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 SAMENVATTING 
 
“Spanje is bruut, anarchistisch, egocentrisch, wreed, Spanje is bereid zich voor 
onzin de das om te doen, het is chaotisch, het droomt, het is irrationeel.” Dit 
citaat uit Cees Nooteboom’s De omweg naar Santiago (1992) sluit aan bij een 
lange traditie van stereotypering van Spanje en de Spanjaarden als typisch Zuid-
Europees; een land en een volk met eigenschappen waartegen door Noord-
Europeanen afwisselend kritisch én bewonderend wordt aangekeken. 

In deze studie wordt de beeldvorming met betrekking tot Spanje 
onderzocht zoals deze tot uitdrukking komt in reisverslagen die zijn geschreven 
en gepubliceerd door Nederlanders die het land bezochten tussen 1860 en 1960. 
Doel van het onderzoek is niet alleen een inventarisatie van de stereotypen, maar 
ook en vooral een analyse van de achterliggende factoren die aan de beelden ten 
grondslag liggen. 
 
In de Inleiding wordt de theorie die het fundament vormt van het onderzoek 
beschreven. Daarbij wordt eerst ingegaan op het genre van de reisliteratuur en 
wordt binnen dit veelomvattende genre een keuze gemaakt voor het reisverslag 
als teksttype waaruit het te onderzoeken corpus is samengesteld. Vervolgens 
wordt ingegaan op de imagologische relevantie van reisliteratuur. 
 Vanaf de vroege 18e eeuw is een kenmerk van reisverslagen dat zij niet 
alleen gaan over het Andere en de Ander, maar ook, en vanaf de Romantiek 
soms zelfs meer, over het Eigene en over de reiziger zelf. Om die reden vormen 
reisverslagen een dankbare bron voor een studie van zowel het zelfbeeld als het 
beeld van de Ander en van hun onderlinge relatie. 
 De toenemende aandacht voor nationale typologieën en de hang naar 
exotisme hebben er toe bijgedragen dat het onderscheid tussen het Eigene en het 
Andere werd geaccentueerd.  
 Ten slotte heeft de visie op het reizen zelf vanaf de Romantiek invloed 
gehad op de reiservaring en –beleving. Sinds de opkomst van het georganiseerde 
toerisme in het midden van de 19e eeuw hebben reizigers die een zo persoonlijk 
en zo avontuurlijk mogelijke reiservaring nastreefden, zich willen onderscheiden 
van de voorgekookte reisprogramma’s van de “gewone” toerist. 
 Voor de analyse van de in de reisverslagen vermelde stereotypen is een 
analysemodel gebruikt dat in 1997 is gepresenteerd door de Israëlische sociaal 
psycholoog Daniel Bar-Tal. Bar-Tals model beoogt te verklaren hoe de inhoud 
van etnische en nationale stereotypen gestalte krijgt en in de loop van de tijd 
verandert. Daartoe wordt een aantal factoren gesuggereerd die zijn gerubriceerd 
in drie categorieën: achtergrondinformatie, overdrachtsmechanismen en 
bemiddelingsvariabelen. Op basis van dit model zijn voor dit onderzoek zes 
variabelen geselecteerd die van invloed zijn op de inhoud van de beeldvorming 
van Nederlandse reizigers in Spanje: het Nederlandse zelfbeeld; de historische 
relatie tussen Nederland en Spanje, in het bijzonder de erfenis van de 
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Tachtigjarige Oorlog in de 16e en 17e eeuw; de politieke en religieuze 
overtuigingen van de reiziger; diens visie op het (doel van het) reizen; de rol van 
door de auteur geciteerde intertekstuele referenties en ten slotte de aard en 
inhoud van ontmoetingen met Spanjaarden ter plaatse en de rol daarbij van de 
kennis van de Spaanse taal. 
 
In Hoofdstuk I wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de 
beeldvorming met betrekking tot Spanje in de rest van Europa. In grote lijnen 
worden in deze beeldvorming twee ‘legendes’ onderscheiden: de Zwarte 
Legende, een verzamelnaam voor een geheel van negatieve kenmerken die aan 
de Spanjaard worden toegekend en de Witte of Roze Legende, die verwijst naar 
de Romantische idealisering van Spanje. De Zwarte Legende, die zijn oorsprong 
vindt in het door Spanje bezette Italië van de 14e eeuw, wordt verder uitgewerkt 
in Duitsland, Nederland en Engeland in de context van de politieke en religieuze 
conflicten van de 16e en 17e eeuw. Wanneer in de 18e eeuw het prestige van 
Spanje als machtig imperium begint te tanen, wordt het land vooral getypeerd 
als een achtergebleven aanhangsel van Europa, waaraan Verlichting en 
vooruitgang voorbij zijn gegaan. In de context van het gedachtengoed van de 
Romantiek ontstaat in de 19e eeuw in Noord-Europa een grote belangstelling 
voor Spanje, waarbij het afwijkende sterk wordt geaccentueerd, nieuwe 
stereotypen worden toegevoegd en oude worden geherwaardeerd.  
 In het laatste deel van het eerste hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de 
beeldvorming met betrekking tot Spanje in Nederland apart beschreven. Daarbij 
valt op dat, als gevolg van het langdurige conflict in de 16e en 17e eeuw, koning 
Philips II, samen met zijn vertegenwoordiger in de Nederlanden, de hertog van 
Alba, het prototype wordt van de arrogante, gewelddadige, fanatieke en 
intolerante Spanjaard. Tegelijkertijd zijn er altijd nuanceringen aangebracht in 
het beeld van de Zwarte Legende, onder meer dankzij al sinds de Middeleeuwen 
bestaande handelsrelaties, en is er ook ten tijde van het conflict sprake geweest 
van een aanzienlijke belangstelling voor en kennis van de Spaanse cultuur. 
 Terwijl de 19e eeuwse romantische idealisering van Spanje grotendeels 
aan Nederland voorbij ging, was er sinds de tweede helft van de 19e eeuw wel 
sprake van een toenemende belangstelling voor het land, zowel bij intellectuelen 
die het land als toerist bezochten als bij Nederlandse schilders, die in het kielzog 
van Jacobus van Looy vooral werden aangetrokken door het bijzondere Spaanse 
licht. Wat de beeldvorming betreft, valt op dat de reizigers die het land in de 
periode tussen 1860 en 1936 bezochten, een overwegend genuanceerd beeld aan 
hun lezers presenteerden, terwijl bij de bezoekers in de jaren vijftig van de 20e 
eeuw een sterk neoromantische visie overheerst. 
 
In Hoofdstuk II, III en IV worden in het totaal vijftien Nederlandse 
reisverslagen geanalyseerd die zijn gepubliceerd in de periode tussen 1860 en 
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1960. Daarbij is een onderverdeling gemaakt in drie kortere periodes: 1860-
1900, 1900-1936 en 1950-1960.  
 Het beginjaar 1860 is gekozen omdat het reisverslag van Gerard Keller, 
Een Zomer in het Zuiden, dat een reis naar Spanje beschrijft die de auteur 
maakte in 1862, algemeen wordt beschouwd als het eerste toeristische 
reisverslag over Spanje van een Nederlandse auteur. Het jaar 1900 symboliseert 
het begin van een nieuw tijdperk dat getypeerd wordt door zowel grote 
technologische als politieke omwentelingen in Europa. De periode 1936-1950 is 
buiten beschouwing gelaten, omdat in de context van successievelijk de Spaanse 
Burgeroorlog en de Tweede Wereldoorlog het toeristische reizen vrijwel tot 
stilstand komt. De jaren vijftig van de 20e eeuw worden gekenmerkt door een 
toenemende belangstellig voor Spanje als toeristisch reisdoel, waarbij het ook in 
deze periode nog voornamelijk individuele reizigers zijn die het land bezoeken. 
Het jaar 1960 ten slotte is gekozen als einddatum omdat vanaf dat jaar kan 
worden gesproken van een georganiseerd massatoerisme naar Spanje na een 
aantal ingrijpende hervormingen in de buitenlandse politiek van het Franco-
regime.  

Bij de analyse van de reisverslagen worden in de eerste plaats het 
reisprogramma en de route van elke auteur beschreven, evenals specifieke 
kenmerken van de wijze waarop de auteur de informatie aan de lezers 
presenteert.  Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de stereotypen die de 
auteur kenmerkend vindt voor het nationale karakter van Spanje. Daarbij 
worden ook gesignaleerde regionale verschillen vermeld indien van toepassing.  

Twee vaste punten op de agenda van de bezoekers worden apart 
beschreven: het stierengevecht en de zigeunergemeenschap in de wijk van 
Granada die tegenover het Alhambra ligt. Beide bestemmingen kunnen worden 
gezien als zogenaamde effets de typique, aspecten die als bij uitstek ‘anders’ en 
typerend voor het land in kwestie worden beschouwd.  
 Na het overzicht van de in de reisverslagen voorkomende stereotypen 
worden de zes geselecteerde variabelen uit het model van Bar-Tal elk 
afzonderlijk besproken. 
 
  
 In Hoofdstuk II worden vijf reisverslagen beschreven uit de eerste 
periode: 1860-1900. In de laatste decennia van de 19e eeuw nam het aantal 
buitenlandse toeristen dat Spanje bezocht toe, onder meer door een verbetering 
van de infrastructuur. In deze fase konden de reizigers nog over weinig 
praktische reisgidsen beschikken. De verschijning van de Duitse Baedekergids 
voor Spanje en Portugal in 1897 werd dan ook met enthousiasme ontvangen. 
Te midden van de reizigers/auteurs uit de eerste periode, twee schrijvers, een 
journalist en een schilder, neemt Abraham Capadose een enigszins 
uitzonderlijke positie in. Capadose’s voornaamste reisdoel was het bezoeken van 
aan vervolging blootgestelde protestanten in het katholieke Spanje. De 
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toeristische uitstapjes van deze auteur waren naar zijn zeggen vooral bedoeld ter 
camouflage van deze niet risicoloze activiteiten en zijn beeld van land en volk is 
sterk door zijn religieuze missie bepaald. 
 In Hoofdstuk III worden zeven reisverslagen geanalyseerd uit de periode 
1900-1936, waaronder het enige gevonden verslag van de hand van een vrouw 
namelijk Cornelia Vissering. Het is in deze periode dat de Spaanse overheid zich 
actief met de organisatie van het toerisme gaat bezig houden, wat onder meer tot 
uitdrukking komt in de oprichting van een keten van staatshotels. In Nederland 
was het maken van een buitenlandse reis nog vrijwel uitsluitend weggelegd voor 
diegenen die over voldoende eigen middelen en vrije tijd beschikten. Weliswaar 
kregen in 1911 de eerste beroepsgroepen het recht op een week doorbetaalde 
vakantie, maar de mindervermogenden waren genoodzaakt ofwel als buitenlands 
correspondent of in opdracht van een uitgever in de kosten te voorzien. 
 Vanaf de jaren twintig gaat de politieke context in de reisverslagen een 
grotere rol spelen. De voorzitter van het Genootschap Nederland-Spanje, Henri 
van der Mandere, verwijst in 1929 meerdere malen naar de dictatuur onder 
generaal Primo de Rivera en noemt de arbeidersonlusten en de separatistische 
bewegingen als verklaringen voor de militaire staatsgreep van 1923. Ook in het 
laatste reisverslag uit deze periode, in 1933 geschreven door de priester Jos. 
Janssen, is de turbulente context van de Tweede Republiek prominent aanwezig. 
 In Hoofdstuk IV worden drie reisverslagen beschreven uit de periode 
1950-1960. Het aantal Nederlandse toeristen dat Spanje bezocht, nam in dit 
decennium gestaag toe en meerdere uitgevers sloten aan bij deze belangstelling 
door het publiceren van boeken en boekjes, vaak rijk voorzien van foto’s. Ook 
verschijnen in deze periode ‘persoonlijke reisgidsen’, een combinatie van 
reisverslag en reisgids, waarin een auteur die zich presenteert als kenner van 
Spanje de lezer/toerist als het ware begeleidt op zijn reis. Het eerste boek dat in 
dit hoofdstuk wordt beschreven, Op reis door Spanje (1952) van de schrijver 
Bert Schierbeek, behoort tot deze categorie. Wat in dit decennium overheerst, is 
een sterk neoromantische bewondering voor alles waarin Spanje zich 
onderscheidt van wat in het eigen land als burgerlijk, materialistisch en saai 
wordt gezien. Terwijl de auteurs zich bewust zijn van het feit dat een toeristische 
reis naar een land dat door een dictator wordt bestuurd eigenlijk onacceptabel is, 
overheerst de wens om te ontsnappen naar een wereld waar de tijd heeft stil 
gestaan. 
 
In Hoofdstuk V worden de stereotypen die in het gehele corpus van 
reisverhalen worden vermeld, geïnventariseerd en nader geanalyseerd.  
 Daarbij blijkt in de eerste plaats dat de eigenschappen die door de 
Nederlandse reizigers aan de Spanjaard worden toegekend, in grote lijnen 
overeenkomen met de lijst van stereotypen die sinds de Romantiek in Noord-
Europa gangbaar is, waarbij eigenschappen die worden toegeschreven aan de 
Zwarte Legende zijn geïncorporeerd. Een nadere analyse van de betekenis die 
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aan bepaalde stereotypen wordt toegekend, is daarbij noodzakelijk. Een veel 
genoemde eigenschap als ‘trots’ kan bijvoorbeeld ‘nationale trots’ betekenen en 
wordt in deze betekenis vaak bekritiseerd als een in de meeste gevallen als 
ongefundeerd beoordeelde vorm van chauvinisme. In andere gevallen wordt met 
‘trots’ een individueel gevoel van waardigheid bedoeld, dat, vaak in positieve 
zin, in verband wordt gebracht met de afwezigheid van ontzag voor hoger 
geplaatsten. Bovendien valt op dat sommige combinaties van stereotypen 
contrasterend lijken, zoals de veel genoemde Spaanse gastvrijheid en de 
eveneens vaak gesignaleerde neiging om de buitenlandse bezoeker op te lichten. 
Dergelijke tegenstellingen sluiten aan bij het algemene, sinds de Romantiek 
geldende, beeld dat Spanje in essentie een ‘land van contrasten’ is. 
 Niet alleen fluctueert de betekenis van bepaalde stereotypen, maar ook is 
in sommige gevallen sprake van een radicale verandering in de waardering van 
bepaalde aan de Spanjaard toegekende eigenschappen. Een illustratief voorbeeld 
is de veelgenoemde kwalificatie ‘werkschuw’, die tot het midden van de 20e 
eeuw overwegend negatief wordt beoordeeld, terwijl de reizigers van de jaren 
vijftig in deze zelfde eigenschap vooral een gewaardeerde afwezigheid zien van 
het in Noord-Europa dominante materialisme. 

De beleving van het stierengevecht, zonder uitzondering door de reizigers 
gezien als bij uitstek Spaans en sterk verbonden met de volksaard, laat een 
soortgelijke ontwikkeling zien. De auteurs uit de eerste periode, die met een 
opvallend open blik het onbekende land achter de Pyreneeën bezoeken, proberen 
de gangbare kwalificaties van ‘barbaars’ en ‘bloeddorstig’ te nuanceren, terwijl 
voor de reizigers in de eerste decennia van de 20e eeuw de corrida een 
doorslaggevend bewijs is dat Spanje bij de in Noord -Europa voortschrijdende 
ontwikkeling en beschaving is achtergebleven. Degenen die het land in de jaren 
50 bezoeken neigen er sterk toe het stierengevecht te zien als een bewijs dat in 
Spanje de zogenaamde beschaving nog niet alle vormen van fundamentele 
menselijkheid heeft uitgewist.  
 
Na de inventarisatie en analyse van de stereotypen worden in het vervolg van 
hoofdstuk V de zes variabelen die ten grondslag liggen aan de beeldvorming een 
voor een besproken voor het corpus als geheel. 
 Wat het Nederlandse zelfbeeld betreft, valt op dat daarin in de eerste 
plaats een tegenstelling tussen Noord en Zuid, successievelijk Centrum en 
Periferie in Europa tot uitdrukking komt die gangbaar is sinds het begin van de 
18e eeuw. Daarbij wordt het Noorden gezien als meer rationeel en verder 
ontwikkeld en het Zuiden als overwegend emotioneel, traditioneel en statisch. 
Of het Zuiden, vanuit dit oogpunt, positief of negatief wordt beoordeeld, hangt 
in hoge mate samen met de visie op moderniteit van degene die oordeelt.  
 Als typisch Nederlandse eigenschappen worden vooral (religieuze) 
tolerantie en zindelijkheid genoemd. Het oordeel over de relatieve smerigheid 
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van Spanje wordt echter door de reizigers ter plekke regelmatig weerlegd of 
genuanceerd. 
 De erfenis van de Tachtigjarige Oorlog weerklinkt in het merendeel van 
de geanalyseerde reisverslagen, echter vrijwel uitsluitend wanneer het Escoriaal, 
het in 1584 in opdracht van koning Philips II voltooide paleis, wordt bezocht. 
Daar komen herinneringen op aan, vooral op school gehoorde, verhalen over de 
strengheid en intolerantie van de Spaanse koning, een beeld dat door de 
katholieke auteurs in de meeste gevallen wordt genuanceerd.  
 De dominante rol van de Katholieke Kerk in de Spaanse samenleving in 
heden en verleden wordt zonder uitzondering bekritiseerd. Daarbij zijn de 
protestantse of niet gelovende reizigers het felst in hun kritiek, maar ook bij de 
Nederlandse reizigers die zelf katholiek zijn, weerklinkt scepsis over de wijze 
waarop de kerk met het Spaanse volk omgaat en is omgegaan. Een veel 
genoemd symbool van de intolerantie van de Rooms Katholieke kerk is de 
Mezquita in Cordoba, waar in de 16e eeuw een kathedraal binnenin de moskee 
werd gebouwd. De kritiek van wat algemeen als vandalisme werd 
gekwalificeerd, is daarbij ook sterk gerelateerd aan de grote bewondering van de 
Nederlandse reizigers voor de Moorse bouwstijl. 
 Terwijl een aanzienlijk deel van de auteurs, vooral in de periode 1900-
1936, kritiek uit op het functioneren van de Spaanse overheid in heden en 
verleden, wordt slechts in enkele gevallen expliciet naar de actuele politieke 
context verwezen. Een uitzondering vormen de reizigers uit de jaren vijftig van 
de 20e eeuw, die zich zonder uitzondering bewust waren van het feit dat een 
bezoek aan een land met een dictatoriaal regime in eigen land de wenkbrauwen 
deed fronsen. Daarbij valt op, dat de aantrekkingskracht van een land waar de 
moderniteit nog niet had toegeslagen, zo sterk was dat de duistere kanten van het 
bewind ofwel werden gerelativeerd ofwel gelegitimeerd als passend bij een 
volksaard die om een autoritair regime vraagt. 
 Wat de houding ten aanzien van het reizen betreft, gaat de tegenstelling 
reiziger-toerist vanaf de beginjaren van de 20e eeuw in toenemende mate een rol 
spelen. Daarbij werd benadrukt dat Spanje een land voor ‘echte reizigers’ was 
en niet voor comfort zoekende en oppervlakkige toeristen. Deze antitoeristische 
houding is het sterkst bij de reizigers uit de periode 1950-1960, die 
geconfronteerd werden met toenemende aantallen (groepen) toeristen waarvan 
zij zich nadrukkelijk wensten te distantiëren. 
  
In hoofdstuk V wordt, in de analyse van de zes geanalyseerde variabelen, de 
meeste aandacht besteed aan de door de auteurs vermelde intertekstuele 
verwijzingen. Alle reizigers gaan van start met een uitgebreide tekstuele 
bagage, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen voor of tijdens de reis 
geraadpleegde reisgidsen, reisverslagen, informatieve boeken over Spanje en 
literaire fictie. 
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 Wat de reisgidsen betreft, wordt Karl Baedekers Spanien und Portugal, 
beschikbaar vanaf 1897, het vaakst genoemd. Het gebruik van deze gids had niet 
alleen invloed op de keuze van de toeristische bestemmingen, maar ook op de 
beeldvorming, aangezien met name in de eerste edities van de gids, in de rubriek 
Verkehr mit dem Volke, expliciet aandacht aan de volksaard werd besteed. 
 Het verwijzen naar of citeren uit reisverslagen van voorgangers, uit 
binnen- en buitenland, was minder vanzelfsprekend, aangezien de auteurs er 
belang aan hechtten een originele en persoonlijke visie op het land aan hun 
lezers te presenteren. Wanneer uit reisverslagen van anderen wordt geciteerd, 
dan is dat meestal om ofwel de eigen mening te onderbouwen of om een 
afwijkende mening te benadrukken. Opvallend is de populariteit van het 
reisverslag Spagna (1873) van de Italiaanse schrijver Edmondo de Amicis, 
waaruit nog in de beginjaren vijftig van de 20e eeuw werd geciteerd. Dit 
levendige, gedetailleerde en onbevooroordeelde verslag van een reis naar Spanje 
werd door de Nederlandse reizigers kennelijk bijzonder inspirerend gevonden. 
 Secundaire bronnen over (de geschiedenis van) Spanje worden weinig 
vermeld, behalve door Felix Rutten, wiens reisverslag überhaupt de meeste 
vermeldingen van en citaten uit andere tekstuele bronnen bevat. Vrijwel alle 
auteurs geven bij de beschrijving van toeristische bestemmingen historische 
achtergrondinformatie, maar ze zijn zich tegelijkertijd bewust van het feit dat 
dergelijke informatie de levendigheid van het reisverslag schaadt. 
 Meer dan naar enige andere tekstuele bron wordt verwezen naar of 
geciteerd uit literaire fictie. Werken als de Don Quichot van Cervantes, de Cid 
van Corneille en zowel Mérimée’s novelle als Bizet’s operabewerking van 
Carmen zijn algemeen bekend en, vrijwel zonder uitzondering, worden de 
personages uit deze werken in verband gebracht met de Spaanse volksaard. 
Naast de genoemde werken is ook de invloed van Washington Irvings Tales of 
the Alhambra (1832) wijd verbreid en significant. In hun streven om de 
overblijfselen van Moorse bouwwerken tot leven te brengen, worden deze  
door het merendeel van de auteurs ‘aangekleed’ met verhalen over de 
oorspronkelijke bewoners naar het voorbeeld van Irving. 
. 
 De belangrijke rol van literaire fictie in de beeldvorming wordt in het 
laatste deel van hoofdstuk V verder uitgediept in twee aparte paragrafen: 
Intertekstualiteit en etnotypes en Het discours van het Exotisme. In de eerste 
paragraaf wordt de reflectie van literaire personages op de, al dan niet 
verzonnen, ontmoetingen met Spanjaarden ter plaatse besproken. Daarbij valt 
vooral de sterke invloed op van het personage Carmen op het beeld van de 
Spaanse vrouw dat de Nederlandse reizigers aan hun lezers presenteren. De 
bewondering voor de Mediterrane schoonheid en passie wordt daarbij, vrijwel 
zonder uitzondering, gecombineerd met een zekere schroom voor, dan wel 
kritiek op, wat gezien wordt als een dubieuze moraal. 
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 Het ten tijde van de Romantiek gecreëerde beeld van Spanje als een land 
met een sterk oriëntaals karakter, waar de tijd heeft stil gestaan, is ook bij de 
Nederlandse reizigers dominant. In de gehele onderzochte periode worden 
oriëntaalse kenmerken gesignaleerd, zowel in het uiterlijk van de Spanjaard als 
in de volksaard. In de periode 1900-1936, waarin het verschil tussen het meer 
ontwikkelde noorden en het statische zuiden in toenemende mate wordt 
benadrukt, wordt vaak een verband gelegd tussen de lijdzame berusting van het 
door de politiek uitgebuite volk en de erfenis van het Moorse verleden. Voor de 
neoromantici uit de jaren vijftig van de 20e eeuw accentueert het oriëntaalse 
karakter van Spanje vooral het anders zijn van dit nog relatief onbekende land 
en volk aan de andere kant van de Pyreneeën.  
 Zowel het oriëntaalse als het tijdloze karakter van Spanje komen tot 
uitdrukking in de veel gebruikte stijlfiguur van de chronotoop, waarbij 
historische figuren regelmatig opduiken in oude gebouwen of als schimmen 
rondwaren in oude steden, zoals Avila en Toledo. 
  
In de Conclusie wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe de beeldvorming 
met betrekking tot Spanje zich in de jaren 1860-1960 heeft ontwikkeld en welke 
rol de zes onderzochte achtergrondfactoren hebben gespeeld. 
 In de eerste plaats kan worden vastgesteld dat er duidelijke verschillen 
zijn tussen de drie onderscheiden periodes: 1860-1900, 1900-1936 en 1950-
1960. De reisverslagen uit de eerste periode worden niet alleen gekenmerkt door 
een opvallend oog voor detail, maar ook door de overwegend open houding van 
de bezoekers en hun streven naar objectiviteit, waarbij bestaande vooroordelen 
regelmatig worden genuanceerd of weerlegd. In de eerste decennia van de 20e 
eeuw zijn de auteurs in het algemeen kritischer en meer geneigd tot het 
benadrukken van de achterstand van Spanje ten opzichte van het meer 
ontwikkelde noorden van Europa. De Spaanse overheid en de Katholieke Kerk 
worden daarbij vaak scherp veroordeeld en de kritiek wordt gecombineerd met 
compassie en bewondering voor het Spaanse volk. Tegelijkertijd is in deze 
tweede periode een grotere scepsis zichtbaar ten aanzien van de moderniteit van 
het eigen land. Deze komt onder meer tot uiting in het benadrukken en 
appreciëren van het tijdloze van Spanje. Ook de behoefte om zich als echte 
reiziger te onderscheiden van de toerist wordt in deze periode voor het eerst 
zichtbaar. Het decennium van de vijftiger jaren van de 20e eeuw laat een 
duidelijke opleving zien van het romantische Spanje-beeld. De non-
conformistische, antibourgeois intellectuelen die het land in die periode 
bezoeken, zijn sterk geneigd tot het benadrukken van alles wat afwijkt van wat 
volgens hen in eigen land is verdwenen: pluriformiteit, gevoel voor traditie en 
cultuur, pure menselijke emoties. Ook zet deze laatste groep zich het sterkst af 
tegen de ‘gewone’ toerist, onder meer door het zoeken naar en beschrijven van 
originele reisbestemmingen en –ervaringen en het afwijzen van alles wat door 
reisgidsen wordt aanbevolen.  
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 De analyse van de achterliggende factoren die de beeldvorming 
beïnvloeden laat zien dat zowel persoonlijke overtuigingen als de culturele 
bagage van de reizigers een rol spelen. Daarbij valt de dominante invloed van 
intertekstuele verwijzingen op. Reisgidsen en reisverhalen van anderen zijn 
zeker van invloed, maar het meest opvallend is de rol van literaire fictie. Met 
name personages als Don Quichot, de Cid en Carmen projecteren hun schaduw 
op Spanjaarden van vlees en bloed en hun karaktereigenschappen worden door 
de reizigers gezien als essentiële onderdelen van de Spaanse volksaard. 
 
In een Postscriptum wordt, ten slotte, ingegaan op de grote belangstelling in 
Spanje zelf voor het beeld dat in het buitenland van het land en haar inwoners is 
gecreëerd. Al vanaf de 16e eeuw worden in Spanje apologetische teksten 
gepubliceerd om het beeld van de Zwarte Legende te weerleggen, waarvan de 
bekendste het door Julián Juderías geschreven La leyenda negra (1914) is. Maar 
ook heden ten dage wordt, zowel van overheidswege als in wetenschappelijke 
kringen, geprobeerd van de hardnekkige slogan “Spanje is anders” af te komen. 
In een tijd waarin in Europa het idee van een Noord-Zuid tegenstelling zeker 
niet is afgenomen, kunnen objectieve studies naar het zelfbeeld en het beeld van 
de ander en naar hun onderlinge relatie, een nuttige bijdrage leveren aan een 
vaak door subjectieve standpunten en emoties gedomineerde discussie. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


