijls 
bedrogen heeft, daar ik meermalen, door figuur en gang misleid, alle zeilen heb bijgezet, 
om mijne vermeende jonge schooneid in te halen, en dan bij de nadering, of eene vrouw 
van jaren, of een meisje ontdekte, dat alle mijne verwachtingen te leur stelde. In mijne 
Brieven XXIV en XXV op mijne eerste reize naar de Middellandsche Zee, heb ik U op 
bladzijde 267 en 279 iets van de Spaansche vrouwen geschreven; thans heb ik er meer 
gezien, en kan U verzekeren er niets te veel van gezegd te hebben, en nogtans moet ik 
herhalen, dat zij, in weerwil der onbetwistbare bekoorlijkheid, geenen aanspraak kunnen 
maken, om in de volle kracht van het woord, na het denkbeeld, hetwelk wij aan 
schoonheid hechten, schoon te kunnen genoemd worden: alle de trekken zijn niet juist 
volkomen regelmatig, ieder deel afzonderlijk beschouwd, laat nog iets te wenschen 
overig, en men moet dus het betooverend zamenstel, in deszelfs geheel, overzien. Over 
straat gaande weten zij, op eene bijzondere wijze, de kleine mantilla bevallig te openen, 
en met den waaijer, aan den voorbijgaanden, niet alleen eenen vriendelijken groet toe te 
zenden, maar men wil zelfs, dat dezelve, door het sprekend oog verzeld, de geheimste 
gedachten kan mededeelen, en eene haar eigene tale heeft, die voor den begunstigden niet 
moeijelijk te verstaan is. Trouwens al sedert lang verstond [p. 132] men in dit land eene 
tale, die in de andere landen onbekend was, en de kunst om zonder geluid, stem of 
woorden de geheimste gedachten aan elkanderen mede te deelen, en zulks alleen door de 
beweging der vingeren. Onder de regeringen van PHILIPS II, den III en den IVden, toen 
nog de vrouwen, even als die der tegenwoordige Turken en Mooren, veelal waren 
opgesloten, en hare huizen als gevangenissen moesten beschouwen, sprak een minnaar, 
met zijne guitarre, het algemeen begunstigd speeltuig, in de hand, onder de vensters van 
zijn meisje geplaatst, al dikwijls geene andere tale en zij, bij het tokkelen der eerste snaar, 
hare houten tralien of jalousien openende, antwoordde hem op dezelfde wijze. Thans bij 
meerder vrijheid, heeft zulks geene plaats meer; de waaijer heeft de tale der vingeren 
vervangen, en de kunst schijnt verloren, ten minste ik heb tot hier toe nog niemand 
aangetroffen, die met de laatste genoegzaam sprak, om mij eenig onderwijs te kunnen 
geven. Maar om tot onze bevallige schoonen weder te keeren: kon nu de bekoorlijke 
beeldtenis, zoo als ik ze hier boven naar waarheid geschetst heb, zich het geestige van een 
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Fransche, het treffende van eene Engelsche, het lief zedige met de kleur van eene 
Hollandsche vrouw toeëigenen, hoe onwederstaanbaar zouden dan de Spanjoletten zijn! 
Doch, daar geene boeken, dan door de Inquisitie onderzocht, worden toegelaten, zijn 
weinige verstanden beschaafd; dansen [p. 133] en een weinig muzijk is veelal alles wat 
eene Spaansche schoonheid heeft, en daardoor valt het onderhoud vrij lastig, en eindigt 
gewoonlijk in verveling. Evenwel al wederom geenen regel zonder uitzondering, en 
vooral hier te Cadix, alwaar een aantal vreemdelingen zich met ter woon hebben 
nedergezet, vindt men er vele, die het Engelsch en het Fransch, bij hare moedertaal 
voegen, en eene opvoeding haarer waardig hebben genoten. Men beweert hier tevens, en 
ik durf zeggen niet geheel zonder grond, dat de verbindtenissen van Spaansche moeders 
en Iersche vaders, van welken landaard hier vele huizen zijn, de schoonste meisjes 
opleveren, welker gezonder bloed en betere kleur met veel regt den appel van Paris aan 
hare halve zusters, de Spaansche schoonheden, doet betwisten; terwijl daarenboven de 
schaal der opvoeding, beschaving en kundigheden geheel aan hare zijde overhelt.  
 Een der honendste scheldnamen, welke men den Spanjaarden geven kan, is 
Cornudos!  horendragers! en echter is deze Acteon’s dragt, door eene te verregaande 
jaloezij, gevoegd bij de geneigdheid der vrouwen, hier zoo veel als elders hun lot, gelijk 
ik reeds met een woord, in mijne tweede rijze naar de Middellandsche Zee, Brief V, 
bladzijde 27 gezegd heb. Ik deed toen tevens opmerken, dat de minnarijen, hoe gevaarlijk 
ook, nogtans moeijelijk te ontgaan zijn; doch hier, heeft men, behalve dezen verboden 
handel, een zoo groot aantal meisjes, welke hare dikwijls ver-     
[p. 134] peste gunsten om geld veilen, dat Cadix in dit opzigt verscheidene Fransche 
steden overtreft. zij zoeken haren prooi en slagtoffers tot zelfs in de koffijhuizen, die 
beneden voor Heeren geschikt, de bovenste verdiepingen, in verscheiden kleine 
vertrekjes verdeeld hebben, waarin zich deze gevaarlijke juffertjes, even als andere 
sirenen, met hare oude matronen, nederzetten. Jongelingen naar deze en andere 
Zeeplaatsen henenreizende, kunnen zich niet genoeg eigen maken, het fraaije vers, uit de 
Ode, hetwelk gij mij kort voor ons uitzeilen, toezond; en wel bijzonder, de schoone 
treffende regels, waarin men deze ontegenzeggelijke waarheid vindt: 
 

Ja, Stervling! zoek geen vreugd, 
Geen kalm genot op aard, dan in de schaduw der deugd;.. 
De schoonheid lagche U aan met duizend zinvermakers, 

Gekluisterd in een hoerenschoot, 
Omhelst g’een snood gedrogt, met pestvuur op de kaken,  

en kust den dood. 
 

Hoe zoet die Circe vleit,  
Waar schuilt in haar gestreel die teedre eenstemmigheid,  
Dat diepgevoelend hart, dat zacht onschuldig blozen? .. 

Wat heil haar gladde tong belooft,  
Het giftig naberouw, steekt midden door de rozen,  

het slangenhoofd (*). 
 

 
(*) Destijds kende ik den maker niet, doch naderhand door het uitgeven van FANNY, zag ik, dat 
het een onzer meest begunstigde zonen van APOLLO, een onzer grootste dichters Mr. RHYNVIS 
FEITH was, die met dit schoone vers: Aan mijne lier, zijn fragment begint.  
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[p. 135] ZEVENTIENDE BRIEF. 
 

Cadix, Januarij. 
 
De Schouwburg alhier is de eerste Spaansche welke ik gezien heb. De schermen en 
decoratien of tooneelveranderingen zijn aardig en wel, maar met de manier van spelen 
kan ik mij niet verëenigen. De gebaarden zijn onnatuurlijk en ik heb nog geen stuk gezien 
zonder tweegevecht. De vrouwen intusschen, staan er, zonder eenige aandoening te 
betoonen, gevoelloos bij en de souffleur of rollezer doet zich zoodanig boven de spelers 
uithooren, dat het alle begocheling en genoegen beneemt. Na het eerste bedrijf heeft men 
een tusschenstuk, dat somtijds eene soort van opera of zangstuk is, onder den naam van 
saynetto bekend, hetwelk bijwijlen door één, bijwijlen door verscheidenen menschen, 
wordt uitgevoerd, en onder de Zangeressen vindt men er, die hare kunst verstaan en de 
buigingen harer stem, volkomen meester zijn. Als eene zonderlingheid moet men hier bij 
opmerken: dat vele dezer Zangsters dichteressen zijn, die dikwijls zeer aardige stukjes op 
de zeden van den tijd, op hare bekenden, en ook op hare eigene personen zelve, maken, 
ze in muzijk doen brengen, en des avonds geven; terwijl [p. 136] nog weder andere, op 
staanden voet, de eene of andere gebeurtenis in verzen brengen, de heerschende smaak 
van den dag, zoo wel in toon als kleeding in een hekelend gedicht gispen, of iets anders, 
op eene geestige wijze, in een bespottelijk licht stellen; en de menschen die hierin 
uitmunten, geeft men de naam inprovisitores, een naam op welken velen, in eenen meer 
of minderen graad, aanspraak kunnen maken, daar de Spanjaard, zelfs in de gemeenere 
standen, even als de Italianen en Portugezen, eene zucht en neiging tot poëzij heeft, zoo 
als men mijnes wetens bij geene buiten deze genoemde volken aantreft.  
 Onder de vertooningen op het Spaansch tooneel, heeft men ook de Fandango en 
de Tirana. De eerste is een dans, welke van de vroegste eeuwen af, aan dit land eigen 
schijnt, ten minste men haalt deswegens eenen brief aan, door PLINIUS aan een zijner 
vrienden geschreven, waarin hij zegt: “kom heden avond bij mij eten; ik zal U paauwen, 
nachtegalen, lijsters van Maltha, met zwijnenvleesch à la Troijenne, voorzetten, en de 
heerlijkste wijnen schenken; niets zal ons ontbreken, en ik wil U daarenboven het 
genoegen van eenen Spaanschen dans verschaffen.” Deze dans, beweert men, dat de 
Fandango zal geweest zijn, en daar men nu den smaak der ouden, voor de wellustige 
dansen, kent, en er, de Portugeesche Fossa buiten gesteld, welligt weinig wellustiger 
kunnen gedanst worden, is deze stel- [p. 137] ling niet onwaarschijnlijk (*). Hij wordt 
door twee menschen van onderscheidene kunne gedanst; hoofd, armen, voeten, dijen, het 
gansche ligchaam, inzonderheid dat der vrouw, alles neemt bewegingen aan die zich niet 
beschrijven laten, en die met de muzijk der speeltuigen en kastanjetten, welke beurtelings 
en in evenredigheid derzelve rijst en daalt, in den koelsten aanschouwer, denkbeelden en 
begeerten opwekt, met welke hij voorzeker niet in den Schouwburg trad. De Tirana, een 
zang en dans te gelijk, die slechts door eenen enkelen persoon en wel door eene vrouw 
wordt uitgevoerd, is niet minder weelderig, niet minder wellustig; dezelfde lonkende 
oogen, dezelfde sprekende bewegingen, en een vreemdeling, deze beide ziende, staat te 
meer verwonderd, daar hij met geene mogelijkheid, deze dansen, met den sombe-  
 
(*) Ik weet dat de Heer VOLNEY in zijne reize door Syrie en Egypte, in het XVIII hoofdstuk, bladzijde 410 
zegt: “het was deze soort van dansen, die van Karthago naar Rome overgebragt, aldaar het verval der 
Republikeinsche Zeden aankondigde, en die sedert, door de Arabieren in Spanje wederom in zwang 
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gebragt, daar nog wordt aangehouden onder den naam van Fandango.” Dan daar PLINIUS in zijnen tijd 
reeds van eenen Spaanschen dans, na den maaltijd, spreekt; en de Romeinen, in navolging der Grieken, veel 
smaak in wellustige dansen vonden, schijnt zulks zijne stelling te wederspreken, daar de Arabieren, vele 
eeuwen na PLINIUS, eerst meesters van Spanje geworden zijn.  
 
[p. 138] ren ernst en statige deftigheid der Spanjaarden, over een kan brengen. Behalve 
nu de U reeds genoemde dansen, heeft men nog de Volero, welke zoodanig is, dat KAREL 
III. dezelve, op aandrang der geestelijkheid, door het geheele rijk, behalve hier te Cadix 
om der vreemdelingen wille, heeft verboden. In deze ziet men de begeerten en verlangens 
der beide dansenden, ten hoogsten top gevoerd; en als zij eindelijk elkanderen in de 
armen vallen en omvatten, blijven ze eenige oogenblikken onbewegelijk, beginnen te 
waggelen, en de gordijn valt. Deze Volero, die meesttijds op het einde van het stuk, of 
ook wel tusschen de bedrijven gegeven wordt, heb ik niet gezien: thans had men altoos na 
het tweede bedrijf, eene klucht, en vervolgens weder het derde bedrijf of het einde van 
het eerst begonnen spel. Bij het eindigen, zoo wel van de klucht als het hoofdspel, roepen 
alle die op het tooneel zijn geweest, te gelijk uit: A qui se accabe la commedia, y 
perdonnar nuestras faltas. Hier eindigt het schouwspel, vergeeft ons de begane feilen.  
 Alvorens van spel en dans af te stappen, moet ik nog een paar woorden van den 
laatsten zeggen: de Fandango, Volero, Fossa en nog meer de Tirana, schijnen veel 
overeenkomst te hebben, met de dansen in Egypte gebruikelijk, welke door daar toe 
opzettelijke danseressen, Almé genoemd, gedanst worden. De Heer SAVARY in zijne reize 
door dat land, heeft ons deswegens in zijnen [p. 139] Brief XXXIV uit Cairo geschreven, 
eenige bijzonderheden opgeteekend. “Het zijn (zegt hij) Pantomime-dansen, waardoor zij 
de voorvallen van het gemeene leven vertoonen, en waartoe de geheimen der liefde, haar 
gewoonlijk den stof opleveren. De buigzaamheid van haar ligchaam is onbegrijpelijk, en 
men is verwonderd voer de beweegbaarheid harer trekken, waaraan zij, naar willekeur, 
alle die uitdrukkingen kunnen geven, welke het best geschikt is voor de rollen die zij 
spelen. Dikwijls wordt het onbetamelijke harer houdingen, tot het uiterste gevoerd; hare 
lonken, hare gebaarden, alles spreekt, doch op eene zoo nadrukkelijke wijze, dat het niet 
mogelijk is zich te vergissen. Met den aanvang van den dans, leggen zij, met hare sluijers, 
alle vrouwelijke schaamte af; een lang kleed van zeer ligte zijde, daalt tot aan de hielen; 
een rijke heupgordel omsluit wellustig haar middel; de lange zwarte haren, hangen in 
vlechten, met welriekende olie bestreken, over de schouderen; een hemd, doorschijnend 
als gaas, bedekt ter naauwernood den boezem, en naar mate zij zich in beweging zetten, 
schijnen de vormen, de omtrekken van de deelen des ligchaams, de een voor, de ander na, 
zich meer en meer te ontwikkelen. De toonen van de fluit, der kastanjetten, der 
tamboerijn en der cijmbalen, regelen hare passen en verhaasten of weerhouden derzelver 
maat, [p. 140] terwijl woorden, overeenkomstig aan dergelijke tooneelen, haar nog te 
meer aanzetten. Zij schijnen als in dronkenschap, als zinnelooze en verdwaasde 
Bacchanten, en het is dan, dat zij alle welvoegelijkheid, alle ingetogenheid vergetende, 
zich geheel aan de wanorde harer zinnen overgeven, en het is ook dan, dat een volk dat 
geene kieschheid kent, en van niets houdt dat maar eenigzins omsluijerd is, zijne 
toejuichingen vermeerdert.” 
 Iets verder zegt dezelfde reiziger, dat de Joden aan wie de smaak der Egijptenaren, 
door eene lange inwoning in dat land, eigen was geworden, al mede hunne Almé’s 
hadden; en dat ook deze, de voorname vrouwen in hare kunst onderwezen, waar toe hij 
den dans van de dochter van HERODIAS bijbrengt, die aan JOANNES den dooper het leven 
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heeft gekost. Het is verre van mij, te durven beweren, dat deze noodlottige dans, de 
Tirana is geweest; doch uit de vergelijking der beschrijving van SAVARY, met die der 
Spaansche vrouwen, waarbij gevoegd, de herinnering dat de ouden veeltijds na hunne 
maaltijden, wellustige dansen lieten dansen, waarin de Romeinen, volgens den 
aangehaalden brief van PLINIUS, hen hebben nagevolgd, schijnt men te mogen zeker 
stellen, dat er veel overeenkomst in dezelve moet geweest zijn. – In de Indiën heeft men 
de Balliaderes, die al mede, even als de Almé’s, in de groote huizen en na de maaltijden, 
voor geld [p. 141] dansen; en waarvan de Abt de RAINAL deze bijzonderheid heeft 
opgetekend: “Niets komt bij hare oplettendheid, tot bewaring van den boezem, als eene 
der kostbaarste schatten harer schoonheid. Op dat deze niet grooter worde, noch zich 
misvormen zoude, sluiten zij denzelven in twee ligte houten kokers, te zamen vereenigd 
en van achteren toegeknoopt. Deze kokers zijn zoo glad en buigzaam dat zij, zonder 
vlakker of platter te worden, zich naar alle de bewegingen van het ligchaam, schikken, 
den boezem nooit te sterk drukken, noch het zachte vel in het minste beledigen. Het 
buitenste van deze kokers, is met een dun gouden bekleedsel overdekt, en bezaaid met 
schitterende gesteenten, daar het buiten tegenspraak het meest gezochtste, het voor de 
schoonheid meest geliefde tooisel is. Men legt het af, en men neemt het weder aan, met 
eene bijzondere gezwindheid; terwijl het daarenboven nog deze eigenschap bezit, van den 
boezem te bekleeden, zonder iets van deszelfs bewegingen, noch de zuchten, noch de 
zachte golvingen te bedekken; met en woord, zonder iets aan den wellust te benemen.” 
Deze kokers dragen de Spaansche danseressen niet, ofschoon dezelve aan meer dan eene, 
tot een noodzakelijk versiersel zou verstrekken, daar de hangende boezems, dikwijls, of 
eene te vroeg voorbijgegane jeugd, of te ver gevorderde jaren verraden. Ook vind ik de 
kleeding der Acteurs, niet meer [p. 142] dan tamelijk en niet zoodanig, als men in eene 
zoo welgestelde stad zou mogen verwachten. De vermaarde LUCULLUS, leende eens aan 
de ondernemers van eenen Schouwburg, 5000 van zijne opperkleederen; een zoodanig 
rijk liefhebber woont voorzeker in Cadix niet.  
 Daar ik mij, door de weinige bedrevenheid in de Spaansche taal, in den 
Schouwburg dikwijls vervele, breng ik mijne meeste avonden bij goede vrienden door, en 
ook is er eens in de week, een Concert, bij den Graaf  DE LANDEBURY, waar alle 
vreemdelingen ontvangen worden. Hier vindt men meesttijds een goed gezelschap en een 
aantal vrouwen, doch evenwel weinig Spaansche, daar deze zich veelal onder elkanderen 
houden, behalve die gene welke met vreemde kooplieden gehuwd zijn, en de dochters uit 
de vreemde huizen. Nu weet gij reeds dat een groot aantal vreemdelingen, zich hier 
gevestigd heeft, en dus maken deze, met derzelver huisgezinnen, altoos een talrijk 
gezelschap uit, en deze vrouwen, bijzonder de dochters, beter opgevoed, vrijer 
onderwezen en onderscheidene talen sprekende, zijn, zoo als reeds hier boven is 
aangemerkt, veelal aangenamer in den omgang, weten meer, spreken meer, en brengen 
dus ook meer bij om het gesprek aan den gang te houden. Het is ook in dit gezelschap, 
dat ik de opmerking gegrond heb gevonden, ten opzigte der meisjes van Spaansche 
moeders en Engelsche en Iersche vaders, daar zij, bij [p. 143] de reeds opgenoemde 
voordeelen van beschaving, opvoeding, talen, gezonder bloed en kleur dezelfde 
aanspraak als de ander Spanjoletten op eene bekoorlijke en wegslepende bevalligheid 
voegen.  
 Een ander huis waarin men vreemdelingen ontvang, is dat van Mevrouw FEYT, 
doch ik was er slechts tweemalen geweest, wanneer de moeder, eene hoogbejaarde 
vrouw, kwam te sterven, en dit gaf mij de gelegenheid, een rouwbezoek bij te wonen, 
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waarop ik verscheidene Spaansche vrouwen bij één zag. Eerst gaf men drie dagen achter 
elkanderen, op hetzelfde uur, de visite in het sterfhuis. Hier was ik vrij van, maar 
naderhand in het huis van de Dame zelve, eischte de beleefdheid, dat ik drie avonden 
achter één, op hetzelfde uur, mijne opwachting ging maken. Ik verzelde de vrouw van 
den Heer BOOM, bij wien ik mijn intrek heb. Mevrouw FEYT, ontving ons in eene flaauw 
verlichte kamer, en was in vollen rouw, geheel in het zwart; en zoo ook alle de vrouwen 
die haar bezochten. De pligtpleging is eenvoudig; een man die inkomt, zegt, met eene 
diepe buiging, tegen de vrouw van het huis: base osté los piés. Ik kus U de voeten. Dit 
zegt hij vervolgens tegen alle de andere, en gaat zitten. Eene vrouw zegt tegen eene 
andere vrouw: base osté los manos. Ik kus U de handen en gaat mede zitten. Eenige 
oogenblikken daar na, vraagt men na den welstand, en weder, na het tijdverloop van 
eenige oogenblikken, beklaagt men [p. 144] den rouw en dan, na eene nieuwe 
tusschenpozing van stilte, begint men een zacht fluisterend gesprek met de vrouw daar 
men naast zit. Alles heeft de statelijkste ernst, de doodelijkste stilte, de somberste 
treurigheid. Intusschen brengen eenige bedienden aan ieder een bord, andere komen met 
glazen water en bieden tevens eene soort van welriekend luchtig suikergebak, Espionade 
genoemd, aan, om in dit water te doopen, en daar op volgen eenige koppen met water-
chocolade, welke op nieuw door groote glazen met koud water worden vervangen. Dit is 
alles wat men krijgt, hier mede loopt de zaak af, en spreken doet men weinig. Op den 
eersten avond vermaakte mij het vreemde van het gezelschap, maar den tweeden en 
derden vond ik er niets aardigs, integendeel ik vond het lastig, en daar er in dit zwijgend 
gezelschap van zwartgekleede vrouwen en weinige mans, gelegenheid gegeven werd om 
na te denken, kwam mij de Koningin ANNA van BRETAGNE voor den geest, welke, voor 
zoo veel ik weet, in Europa de eerste geweest is, die de zwarte kleur tot den rouw of 
droefheidskleur bepaalde. Ik zegge in Europa, aangezien DAVID ons reeds in zijne 
boetpsalmen van het zwart spreekt, als de kleur, welke zijne treurigheid aantoonde; doch 
zulks was in ons werelddeel het geval niet, en voor den tijd van de genoemde Vorstin, 
rouwde men hier, even als nog heden in China en andere Oostersche landen, steeds in het 
wit. Zij veran- [p. 145] derde zulks en wel bij de noodlottige gelegenheid, dat haar 
Gemaal KAREL VIII, door eene lage deur van het kasteel van Amboise willende ingaan, 
zich het hoofd zoo allergeweldigst stiet, dat hij, ofschoon in het eerst geene pijn 
gevoelende, nogtans naauwlijks in de galerij, waarin de Koningin zich bevond, gekomen 
was, of hij viel neder, verloor de spraak, de bewustheid, en welhaast het leven. Zijne 
troostelooze Gemalin wilde hem in het graf volgen, sprak met niemand, bleef drie dagen 
zonder voedsel, en toen, door de welsprekendheid van den Bisschop van  CONDOM LA 
MARE, tot rede gebragt, kleedde zij zich ter betooning harer smart en droefheid in het 
zwart, afwijkende van de toen bestaande gewoonte, en in navolging van haar, is het 
zwart, door alle de Europische volken, voor de algemeene rouwkleur aangenomen 
geworden. Maar al genoeg van den akeligen rouw, van de sombere droefheid en hare 
treurkleeden. Vaar wel!  
 
 

 
 
 
 
 

 182



[p. 146] ACHTTIENDE BRIEF. 
 

Cadix, Februarij.  
 
Ik ben thans meermalen naar het zoogenoemde Isla, of eiland geweest, alwaar de 
Spaansche Zeeofficieren wonen. Cadix en Carthagena, zijn de voornaamste havens van 
dit rijk, en het meest geschikt voor de koninklijke zeemagt. Dit Isla bestaat in een 
langwerpig dorp, de huizen zijn weinig fraai en niets is er zonderlinger, dan dat de 
bewoners, behalve die weinige welke er winkels hebben, alle uit Zeeofficieren bestaan. 
De tegenwoordige Opperbevelhebber is de Vice-admiraal DON LOUIS DE CORDOUA EX 
CORDOUA, aan wien ik, bij het maken mijner opwachting, onder andere verzocht, om de 
Caraques te mogen zien, alwaar men de werf, het dok en het arsenaal van den Koning 
heeft? doch zijn antwoord was: zulks aan geenen vreemdeling, zonder een schriftelijk 
verlof van het Hof, te mogen toestaan; en vooral aan geenen Zeeofficier: mij voorts, bij 
de betuiging van zijn leedwezen, alle mogelijke diensten aanbiedende die in zijn 
vermogen zijn. Naderhand heeft men mij gezegd met vragen kwalijk gedaan te hebben, 
daar een burgerrok er mij waarschijnlijk zou hebben doorgeholpen; maar ik ben er nooit 
voor, [p. 147] om achter om te gaan, en mij dan nog daarenboven aan het grievende van 
eene vernederende weigering bloot te stellen. Niet verre van dit dorp vertoont men eene 
oude brug, die men nog van de Romeinen wil doen afstammen; en wanneer men van de 
stad naar dit Isla rijdt, laat men ter regterhand de zoogenoemde zuilen van HERKULES, 
waar van ik U gesproken heb, en ter linker eenige zoutspannen, die op het uiterlijk 
aanzien weinig beloven.  
 Onlangs heb ik ook eenen toer gemaakt van Trocadera, door Port Real, na St. 
Maria. Port Real is eene kleine, weinig beduidende plaats, welke niets, mijns wetens, 
voor den nieuwsgierigen en onderzoekenden reiziger oplevert. Tusschen dezelve en St. 
Maria rijdt men over eene, op het water drijvende brug, ter welker onderhoud men 
betalen moet.  
 Sta. Maria is eene oude stad en haven, weleer bekend onder den naam van 
Mnesthei Portus; doch daar men mij berigt, dat er met het hoogste water slechts 3 
vademen diepte is, kunnen er alleen kleine schepen binnen komen. Het omliggend land, 
waarvan deze stad de hoofdplaats is, werd weleer ten gevalle van LOUIS DE LA CERDA, 
den eersten Hertog van Medina Caeli, tot een graafschap verheven, en heden vindt men 
er nog een klein kasteel, dat, zoo het bliken van eenen vorigen rang moet geven, dezen 
rang even zoo min als de daar bij zijnde batterijen zou kunnen staan-  
[p. 148] de houden. De koophandel is er vrij aanmerkelijk, vooral met de Engelschen en 
ons. Bovendien is St. Maria ook nog de verblijfplaats van eenen Kapitein Generaal; de 
tegenwoordige is de Marquis DE SALZEDO, om welke te zien en mijne opwachting te 
maken, ik voornamelijk de reize gedaan had. Ik zag vervolgens de kerk, de haven een het 
optrekken der parade, alwaar ik het meerendeel der bezetting, in twee slecht gekleede 
regimenten bestaande, bij een vond. Om een klaarder denkbeeld van de ondiepte dezer 
haven te geven, zij het genoeg U te zeggen, dat ik de scheepsladingen in wagens zag 
lossen die door ossen getrokken worden, welke dieren zoo verre in het water liepen, tot 
zij den kop moesten opligten om adem te scheppen, en dan ook bevond zich de wagen op 
zijde van het vaartuig, waaruit en de vracht overnam.  
 Men is hier niet verre van de stad Xeres, in welker nabijheid, in het begin der 
VIIIste eeuw, de laatste Gotische Koning RODERIC verslagen, en de heerschappij der 
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Mooren in Spanje bevestigd werd, gelijk ik U in Brief III op mijne eerste reize naar de 
Middellandsche Zee, bladzijde 35 reeds gemeld heb. Thans is diezelfde stad beter bekend 
door den voortreffelijken wijn, welke na haar deszelfs naam Xeres draagt, en behalve 
deze, vallen hier in den omtrek ook die van Tinto, Rota en Pagadet, welke alle bij de 
liefhebbers genoeg bekend zijn, en die mij bijna zouden doen [p. 149] overhellen, om te 
geloven, dat de ouden welke hunne Elijsesche velden in de Betique (*) en wel bijzonder 
in den ombrek van Cadix stelden, reeds kenis aan de heerlijke voorbrengselen van dit 
oord hebben gehad, en hunne afgestorvenen op derzever nektar hebben willen onthalen.  
 Na de stad bezigtigd te hebben, begaf ik mij scheep, in eene Spaansche bark, om 
naar Cadix te varen. Voor de haven van Sta. Maria ligt eene gevaarlijke baar, eene stijle 
ondiepe bank, waarop de Zee, met de onderscheiden tijen, veeltijds brandt en breekt, 
draaistroomen en kolken verwekt, uit de effene vlakte, waarop men met de volste 
gerustheid meent te mogen vertrouwen, eensklaps de schrikbarendste golven doet rijzen, 
en daardoor zeer dikwijls noodlottig wordt, voor barken en kleine vaartuigen, die over 
dezelve henen moeten. Daags te voren was er nog eene, vol met passagiers, omgeslagen, 
en de meeste menschen verdronken. Onder het verhaal hiervan, hetwelk al dadelijk, met 
een aantal bijgevoegde vergrootingen, plaats had, raakten wij de haven uit, en nu ook 
begonnen vele der aangezigten eenen somberen ernst en sommige zelfs eene zorgelijke 
beangstheid te vertoonen, in welke gesteld- 
 
(*) Het geen de ouden door de Betique verstonden, maakt thans het Koningrijk Grenada, de provincie van 
Andalousie, met een gedeelte van Nieuw Kastilie en Estremadura uit.  
 
[p. 150] heid men de baar naderde. Ik verwachtte nu, eene meerdere werkzaamheid, eene 
goede verdeeling bij de schoten en halzen der zeilen, eene vlijtiger oppassing, 
verdubbelde zorg en de naauwkeurigste oplettendheid bij het roer; en in plaats van dit 
alles, nam de patroon der bark met alle die er in waren de mutsen af, sloten de oogen en 
begonnen overluid eenige pater-nosters en ave-Maria’s, onder een gestadig kruisen en 
zegenen, te lezen en te bidden. Om niet voor een ketter door te gaan, en dus aanstoot te 
geven, nam ik ook den hoed af, doch ik wil het U gaarne bekennen, in plaats van bidden 
bleef het oog op het roer gevestigd, en ik gereed om mij van hetzelve meester te maken, 
zoo dra ik zulks noodig had gevonden: maar gelukkig het kwam er niet toe, en zoo dra 
wij over de bank henen en dus het gevaar voorbij waren, zag men eensklaps de vreugde 
en blijdschap op het gelaat, men begon helder uit de borst te zingen, terwijl een der lieden 
intusschen ronding, om aalmoezen op te halen en in te zamelen, ten einde missen te doen 
voor de zielen van hen die hier het leven hebben gelaten.  
 Deze herdenking, gedachtenis, indachtingmaking, of hoe zal ik de Commemoratie 
aan de dooden noemen, waaruit het doen van zielmissen, die rijke bron voor de 
priesterschaar, is voortgesproten, schijnt wel van de Romeinen te zijn overgenomen, bij 
welk volk zulks eenmaal in het jaar en [p. 151] wel in de maand Februarij in gebruik was, 
en volgens OVIDIUS zou ENEAS de insteller van dit feest zijn geweest. Het oude 
werkwoord februare, februo, hetwelk, met deze godsdienstplegtigheid 
overeenstemmende, zoo veel te kennen geeft als reinigen, zuiveren, louteren, gaf 
aanleiding dat NUMA, die ten zijnen tijde nog twee bij de tien toen in wezen zijnde, door 
ROMULUS ingestelde, maanden voegde, aan zijne tweede maand den naam van Februarij 
gaf, het tijdperk door zijne landgenooten tot deze feesten bepaald. Zij deden als dan 
offeranden voor hunne afgestorvenen, ontstaken waschlichten op de graven, baden de 
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Goden voor de dooden of deden geloften, om hen daar door rust en vermindering van 
straffen in het ander leven te verwerven. In de eerste eeuwen der christenheid, kende men 
van dit alles niets, en veel minder nog heeft de Goddelijke insteller ons deswegens een 
bevel of voorschrift nagelaten; doch ST. ODILON Abt van Cluni, stelde zulks in het laatst 
der 10de eeuw, met meer andere gebruiken, ook in zijn sticht of bisdom in, en sedert dien 
tijd, na zich eerst, langzamerhand, in de nabijzijnde geestelijke gestichten van Cluni, 
verspreid te hebben, is het eindelijk in de Catholijke kerk algemeen geworden.  
 Op ’s Konings verjaardag die voor eenige dagen hier gevierd werd, begaf ik mij 
mede naar Isla, om aan den Admiraal CORDOUA deswegens mijne opwachting te maken; 
doch ongelukkig spreekt de- [p. 152] ze bevelhebber, met zijne vrouw en eene jonge 
bevallige nicht die bij hem aan huis woont, niet dan Spaansch, eene tale waarin ik tot hier 
toe nog maar zeer matig ervaren ben, en dit ook was eene der redenen, die mij voor de eer 
zijner tafel, welke hij mij aanbood, deed bedanken. Aan deszelfs huis vond ik DON 
LANGARA, die in den vorigen oorlog door den Admiraal RODNEY genomen en 
krijgsgevangen gemaakt is.  
 In den avond van dezen dag was het gala in de comedie, dat is, dat niemand er 
anders dan gekleed werd toegelaten. Men had er thans in plaats van smeer- wasch - 
kaarschen aangestoken, de gansche Schouwburg was buitengewoon verlicht, en de 
aanschouwers, inzonderheid de vrouwen, alle in de beste feestgewaden ter eere van 
hunnen Koning uitgedoscht, maakten in deze ruime zaal een heerlijk en treffend schoon 
gezigt. Op het einde van het spel lieten de spelers een aantal kleine vogels vliegen, met 
verzen aan de pooten gebonden, terwijl men van boven nog andere verzen en gedichten, 
zoo gedrukt als geschreven, nederwierp, alle op den verjaardag van KAREL III 
toepasselijk. Dit evenwel was niet het zonderlingste van dezen avond. In het midden van 
het Zangstuk na het tweede bedrijf, toen alles in beweging, de ontknooping nabij, en de 
luisterende aandacht der toehoorders, met de nieuwsgierigste deelneming, op het tooneel 
gevestigd was, werd er eene trom vóór de Comedie geroerd, en kort [p. 153] daar na een 
belletje gehoord. De schildwacht die voor de deur de wacht houdt komt binnen, spreekt 
eenige fluisterende woorden met zijnen Collonel, wiens pot bij den ingang is, deze geeft 
eenen wenk, en oogenblikkelijk vallen de muzijkanten, de Zangers, de Zangeressen, de 
geheele bak, met al wat in de loges is, op de knieën, en prevelen, voor zoo veel men aan 
de beweging der lippen zien kan, zachte gebeden, terwijl overigens eene stilte, gelijk aan 
die van het graf, zang en spel vervangen heeft. volstrekt onkundig van eene 
tegenstrijdigheid, zoo ontzettend, zoo onbegrijpelijk; getroffen door de sombere kalmte, 
die eensklaps de vrolijkheid, de beweging der menigte, verving, wist ik in den aanvang 
niet wat ik zag. Door de zintuigen overmeested en als verbijsterd, kon ik er volstrekt geen 
denkbeeld aan hechten, en dit veroorzaakte, dat Mevrouw BOOM, die mij vergund had 
haar in den Schouwburg te mogen brengen, na eenige malen te vergeefsch gefluisterd te 
hebben, mij eindelijk met eene sterker stem moest zeggen: à genoux Monsieur! à genoux! 
Ik deed dus ook bewijs, met de eene knie tegen de bank leunende, doch kan U geen 
denkbeeld geven van het zonderlinge van dit tooneel. Het duurde intusschen maar 
weinige minuten, en zoodra het belletje voorbij was, stond een ieder weder op, het spel 
ging voort, de muzijk deed zich hooren, en men kon niet meer zien, dat er iets gebeurd 
was. Nu dunkt mij, hoor ik u verwonderd vragen: [p. 154] wat was toch de oorzaak van 
deze gebeurtenis? In het denkbeeld van deze menschen, kwam (het zij met eerbied 
gezegd) de groote Schepper van Hemel en aarde! God zelf voorbij. Eenige geestelijken 
bragten het laatste oliesel bij eenen kranken, en dus had de tamboer de marsch van 
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deszelfs zinnebeeld, den gewijden ouwel of hostie geslagen, en wij moesten, terwijl 
dezelve den Schouwburg voorbij ging, geknield zijn.  
 Onlangs op de paradeplaats had hetzelfde geval plaats: met drie of vier Spaansche 
officieren, waar mede ik te voren kennis gemaakt had, in gesprek zijnde, kwamen er 
eenige priesters in hunne koorgewaden met le bon Dieu of onzen lieven Heer de kerk uit, 
voorgegaan door eene trom en een belletje, en naauwelijks werden deze geluiden 
gehoord, of de gansche parade, met  alle de omstanders lagen op de knieën, en om aan 
geene beledigingen blootgesteld te zijn, deed ik als alle de anderen. Trouwens het was 
steeds mijn gevoelen, dat, wanneer men in geen huis of ergens anders ter ontwijking in 
kan gaan, het beter is een bewijs der uiterlijke plegtigheid mede te doen dan aanstoot te 
geven. Godsdienst is Godsdienst, van wat aard hij ook zij, men moet denzelven 
eerbiedigen. Daarenboven, de Spanjaarden zelven zijn geen oorzaak dat men hier minder 
verlicht is dan in eenige landen meer Noordwaarts; dat men hier omtrent een hoog 
verheven, onstoffelijk Opperwezen, denkbeelden koestert, waar mede de onze [p. 155] 
zich in geene opzigten kunnen verëenigen. Evenwel wij zijn alle Christenen en volgen 
dezelfde leer, door denzelfden Goddelijken Zaligmaker ingesteld, ofschoon anders 
gewijzigd, en, dat hier geen gebrek aan eerbied is, bewijst men ook daar door, dat zoo de 
priesters die met le bon Dieu omgaan, koetsen ontmoeten, zij het regt hebben van er zelfs 
den hoogsten adel uit te doen gaan, op de straat te doen nederknielen, en zich met hune 
gewijde hostie in het rijtuig te plaatsen: deze gevallen zijn er, en meermalen heeft men 
gezien, dat als dan de Graaf of Hertog, die uit de koets gegaan was, zelf op den bok 
sprong, en de paarden mende, om de eer te hebben van zijnen God in persoon te mogen 
rijden.  
 Waarom men hier de trom bij het belletje gevoegd heeft, heb ik niet kunnen 
ontdekken; het laatste weet gij dat van GREGORIUS IX afkomstig is, welke Paus een bevel 
uitgaf, dat men voortaan eene bel zou doen klinken, om aan het volk den oogenblik aan te 
kondigen, waarop zij vereenigd de hostie zouden aanbidden. Dit woord hostie, uit de 
oudheid overgenomen, is zoo veel als slagtoffer; men wil dat het gemeenlijk uit het kleine 
vee genomen werd, en dus offerde een legerhoofd eene hostie, voor het aangaan van den 
flag, ten behoud der zijnen en ter verkrijging der overwinning; en zie daar waarom men 
het naderhand voor den persoon van den Heiland, het slagtoffer voor onze zonden, het 
vleeschgeworden [p. 156] woord heeft overgenomen, waarvan de gewijde ouwel ten 
zinnebeeld verstrekt. Het opligten dezer hostie in de kerken, heeft ook niet altoos plaats 
gehad, en is eerst ingesteld, in het laatst der IXde eeuw, na de veroordeeling der 
gevoelens van BERENGER, Aardsdiaken van Angers, welke, zoo op den predikstoel als in 
geschrifte, zijne gegronde twijfelige, wegens de transubstantiatie, aan de wereld te 
kennen gaf, en beweerde, dat een ouwel en geperst druivennat, met geene mogelijkheid, 
door het uitspreken van eenige woorden, in vleesch en bloed konnen veranderd worden; 
eene leerstelling en gevoelen, welke regtstreeks tegen die der kerk aandruischende, 
welhaast veroordeeld werd, en ook toen is het opheffen der hostie, welke den gewijden 
ouwel in zich bevat, in de kerk ingevoerd, ten einde het volk, denzelven aanbiddende, des 
te minder aan de wezenlijkheid der zaak zou twijfelen.  
 Voor de uitoefening van onzen Protestantschen Godsdienst is hier geene vrijheid 
hoe genaamd, en dus is het eenige, hetwelk, voor de hierwonende menschen, overblijft, 
ergens in de baai, aan boord van een zoodanig schip te gaan, alwaar oefening gehouden 
wordt. Dit ook veroorzaakt al mede, dat de meeste Luthersche, Gereformeerde, en andere 
christelijke gezindten, welke zich hier nederzetten, het heerschend geloof aannemen, 
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vooral in gevallen van huwelijk; en zulks heeft te meer plaats daar het zeer moeijelijk is, 
eene [p. 157] Roomsche vrouw te trouwen en zijne Godsdienst te behouden. Thans 
evenwel heeft er een zoodanig geval plaats; de Zweedsche Consul alhier, heeft deze 
vergunning bekomen, en het is te wenschen dat dit voorbeeld, het eerste van dezen aard, 
vele navolgers vinden mag. Vele mannen zijn alleen afvallig geworden door de liefde, 
eene drift, welke men weet dat niet eeuwigdurend is, en de Zweedsche Consul heeft nu 
een voetspoor aangewezen, waardoor men aan zijne neiging kan voldoen, zonder zich aan 
een knagend, doch te laat na berouw bloot te stellen.  
 
 

[p. 158] NEGENTIENDE BRIEF. 
 

Cadix, Februarij.  
 
De aan mij opgedragene Commissie, waartoe ik hier henen gezonden ben, heb ik zoo veel 
mogelijk volbragt, waar door mij gebleken is, dat het voornaamste en zekerste voordeel 
hetwelk de Maatschappij der Philippijnsche eilanden zich kan beloven, in het geld bestaat 
en tevens schijnt het mij toe, dat het plan door den Abt DE REINAL, in zijn werk Histoire 
philosophique et politique, des etablissements et du Commerce des Européens dans les 
deux Indes, voorgeschreven, in vele opzigten aan den Spanjaarden ten rigtsnoer heeft 
gediend. De Heer CABARUS, van geboorte een Franschman, doch die zich sedert eenige 
jaren te Madrid nedergezet, en aldaar de bank van St. Carlos uitgevonden en opgeregt 
heeft, is ook de voorname oorzaak van deze en meer andere ondernemingen, waarin de 
Graaf van FLORIDA BLANCA hem de hand bood; en zoo men wil, heeft de Koning voor 
200,000 Pesos (*) en de bank 
 
(*) Een Pesos kan men omtrent gelijk stellen met eenen Hollandschen rijksdaler of f2:10:-; en dus maken 
200,000 Pesos, vijf tonnen Gouds uit. Het meerdere of mindere hangt veel van de wisselkoers af.  
 
[p. 159] van St. Carlos, voor nog aanzienlijker som, deel in deze Maatschappij genomen. 
Tot hier toe zijn er nog geene schepen terug, waardoor men dan ook van derzelver bloei 
en voortgang, nog met geene mogelijkheid, eenig zeker berigt kan hebben, en even zoo 
min, of de uitwerkselen dezer Maatschappij, voor ons Vaderland, te duchten zullen zijn. 
Doch wat de ineensmelting der beide compagnien, die van Caraques  en die der 
Philippijnsche eilanden, betreft; deze bestaat meest in naam, daar de eerste geheel 
vernietigd, en de vaart op de Caraques compagnie, welke een onvoordeeligen handel 
hebben gedreven, tot schadeloosstelling en te gemoetkoming, deel in die van Manilla 
gegeven, en zoo men wil, heeft CABARUS en de zijnen, door de actien van de Caraques 
compagnie, die maar 30 ten honderd waardig waren, te koopen, en in die van de 
Philippijnsche te converteren of te verwisselen, zeer veel voordeel gedaan.  
 Tot hier toe zijn er nog maar vijf schepen gezeild […]  

[p. 160] Twee der schepen staan onder bevel van Koningklijke Zeeofficieren, de 
Munoz en de Orta, beide zullen hunnen terug togt over de Kaap de Goede Hoop nemen, 
en worden in Mei of Junij hier verwacht, waarbij het zich tevens beslissen zal, welke 
voordeelen men zich zal kunnen beloven. In het algemeen heeft men er hier geene groote 
denkbeelden van, en vele kundige kooplieden twijfelen niet, of deze Compagnie zal 
welhaast het lot, van vorige Spaansche Compagnien ondergaan, en in duigen vallen, en 
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zulks voornamelijk, uit hoofde der slechte orde, de onkunde der ambtenaren, de weinige 
huishoudelijkheid en zuinigheid in het bestuur, en de rijkelijkheid in alles.  
 Zoo zulks evenwel het geval wordt, zal men de schuld daar van alleen aan de 
Spanjaarden zelf moeten toeschrijven, daar, behalve de groote voorregten die de Koning 
schenkt, de Philippijnsche eilanden, nabij de rijkste landen van Europa gelegen, door die 
gunstige ligging, zeer voordeelig zijn voor eenen koophandel, en geene maatschappij ooit 
voorhenen, de groote voordeelen van twee zulke rijke gewesten, als deze gedeelten van 
Amerika en Azia, heeft kunnen in een smelten. Om maar alleen van het geld te spreken; 
de Abt [p. 161] DE REINAL zegt: “de Europeanen op de Indië handelende, bedienen zich 
van het geld uit Amerika; bevorens zij dit hebben, heeft het zware belastingen moeten 
betalen, eenen verren weg nemen, en groote gevaren doorworstelen: wanneer de 
Spanjaarden het dadelijk uit Amerika naar de Philippijnen zenden, zullen zij winnen in 
belastingen, tijd en premien van assurantie.” Dus koopt de Spaansche compagnie in 
Manilla voor 8 Reaal, hetgeen aan ons, de Engelschen en andere Europeanen, 10 1/8 
Reaal kost, en bij deze eerste en zekere winst, komt nog eene andere, van 14 of 15 ten 
honderd, welke de Maatschappij heeft met op bodemarij te schieten, dat is, hier gereed 
geld te geven aan kooplieden, die in Lima moeten ontvangen, welke bodemarijbrieven 
dààr, bij de aankomst hunner schepen, goedgedaan worden. Ik zwijg nu nog van den 
sluikhandel te Batavia, met kaneel en ander specerijen, en de invoer van de kaneel die op 
de Philippijnen zelve valt, en welke, ofschoon minder dan die van Ceilon, nogtans veel 
gebruikt wordt.  
 Door dit kort berigt ziet gij, dat ik, voor zoo veel mij doenlijk was, aan den mij 
opgelegden last heb voldaan; en daar nu ook de Kotter wederom hersteld is, zal ik 
spoedig deze plaats en mijne hier gemaakt vrienden vaarwel zeggen, onder welke laatsten 
ik inzonderheid den Heer BOOM steeds met onderscheiding nomen zal, daar hij [p. 162] 
niet alleen in alles den vriendschappelijksten bijstand en dienstvaardigste hulp betoont, 
maar mij daarenboven met beleefdhedenen verpligtingen als overladen heeft. Ik geloof 
zelfs dat het noodzakelijk wordt, Cadix, met den meesten spoed te verlaten, en niet na het 
opvisschen der door mij over boord geworpene stukken, waar aan men bezig is, te 
moeten wachten, alzoo de Heer BOOM met den laatsten post, eenen brief uit Madrid 
ontvangen heeft, waarin de Schrijver, een man, die, voor zoo veel het Spaansche Hof 
betreft, van het zekere onderrigt kan zijn, onder andere zich dus uitlaat: “Ik ben zeer 
verwonderd uit Holland te vernemen, dat men aan niets minder denkt, dan om de 
Spanjaarden in het gerust bezit te laten van den handel over de Kaap de Goede Hoop; 
men verzekert hier, dat uwe Compagnie twee oorlogsvaartuigen verzocht en verkregen 
heeft, om met geweld alle ondernemingen der Spanjaarden in de Oostindie tegen te gaan, 
en men voegt er zelfs bij, dat deze bevel hebben om de Spaansche schepen te nemen. Ik 
herzegge, dat het zeker is, dat men bij U zeer ernstig denkt om de nieuwe vaart der 
Spanjaarden te beletten, of ten minste hinderpalen in den weg te leggen; dat en er hier van 
onderrigt is; en dat men beginnen zal met de Memorie van uwen Afgezant, benevens het 
daar opgegevan antwoord, en de aanmerkingen publiek te maken. Ik zal U dit een en 
ander, zoo dra het uit- [p. 163] komt,overzenden, en zulks zal eerlang zijn (*).”  
  Gij ziet dus mijn Vriend! dat het tijd wordt om aan den aftogt te denken, en geene 
tabernakelen te bouwen. In het voorbij zeilen denk ik Malaga voor vierentwintig uren aan 
te doen, doch verwacht evenwel geenen naderen brief dan van Toulon.  
 
(*) Frans, originele brief 
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[p. 164] TWINTIGSTE BRIEF. 
 

Toulon, Maart. 
 
Den 17den der vorige maand ligtten wij voor Cadix onze ankers en gingen onder zeil, 
houdende digt langs den wal naar de straat van Gibraltar. De Spaansche kust aan deze 
zijde is laag en maakt eenen grooten bogt, welke de Zeelieden de zak van Cadix noemen, 
en waarvan ik U, bij het inkomen dier baai, gesproken heb. Met de zuidewinden die hier 
sterk waaijen, heeft men hier altoos een intrekkend tij, dat voor de meeste schepen die 
zich als dan in dezelve bevinden, zeer gevaarlijk en zoodanig noodlottig is, dat er op eene 
der nachten welke ik voor Cadix heb doorgebragt, vier te gelijk verongelukten, en daar 
onder noemde men eenen Hollandschen koopvaarder, waarvan geen schepsel is 
afgekomen.  
 Bij de straat van Herkules thans van Gibraltar, kregen wij eenen zoo stijven 
oostenwind, dat wij genoodzaakt werden achter de Kaap Spartel te loopen, en niet voor 
den 22sten te Malaga binnen kwamen. Hier vond ik ’s lands schip de Batavier, onder 
bevel van Kapitein SPENGLER, liggen, doch daar mijn voornemen niet was op de reede te 
ankeren, liep ik hetzelve voorbij, zeilde da- [p. 165] delijk achter de moelje, verzekerde 
mijnen bodem, en leide vervolgens de gewone pligtplegingen zoo bij den genoemden 
Officier, als bij den Generaal en Gouverneur af. Bij het tegenbezoek dat mij dadelijk, van 
wegen den laatstgenoemden bevelhebber, gebragt werd, deed zijne Exellentie mij kennis 
geven, dat er daags te voren een bevel van het Hof gekomen was, om geene vreemde 
Oorlogsvaartuigen meer achter de moelje toe te laten, zonder een bepaald schriftelijk 
verlof, en dat zij, zoo dra al het noodige aan boord was, dadelijk weder moesten 
vertrekken; doch evenwel met deze bijvoeging, dat, daar ik er nu eenmaal lag, zulks ten 
mijnen opzigte niet werken zoude. De Engelsche oorlogsvaartuigen, die hier sedert 
eenigen tijd, vrij openlijk, eene goede somme gelds uitgevoerd, of eigenlijk 
uitgesmokkeld hebben, wil men dat de oorzaken van deze onvriendelijke bevelen zijn.  
 Den 26sten en dus na een verblijf van maar weinige dagen, in welken 
tusschentijd, wij andere stukken voor de te Cadix over boord geworpene, bekomen 
hadden, zeilde ik weder uit; doch deze tijd, hoe kort ook, is desniettemin met vermaak en 
genoegen doorgebragt, en wel inzonderheid, door de kennismaking met het aangenaam 
huis van den Heer MORPHEUS, een Engelsch koopman, die vier huwbare dochters heeft, 
en alle avonden menschen ziet; terwijl daarenboven de Heer SPENGLER voor gisteren 
eenen grooten maal- [p. 166] tijd aan alle de hier zijnde Consuls, en de meeste kooplieden 
gaf, waarop men zeer vrolijk was. 
[…] 

[p. 170] Benevens deze en ander papieren en brieven, welke ik voor den Heer 
MELVILL van Cadix en Malaga heb medegebragt, overriekt ik er eenen van den Heer 
NIEWERKERK, onzen consul te Tan- [p. 171] ger in het rijk van Marokko. De Keizer van 
dit uitgestrekt gebied, maakt eenige ongegronde eischen, en durft zelfs te dreigen, 
hetgeen de Heer MELVILL in de noodzeklijkheid brengt, een gedeelte van zijn 
onderhebbend Eskader te detacheren, en naar de straat van Gibraltar te zenden, ten einde 
de Mooren zoo veel mogelijk in toom te houden; en daar ik van deze partij zal zijn zal ik 
U over de redenen dezer twist nader schrijven, aangezien de gehoudene Krijgssraad en nu 
de gereedmaking tot dezen togt, mij zoo vele bezigheden verschaffen, dat mij de tijd te 
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kort valt, om iets meer te kunen zeggen, dan dat wij gezond en wel te Livorno zijn 
aangekomen, en eerstdaags weder vertrekken.  
 
[…] 
 

[p. 192] VIJF EN TWINTIGSTE BRIEF. 
 

Malaga, Mei.  
 
Onze Consul alhier de Heer LE MAIRE, een man die door zijne gulheid, gastvrijheid en 
edelmoedigheid, eer aan onze natie doet, heeft eenige uren van Malaga, tusschen hooge 
wijnbergen die hem jaarlijks goede renten geven, een landgoed aangelegd, en zulks wel 
voornamelijk, doordien hij, uitgelokt door de goede lucht welke men er inademt, zich in 
dat gezond oord eenige jaren langer levens belooft, daar men aan dezelve eene zoodanige 
deugd toeschrijft, dat verscheiden oude lieden uit Madrid en andere plaatsen, er hunne 
woning vestigen. Daags na onze aankomst, bij hem aan tafel zittende, vroeg hij ons op dit 
buiten, alwaar hij zich dienzelfden avond henen begaf? En met den vroegen morgen 
waren wij reeds gereed, en zaten op vrij goede rijpaarden, dat hier veeltijds hengsten zijn. 
De zadels zijn gewoonlijk vrij hoog, en naar de oude wijze der Mooren, die zoo als gij 
weet dit land lang bezeten hebben, bestaan de stijgbeugels nog uit eenen houten schoen of 
pantoffel, dat zeer gemakkelijk rijdt. Wij namen den weg langs strand, alwaar juist eene 
zode heerlijke visch werd opge- [p. 193] haald, die wij kochten, en naderhand uit eene 
kudde geiten nog een zuigend lam, waardoor wij de spijs, voor dien dag, gedeeltelijk 
medebragten. De weg nu onlangs voor ’s konings rekening nieuw gemaakt is vrij goed, 
en op een klein uur afstands van de stad, reden wij over eene groote brug de Cantales 
genoemd, welke ter wederzijden latijnsche opschriften draagt, te kennen gevende: dat 
deze brug over den berg Bermuja gebouwd is, en 265 varos lengte heeft. Zij is 225 varos 
(*) boven de oppervlakte der Zee, doch nog niet geheel afgewerkt, zal derzelver 
volkomene voltooijing niet voor in de volgende maand Maart kunnen plaats hebben. Van 
deze brug sloegen wij links om en reden door de rivier Totalan, die in dezen tijd van het 
jaar droog is, doch des winters, door de gedurige regens, eene snelheid verkrijgt, welke 
eenen zoo vliegenden stroom veroorzaakt, dat dezelve menschen, dieren, en zelfs 
boomen, wegsleept en medevoerd, waardoor dan ook zeldzaam een jaar voorbijgaat, dat 
men van geene ongelukken hoort.  
 Alle deze soorten van rivieren zijn zeer gevaarlijk, omdat men nimmer zeker zijn 
kan. Zelfs thans, nu er geen water is, heeft men niets meer noodig dan eene enkele sterke 
stortvlaag, en hij die in het midden der rivier is, zal met moeite  
 
(*) De Spaansche varos staan gelijk met 3 Rijnlandsche voeten. 
 
[p. 194] het als dan vege leven redden; daar het van de bergen afvlietend water, geenen 
anderen weg dan dezen, hebbende, met de snelheid aan haren val eigen, naar beneden 
spoedt, en eensklaps heeft men den alleswegslependen stroom in de Totalan. Men hoort 
het geruisch reeds op eenen afstand, doch geen paard is in staat het gevaar te ontrennen, 
en zulks te minder, om dat de weg met allerlei losliggende steenen bezaaid, geene sterke 
voortspoeding duldt, en de bergachtige oevers ter wederzijden, te steil zijn, om door 
hetzelve beklommen te kunnen worden. Het eenige redmiddel dat overblijft, vindt men 
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evenwel nergens dan op deze bergen, en voorbeelden zijn er, dat menschen het gevaar 
ontkomen zijn, door hun paard achter en aan den vliegenden stroom, waar mede het naar 
Zee snelde, ten prooi te laten, terwijl zij, met tegen deze hoogten op te klouteren, nog ter 
naauwernood, den anders gewissen dood ontkwamen.  
 Na een goed uur over de bedding der rivier gereden te hebben, klommen wij de 
wijnbergen op, langs eenen weg zoo steil, dat verscheiden Heeren afzaten, en verkozen 
hunne paarden te leiden; en bij dit lastige en ongemakkelijke, kwam nog, dat geen 
lagchend veldgezigt, geen schoon gebouw, en dus noch natuur, noch kunst, het 
eentoonige veraangenaamde, daar alles wat wij zagen alleen bestond in het ellendig dorp, 
dat even als de rivier, den naam van Totalan draagt. Men beklaagt dikwijls het harden lot 
onzer Nederland- [p. 195] sche boeren daggelders, en somtijds niet ten onregte; doch nu 
ik hier geweest ben, moeten bij mij, die nu bij vergelijking spreken kan, deze klagten 
ophouden. Niets evenaart de ellende der gemeene Spaansche landlieden, hunne stulpen 
kan men naauwelijks verbeelden, voor menschelijke wezens geschikt te zijn, de armoede, 
de morsighied, overschreiden alle palen, en niets hebben zij tegen de onze in de 
weegschaal te leggen, dan een gelukkig balsemend luchtgestel, dat door deszelfs 
zachtheid en stovende warmte, een aantal benoodigdheden kan doen ontberen, welke in 
de Noordelijker landen wezenlijke behoeften zijn. Eindelijk ontdekten wij het huis van 
onzen Consul, dat aan ons allen en wel nog bijzonder aan onzen Commandant veel 
genoegen gaf, daar deze Heer, beter zeeman dan paardrijder, reeds lang naar den eindpaal 
van zijnen togt had uitgezien, en waarlijk, niemand onzer heeft zich ooit een denkbeeld 
kunnen vormen, van eenen weeg, zoo ongelijk, zoo steil, zoo steenachtig en halsbrekend, 
als dien welken wij thans gekomen waren.  
 Bij de Heer LE MAIRE ontnuchterden wij ons voor de tweedemaal met vruchten, 
en deden toen eene wandeling door de wijnbergen. Zestig of zeventig arbeiders waren 
bezig, met den grond te slechten of gelijk te maken, het onkruid uit te wieden, de 
wijngaarden schoon te maken en andere verrigtingen; doch alle werkzaamheden, welke in 
deze brandende hitte, waarin de gloeijende zon, hare  
[p. 196] vurige stralen van de bergen terug kaatst, bijna onverdragelijk moeten zijn. Aan 
ons hinderde zelfs het wandelen langs de smalle steile paden, die eene gedurige klimming 
en daling veroorzaakten, en geen gesprek vergunde, daar men alle achter den anderen 
moest gaan. Na de wandeling zette men zich aan de speeltaafel, sommige à l’hombre, 
anderen Tarro; op het spel volgde het middagmaal; op de tafel de slaap, hier la siesta, in 
Frankryk la meridienne genoemd; op deze weder het spel, op het spel de thee; na de thee 
wandelt men weder; na het wandelen speelt men, na heet spel eet men het avondmaal, en 
na het avondmaal gaat men naar bed. Toen wij des morgens waren opgestaan, was het 
eerste werk ontbijten; toen rooken, toen wandelen achter den anderen, spelen, eten, 
slapen, spelen, thee drinken, wandelen, spelen, eten en naar bed gaan. Zoo liep den 
derden en zoo ook den vierden dag ten einde, en zie daar de nare eentoonige levenswijs 
opde Spaansche buitenplaatsen in dit oord, wanneer het gezelschap alleen uit mannen 
bestaat; bij ons weet men, al regent het ook het gansche etmaal door, de dagen op het land 
aangenamer door te brengen, en het gezelschap, door bevallige vrouwen verlevendigd, 
kent nimmer de verveling welke men hier ondervond. Muzijk, dans, billard, en honderd 
kleine spelen, door goede boeken en vermakelijke gesprekken afgebroken, verdrijven den 
tijd op een aangename wijze,  
[p. 197] terwijl ik integendeel, de dagen hier doorgebragt, op de balans van het leven zal 
moeten afschrijven.  
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 Den eersten avond had evenwel eene vreemde bijzonderheid plaats. Zoo dra wij 
aan de speeltafels gezeten waren, hoorde men op het ruime voorplein, een vreeselijk 
gejoel, geraas en rumoer, voor het huis. De Heer LE MAIRE scheen te ontstellen, en 
trachtte zijne ontsteltenis aan ons mede te delen. Het geraas, het gedruis en getier, 
vermeerderde, het was nu reeds in huis, en men hoorde eene menigte manstemmen, die 
met een vreeselijk geschreeuw, de trappen op en naar ons toeklommen. Thans stond de 
Heer LE MAIRE op, en zeide: Goede Hemel mijne Heeren, wat zal toch dit zijn? en 
naauwelijks had hij deze woorden uitgebragt, of onze deur wordt opgengeloopen, eene 
schreeuwende menigte stuift naar binnen, en eensklaps was de kamer vol, met haveloos 
gekleede mannen, die met stokken, knodsen, en ander gereedschap gewapend, op ons 
aandrongen. Elk greep naar zijnen degen, doch nu werd het masker afgeligt, en men 
onderrigtte ons, dat het de 60 of 70 arbeiders waren, die volgens eene oude Spaansche 
gewoonte, altoos de vreemdelingen die op de buitens komen, gevangen nemen, tot dat zij 
zich door het geven van een drinkgeld, weder vrij koopen. Wij deden zulks en met 
hetzelfde geschreeuw en getier, stoven zij weder de trappen af, ontstaken een groot vuur 
op [p. 198] het plein voor het huis, dansten er rondom, zongen, rookten, en eindigden met 
ave’s Maria’s te bidden. In de woest streken van Amerika, alwaar men omtrent in 
denzelfden smaak leeft, zijn de wilden misschien weinig minder verlicht en beschaafd 
dan deze menschen, die ons intusschen, met hunne aardigheid en woeste vreugde, in het 
begin eenen schrik op het lijf gejaagd hadden.  
 Den volgenden morgen kwam er een jongen over de plaats wandelen, die bij alle 
de bedienden bekend was als een der verspieders, in dienst van eenige contrabandiers om 
smokkelaars, welke zij altoos vooruit zenden om voor hen rond te zien en te bespieden, of 
de baan ruim en er geen vijand is die hen het naderen gevaarlijk maakt. Hier van nu 
verzekerd, schoot hij eene pistool af, en welhaast zag men deze lieden, met hunne 
beladen paarden, boven op de bergen ten voorschijn komen en afdalen; terwijl de jongen 
intusschen, tegen eene gehoorlijke betaling, voor zijn gezelschap eten vroeg, hetwelk ik 
niet weet of hem gegeven is geworden. Deze menschen hebben eene bijzondere manier 
van leven. Maar laat ik U eerst de reden van dit gevaarlijk smokkelen melden, zoo als ik 
deswegens door den Heer LE MAIRE onderrigt ben: de Koning den verkoop van tabak, 
speelkaarten en eenige ander artikelen, als een uitsluitend regt aan zich behouden 
hebbende, is daar door de eenige verkooper in zijn rijk geworden, en heeft den prijs op 
eene onmatige hoogte [p. 199] gesteld; bij voorbeeld, om maar bij den tabak te blijven: 
deze kost in Spanje 40 realen de vellon het pond, dat tegen 2 1/2 stuiver de reaal 
gerekend, 5 Hollandsche guldens is, terwijl men intusschen, deze zelfde tabak, in 
Portugal, welk rijk zoo als gij weet, onmiddellijk aan Spanje grenst, voor 5 realen 
bekomen kan. Dit aanmerkelijk onderscheid heeft dan ook een aantal sterke, moedige en 
stoute Spanjaarden, aangezet, om dààr eenen voorraad op te doen, en denzelven weder 
voor 18 en 20 realen in Spanje te verkoopen, door welke grove winsten zij een ruim 
bestaan hebben. Dan, de eigenschappen van sterk, moedig en stout, U hier boven 
opgenoemd, zijn ook bij dezen handel volstrekt noodig, daar het hof, door dit smokkelen, 
eenen bloeijende tak van deszelfs bestaan zou zien kwijnen, zoo het niet de strengste 
wetten daar tegen uitvaardigde, en onverbiddelijk was in de gestelde straffen. Een 
contrabandier door de wachters betrapt, of door ’s Konings troepen gevangen genomen, 
is onherroepelijk tot de galei verwezen, voor hij gansch volgend leven slaaf, en zoo hij 
zich verdedigd heeft, moet hij, zonder genade sterven. Dit laatste, de verdediging 
namelijk, is evenwel meest altoos het geval; men vindt hen gemeenlijk zes of acht bij één, 
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ieder heeft een goed paard, waarop 2 donderbussen, en dikwijls een draaibas ligt, en zij 
zelven hebben 2 of 3 geweren, 4 pistolen, een groot mes en eenen sabel. Dus gewapend 
ontzien zij niets en worden [p. 200] ook zeldzaam anders dan door eene groote overmagt 
aangedaan, in welk geval, zij van hunne paarden en ladingen eene verschansing maken, 
en zich achter dezelfe, zoodanig wanhopend verdedigen, dat meer dan een Overste mij 
verzekerd heeft, dat de Koning met gerustheid op 5, en somtijds op 600 man kan rekenen, 
die hij jaarlijks in de schermutselingen tegen de smokkelaars verliest, en dat dit ook 
veroorzaakt, dat de soldaten huiverig en niet zonder vrees zijn, om met deze 
vastbeslotene menschen te doen te krijgen. Als zij nu, na een aantal hunner aanvallers 
geveld te hebben, eindelijk evenwel zien, dat de overmagt te groot, en er geen middel op 
behoud hunnen goeder is overgebleven, dan offeren zij dezelve op, verlaten hunne 
paarden, en weten zich nog dikwijls op de bergen te redden, door wegen, die aan hen 
alleen bekend, voor alle andere, met de verborgene bijpaden minder gemeenzaam, bijna, 
zoo niet volstrekt, ontoegankelijk zijn. Hunne woning is overal, dikwijls onder den bloten 
hemel, of in de schuren op de buitenplaatsen, van waar zij ook meestal hun eten krijgen, 
en voor welken dienst zij van hunne zijde, die buitens tegen struikroovers en ander slecht 
volk, hetwelk men in menigte in Spanje vindt, beschermen. Onlangs nog, ten minsten zoo 
verhaalt men, is de Overste DE SURBEILLON, die Kamerheer van den Koning is, en 
waarmede ik te Cadix zijnde, kennis heb gemaakt, voor ik weet [p. 201] niet welk eenen 
dienst aan eenen contrabandier bewezen, door ruim twintig hunner, van buiten Malaga 
tot in de nabijheid van Madrid begeleid geworden, iets te meer bijzonder, daar anders al 
wat de montering draagt hunne vijand is. Trouwens over het algemeen noemt men een 
dusdanigen contrabandier, zijne smokkelhistorie buiten gesteld, eenen eerlijken kerel, die 
men op zijn woord gelooven kan, ten zij aan hem zijn paard ontnomen is, in welk geval, 
hij den eersten die hij ontmoet doet afzitten, om zijn handwerk op nieuw te kunnen 
beginnen. Onze Consul LE MAIRE, en deszelfs Vice-Consul KOOPS, kennen meest alle de 
menschen, welke in dezen omtrek zich met dien gevaarlijken handel ophouden, en de 
eerste zegt, dat zulks eene der beste verzekeringen voor zijn buitengoed is.  
 Na eenige dagen verlijfs bij den Heer LE MAIRE, namen wij de terugreis naar de 
stad aan, en ontmoetten in de wijnbergen, twee Contrabandiers, gewapend zoo als ik U 
hier boven beschreven heb. De Heer KOOPS, na ons alvorens gerust gesteld te hebben, 
daar hij zag dat hun uiterlijk voorkomen ons geen vertrouwen inboezemde, hield een kort 
gesprek met hun, terwijl wij intusschen onze reis vervolgden, die thans evenwel langs 
eenen beteren weg liep dan die wij gekomen waren, daar het dorp Totalan, waaraan wij 
weinig verloren, ter zijde bleeft liggen, en wij hier en dààr, tusschen de scheidingen der 
bergen, geene [p. 202] onaardige romaneske gezigten hadden, hetwelk vooral plaats had 
in die spleten, waarin men water vond, en ook her werd het tooneel veelal verlevenidgd 
door eenen herder, die zijn kudde geiten niet ver van dààr deed grazen. Na vervolgens 
door eene kleine rivier gereden te hebben, kwamen wij wederom aan die van Totalan, en 
toen over de brug de Cantales, op den vorigen ouden weg, die ons tegen het vallen van 
den avond in de stad bragt.  
 Terwijl wij van Malaga verwijderd zijn geweest, is het spaansch Eskader, en 
naderhand ook de drie Malthesche oorlogschepen, van welke allen U reeds meer 
gesproken is, over de reede komen zeilen; de laatsten zijn wederom naar de straat 
gestevend, waarin wij hen welhaast volgen zullen, ten einde te zien wat de brief van 
onzen Commandant, aan den Keizer van Marokko, heeft uitgewerkt.  
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 De wijn waarom gij mij verzocht heb, is gekocht, en zal met de eerste gelegenheid 
afgaan; het is de beste Malaga seca die ik vinden kon, en komt op f90:10:- de kwaterkas, 
dat op zich zelve vrij hoog is, doch de prijs stijgt jaarlijks en verschilt reeds ruim 20 
guldens met het jaar 1779, toen ik hier voor het eerst aanlandde. Daar de rozijnen dit jaar 
zeer goed zijn, heb ik er twee potten bijgedaan, waar voor 34 reales de plata betaald zijn, 
die ieder derzelven op f 4:5:- brengt. Zoo gij ook matten begeert, schrijf zulks [p. 203] 
dan met bijvoeging van de soort, en de lengte uwer kamer; de witte komen op een reaal 
de vellon het rolletje, dat 42 voeten lang is, en die met zwart of ander kleuren tusschen 
vermengd, op 12 kwarten, hetwel, daar de geldspecie hier dezelfde is als te Cadix, nu 
gemakkelijk door U kan worden uitgerekend. Een pot kappers kost thans 3 reales de 
plata, een pot olie even zoo veel, de ansjovis is zeer duur, het scheepsbrood de quintaal of 
97 Hollandsche ponden f 10:-:-, het quintaal brandhout, waarvan 16 quintalen omtren 
een’vadem uitmaken, 5 reales de vellon, dat is f 10:-:- de vadem. Van ander minder 
belangrijke artikelen zal ik U geene prijzen opgeven, en zulks te minder, om dat dezelve 
van tijd tot tijd veranderen, en dus bij den ontvangst van dezen, die even als alle anderen 
26 of 27 dagen tot de reis benoodigd heeft, welligt niet meer zoo zijn als heden. De 
brieven uit Holland komen hier des Zondags en Woensdags aan, en vertrekken des 
Dingsdags en Vrijdags; thans is er geenen oogenblik te verliezen, en de sloep reeds bij 
voorraad in gereedheid gebragt zal naauwelijks tijdig genoeg aan den wal zijn om dezen 
nog te bezorgen. Vaar wel!  
 
[…] 
 
 

[p. 222] ACHT EN TWINTIGSTE BRIEF. 
 

Malaga, Junij. 
 
[…]  

Wij zijn nu reeds eenige dagen hier, en ik kan niet zeggen dezelven onaangenaam 
te hebben doorgebragt. Mijne toertjes naar buiten, meesttijds naar het landgoed van den 
Deenschen Consul, den Heer HOPPE, dat nabij de stad en voor Malaga niet onaardig ligt, 
en dan de avonden in het vrolijk huis van den Heer MORPHEUS, doen den tijd niet lang 
vallen. Daarenboven vraagt men ons bijna alle middagen ten eten, dan bij deze, dan bij 
gene, doch evenwel, in weerwil der gemaakte kennis, mag men niet zoo als bij U te 
lande, met dames, wel te verstaan ongehuwde, eene wandeling doen, zonder dat de 
waakzame moeder er bij is. Dit is eene heilige wet in Spanje, en boven dien wordt men 
nog dikwijls door een Major d’homo verzeld, dat is een bediende die den rang van pagie 
heeft, en met eenen langen degen op 
[p. 223] zijde en den hoed in de hand, steeds voor de vrouwen uitgaat, terwijl de 
lijfknecht daarentegen altoos achter haar volgt. De wandelingen zijn meestal, of langs de 
moelje om een zeeluchtje te scheppen, of naar de tuintjes, een stuk land alleen tot 
moezerij aangelegd, waarvan het zijnen naam ontleend. Hier ziet men, vooral op Zon- en 
Feestdagen, zoo dra de sterkste hitte van den gloeijenden dag voorbij is, de meeste 
schoonheden van Malaga, en waarlijk er zijn er die op het woord schoon, met het hoogste 
regt aanspraak maken, henenwandelen en zich in rijen geschaard, op den grond 
nedervlijen. Een vreemdeling die zulks nooit geizen heeft, staat aangenaam verwonderd, 
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een aantal welgekleede vrouwen, met hare mantillas en saijas, zonder welke zij nooit 
uitgaan, op den blooten grond te zien nederzitten, en somtijds de heerlijke geele 
kropsalade, zoo raauw, zonder olie, azijn, zout of andere toebereiding, uit de poezele 
hand zeer smakelijk te zien eten. Zijne aangename verrassing groeit aan, wanneer hij al 
spoedig ontwaart, dat de toegang tot de meisjes, hem hier gemakkelijker, en het vergund 
is met haar te spreken, daar de moeders, even als of de vrije buitenlucht, door haren 
hielzamen invloed, hare ander zoo naauwgezette waakzaamheid deed insluimeren, hier 
minder naauwziende zijn en meerdere vrijheid toelaten. – Maar, in het belangrijkste van 
het gesprek, in het mid- [p. 224] den van het vrolijk zijn, hoort men eene klok luiden, en 
eensklaps is alles stil: eene ander klok klept oogenblikkelijk na dit luiden, en dadelijk 
rijzen vrouwen, meisjes, mannen en jongelingen van den grond op, de wandelaars staan, 
de sprekende zwijgen, de hoeden zijn af, de waaijers voor de oogen, en de geheele 
menigte is in een aandachtig gebed. Dit gebed, dat in drie versen, drie ave Maria’s  en 
een oremus bestaat, welk een en ander ruim vier of vijf minuten vereischt, duurt, tot dat 
eene derde klok gehoord wordt, op welker geluid, men het woord Amen! uitspreekt, 
elkanderen een goeden avond wenscht, voortwandelt, voortspreekt, en zich even als te 
voren, weder op den grond ter nederzet. Men noemt dit gebed of biduur, Oration en ook 
wel Angelus, om dat het eerste vers begint: Angelus Domini, nuntiavit Mariae enz. Het is 
afkomstig van den Paus JAN XXII, die het in het jaar 1316 instelde; en LODEWYK XI, een 
monster van wreedheid en ondeugd, die eindelijk bij zijn naderend sterfuur, het bloed 
dronk, hetwelk hij van kinderen deed aftappen, in de valsche hoop, om daardoor het 
invretend bederf van het zijne te verbeteren en zich te zullen verjongen, (*) beval ten 
 
(*) Zoo ellendig was destijds de artenijkunst, dat men aan onmagtige grijsaards en melaatschen, het bloed 
van kinderen of dieren voorschreef; het eerste om het  
 
[p. 225] zijnen tijde, dat dit biduur, met kokkeslag in alle steden zou worden te kennen 
gegeven, en dus werd het, sedert den 1sten Mei van het jaar 1472, ter gelegenheid dat de 
Turksche wapenen eenen algemeenen schrik door de gansche christenheid verwekten, 
algemeen in Frankryk ingevoerd, van waar het zich verder in Duitschland  en andere 
Roomsche landen, ook in de nabijheid van ons Vaderland, verpreidde, alwaar het onder 
den naam van Heilig-avond bekend is. In Italie hoort men des avonds alle de klokken te 
gelijk dit Ave Ma- 
 
te drinken zoo als hier plaats had, het laatste om het uit de slagaderen des eenen in de aderen des anderen te 
doen vloeijen, hetwelk door middel van een tubisje of buisje gschiedt, en waartoe de sabel van Medea 
welligt aanleiding heeft gegeven, die, volgens OVIDIUS, de vader van JASON verjongde door hem het 
bloed aftetappen, en de aderen met het gekookt aftreksel harer kruiden weder op te vullen.  
 Ook waren de boeken, gedurende de vijftiende eeuw den tijd vanden laatstgenoemden Franschen 
Koning, zoo zeldzaam, dat deze zelfde LODEWYK XI, een boek dat over de medicijnen handelde, ter leen 
gevraagd hebbende, daar voor een zilveren servies van waarde ten onderpand laten, en daarenboven eene 
acte moest passeren, waarbij een der groote Heeren zich tot borg stelde, dat hij het boek terug zoude geven. 
Het is evenwel onder zijne regering, dat men de eerste operatie der steensnijding, deed; waar toe men, op 
eenen ter dood veroordeelde vrijen boogschutter, franc-archer de proef nam, die volkomen gelukte. 
 
[p. 226] ria aankondigen, bij welke gelegenheid DANTE reeds in zijnen tijd zong:  
 
 “Het geluid van het metaal schijnt in de verte den stervenden dag te beklagen.” 
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Ook is men aldaar gewoon te zeggen: ik zal U zien een uur voor, of een uur na, 
het ave Maria. Zulks heb ik hier in Spanje nimmer gehoord, doch het bidden zelf 
geschied met veel meer statigheid en stillen ernst, dan in een der andere landen, en niets 
kan eenen vreemdeling meer treffen, als het onbewegelijke, waar mede hij alle de zoo 
anstonds nog werkzame menschen,nu eensklaps als levenloos en versteend ziet, zoo dra 
de bidklok gehoord wordt. Alle beweging op de wandelingen en in de straten houdt 
eensklaps op, de reiziger staat stil, het huisrumoer eindigt, de handwerksman staakt zijnen 
arbeid, hamer en aanbeeld zwijgen, alles bidt, alles is in aandacht verzonken, en het 
teeken van het kruis, dat nu en dan gemaakt wordt, toont alleen aan dat het geene 
marmeren beelden zijn.  
 Voor weinige dagen heb ik met de familie van MORPHEUS, en eenige andere 
Heeren, weder een aangenaam toertje naar Juliana gemaakt, een dorp landwaarts in 
gelegen, dat gij uit vorige brieven reeds kent (*). De vrouwen zaten op ezels, de  
 
(*) Zie mijne tweede reize naar de Middellandsche Ze, Brief XXVIII, bladzijde 310. 
 
[p. 227] Heeren op paarden, en des morgens om vier uren, tegen dat de dag begon aan te 
breken, ving de reis aan. Wijn namen den U bekenden weg en doorwaadden dezelfde 
rivieren, welke ik U in het jaar 1784 beschreven heb; doch eene derzelven was thans 
zoodanig gezwollen, dat de vrouwen met eene pont overvaren en de paarden, tot de 
buiken, door het water moesten. Eindelijk kwamen wij te Juliana op het landgoed van 
den Heer LEERS, eenen Engelschman, die ons gevraagd en een ontbijt gereed gemaakt 
had, en thans het geheele gezelschap bijeen zijnde, bestonden wij, in: Mevrouw 
MORPHEUS met hare vier dochters, zes onderscheidene Heeren, en den Tripolitaanschen 
afgezant HAMED COGGIA, onzen man in geschil, de eenige oorzaak van onzen kruistogt, 
en dat ik de eer had mij daar te bevinden. Hij is een schoon man, welgemaakt, van 
middelbare jaren, groot, grof, sterk, en daar hij ook als afgezant in Engeland geweest is, 
spreekt hij de taal van dat land volkomen, en heeft vele der Europeaansche zeden, 
zoodanig aangenomen, dat hij in gezelschap zeer aangenaam, gezellig, verpligtend en 
veel beleefder is, dan men van eenen barbarijschen Turk zou verwachten. Zijne kleur is 
blozend, zijn gestel zeer bloedrijk, en de gezondheid schijnt in den besten staat; evenwel 
heeft hij eenen geneesheer geraadpleegd, en zulks over een zeer vreemd gebrek, daar hij 
zegt: in Tripoly steeds het volst en ruimst genot van zijnen Harem gehad te [p. 228] 
hebben, terwijl hem thans hierin Malaga, een drietal reeds meer dan voldoende is; en 
daar hij nu dit, voor hem zonderling verschijnsel, aan niet anders dan aan eene 
ongesteldheid, waar van hij de oorzaak niet kent, weet toe te schrijven, heeft hij eenen 
arts geraadpleegt, en wil, dat deze hem weder in zijnen vorigen staat, van gezondheid en 
kracht, te rug zal brengen. Ik heb hem gezegd, dat wij Europeanen minder hoog vlogen, 
en zediger dachten; en daarop was zijn antwoord: dat de meeste zijner bekenden in 
Tripoly, ten minste even als hij waren, en dat een’ Harem (*) te houden, eene dwaasheid 
zijn zoude, wanneer men er geen genot van kon hebben. Ik vroeg hem of hij ook de 
Garonne gezien had (†)? Doch zulks niet begrepen wordende, was ons gesprek 
afgebroken.  
 Met dit al, afschoon ook het zeggen van HAMED COGGIA, hier grootspraak moge 
zijn, houdt men het nogtans voor zeker: dat de Turk in het algemeen, en de Barbarijsche 
in het bijzonder, door zijn lui, vadzig leven, gepaard met veel slaap, veel voedsel, en 
weinig hoofdbrekens, zoo veel  
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(*) De Harem is het verblijf der vrouwen, het huis of de vertrekken waarin de Turksche vrouwen zich 
ophouden. Zie mijne reize naar de Middellandsche Zee, Brief XIII, bladz. 152. 
(†) Zie mijne reize In en door het kanaal, Brief V, bladz. 47.  
 
[p. 229] dan eenig ander vok tot wellust geneigd, en in het zien van vrouwen, sterker is 
dan de Europeaan, welke, behalve een werkzamer leven, nog dikwijls daarenboven door 
het wangedrag van voorvaderen, verzwakt, en door eene te vroege involging der driften, 
versleten en uitgeput is, voor hij nog de manbare jaren bereikt heeft (*). Afgeleefde 
grijsaards van 30 jaren, volslagen onmagtigen in het midden van hunnen leeftijd, ontmoet 
men bij de Turken niet.  
 Maar laat ons weder naar het gezelschap keeren: de voormiddag die schoon was, 
werd met wandelen, spelen, stoeijen, en al die onschuldige vrolijkheid, doorgebragt, 
welke men op het land genieten mag; een goede maaltijd volgde hier op en op dezen, 
genoot bijna het geheele gezelschap, de in Spanje zoo algemeen geliefde siesta, of den 
middagslaap, die van Moorsche afkomst, door die natie in dit land is ingevoerd, en door 
de meeste der Spaansche geneesheeren, als zeer heilzaam wordt voorgeschreven, daar zij 
beweren, dat GALENUS en HIPPOCRATES nooit de siesta verzuimden. Ik intusschen, noch 
geloof stellende in de verzekering der geneesheren, noch lust hebbende tot den slaap, 
klom te paard om nogmaals St. Thomas te zien, welke plaats men in de wande- 
 
(*) Hier over leze men HUFELAND, Hoogleraar in de geneeskunde te Jema: Kunst om het menschelijk leven 
te verlengen.  
 
[p. 230] ling Retiro noemt; de grotten en waterwerken voldeden mij even als de 
eerstemaal, de wandelingen waren verfraaid, het lommer vermeerderd, en ik genoot er 
van een paar zeer genoeglijke uren (*). Op den theetijd was ik weder te Juliana, waarna 
wij stapvoets, den afgepasten tred der ezels die de vrouwen droegen, volgende, 
stadwaarts reden, en het overige van den avond aan het huis van MORPHEUS doorbragten.  
 Kort na dat wij binnen waren, is de Heer ORT, en weinige dagen daarna ook de 
Heer Commandant VAN WOENSEL, benevens een schip van Amsterdam met 
levensmiddelen geladen hier ten anker gekomen, waardoor nu het geheele smaldeel, voor 
de Moorsche kust bestemd, bij één is. Denk evenwel niet, dat wij den tijd dus ledig 
doorbrengen; thans houdt ons een krijsraad op, en reeds hebben de Heer DE VIRIEU en ik, 
bevel ontvangen, om naar Algeziras te zeilen, terwijl de Heeren VAN WOENSEL en ORT 
zich weder naar Tanger zullen begeven.  
 
(*) Zie over St. Thomas, mijne tweede reize naar de Middellandsche Zee, Brief XXVIII, bladzijde 313.  
 
 
 

[p. 231] NEGEN EN TWINTIGSTE BRIEF. 
 

Algeziras, Junij.  
 
[…]  
[p. 232] Aangenaamheden evenwel levert Algeziras niet op, en hoe beleefd en vriendelijk 
de Inwoners ook zijn mogen, hebben wij er echter weinig genot van, doordien niemand 
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onzer de Spaansche taal, de eenige die hier gesproken wordt, genoeg magtig is, om over 
alle onderwerpen te kunnen spreken en een gezellig gesprek gaande te houden. 
Daarenboven zoo vergund de brandende hitte niet anders dan des morgens zeer vroeg, of 
des avonds tegen het ondergaan der zon, aan den wal te gaan, eene onaangenaamhied 
welke men, voor een goed gedeelte van het jaar, in Spanje ondervindt, alwaar men 
gedurende verscheidene maanden slechts weinige uren van den dag bestaat, daar men alle 
de overige zich in eene stille rust, zonder beweging, moet opgesloten houden. Ieder van 
ons, heeft evenwel een rijpaard gehuurd, waar mede wij nu en dan nog al aardige toertjes 
doen, en wel bijzonder naar een bosch, niet ver van het dorp afgelegen, de woonplaats 
van eenen boer, alwaar men het voornaamste lommer van dit oord vindt. Deze boer geeft 
ons versche melk, vruchten, en wat hij verder voor kan zetten, zonder daarom evenwel 
eene herberg te houden; en sommigen van ons gaan hier jagen, anderen, in eene nabij 
vlietende rivier, visschen, en die ook hierin geen vermaak vindt, zet zich met een boek in 
de hand onder een der boomen neder, en hier door is dit bosch onze algemeene 
buitenplaats geworden. 

[p. 233] Bij deze en ander boeren, en ook in vele huizen, heeft men hier eene 
manier om water te putten, die zoo weinig te zamengesteld, zoo eenvoudig en nuttig is, 
als ik nog nergens gezien heb: een ezel die, even als bij ons het paard in een molen 
rondloopt, doet een vlak waterpas liggend rad, ronddraaijen; en dit brengt weder een 
ander regtstandig, in den put staande rad, in beweging, hetwelk rondom met een aantal 
aarden kannen om hangen is, die aan de eene zijde scheppen, en aan de ander zijde het 
water uitgieten in eene goot, door welke het in eenen steenen bak vliet; en dee eens of 
tweemaal op eenen dag geopend owrdende, bewaterd eden ganschen tuin, en door 
verscheidene gemaakte kanaaltjes henengeleid, verfrischt het allterwegen de 
versmachtende planten. In een alnd als dit alwaar geene slooten zijn, en weinig regen 
valt, is deze wijze van bevochtiging, gemakkelijk, weinig kostbaar en van een zeer groot 
nut. […] 

[p. 235] De Engselchen waren druk bezig aan het maken van nieuwe batterijen. 
Een van 24 stukken, die [p. 236] zeer hoog ligt, en naar het kamp gerigt is, zal bij eenen 
naderen aanval zeer veel kwaad doen, en Gibraltar reeds als onwinbaar beschouwd, bijna 
onoverwinnelijk maken. Wat doet toch niet de Staatkunde? Eene rots, eene dorre klip, die 
van de overzijde der Zee, uit een ander werelddeel, moet gevoed, uit Engeland bevolkt, 
en met verbazende kosten onderhouden worden, blijft, ofschoon een gedurige twistappel, 
nogtans in handen dezer trotsche eilanders, die hier door steeds den voet in Spanje, en 
den sleutel der Middellandsche Zee in handen hebben. Ik noemde zoo even de kosten 
verbazend, en waarlijk niet ten onregte, daar deze vreeselijke rots van onder tot boven 
met batterijen en geschut voorzien, nooit in dezen staat heeft kunnen gebragt worden, dan 
door de natuur te verkrachten, en haren, als voor de eeuwigheid  gemaakten, arbeid te 
veranderen; door klippen te doen springen, steenen te verbrijzelen, hoogten te slechten, 
stijlten te doen hellen, en ontoegankelijke paden tot wegen te maken, vlak en breed 
genoeg om er geschut langs te kunnen voeren. Voeg hier nu bij; de fournuizen in de rots 
zelve gemaakt om kogels te doen gloeijen, magazijnen om de militaire behoeften, andere 
om het buskruid te bergen, en erken dan met mij, dat niet zoo zeer de verbazende kosten 
onze bewondering verdienen, als wel de kunst, de werkzaamheid en de reuzenarbeid, van 
den anders, op zich zelve staande zoo zwakken mensch, doch [p. 237] die, met 
vereenigde krachten wekende, door zijn vernuft en schranderheid, alles bestuur, alles 
dwingt, alles uitvoert. Gibraltar, dat reeds haren dapperen Gouverneur, den Generaal 
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ELLIOT, dan vernieler der vlottende batterijen, vereeuwigt, zal in volgende eeuwen nog 
meer het volk vereeuwigen, van welker reuzenwerken men als dan nog de overblijfselen 
en de bouwvallen vertoonen zal.  
 Daar het reeds veerre in den achtermiddag was, haastten wij ons naar het houten 
dek, dat de linie afsluit, en hier deed de honger ons in een Spaansch kroegje binnen 
treden, alwaar men ons eijeren, met sterkriekende olie in den pan gebakken of liever 
gesnerkt, slechte vruchten, nog slechter kaas, brood, zwaar als lood van kastanjen 
toebereid, en wrange wijn, hier gegroeid en geperst, voorzette. De kruimels die onder de 
tafel vielen, pikten de hoenders, de grooter stukken namen de varkens op, daar al het vee 
door het vuil smerig huis liep. Desniettemin deden wij onzen soldaten-maaltijd, en toen 
ook, zoo dra de dringende behoefte gestild was, zaten wij weder op, reden het strand 
langs, latende St. Rocque terregterhand liggen, en kwamen des avonds te Algeziras. 

De Commandant, die zich te Tanger maar weinige dagen heeft opgehouden, is 
reeds te rug gezeild, en heeft zich vóór de baai vertoond, het- [p. 338] welk wij reeds als 
een goed teeken aanzagen, en zulks is nader bevestigd, door eenen brief aan den Heer DE 
VIRIEU geschreven, waarin ons gelast wordt: om met de eerstvoorkomende gelegenheid 
weder naar Malaga te komen, alzoo de vrede met zijne Moorsche Majesteit den Keizer 
van Marokko op nieuw bevestigd is. […]  
 
 

[p. 255] TWEE EN DERTIGSTE BRIEF. 
 

Majorka, September. 
 
[…] 

[p. 258] Het eiland Majorka, het eerste en grootste der Balearische eilanden, 
hoogstwaarschijnlijk het eerst door de Grieken, en wel volgens STRABO, door die van het 
eiland Rhodes bevolkt, was, ofschoon thans van niet veel beduidenis, weleer van een zoo 
groot aanbelang, dat onderscheiden volken zich de opperheerschappij betwistten, en zeer 
veel menschenbloed om deszelfs bezit gestort is. Carthaginenzen, romeinen, POMPEJUS, 
Wandalen, gothen, Mooren, CHARLEMAGNE of KAREL DE GROOTE, nogmaals de 
Mooren, en eindelijk in 1229, [p. 259] Don JAYME, Koning van Arragon, zijn er de 
opeenvolgende bezitters van geweest, en de latere tijden hebben geene mindere 
omwentelingen voortgebragt. […] [p. 261] Sedert dezen tijd, in weerwil der pogingen van 
Don JAYME, die door de vlugt zijne gevangenis ontkomen, met JOHANNA, Koningin van 
Napels, in het huwelijk trad, bleef het eiland aan de kroon van Aragon gehecht, tot dat dit 
Koningrijk in 1454, door den dood van Don ALFONZUS V, aan Don JAN kwam, die reeds 
Koning van Navarre was, en na het overlijden van dezen, kwamen alle zijne staten aan 
zijnen Zoon Don FERDINAND, welke zoo als U bekend is, met IZABELLA, destijds 
Koningin van Castilie, in het huwelijk trad, en dus vond zich de Arragonnesche 
Monarchie, waarvan Marjorka een gedeelte uitmaakte, in dit jaar met de Castiliaansche 
vereenigd.  
 In de verdrijving der Mooren uit Spanje, de liefste wensch van FERDINAND sedert 
de aanvaarding zijner regering, en waardoor hij dan ook voor zich en zijne opvolgers den 
naam van Catholijken verkregen heeft, had ook Majorka veel deel, en de geschiedenis 
heeft wegens de getrouwheid en bijstand dezer eilanders aan hunne Vorsten, 
verscheidene roemrijke, en vereerende daadzaken opgetekend.  
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 Na den dood van FERDINAND, kwam de Spaansche Monarchij, en gevolgelijk ook 
Majorka aan KAREL I, meer onder den naam van Keizer KAREL V bekend, welke in het 
eiland eenen Onderko- [p. 262] ning had. […]  

Op KAREL volgde zijn Zoon PHILIPPUS II, in wiens oorlogen, dit eiland al mede 
de behulpzame hand bood, zoo dat zelfs eenige compagnien eilanders, op deszelfs 
onoverwinnelijke vloot tegen Engeland, zich hadden ingescheept, en na hem is Majorka 
steeds aan de Spaansche kroon gehecht gebleven; want ofschoon de Engelschen in 1706 
zich meesters van de stad gemaakt hadden, in 1715 stonden zij dezelve weder af, en van 
toen af aan bleef het eiland steeds aan Spanje onderworpen. 
 De krijgsmagt, zegt men mij, in 20 Compagnien Infanterie, 5 Cavallerie, en 2 
Artillerie, tot bescherming van de stad te bestaan, en dan bovendien nog 4 regimenten, ter 
bewaring der overige steden en sterkten.  
 Het eiland, omtrent op eenen gelijken afstand van den vasten wal van Spanje, en 
de kust van Afrika gelegen, wordt na genoeg op ongeveer 35 uren [p. 263] gaans in den 
omtrek begroot; en bijna vierkant van gedaante, heeft het ook maar vier voorname kapen 
of uithoeken: de la Pera, Grosser, Salinas en Formentor. Ten oosten van hetzelve ligt 
Minorka, en ten westen Ivika, welke met elkanderen de Balearische uitmaken, eenen 
naam, zoo als gij uit vorige brieven weet, aan hen gegeven, doordien de oude inwoners 
zoodanig in het slingeren geoefend waen, dat daar bij niets te vergelijken was. Zij hadden 
gewoonlijk drie slingers, een op het hoofd, een rondom het lijf, en de derde in de hand, 
om zich, naar dat de gelegenheid zich aanbood, van dezelve te kunnen bedienen. De 
grootste Macrocolon genoemd, diende om van verre te treffen, de kleinste Brachicolon 
van nabij, en de middelste voor middelmatige afstanden. Sommige der steenen, welke zij 
met deze slingers wisten te werpen, hadden de zwaarte van eene Attische mina, dat 
omtrent een pond is, en ook somtijds hadden zij looden kogels, aan welke zij eene 
zoodanige kracht en snelheid wisten mede te deelen, dat zij de sterkste wapenen ter 
verdediging verbrijzelden. […] 
 
 

[p. 266] DRIE EN DERTIGSTE BRIEF. 
 

Majorka, September. 
 
[…] 

[p. 267] Deze stad, dan eens door de reizigers bij haren ouden naam Palma, en 
dan weder Majorka genoemd, onder welken laatsten naam men haar ook bij onzen 
Aardrijksbeschrijver KRAIJENHOFF vermeld vindt, ligt aan de Zuidwestzijde van het 
eiland, in eene diepe ruime baai U in mijnen vorigen beschreven, en is gedeeltelijk op 
eenen vlakken, gedeeltelijk op eenen rijzenden grond gebouwd. Men rekent er van 12 tot 
15000 Inwoners, en de huizen die alle van steen zijn, vind men over het algemeen vrij 
ruim, in den Moorschen smaak, en sommigen derzelven niet zonder zwier en pracht, 
bijzonder het koninklijk paleis, waarin de Kapitein Generaal plege te wonen, en hetwelk 
nog met torens en muren naar de oude wijze voorzien is. De andere versterkingen der 
stad, zijn van later dagteekening; acht poorten, eene diepe gracht, twee goede kasteelen, 
zes bastions aan de zeezijde en tien aan de landzijde, maken hare bescherming uit. De 
muren zijn van eenen lossen, zachte, zandachtige steen, waarin men wil dat de kogels 
smoren, zonder te beschadigen of bres te kunnen maken. De bezetting, aan welker hoofd 
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een Luitenant Colonel, die tevens Gouverneur is, zich geplaatst ziet, bestaat, behalve de 
zware ruiterij en dragonders, in een regiment zwitsers, waarvan een der Officieren de 
goedheid had met ons eene wandeling te doen, en onder dit wandelen beklaagde hij zich 
zeer nu al reeds drie jaren hier te zijn geweest, en nog meer, dat er van tijd [p. 268] tot 
tijd een detachement naar Alcudia, eene kleine bevestigde stad aan den bovenkant van ht 
eiland, moest gezonden worden, welke door de omliggende moerassen zoodanig 
ongezond is, dat dezelve als het algemeen kerkhof beschouwd wordt en de bevolking 
dezer stad, welke voorhenen in rang op de hoofdstad volgde, tot op niet veel meer dan 
1000 zielen heeft verminderd.  
 De inwoners van Majorka ofschoon door eene meerdere kracht, en sterker spieren 
van de Spanjaarden verschillend, komen nogtans in de zeden en levenswijze veel met 
dezelve, en wel bijzonder met de naburige Cataloniers, overeen. De eerste standen 
spreken ook altoos Spaansch, doch in de geringe vindt men een mengelmoes van 
Grieksch, Latijn, Spaansch en Arabisch onder elkanderen, dat voor eenen vreemdeling 
niet mogelijk te ontcijfferen is, doch hetwelk nogtans met dat der Barbarijsche kust eene 
genoegzame overeenkomst heeft, om Moor en eilander, hoe gebrekkig dan ook, 
elkanderen te doen verstaan. Thans zijn de meeste lieden op hunne buitens, hetwelk de 
stad, die buiten dien, in weerwil harer volkrijkheid, weinig omgang oplevert, nog mer 
doodsch maakt. Onder de vrouwen vind ik weinige schoone, waartoe ik geloof dat de 
kleeding veel bijdraagt. Evenwel het is de rijkdom niet die ontbreekt, en al wat zelfs maar 
burgerlijk is, gaat of in zijde of in fluweel, en de begunstigde kleur schijnt de zwarte. Het 
bovenkleed dat den vorm van een jakje, of wel [p. 269] van een mans wambuisje heeft, 
wordt van de hand tot de elleboog met eene rij gouden knoopjes, en van voren met eene 
dubbelde rij van dergelijke knoopjens, toegeknoopt. De rok hangt rond gespannen, met 
een aantal kleine plooijen naar beneden, waaronder gemeenlijk eene kleine 
welgeschoeide voet, zich nu en dan en als ter sluiks vertoont. Dit alles staat niet kwalik, 
en men zou na neenige dagen in welker tijdverloop het vreemde veel van zijne kracht 
verliest, zich met deze kleeding kunnen vereenigen, zoo niet het bespottelijkst 
hoofdhulsel alles bedierf, en aangezigt, borst, schouders en leest, eene geheel andere 
gedaante deed aannemen. Verbeeld U alle de haren glad langs den kruin, achter over 
gekamd en in een langen staart als die der soldaten, met een wit lint, hoog in den hals, 
digt tegen het hoofd bijéén gebonden; hier over eenen witten doek, van achteren met eene 
punt op den rug nederhangende, waaronder de lange witte staart voor een groot gedeelte 
uitkomt, het geen op de zwarte kleeding de vreemdste werking doet, en dan deze doek 
van voren, rondom het aangezigt, zoodanig stijf toegestpeld, dat het zigtbare knepen 
langs de slapen en in de wangen geeft; voeg hier nu bij eene zwarte, roode, of ook wel 
veelverwige gekleurde stijve flok, die de hardheid van parkement heeft, en men niet beter 
dan bij den stijven lederen cocarde van eenen soldatenhoed kan vergelijken, onder de kin 
en langs de kaken tot bijna aan de ooren, [p. 270] even als de zware baard van eenen Jood 
of Turk; henenlopende; en vervolgens al mede met twee banden, aan het achterhoofd 
zoodanig vastgebonden, dat het eene tweede kneep in het aangezigt veroorzaakt, welke 
die van den witten doek overkruist, en zoo zigtbaar is, dat men het vleesch boven en 
beneden den sterk aangehaalden band ziet uitpuilen. Verbeeld U nu deze flok, den 
stijfknijpenden doek, en den lange witte soldatenstaart op eene zwarte zijden of fluweelen 
kleeding, en beoordeel zelf, of dit niet alle schoonheid moet ontsieren? Het is intusschen 
zonderling, dat deze algemeene gewoonte, welke hoogstwaarschijnlijk zeer oud is, de 
menschen blind maakt om te zien, dat dit hulsel de liefste gezigtjes misvormt, dezelve 
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bol, gezwollen, onkenbaar maakt, en de trekken doet aannemen, als of de gansche 
vrouwelijke kunne zich in den drank te buiten ging.  
 Overigens vind ik in de stad niets aanteekenenswaardig; derzelver ruime pleinen 
zijn weinig regelmatig, de straten slecht en ongelijk bevloerd, en desniettemin zoo alles 
wel onderhouden werd, zou Majorka zich met veel regt onder de beste Spaansche steden 
kunnen rangschikken; doch alles neigt tot verval. De haven is vrij goed maar niet groot, 
en heeft een paar timmerwerven. Ook is er eenigen handel, bijzonder in vruchten en olie, 
en boven dien brengt het land, honig, eenige wijn, wol, en eene groote menigte groot en 
klein slagtvee op, en heeft in herten, hazen, konijnen, dui- [p. 271] ven en patrijzen, eene 
vrij goede jagt. De wijn evenwel hier vallende is slecht, de beste komt op anderhalve 
Pesos, dat is f 3:15:- het anker, en op het vleesch kunnen wij ook niet roemen, 
niettegenstaande hetzelve duur betaald wordt. Daarentegen zijn de groenten en vruchten 
weder vrij goed, en wel inzonderheid onder de eersten de bloemkool, die hier tot eene 
verbazende groote groeit, en onder de laatsten de appel, waarvan de pitten door de 
Portugeesche missionarissen uit China naar Portugal gezonden, vervolgens allerwegen in 
de warme landen verspreid, en overal onder den naam van chinaasappel bekend is. Nog 
niet zeer lang geleden, toonde men in Canton den boom, van welker vrucht men wilde, 
dat de gemelde geestelijken hunne pitten hadden genomen, en zo ergens dan heeft 
dezelve ook hier een tweede vaderland gevonden, daar de appel van Majorka, voor die 
van Algiers, welke ik U in mijn brieven uit die stad heb doen kennen, niet behoeft onder 
te doen, en in menigte wordt uitgevoerd. Voor al wat overigens de tafel betreft, kan ik 
niet zeggen dat dit eland iets bijzonders oplevert, als alleen heerlijke beschuitjes, welke 
onder den naam van Majorkaansche beschuitjes door de geheele Middellandsche Zee 
befaamd zijn.  
 De godsdienst is hier, even als door geheel Spanje, Roomsch Catholijk, en  men 
wil, dat de leer van CHRISTUS, er reeds al vroeg zoude gepredikt [p. 272] zijn geworden. 
Sommigen zelfs beweren, dat de Apostel JACOBUS, en weder anderen dan PAULUS hier is 
aangeland geweest, en zeker is het, dat PETRUS er reeds in de eerste eeuwen onzer 
tijdrekening in groote hoogachting was, en de haven Porto Pedro na denzelven is 
genoemd geworden. Het aantal Geestelijken is ook hier even als in andere Roomsche 
landen tot een verbazend getal geklommen, daar men het op zes ten honderd stelf, en op 
alles hebben zij eenen verwonderlijken invloed.  
 Behalve eene rijke abdij van Bernardijnen, telt men er 12 mannen, en 9 
vrouwenkloosters, waar over een Bisschop het bestuur heeft, in wiens gevangenis onze 
Zwitsersche gelieder mij zeide, dat zich thans eenen zijner vrienden bevond, die het 
ongeluk had gehad met een Roomsch burgermeisje zijn geslacht te vermeerderen, en het 
trouwen weigerde. Indien men in alle landen zoo streng was, wat zouden de 
gevangenissen niet vol zijn.  
 De hoofdkerk zou volgens het opschrift op eene der deuren, nog maar naauwlijks 
twee eeuwen heugen, en nogtans bewaart men er het gebalsemd lijk van eenen Koning 
van Arragon, die in de XIIIden eeuw overleden is, en wiens prachtige marmeren kist voor 
een der altaren staat. Evenwel de bouw en inrigting van dit gebouw, deed ook buitendien, 
ons met onzen geleider denken, dat het veel ouder moest zijn dan van 1590, zoo als [p. 
273] de deur te kenen geeft, en hoogstwaarschijnlijk is het nog dezelfde groote Moskee, 
welke Don JAYME, toen hij het eiland in 1230 den Mohamedanen afhandig maakte, in 
eene kerk veranderde, en die hij destijds, na er tot erkentenis en dankbaarheid aan het 
Opperwezen, eene plegtige mis te hebben doen zingen, aan ST. MICHIEL toewijdde.  
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 Onder verscheidene andere kerken en kloosters, heeft men ook die der 
Dominikanen, welke ofschoon vroeger gesticht, eerst in het jaar 1359 voltooid werd, en 
waarvan de monniken al van den beginne af aan groote voorregten verkregen, voor alle 
de diensten en ijver, die zij bij alle gelegenheden en inzonderheid bij de neming van het 
eiland, en in de pesttijden bewezen. Onder deze voorregten is geen der minsten, dat zij 
aan alle dooden de begrafenis kunnen toestaan, en de begraving zonder hulp en bijstand 
der andere geestelijkheid mogen volbrengen. Wij traden de kerk binnen, doch daar er 
juist dienst gedaan werd, verlieten wij dezelve weder, en wandelden de lange galerij van 
het klooster in. Somberheid, stilte, treurigheid en akeligheid, schijnen hier de zetels 
gevestigd te hebben, en dit denkbeeld werd nog versterkt door de zwarte beeldtenissen 
van Joden en anderen, waar mede deze galerij behangen is, en welke alle door de heilige 
Inquisitie in de vorige eeuw verbrand zijn. Den 3den Mei 1692 schijnt er een groot 
Autodafé geweest te zijn, ten minste ik telde bij de twintig zoo mannen als vrouwen, [p. 
274] welke deze dagteekening op hunne schilderij dragen. Alle zijn aan den worgpaal 
verbeeld, met vlammen en sommigen met duivels rondom hen, en men wil, dat zij zoo 
wel getroffen zijn, dat men op heden nog de nageslachten van deze ongelukkigen, welke 
op zulk een voorbeeld gedwongen waren van godsdienst te veranderen en zich tot 
zoogenoemde bekeerlingen te maken, kennen kan; en dat deze nageslachten, tot op den 
huidigen dag, nog bij elkanderen in dezelfde straat wonen, die den naam van Jodenbuurt 
blijft behouden. – Waar toe kan de mensch niet gebragt worden? Waar toe is de 
dweepzucht niet in staat? Is er ooit iets verfoeijelijker uitgedacht, iets dat evenaart aan de 
hatelijke, aan de wreede gewetensdwang? En zou men immer hebben kunnen uitdenken, 
dat de liefdeademende leer van den zachtaardigen JEZUS, zoodanig zoude kunnen onteerd 
worden, en men een God, die Hij ons als onzer aller Vader heeft leeren kennen, zou 
willen dienen en verheerlijken, door den folterendsten marteldood onzer broederen? ’t Is 
waar eene meerdere verlichting, opgeklaarder denkbeelden hebben aan deze moordharpij 
de wieken gefnuikt, doch zij is daarom nog niet vernietigd. Den 14den November 1776, 
werd Don PABLO OLAVIDÉ, Intendant van Andalousie, gevat, en den 21sten November 
1778 door haar veroordeeld als onbekwaam om ooit den Koning te kunnen dienen, acht 
jaren in een klooster te worden opgesloten, alle zijne goederen ver- [p. 275] beurd 
verklaard, en voorts tot op den afstand van 20 mijlen van Madrid gebannen; en in het jaar 
1780 is er nog eene arme vrouw te Sevilie levendig verbrand, op eene beschuldiging van 
kwaadaardige tooverij. Maar laat ons liever voortvaren.  
 Na de kerken, komen ook het stadhuis, dat een schoon Gottisch gebouw is, en de 
Universiteit, onder de openbare gestichten in aanmerking. De grondlegger dezer laatste, 
is Don FERDINAND de Catholijke, die er reeds te zijnen tijde aanzienlijke voorregten aan 
schonk, welke naderhand door zijne opvolgers, nog vermeerderd zijn. De jeugd leert er 
de eerste gronden der wetenschappen, en der kunst van RAYMOND LULLIUS, die hier nog 
als een martelaar vereerd wordt. Deze man, op dit eiland geboren in het jaar 1236, werd 
door de liefde tot eenen arts gemaakt, daar hij in eene hevige hartstocht blakende, en zijne 
schoone ELEONORA niet kunnende overhalen, haar eindelijk bewoog om de oorzaak harer 
weigering te ontdekken; en zij daarop haren boezem ontblotende, deed hem zien, dat de 
eene borst door eenen vreesselijken kanker, voor meer dan de helft was weggevreten. 
Wanhopend van geen geneesheer te zijn, raadpleegde hij de scheikunde, en vond door 
dezelve een middel dat haar genas; en zich toen met nog meer ijver op deze kunst, als ook 
op de wijsgeerte der Arabieren, de Artsenijkunde en de Godgeleerdheid toeleggende, 
werd hij een mensch roemrijk, en door de uitvinding van den brandewijn, [p. 276] welke 

 203



men aan hem toeschrijft, te gelijk nuttig voor zijn vaderland, en dus een man waarop 
Majorka zich verhovaardigt. Eindelijk het Euangelie in Afrika predikende, werd hij in het 
jaar 1315, het 80ste zijns levens, in Mauritanie gesteenigd, en zijn lijk naar zijn vaderland 
terug gebragt, is hier in gewijde aarde eene rustplaats aangewezen. Dat hij zacht ruste! En 
vergun teven eene kleine verpozing aan  
 
 

[ p. 277] VIER EN DERTIGSTE BRIEF. 
 

Majorka, September. 
 
Over het algmeeen zou men dit eiland tamelijk vruchtbaar, en de luchtgesteldheid door de 
verkoeling der zeewinden gezond en vrij gematigd kunnen noemen, zoo niet de 
ondragelijke hitte in sommige jaren, en de daar uit voortvloeijende droogte, alles tot 
eenen zoodanigen graad verschroeide, dat een hongersnood er meermalen het gevolg van 
is geweest. De historie heeft deswegens opgeteekend, dat men zich in onvruchtbare jaren, 
tot een uiterste gebragt zag, van niet meer dan zes onsen brood aan ieder man toe te staan, 
hetwelk door het Gouvernement zelf werd uitgedeeld; dat het vee van honger en dorst 
stierf; dat putten en fonteinen uitdroogden; stammen en takken der boomen zich zoodanig 
verschroeid vertoonden, als of zij door vuur verbrand waren, en vele landlieden hunne 
gronden en huizen moesten verlaten. In andere naaren heeft men werderom in stede van 
droogte, stortvlagen van regen, waarvan men bij ons naauwlijks denkbeeld kan vormen; 
voorbeelden zijn er, dat gedurende eenen nacht, de stroom zoo geweldig werd, dat hij 
alles medevoerde, tot tegen de poorten der stad aandruischte, de diepe [p. 278] drooge 
gracht vulde, tot over de muren klom, een gedeelte van dezelve omwierp, door de 
gemaakte bres naar binnen, en tot eene hoogte van 16 palmen, in de kerk der karmelieten 
drong. Deze hevige regenvlagen, hier torrentos de la Rierra genoemd, meestal in het 
najaar voorvallende, hebben meermalen plaats gehad, en bij herhaling zijn er huizen door 
omgeworpen, vaste bruggen weggevoerd, en geheele landstreken overstroomd geworden: 
bijzonder heeft het zuidelijk en oostelijk gedeelte door dezen ramp te lijden, daar het 
lager dan het andere in wijnvelden, tuinen en weiden bestaat, terwijl de noordelijke en 
westelijke streken meer bergachtig, schoon daarom even zo vruchtbaar, hier aan veel 
minder zijn blootgesteld. Bij deze beide geesels van storm en watervloed, welke gelukkig 
maar zeldzaam voorvallen, moet en nog eenen derden die meer algemeen is, voegen, 
namelijk de felle noordenwind in den winter, welke dikwijls en vooral op de bergen, de 
olijfboomen uit den grond scheurt, en de hoop van den landman vernietigt: en deze 
sommen nu bij een getrokken, maken een geheel, hetwelk voorzeker nimmer Majorka tot 
de plaats uwer verkiezing zal verheffen.  
 Van de hongersnood, welke ik hier boven heb aangemerkt, die dikwijls het gevolg 
dezer geducht rampen was, had men evenwel in de vroegere tijden, toen de scheepvaart 
minder algemeen, en de bevolking van dit eiland tot eene hoogte gestegen was, welke het 
welligt nooit weder zal bereiken, [p. 279] meerder te lijden dan heden, nu er dagelijks 
toevoer kan worden aangebragt, en de monden niet verre boven het getal van 120,000 
zullen kunnen klimmen. In sommige oorlogen, heeft dit eiland 21, 25 en somtijds nog 
meer galeijen in zee gebragt, en in den oorlog tegen Genua en Castilie verloren de 
Majorkanen 140 schepen. Naderhand heeft men hier nog meermalen vloten van 7 
schepen en eenige galeijen uitgerust, enzelfs Port Mahon door deze eilanders zien 
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belegeren en innemen, alle daadzaken die thans zoo verre boven het bereik der 
tegenwoordige bevolking zijn, als het aan hunne voorvaderen ligt viel. Evenwel, dat men 
hier niet uit het oog verlieze, het geen meermalen gezegd is, en zich wel wachte, van aan 
deze schepen en galeijen dat denkbeld te hechten, hetwelk men van de tegenwoordige 
zeekasteelen heeft. Zij waren veel kleiner, en ten bewijze hiervan zij het genoeg bij te 
brengen, dat zij met de voorstevens op het strand liepen, of tegen eene rots gingen 
aanleggen. Ten einde hunne krijgslieden te ontschepen, hetwelk in weerwil der pijlen, 
steenen, kunstvuren, lansen, en alles wat de krijgskunst van dien tijd aan de hand gaf, 
dikwijls gelukte en bewerkstelligd werd; en dit weinig diep gaan, doet U overtuigend 
zien, dat een aantal dezer vaartuigen niet te vergelijken zijn bij de hedendaagsche 
oorlogsvloten, waarvan ieder schip van 20 tot 30 voeten in het water treedt.  

[p. 280] Dan hoe dit ook zij, het bewijst echter genoeg dat de bevolking van dien 
tijd, verre weg de tegenwoordige overtrof, en van deze aanmerkelijke verandering zijn 
zoo vele onderscheidene redenen op te geven, als er onderscheidene oorzaken zijn, 
waaruit dezelve voortspruit: om van de pest niet te spreken, die uit Afrika hier henen 
gebragt, meermalen duizende inwoners in korten tijd naar het graf sleepte; van de 
gedurige landingen en strooperijen der Mooren, die vele in slavernij wegvoerden; noch 
van de opeenvolgende oolrogen, waarin dit eiland, door bijstand te verleenen aan zijne 
vorsten, deel nam; zoo is de ontdekking van Amerika, en meer nog het vinden van den 
weg naar de Indie over de Kaap de Goede Hoop, eene voorname oorzaak van het verval 
dezes eilands. Vóór dien tijd, toen alle de Indische waren door de Roode Zee op Suëz, van 
daar op kameelen naar Cairo, en vervolgens naar Damiëtte, Alexandrette en Alexandrie 
gevoerd werden, kwamen zij eindelijk te Majorka, alwaar zij verkocht, en over geheel 
Europa verspreid werden. Er was destijds geen gegoed man op dit eiland, die niet één of 
meer galeijen had, welke dikwijls door de vorsten gehuurd werden, en zij die eigenaars 
van schepen waren, genoten een aantal, en daar onder onderscheidende voorregten, waar 
onder ook dit was, van torentjes, sptisen en kanteelen op hunne buitens te mogen hebben. 
Het vertier der Indische waren, gaf natuurlijk eenen grooten handel met de [p. 281] 
vreemdelingen, en die van Nizza onthieven deze eilanders van alle inkomende regten, 
welke alle de andere volken, van alles wat zij bragten, betalen moesten. Met den handel 
kwam ook de rijkdom, en dit deed vele krijslieden den adelstand weigeren, en vele 
edellieden aan de vorsten verzoeken afstand van hunnen adeldom te mogen doen, en den 
eenvoudigen titel van burger te mogen aannemen, ten einde deel aan den koophandel te 
kunnen hebben. Zoodanig dacht men destijds over dezen stand, doch toen Amerika 
uitgevonden, en den weg langs de Kaap de Goede Hoop ontdekt was, nam de bron van 
welkvaart eenen anderen loop, en dit ook veroorzaakte eene andere denkenswijs in de 
gemoederen dezer eilanders, die nu het roer voor ploeg en herdersstaf verwisselende, zich 
aan den akkerbouw en veeteelt overgaven. Als eene tweede oorzaak van verval, 
beschouwt men den oorlog tusschen de Gemeenten en Edelen, welke hier voren met een 
woord gezegd is, dat bij den aanvang der regering van Keizer KAREL uitbrak, en 
niettegenstaande dezelve maar 25 maanden duurde, nogtans zoo vele rampen over het 
eiland bragt, dat hetzelve zich nooit weder tot zijnen vorigen rang heeft kunnen opheffen; 
ja zelfs de middelen die men daar toe in het werk stelde, vermeerderden het ongeluk, daar 
men niet alleen alle de lasten weder invoerde, door de muitelingen afgeschaft, maar er 
nog nieuwe moest bijvoegen, om de verbazende uitga- [p. 282] ven te bestrijden, en dit 
bij het verval van den koophandel gevoegd, deed Majorka tot dien onbeduidende en bijna 
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vergeten stand nederzinken, waarin men het heden kent, en waaruit het, in weerwil der 
pogingen van sommige zijner Vorsten, niet heeft kunnen getrokken worden.  
 Onze wandelingen naar buiten, hebben weinig belangrijks opgeleverd, daar wij 
ons niet genoeg van de stad konden verwijderen, om met eenige vrucht het land te 
kunnen zien. Wij bleven dus in de nabijheid, en hier ziet het er vrij goed uit en schijnt in 
dit jaar, bijzonder op de hoogten goede en genoegzame vruchten te beloven; iets dat in de 
laagten altoos onzekerder blijft, daar de grond dikwijls te week, te moerassig is, om niet 
het graan te doen verrotten, en hierdoor ook zijn de vlakten minder tot bouw, dan wel tot 
weilanden geschikt. Over het algemeen valt hier zeldzaam koren genoeg, waardoor dit 
dus een artikel is, dat van buiten moet worden aangevuld, en hiervan zijn verscheidene 
redenen te geven, die meestal uit de onkunde haren oorsprong nemen. Ook legt men zich 
meer toe op de veeteelt, en het aankweken van vruchtboomen, inzonderheid Moerbeziën 
en Olijven, die men in groote menigte vind. De runderen vallen hier klein, en zoo zijn 
ook de paarden; doch daar men meer gebruik maatk van het muildier, dat hier kloek en 
sterk valt, is dit laatste gebrek van weinig aanbelang, en wij voor ons hebben het in het 
geheel niet ge- [p. 283] voeld, daar wij nergens zijn henen gereden, hetgeen mij te meer 
jammert, om dat ik daardoor gemist heb den poel le Prat te zien, die niet ver van de stad 
ligt, en welke men mij zegt, door zijne ongezonde uitwaseming den ganschen omtrek in 
deszelfs nabijheid onbewoon- en onbebouwbaar te maken: doch de tijd en nog meer liet 
voor één anker liggen der schepen vergunde, geene de minste verwijdering. Verschijdene 
landlieden die wij ontmoet hebben, zijn gedeeltelijk met beestenvellen gekleed, en aan de 
landzijde der stad staan een aantal molens, die door hunne menigte, van de reede te zien, 
nog al iets beloofden, doch nabij komende, vonden wij ze armoedig en zoo klein, dat 
derzelver getal, niettegenstaande zij allen koren malen, ons niet mer verwondert.  
 De tegenwind, de eenige reden van ons binnen vallen zijnde, is het 
hoogstwaarschijnlijk, dat wij nog dezen dag vertrekken. Ik zal dezen dus sluiten en aan 
den wal zenden, om even als de twee vorigen met scheepsgelegenheid van hier op 
Barcelona, en vervolgens met den post verzonden te worden, het eenige middel dat er op 
een eiland overblijft, en van hier vaart er alle 14 dagen eene bark op de U zoogenomde 
plaats. Evenwel deze stremming van briefgemeenschap en onderlinge verstandhouding, is 
niet het eenigste hetwelk een vreemdeling hier lastig vindt: een grooter onaangenaamhied 
is, dat men hier geenen Consul of zaakgelas- [p. 284] tigden heeft, en dus niet alleen van 
alles moeijelijk en schaars onderrigt wordt, maar daarenboven zoo moet men 
credietbrieven van Marseille of Barcelona mede brengen, wil men geld bekomen, alzoo 
er hier geen huis op Holland handelt. Er is ook geene vaste wisselkoers, doch de 
geldspecie is dezelfde als in geheel Spanje, en zoo zijn ook de maten en gewigten.  
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Anexo V 
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[p. iii] INHOUD. 
 

B R I E F  XXXV. 
 

Tegenwind. Loopen te Barcelona binnen. Slechte Reede. Vreesselijk slingeren en 
stampen. Een kotter is in hol water niet bestand. Kenteekens om te Barcelona binnen te 
zielen. Ankerplaats. Ankergrond. Veel koophandel. Mont Servat. Oorsprong van dezen 
naam. Het huis van Loretto. Vele bedevaarten daar henen. Het klooster van de H. Maagd. 
Gebeden tegen het instorten der muren. Rijkdommen van het klooster. Catalonie. 
Verdeeling dezer provincie. Barcelona. ST. THEODOSIUS. Pligtpleging bij den Kapitein 
Generaal. De Graaf DEL ASSELSO. Beleefdheid. Mont Jouij. Oorsprong van dezen naam. 
Was weleer aan JUPITER gewijd. De Citadel. Bezetting. Bzrcelona is niet sterk. De 
gouverneur Don ALEXANDER AROYO. Kenteekens van de rangen der Spaansche 
Officieren. Geschutgieterij. Arsenalen. Geweren te Majorka veroverd. De Schouwburg  
Bladz 1. 
 

B R I E F  XXXVI. 
 

De Citadel. De groenmarkt. Een langwerpige pompelmoes. Fruit. Onzindelijke 
groenvrouwen. Levensmiddelen en prijzen. Maten en gewigten. Goedkoop leven te 
Barcelona. Het Stadhuis. De audientiezaal. De afbeelding van al de Koningen van 
Catalonie, PHILIPPUS II. De hoofdkerk. Het lijk van eenen heiligen bisschop. Doet 
wonderwerken. Ligt in eene glazen kist. ST. EULALIA. Haar dood. Schatten der kerk. [p. 
iv] Een beker van het eerste goud uit Amerika. Aankomst en vertrek der posten  Bladz. 
10. 
 

B R I E F  XXXVII. 
 

De fabrieken in Barcelona. Zijde waren. Oudtijds was de zijde zeer schaars. Keizer 
AURELIANUS weigert zijner gemalin een zijden kleed. Eijeren der zijwormen komen in 
Europa. HENDRIK II. draagt het eerst zijden kousen.Omtrek der stad. Volkrijkheid. 
Wallen. Mijlord PETERSBOROUGH.  Anecdote. De Hertogin van Popoli wordt ontzet. De 
Almeda. Een klooster in eenen halven nacht gebouwd. Een zeepaard door een 
wonderwerk voortgebragt. De H. Maagd met de twaalf Apostelen. Kapel daar de eerste 
Christendienst in is gedaan. Mirakelen. Het Concilie van Toulouze verbiedt het lezen van 
den Bijbel. Voorsteden. Kweekschool voor Militairen. Maaltijd in het dorp Serraria. 
Uitvinding der koetsen. Goed land. Het klooster der Kapucijnen. Deze vaders zijn hier 
van groot nut. Boerenmeisjes met bloemen versierd vragen aalmoezen. Schoone 
vrouwen. Geene schoonen in behoeftige omstandigheden. Tuin der Kapucijnen. Wissel 
en geldspelen  16. 
 
[…] 
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[p. 1] VIJF EN DERTIGSTE BRIEF. 
 

Barcelona, September. 
 
Daar wij na ons uitloopen van Majorka al weder een’ tegenwind ontmoetten, bewoog 
zulks den Heer MELVILL om de stevens naar herwaarts te wenden. Wij zijn dus nogmaals 
in Spanje en liggen op de open, onveilige reede van Barcelona te slingeren en te stampen, 
dat een ieder onzer veel liever den tijd in Zee zoude hebben doorgebragt. Men kan bijna 
niet op de voeten blijven staan; telkens scheppen wij water, en reeds is het touw, waar 
voor wij ten anker kwamen, gebroken, waardoor ik welligt het anker er bij kwijt kan zijn. 
In eenen storm op zee heeft de kotter nog nooit zoo vreeselijk gewerkt als op deze 
ellendige reede, die wel voor groote schepen geschikt is, doch niet voor kleine 
vaartuigen, wel- [p. 2] ker ligtheid hen ten speelbal van alle golven maakt, terwijl de 
grootere, door hunne meerdere zwaarte, vaster liggen en dus ook eenen sterker 
wederstand bieden. 
 Uit zee komende is deze plaats moeijlijk te kennen, voor dat de berg Mont Jouij, 
waarvan ik nader spreken zal, zich duidelijk van het hooge binnenland onderscheidt, en 
zich als een enkele op zich zelven staanden heuvel, of een glad rondachtig eiland, 
vertoont, van boven met versterkingen voorzien. Uit de West komende ziet men dezen 
berg reeds als een eiland uitsteken, wanneer men nog drie mijlen van het land is; doch als 
dan rade ik de voorzigtigheid aan, daar het lage land zich veel verder Zuidelijk uitstrekt 
dan de kaarten aantoonen, en daarom ook moet het lood gestadig in de hand zijn. Uit de 
Oost komende ziet men den berg in de stad, en gewoonlijk is Mont Servat het algemeen 
kenmerk van dit oord. Men ankert er, volgens sommigen, het best op 23 en 22 vademen, 
de vuurtoren in het Westen; doch wij liepen tot op 15 vademen en hebben thans Mont 
Jouij W. ½ Z. en den vuurtoren, die een kanonschoot van ons is, N. W. ten N. De grond 
houdt er zoo goed, dat men de ankers van tijd tot tijd dient te ligten, doch desniettemin is 
de open reede slecht, onveilig, en men is er bijzonder aan onweder en aan hoozen 
blootgesteld. De stroom ofschoon veel van de winden afhangende loopt nogtans 
meesttijds vrij sterk om de ZW.  

[p. 3] Al de kwade eigenschappen, te regt aan deze reede toegeschreen, beletten 
evenwel niet, Barcelona een voorname, handeldrijvende, stad te zijn, welke bovendien 
door derzelver goede, ruime, veilige haven, en eene moelje die zich om de Zuid bijna 400 
roeden uitstrekt, aan de koopvaardijschepen een volkomen gerust verblijf aanbiedt. Van 
deze bodems liggen er meesttijds, en bijzonder heden, eene zoodanige menigte dat er 
naauwelijks meer plaats is, en daar alle volken op dit gedeelte van Spanje handel drijven, 
ziet men er thans de meeste der bekende vlaggen wapperen.  
 Mont Servat, een berg maar weinige uren van de stad verwijderd, U hier boven bij 
de beschrijving der reede genoemd, is minder bekend als een goed kenteeken voor de 
Zeelieden welke dezen wal naderen, als wal wegens de bedevaarten, die van alle oorden 
daar henen gedaan worden. De oorsprong des naams Mont Servat, wil men afleiden van 
het latijnsch woord Sevra, dat zaag beteekent, om dat de berg, van puntige stijle rotsen 
gevormd, zich min of meer in de gedaante van eene zaag verheft. Boven op dezen berg 
heeft men een Klooster der Benediktijnen en eene Kerk aan de H. Maagd toegewijd die 
na het huist van Loretto wel het meest door de vrome bedevaargangers bezocht wordt, en 
waar gestadig eene menigte henenstroomt, welke door hare verbazende talrijkheid het 
beperkt verstand en de weinige redelijkheid van ons menschen doet bejammeren en [p. 4] 
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betreuren, wanneer wij door een dweepziek bijgeloof geleid, wonderen verwachten van 
beelden, beenderen en andere overblijfselen van afgestorvene natuurgenooten. Het is te 
meer te bejammeren om dat dergelijke droggronden de pijlen van het ongeloof scherpen, 
ne het echte, het zuivere Christendom maar al te dikwijls met deze dwalingen verwart, en, 
de op het gezond verstand gegronde leer van het Euangelie, de zoo eenvoudige en 
liefderijke Godsdienst van JEZUS, met de onverdraagzaamheid en de zedekunde der 
Monniken verwisseld wordt. – De Kerk en het Klooster liggen beide onder 
overhangende, dreigende rotsen, welke door nederstorting reeds eenmaal een gedeelte 
van dezelve verpletterd hebben, en op dat zulks niet weder zoude voorvallen, heeft men 
in plaats van stutten en schoren, een veel gemakkelijker middel uitgedacht, en dit is: 
dagelijks eene mis ter eere van de H. Maagd te lezen, met de vurige bede om voortaan 
een zoodanig ongeluk te willen verhoeden. De rijkdommen van dit Klooster zijn 
verbazend; men noemt eene kroon voor de Heil. Maagd geschikt, die vijf tonnen Gouds, 
dat is een half millioen guldens zoude waardig zijn, en het hoofdaltaar dat met deszelfs 
versierselen en vijf opgaande trappen, geheel van zuiver zilver is, maakt met vier en 
zeventig fraaigewerkte zilveren lampen, alle geschenken van onderscheidene Vorsten en 
andere groote Heeren, een schat uit, waarvan de kostbaarheid moeijelijk is te verekenen.  

[p. 5] Trouwens het is niet Mont Servat met deszelfs voorgewende 
wonderkrachten en wezenlijke rijkdommen, dat Catalonie belangrijk maakt; deze 
provincie is niet alleen eene der beste en meestbevolkte provincien der Spaansche 
Monarchie; maar kan tevens een der vruchtbaarste en bestgelegene landen der geheele 
bekende aarde genoemd worden, hetwelk bij eene aangename luchtgesteldheid zoodanig 
door rivieren en beken doorsneden is, dat het bij al het noodzakelijke wat tot het leven 
behoort, ook nog al de genoegens oplevert welke de zinnen streelen, en in geboomte, 
fruit, granen en groente, niets te wenschen overig laat. De bergen zijn daarenboven vol 
van marmer, jaspis, bergkristal en men vindt er een aantal der kostbaartste gesteenten, 
waarbij men vervolgens de ijzer, tin, lood, aluin en vitrioolmijnen, benevens de 
kurkboomen die hier in menigte groeijen en de koralen kan voegen welke op deszelfs 
kusten gevischt worden.  
 Catalonie wordt in twee groote deelen, oud en nieuw Catalonie verdeeld, en 
Barcelona, eene zeeplaats waar voor wij thans liggen, is de hoofdstad van beide en eene 
der bisdommen van het rijk, waarvan men wil dat ST. THEODOSIUS, die omtrent de IIIde 
eeuw leefde, de eerste Bisschop geweest is, en onder welk bisdom ook het eiland 
Majorka behoort, gelijk U van daar gemeld is.  
 Aan den wal komende lagen wij onze eerste pligtpleging af bij den Kapitein 
Generaal der pro- [p. 6] vincie, den Graaf DEL ASSALSO, die thans gewoonlijk op deszelfs 
buiten zijn verblijf houdt, doch op onze aankomst zich uit belefdheid naar de stad had 
begeven. Met eene onderscheidende vriendelijkheid ontving hij ons, en onder een aantal 
verpligtende aanbeidingen, wilde hij ook, dat wij van zijne koets zouden gebruik maken 
om de stad en het omliggend land te zien; en toen hij onder de gesprekken vernam dat de 
meeste onzer Heeren voor meer zang dan spel waren, gaf hij dadelijk bevel, het stuk dat 
in den Schouwburg gegeven moest worden op te schorten en een opera in deszelfs plaats 
te stellen.  
 Van het Gouvernement reden wij naar Mont Jouij, eenen naburigen heuvel aan 
den zeekant buiten de stad, waarvan ik U, het binnenkomen beschrijvende, gesproken 
heb, en op welks top men een schoon en sterk kasteel heeft, dat even als de berg, Mont 
Jouij genoemd wordt; een naam afstammende van het woord: Mont Jovis, de berg van 
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Jovis, doordien JUPITER er weleer eenen tempel had. Deze sterkte wordt zeer wel 
onderhouden, heeft schoone fortificatiën en zoude een aantal troepen gevoeglijk kunnen 
logeren. Het bedwingt geheel Barcelona, doch daar het voornamelijk ten dien einde 
schijnt aangelegd, zoude eene mindere sterkte even zoo voldaan hebben. De 
tegenwoordige veroorzaakt groote kosten, en heeft schatten doen besteden, welker 
verspilling alleen door het gedrag der provincie, die zich dikwijls [p. 7] tegen hare 
Koningen verzet heeft en opgestaan is, gewettigd worden, en waardoor dan ook Mont 
Jouij, tot een gedenkteeken blijft verstrekken dat weinig eer aan de Cataloniers doet.  
 Van de hoogte des Bergs heeft men een fraai gezigt landwaarts in en ziet op eenen 
goeden afstand in zee, aan welker zijde dezelve vrij steil is. Aan de land en stadzijde 
meer hellend  en genaakbaar, heeft men ter halver hoogte eene kapel gesticht, waarbij 
eene batterij ligt die de haven beschermt. Behalve Mont Jouij heeft men eene sterke 
Citadel in het Noordoosten der stad, die de landingen binnen deszelfs bereik betwisten en 
de aannadering tegen eenen uit zee komende vijand beveiligen moet; doch verder is 
Barcelona, in weerwil van derzelver batterijen op de moelje, der redoutes aan strand 
aangelegd, met de verdere fortificatiën, nogtans, naar de tegenwoordige wijze van 
oorlogen, niet sterk, en behalve dien, is ook de bezetting, die in Zwitsersche, Waalsche en 
Spaansche Gardes, het regiment Calatrava, dragonders en artillerie bestaat, te zamen 
schaars zesthalfduizend man uitmakende, niet genoegzaam om alle punten te kunnen 
verdedigen.  
 Terug in de stad komende zagen wij den Gouverneur Don ALEXANDER AROYO, 
en daarna de paradeplaats, alwaar een gedeelte van het Garnizoen bij één was. Men 
onderscheidt de kenteekens der rangen van de Spaansche Officieren, zoo te land als ter 
zee, aan de opslagen der mouwen: [p. 8] een Majoor heeft één, een Luitenant Collonel 
twee, en een Collonel drie reijen smal galon op beide de opslagen, terwijl een Bregadier 
wederom een zilveren geborduurd en een Generaal Majoor een gouden geborduurd galon 
op dezelfde plaats draagt. De rang van de Officieren der Gardes is vrij hoog, een 
Onderluitenant heeft den rang van Majoor, een Luitenant die van Luitenant Collonel, een 
Kapitein die van Collonel, en na eenige jaren dienst staat hij met de Bregadiers gelijk (*).  
 Voorts zagen wij de Geschutgieterij, die hier eene der voornaamste van Spanje; 
men zag er gieten, boren, polijsten en al het geen in dergelijke fabrijken gedaan wordt, 
doch daar men dezelve ook bij ons heeft en deze niets buitengewoon oplevert, behoeft er 
ook geene verdere beschrijving.  
 Na deze vertoonde men de Arsenalen, die zeer rein, net en wel onderhouden 
worden, in welk opzigt Barcelona, door het goed bestuur van den Graaf DEL ASSALSO, 
die er alleen de eer van toekomt, aanmerkelijk van andere steden verschilt. In een der 
Arsenalen toonde men ons 19000 korte, ligte, fraaije hier gemaakte geweren, met 
verscheiden andere die men bij de verovering van Majorka van de Engelsche genoomen 
heeft, en welke buit- 
 
(*) Men moet in het oog houden dat de rangen, inzonderheid die van Majoor, destijds anders 
verdeeld waren dan hede plaats heeft.  
 
[p. 9] gemaakte krijgsgereedschappen hier met opzet zoodanig geplaatst worden, dat zij 
den vreemdelingen dadelijk in het oog moeten vallen. 
 Den avond hebben wij in den Schouwburg doorgebragt, waarvan de vriendelijke 
Kapitein Generaal het stuk ten onzen gevalle wel had willen veranderen. Men gaf eene 
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Italiaansche Opera waarin de prima dona en tenor alleen voldeden. Van binnen is het 
gebouw in den Italiaanschen smaak verdeeld, de loges zijn klein, en het geheel zoo 
weinig verlicht dat men eene algemeene donkerheid heeft, die in plaats van te 
vervrolijken veeleer eene treurige somberheid verspreidt. Men zag er ook eenige 
vrouwen, trouwens daar wij geene kennissen hebben, noch door ons kort verblijf maken 
kunnen, is dit vrij onverschillig en met vreugde zagen wij het einde van het spel, hetwelk 
tevens het einde van onzen dag maakte.  
 
 

[p. 10] ZES EN DERTIGSTE BRIEF. 
 

Barcelona, September. 
 
Wij hebben de Citadel, die beoosten de stad ligt, het werk van PHILIPPUS V. die dezelve 
stichtte toen hij de Cataloniers overwonnen had, bezigtigd en vinden dezelve wel fraai en 
sterk, doch te gelijker tijd van eene zeer lage ligging. De grachten zijn droog, doch door 
het openen der sluizen zijn zij aanstonds vol zeewater, en voor zoo veel men 
oppervlakkig zien kan, zullen er niet verre van de vijfhonderd stukken liggen en zou er 
eene bezetting van vijfduizend man in kunnen geborgen worden. Thans wordt deze 
sterkte door drie bataillons Waalsche Gardes bewaard, ieder uit 320 man bestaande, 
waarvan er vele Hollandsch of Vlaamsch spreken. het Arsenaal der Citadel wordt mede 
vrij goed onderhouden. Op het voorplein van hetzelve ziet men veel metaal hier gegoten 
geschut, doch een aantal dezer stukken zijn ongelijk en zoodanig met gallen, dat men 
dezelve bij ons zoude afkeuren en ik er voorzeker geen van aan boord van mijn schip zou 
kunnen gedogen. 
 De groenmarkt der stad is bezienswaardig, zij is groot en men vindt er de meeste 
der bij ons bekende en een aantal onbekende groenten en vruch- [p. 11] ten, waar onder 
het langwerpige pompelmoes, dat de lengte van een’ mans arm bereikt en aan welks 
bestaan gij eenmaal twijfeldet. Al het fruit ziet er zoo bekoorlijk uit dat het de tanden doet 
wateren; doch de groenwijven, die naar de loffelijke gewoonte des lands, elkanderen 
gestadig uit tijdverdrijf in de warme zon het hoofd nazien, knippen den eenen oogenblik 
met dezelfde hand waarmede zij den anderen oogenblik de druiven aan U overreiken. 
Men vindt hier ook duiven, hoenders, ander gevogelte, en tevens visch, maar alle deze 
artikelen zijn duur wanneer men ze bij de groenten vergelijkt die zeer goedkoop zijn. Het 
rundvleesch is mede slecht en dor, doch dat der schapen, dat en voor 28 kwart het zwarte 
pond koopt, is vrij goed. De rijst die hier in groote hoeveelheid schijnt te zijn, kan men 
thans voor 6 kwart het ligte pond bekomen en dan bovendien wordt er 11 kwart voor 
ieder 100 pond aan uitgaande regten betaald. Vleesch en visch worden hier bij ponden 
van 18 onsen verkocht, en de grove waren bij kwartieren. Een kwartier is 12 kwartalen, 
en 41 kwartieren maken een Hollandsch last uit. Wijn en olie worden bij kwartalen 
gemeten en 12 derzelven rekent men voor eene pijp van 12 ankers, waardoor een 
kwartaal vrij nabij met een anker overeenkomt. Een kwintaal is hier 104 pond ligt gewigt 
van 12 onsen Hollandsch. Over het algemeen vind ik het in deze stad niet duur, en geloof 
dus gaarne de reizigers, die be- [p. 12] weren, dat men nergens in Spanje beter koop kan 
zijn dan te Barcelona. 
 Van de groenmarkt wandelden wij naar het Stadhuis, dat om deszelfs ouderdom, 
het antieke en de Moorsche bouworde bezienswaardig, de opmerking eens reizigers 
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verdient, net hetwelk men daarenboven verzekert dat voorhenen tot het Hof en het 
verblijf der Vorsten van Catalonie zoude verstrekt hebben. De zolderingen die 
kenteekens dragen van verscheidene eeuwen te heugen zijn fraai gewerkt, en banken, 
vloeren, met alles wat men ziet, beantwoordt aan elkander. In de groote zaal welke men 
de audientiezaal noemt, en die uit drie ruime, langwerpig vierkante vertrekken bestaat, 
welke ieder afzonderlijk eene zaal zouden kunnen genoemd worden, vindt men de 
beeldtenissen van alle de Koningen van Catalonien, beginnende met het jaar 415. Voor 
die van PHILIPPUS II. die aan onze Voorvaderen zoo veel kwaads berokkende, bleven wij 
langer stilstaan, en of mijne verbeelding medewerkte wil ik niet onderzoeken, doch ik 
beweerde dat hij er diepdenkend, koel, bars en veel onvriendelijker uitzag, dan een eenige 
van zijne voor of nazaten.  
 De Hoofdkerk of Cathedrale die in het midden der oude stad ligt, wil men van de 
Vde of VIde eeuw stellen. Ik ben er te kort in geweest om U alle de bijzonderheden van 
dit oud gebouw te kunnen melden. Men daalt met trappen naar om laag die U op den 
ruimen voorhof brengen, al- [p. 13] waar men eenige vijvers en waterbakken vindt, 
waarin ganzen, eenden en andere watervogels, de voorraad van de keuken der 
Geestelijken, zich ophouden en zwemmen. Van hier treedt men in de Kerk, welkers orde, 
inrigting, pilaren en muren, bij de zeer duidelijke kenteekens eener hooge oudheid, tevens 
die zekere eerbiedige huivering verwekken, welke ik U meermalen gezegd heb dat men 
bij het intreden van alle zulke gebouwen gevoelt, welke een aantal eeuwen verduurd 
hebben, en welkers grijze muren eenige honderde, op elkander volgende, geslachten voor 
den Eeuwigen hebben zien nederknielen. In een der prachtige koren vindt men ale de 
wapens van de Rideers van het Gouden Vlies, benevens eene oude antieke lamp in koper 
zeer schoon gewerkt. Baken, zitplaatsen en afschutsels zijn alle in hout kunstig en fraai 
uitgesneden.  
 Op een ander koor ligt het lijk, het stoffelijk overblijfsel van eenen heiligen 
Bisschop, wiens ligchaam reeds 910 jaren dood, in de vorige eeuw, nu iets meer dan 100 
jaren geleden, gevonden is en thans vele wonderwerken doet. Wij toonden onze 
nieuwsgierigheid om dit lijk te zien, waarop sommige Geestelijken waslichten haalden en 
het deurtje van eene prachtige tombe openden. Hier lag het lijk van den Prelaat, gekleed 
in prachtige staatsiekleederen, met ringen van de edelste gesteenten, met een fraai kruis 
en eene rijke kroon versiserd, in eene glazen kist, welke aan het bespiedend [p. 14] oog 
niets weigerde. Wij, verblinden! verbeeldden ons en in dit denkbeeld zijn wij nog, dat het 
ligchaam geheel uitgedroogd, nu hard en vast is, even als eene Egijptische mumie, doch 
de Geestelijken die dit gewijd overblijfsel niet dan zich zegenende en kruisende, met de 
betooning van den diepsten eerbied, naderden, verzekerden ons, dat het elastiek of 
veerkrachtig is, en op de minste drukking wijkt en weder terug komt; gaarna had ik hier 
de proef van genomen, doch de aanraking was aan onze ongewijde vingeren niet vergund. 
Rondom de glazen kist vindt men de schilderijen waarmede de gewelven der tombe 
behangen zijn, en die de voornaamste gebeurtenissen in het leven van den vromen 
Bisschop en zijne heilige bedrijven, dat meestal goede en verdienstelijke werken zijn, te 
kennen geven; doch daarom, ofschoon ook buiten twijfel stellende, dat deze man eer aan 
zijn land en volk gedaan heeft, nogtans het doen der wonderen niet bevestigen. Het lijk 
van dezen Bisschop is het eenige heiligdom niet dat hier bewaard wordt; onder het 
hoofdaltaar rust het overblijfsel van ST. EULALIA, de beschermheilige der stad, welker 
geschiedenis ik niets anders kenne dan alleen, dat zij onder den Keizer DEOCLETIAAN 
den marteldood gestorven is.  
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 Van de koren en altaren volgden wij onzeVaders om de schatten der kerk te zien. 
Men toonde ons een allerfraaist gemaakte gouden tempel, naar gissing drie voeten hoog, 
in denzelfden smaak [p. 15] als de kerk gemaakt, en welke Koning URBANUS II. steeds in 
zijn leger met zich voerde. Eenen beker van het eerste goud gemaakt, dat uit de nieuwe 
wereld naar Europa is overgebragt. Drie zware zilveren kruisen, verbeeldende dat van 
den Heiland en die der beide Moordenaars. Eenen gordel van fluweel, zeer rijk met een 
antal groote edele steenen en andere kostbaarheden ingelegd, door eene der Koninginnen 
ten geschenk gegeven, welke op eene wonderdadige wijze haar gezigt terug gekomen 
had. De verdere dingen die wij zagen waren van minder belang.  
 Van hier wandelden wij . . . . . maar zacht! staak eene wijl uwe nieuwsgierigheid; 
het is welhaast middag, de tijd dat de post vertrekt, die van hier des Woensdags en 
Zaturdags naar Holland afgaat; doch de laatse, namelijk die van Zaturdag, den weg over 
Frankrijk nemende, veroorzaakt daardoor, dat de brieven van dien dag, te gelijk met die 
des Woensdags te voren afgezonden, in Holland aankomen, hetwelk gij ook zult 
ondervinden. Wij ontvangen ze hier daarentegen, uit de Republiek, des Dingsdags en 
Vrijdags om 10, 11 of 12 uren.   
 
 

[p. 16] ZEVEN EN DERTIGSTE BRIEF. 
 

Barcelona, September.  
 
Thans zal ik onze wandelingen in de stad, in mijnen vorigen kort afgebroken, hervatten. 
Van de Cathedrale Kerk gingen wij naar de fabrijken daar de zijden neusdoeken geweven 
worden en kochten er eenige der grootsten. Gij weet hoe vermaard de doeken van 
Barcelona zijn, en nogtans vindt men ze buiten dit land zeldzaam zoo groot en zwaar als 
hier; doch wat de prijzen betreft, deze kan ik U verzekeren dat weinig verschillen, alzoo 
men in de fabrijk zelf vier piset, dat is twee guldens voor de grootste, en voor die iets 
kleiner vallen drie piset of een’ Hollandschen daalder betaalt, en voor dezen laatsten prijs 
bekomt men ook de gekleurde die al weder iets minder groot zijn. De zijden kousen 
komen op vijf guldens en vijf guldens tien stuivers het paar en zijn voor dat geld vrij 
goed, doch eenwel niet beter dan die te Toulon voor tien en elf livres verkocht worden. 
Deze matige prijzen, maken dan ook, dat thans een burgerman die maar eenigzins wel 
gesteld is, zijne vrouw en dochter in eene stof kan kleeden, welke men voorhenen aan 
eene groote Vorstin geweigerd heeft, daar de Keizer AURELIANUS de [p. 17] dringende 
bede zijner gemalin, om een zijden kleed, moest afslaan, doordien het hem, volgens zijn 
zeggen, te veel kosten zoude. Destijds werd ook de zijde tegen goud opgewogen, doch de 
eijeren der worm eindelijk uit de Indiën naar herwaarts en wel het eerst naar 
Konstantinopolen gebragt, verspreidden zich langzamerhand en stelden reeds HENDRIK II 
in staat om een paar zijden kousen te dragen. Deze vorst was, voor zoo veel ik wete, de 
eerste in Frankrijk, welke zich daar mede kleedde en die toen prachtige kostbare en 
alleen Koninklijke stof, is thans, zoo als hier boven is aangemerkt, de dragt geworden der 
mindere standen.  
 Na de bezigtiging der fabrijken deden wij eene wandeling in en door de stad, 
welkers omtrek wij op een uur gaans of daar omtrent bepaalden. Het getal der inwoners 
wordt vrij algemeen op 120,000 gesteld, doch dit getal, hoe volkrijk Barcelona ook zijn 
moge, komt nogtans hoog voor, vooral in evenredigheid van derzelver uitgestrektheid. De 
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wallen zijn breed, ruim, en bragten mij, langd dezelve wandelende, Mijlord 
PETERSBOROUGH voor den geest: deze Generaal, onder de Koningin ANNA, Barcelona 
met eene handvol volks belegerd hebbende, welke in getal weinig sterker waren dan de 
bezetting, had, daar hij zag dat het hem te veel tijd kostte, reeds bevel gegeven om weder 
in te schepen, wanneer hem berigt werd dat de prins van Darmstadt, de bevelhebber der 
[p. 18] Duitsche troepen, in het bestormen der vestingwerken van Mont Jouij, gesneuveld 
was. Dit doet hem dadelijk van voornemen veranderen en nu niemand hebbende met 
wien hij den krijgsroem zoude moeten deelen, verdubbelt hij zijne pogingen en dwingt de 
stad tot onderhandeling. Terwijl de Onderkoning en de Generaal bezig waren om wegens 
de artiekelen over een te komen, hoort men eensklaps een verschrikklijk geschrei, gehuil 
en gegil in de stad. “Gij bedriegt ons,” bijt de Onderkoning hem toe, “wij zijn hier ter 
goeder trouw onledig met het ontwerp eener overeenkomst, en uwe Engelschen 
intusschen, dringen over de wallen der stad in en zijn reeds bezig met moorden, 
plunderen en verkrachten.” “Gij vergist u,” antwoordt PETERBOROUGH, “dit moeten de 
troepen van den Prins van Darmstadt zijn: er blijft maar een middel ter uwer redding 
overig; laat mij met mijne Engelschen binnen, ik zal alles tot stilte, alles tot rust brengen, 
en dan kom ik hier bij u te rug om onze onderhandelingen voort te zetten.” De toon van 
waarheid en grootheid waar op hij sprak, gevoegd bij het dringend gevaar, haalde den 
Gouverneur over. Men liet hen binnen. IJlings vliegt hij met zijne officieren naar de 
plaats waar de Duitschers en Cataloniers bezig waren met de voornaamste huizen te 
plunderen; hij verjaagt hen, ontneemt den reeds geroorden buit, ontzet de Hertogin van 
Popoli, die onder de handen van [p. 19] woedende soldaten den oogenblik harer onteering 
nabij zag, en geeft haar aan haren Gemaal terug; brengt, even zoo als hij beloofd had, 
alles tot rust, alles tot kalmte, en keert toen te rug naar de poort bij den Gouverneur, 
vervolgt de onderhandeling en teekent de kapitulatie. De Spanjaarden zoo veel 
grootmoedigheid in eenen Engelschman, volgens hunne denkbeelden een ketter, niet 
verwacht hebbende, staarden hem aan en bewonderden in hunnen overwinnaar een der 
zonderlingste menschen, die Engeland, zoo vruchtbaar in groote en zonderlinge mannen, 
ooit heeft voortgebragt.  
 Van de wallen afkomende, bezochten wij de andere wandelingen die wij alle 
aangenaam vonden, vooral de Almeda, een spaansch woord dat u niet meer vreemd kan 
zijn.In de groote hoeveelheid van Geestelijke kloosters en kerken, staat Barcelona gelijk 
met alle de andere steden van Spanje. Van een der laatsen welke wij intraden, verhaalt 
men, dat dezelve in eenen halven nacht door ST. MICHIEL zoude gebouwd zijn, hoewel 
andere willen dat het voorhenen een tempel van Neptunus is geweest. In het midden der 
vloer van deze kerk, die men, even als de Cathedrale, met trappen afklimt, toont men een 
blaauw zeepaard, met kliene vierkante witte, blaauwe en zwarte steentjes, mozaisch 
ingelegd, waarvan wondere dingen verhaald worden: Niemand weet hoe het er gekomen 
is, een enkel wonderwerk schiep [p. 20] het. In een der hoeken ligt de H. Maagd in een 
graf en heeft de twaalf apostelen rondom zich, die ale mirakelen doen.  
 Van deze kerk gingen wij naar eene oude, kleine, ronde koepelwijze gebouwde 
kapel, waarin men beweert dat de eerste dienst, hier aan CHRISTUS gewijd, gedaan is. 
Vóór eenen doodliggenden Heiland ziet men verscheidenen Patriarchen en Heiligen, en 
rondom hangen, van wit was, gemaakte armen, handen, beenen, hoofden en andere 
ledematen, in welker midden zich een gevlochten staart van lang vrouwenhaar vertoont. 
Deze alle zijn onloochenbare bewijzen van mirakelen. De staart is op eene 
wonderbaarlijke manier aan de vrouw, na het verlis van haar haar, te rug gegeven, en de 
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andere hebben hunne ledematen, die in de dringendste gevaren op eene wonderdadige 
wijze behouden bleven, in wit was, aan dezen CHRISTUS toegewijd. Nog andere verhalen 
en vertellingen, die den hoogsten top van het onverstandigst bijgeloof en der 
onverdraagzaamste dweeperij, bereiken, wil ik het lieftst verzwijgen, daar zij, zoo als ik 
reeds in eenen vorigen heb aangemerkt, te veel voet aan het spotziek ongeloof geven, 
hetwelk, hoezeer ter kwader trouw, het redelijk, het zuiver en eenvoudig Christendom 
met dergelijke ongerijmde en tegen het gezond verstand aandruischende stellingen, onder 
een verward; stellingen en dalingen die welligt nimmer zoo lang zouden hebben stand 
gehouden, zoo niet het concilie van Tou- [p. 21] louze, in het jaar 1229 het lezen van den 
Bijbel, aan de Christenen, die niet tot den geestelijken stand behoorden, verboden had.  
 In eene der voorsteden of faux bourgs vindt men eene kweekschool voor 
militairen die zeer goed is ingerigt. In eene der kamers geeft men onderwijs in de 
Arithmetika, in een andere leert men de Astronomie, in eene derde de Architectuur en 
Fortificatiekunde, in eene vierde de Genie. Boven vindt men eene goede boekerij van 
uitgezochte werken in onderscheidene talen, zoo dat het geheel in alle opzigten de 
goedkeuring kan wegdragen.  
 Behalve al het opgenoemde zullen er voorzeker nog meer belangrijke zaken in 
deze stad te zien zijn, doch wanneer gij ons kort verblijf in aanmerking neemt, zult gij 
moeten zeggen, dat de weinige dagen niet ledig en nutteloos, maar in tegendeel zeer goed 
besteed zijn. De laatse hebben wij buiten doorgebragt.  
 Onze Consul de Heer ROQUIN, een vriendelijk man, die de grijsheid nadert, deed 
zich niet van zijn denkbeeld afbrengen om ons eenen maaltijd in het dorp Sararia te 
geven, en het omliggend land te doen zien. Wij klommen dus in eene gemakkelijke koets, 
door vier muildieren getrokken, en reden naar buiten, onder weg met dankbaarheid de 
eeuw van LODEWYK XIV herdenkende, onder wiens regering, ik meen wel in 1661, deze 
gemakkelijke gewoonte van koetsen met glazen, op [p. 22] veren hangende, is 
uitgevonden; eene gewoonte, welke haren aanvang in Parys nemende, welhaast zich door 
Europa verspreidde en thans zoodanig algemeen geworden is, dat het ophoudt eene 
weelde, of luxe te zijn, en bijna onder de benoodigdheden kan geteld worden.  
 Het land zag er allerwegen zeer bekoorlijk uit en de arbeidzaamheid der 
Cataloniers, niets onbeproefd latende om het hooge renten af te dwingen, maakt het te 
meer vruchtbaar. Rondom de stad heeft men schoone Buitens en tuinen, en onder de 
laatsten munt inzonderheid die van de Kapucijner Monniken, digt bij Sararia, in 
schoonheid uit. Dezelve ligt achter het Klooster tegen eenen heuvel, en heeft vele aardige 
grotten en waterwerken, door de Vaders zelven vervaardigd. Rondom eene door kunst 
gemaakte en met mos begroeide rots, ziet men deze menschlievende Geestelijken, hunnen 
medeburgeren hulp bewijzende; verbeeldende de pest die in de vorige eeuw eene 
vreesselijke slachting gemaakt heeft. De beelden zijn klein, evenwel de houdingen 
levendig en goed. Deze reiken geneesmiddelen toe, gene nemen de biecht af, sommigen 
bedienen de stervenden, andere begraven de dooden. Veertien hunner hebben deze 
liefdadigheid met hun leven betaald, en Barcelona erkent nog den dienst toen ter tijd van 
het Klooster genoten.  
 Onzen maaltijd, die zeer goed was, namen wij in het huis van den Heer STEMBOR, 
een man te Delft geboren, die met den Deenschen Consul ge- [p. 23] associeerd is. Dit 
huis hetwelk hij voor zijjn buiten houdt, staat aan het einde van Sararia, welk dorp niets 
bijzonders heeft. Op het nageregt kwamen boerenmeisjes, welgekleed, opgeschikt en met 
bloemen versierd, ons aalmoezen voor de armen van het dorp vragen. Gemeenlijk worden 
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zij, die er het beste uitzien, uitgezocht, om deze liefdegiften op te halen, en de twee die 
zich nu bij ons vervoegden, waren, afschoon meer bruin dan blank, echter verre af van 
leelijk te zijn. Trouwens deze Provincie droeg al van ouds den roem van de schoonste 
vrouwen van geheel Spanje voort te brengen en houdt dezen roem staande tot op dezen 
dag. Ik evenwel ben door een te kort verblijf, geen bevoegd regter, en ook is het gewis 
niet in den arbeidzamen ruwen boerenstand, dat men de grootste schoonheden zoeken 
moet.  
 Na den maaltijd gingen wij weder naar den tuin der Kapucijnen. boven is eene 
Terras, van waar men een schoon gezigt over het omliggend land, de stad en de reede 
naar zee heeft. Hier zaten wij neder en raakten in gesprek over het eentoonig leven dezer 
Monniken, waar van er vele nog jong zijn, en die geene andere bezigheid hebben als het 
bezoeken der zieken, het onderwijzen der jeugd en het lezen der mis.  
 Om vier uren reden wij eder af om den Kapitein Generaal te zien, wiens Buiten 
wij voorbij moesten; zijne vrouw, ofschoon bejaard is niet onbeminnelijk en wist ons 
dadelijk op ons gemak [p. 24] te zetten. Wij vonden er een groot gezelschap en gelukkig 
de meeste menschen spreken Fransch, eene taal die meer en meer algemeen begint te 
worden. Den avond bragten wij door aan het huis van onzen Vice-Consul de Heer 
CABARES, compagnon in het huis van den Heer JOSEPH MOLINS, en onlangs getrouwd 
met eene vrouw die ik niet meer dan dertien jaren durf geven; ofschoon zij zegt bijna 
zestien te zijn. Zij wilde met een dringend dwingen onze Schepen zien, maar ik heb U 
reeds over ons slingeren, ons stampen en de slechtheid der reede geschreven; de zee stond 
vreesselijk hol en zij, zwanger zijnde, had gewis die beweging niet uitgehouden; wij 
raadden het haar dus ten sterksten af en de reis bleef achterwegen. Van dezen Heer 
CABARES en den jongen Heer MOLINS die ook gehuwd is, hebben wij vele beleefdheden 
genoten.  
 In dit huis ook heb ik mijn geld genomen. De wissel en de berekening is hier 
omtrent hetzelfde als in geheel Spanje, met dit onderscheid evenwel, dat men hier in 
pisetten, halve pisetten en kwarten rekent, in plaats van in realen en halve realen, zoo als 
in de andere plaatsen. 
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