
Marcellus Emants op visite bij Don juan
Marcellus Emants: Schetsen uit de weinig opwindende titel ;Uit moeizaam gaande. "Het was de heid te wijten aan de 'microben
Spanje. Bezorgd door Gijs Mulder en Spanje: schetsen'. Nu is het her- goede vrouw aan te zien dat het der geloverij' en is de invloed van
Sebas Faber. Leiden, Menken Kasander drukt, mét Zeer informatief na- haar begon te duizelen toen zij de priesters 'verstojn,pend en ver-
& Wigman Uitgevers;lSBN woord. Zoals bij alle reisboeken om Holland te ontdekken nog basterend' te noemen: ,

9074622453,249 blz. ~19,50 neemt het leesplezier toe als je noordelijker Ifioest gaan dan Pa- De 'muzelmannen' komen er
het land uit ervaring kent. rijs." Ende markies schenkt bij Emants heel wat gunstiger af.

H et is 1885, en Marc~~lus De~oskeevan Córdobawas. sl~chtszichzelfwijn in, hoeveel ~~ moslims eerbiedigden in de
Emants trekt met ZIJn èeven mdrukwekkendals ze nu ~s, hintsE~ants ook geeft. , tIJd dat ze aan de macht waren
tweede vrouw maanden- het Alhambra in Granadaook, Elke reisboekenschrijver heeft joden en christenen, en gunden

lang door het toen nog behoor- en, aha, was het dommelende zijn eigen obsessies, en die van ze hun godsdienstoefeningen.
lijk exotische Spanje. Observatie: Málaga destijds gevaarlijk? Emants laten zich makkelijk ra- "Wat zegt ge dan van de bekrom-
"Olé is een uitroep van bewonde- ;,Geen avond gaat voorbij zonder den"Zo ergert hij zich wild aan pen valsheid om reeds weinige
ring waarmee de Spanjaarden aanrandingenmi4de~ in de, stad, de Spaanse rookgewoonten, en jaren na Granada's val de weder-
zeer gul zijn. Komen zij een waarbij weigeringen om mantel, zijn voortdurende chagrijn over keiig ~an Mohammeds leer toe-
mooie vrouw op straat tegen, dan horloge en beurs dadelijk afte de 'eeuwigdurende tabakswalm' / gestane vrijheid te schenden
werpen zij haar~teeds met ande- geven met messteken worden be- moet de hedendaagse Stichting door een gewelddadige doop die
re vleiende uitdrukkingen ook antwoord." Volksgezondheid en Roken als de Arabische kinderen tot katho-
het oléstoutweg in het gezicht." - Emants kan in zijn reisboeken muziek in de oren klinken. lieken maakte?" Spanje kreeg

De Hàagse naturalist -in 1.894 nogatgee~tig zijn - een element De schrijver heeft het ookniet 'loon naar werken', constateert
zal 'Een nagelaten bekentenis' dat in.zijn romans ontbreekt. Hi- op de roo~s-katholieke kerk met Emants vilein, en kwam de klap
verschijnen - was een hartstoch~' larisch is de beschrijving van het haar 'wansmakelijke' gewoon- nooit meer te boven. Dat pessi-
telijk reiziger; een riante erfenis. bezoek aan markies Don Juan die ten.. De béroemde SemanaSanta in misme blijkt, ruim een eeuw la-
stelde hem vrij van w~rken voor in niets lijkt op de macho woma- Sevilla noemt hij een'aanstote- ter, behoorlijk ongegrond. Maar
de boterham. Zijn Spaanse bele- nizer uit de beroemde opera. De -. lijk laffe vertoning'. Meer in het dat kon Emants niet weten.
venissen publiceerde hij onder markiezin houdt de conversatie algemeen is Spanje'sachterlijk- Elma Drayer
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