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Inleiding  

De ‘lange negentiende eeuw’ staat waarschijnlijk het meest bekend om zijn 

grootschalige technologische en sociale ontwikkelingen. Deze eerste ontwikkeling 

wordt meestal aangewezen als de oorzaak van de laatste. De belangrijkste sociale 

gevolgen waren vooral de explosieve bevolkingsgroei, de stijging van de 

welvaart, urbanisatie en zichtbare sociale ongelijkheid. Echter had de Industriële 

Revolutie niet alleen een grote invloed op sociaal vlak, ook werd voor het eerst 

duidelijk zichtbaar dat het intensieve gebruik van grondstoffen gevolgen had voor 

het milieu. Dit werd voor het eerst zichtbaar in fenomenen als ontbossing en 

bodem- en waterverontreiniging. In de loop van de negentiende eeuw ziet men 

dan ook dat er langzaamaan meer en meer verzet komt tegen het ongelimiteerd 

gebruik van de natuur door de mens. In steeds meer lagen van de bevolking rijst 

het besef dat de natuur als autonoom fenomeen ontzag en respect verdient. Men 

wordt van mening dat de natuur gepreserveerd dient te blijven. Een opvatting die 

men vooral terugvindt bij schrijvers en intellectuelen in deze periode, zoals de 

poëet William Wordsworth (1770 – 1850). Hij stelt in 1835 dat het Engelse Lake 

District een soort van gemeenschappelijk bezit zou moeten worden. Interessant is 

dat in een tijd van revolutie dit respect voor de natuur juist geen nieuwe trend is; 

al sinds de romantische opstand (ca. 1750) leeft het idee dat de natuur iets is 

waar men ontzag voor dient te hebben en dat men dient te genieten van de 

esthetiek die de natuur in zich draagt.   

     In deze scriptie stel ik mij ten doel te laten zien dat de romantische conceptie 

van de natuur ook in de negentiende eeuw nog altijd leeft. Mijn onderzoek zal 

zich beperken tot Nederland en nog specifieker tot het tijdschrift De Katholieke 

Illustratie. Met het gebruik van dit tijdschrift als bron hoop ik een dubbelslag te 

slaan. Niet alleen hoop ik aan te tonen dat, aangezien de Katholieke Illustratie 

een veelgelezen tijdschrift was, de schoonheid van de natuur een onderwerp was 

dat leefde onder de Katholieke bevolking (en daarmee onder een significant deel 

van het Nederlandse volk), maar ook hoop ik te laten zien hoe diepgeworteld de 

romantische beleving van de natuur in de negentiende eeuw is geworden omdat 

het zelfs een belangrijke plaats heeft gekregen in de lectuur van een van de 

oudste religies van de Westerse wereld.  

     De specifieke onderzoeksvraag die ik wil stellen luidt als volgt: hoe werd de 

natuur gerepresenteerd in het tijdschrift De Katholieke Illustratie in de periode 

1867 – 1900? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal ik een twaalftal 

illustraties en hun bijbehorende artikelen analyseren. Alvorens dit te doen zal ik 

in de eerste twee hoofdstukken eerst uitweiden over hoe de moderne conceptie 

van de relatie tussen mens en natuur tot stand is gekomen. Dit zal ik 

voornamelijk doen aan de hand van het werk van de historicus en filosoof Charles 

Taylor (1931). In hoofdstuk twee zal ik ook verder ingaan op wat de belangrijkste 

concepten en aspecten van de Romantiek zijn. In hoofdstuk drie zal ik uitweiden 

over de methode die ik wil gebruiken bij de bestudering van het visuele materiaal 

van de Katholieke Illustratie. Ook zal ik hier kort ingaan op de keuze voor de 

specifieke periodisering van 1867 – 1900. Na een uitgebreide analyse van de 

illustraties en teksten in het tijdschrift zal ik in de conclusie terugkomen op de 

hoofdvraag en beargumenteren of hetgeen dat in deze scriptie ten doel is gesteld 

ook bereikt is.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I     Natuur als Bron  

In Sources of the Self geeft Charles Taylor een historische uiteenzetting over de 

manier waarop natuur in de huidige tijd een rol speelt in het bepalen van de 

menselijke identiteit. Taylors uitvoerige beschrijving laat zien dat in de loop van 

de eeuwen tussen de middeleeuwen en de huidige tijd, niet alleen de relatie 

tussen mens en (uiterlijke) natuur veranderd is maar ook dat de mens de natuur 

geïnternaliseerd heeft. Om te laten zien hoe dit in zijn werk is gegaan is een korte 

historische uiteenzetting noodzakelijk.  

     Taylor traceert het begin van het proces van internalisering in de opkomst van 

de Reformatie in de 14e eeuw n.C. Binnen de opkomende stromingen van de 

Reformatie, zoals Protestantisme en Puritanisme, speelt hiërarchie, in 

tegenstelling tot het Katholicisme, binnen de geloofsgemeenschap in steeds 

mindere mate een rol. De hervormers dulden geen medium tussen God en mens 

waardoor de individuele geloofsbeleving belangrijker wordt en waardoor posities 

binnen de kerkelijke hiërarchie devalueren. Als gevolg hiervan wordt het gewone 

arbeidende bestaan, het ‘lekenleven’, belangrijker. Het dienen van God geschiedt 

nu door de gewone alledaagse taken in het leven: in iemands beroep, in het 

huwelijk en in het familieleven. Dit is wat Taylor noemt de bekrachtiging van het 

gewone leven (affirmation of ordinary life).1 De bekrachtiging van het gewone 

leven zorgt ook voor een verandering in het wetenschappelijk denken. Het idee 

dat de mens op aarde dienaar is van God vindt zijn weerklank in onder andere 

het werk Novum Organum (1620) van de filosoof? Francis Bacon (1561-1626). In 

overeenstemming met het puriteins gedachtegoed bepleit Bacon dat de wereld 

geschapen is naar Gods plan (of wil) en dat het de taak van de wetenschap is om 

door middel van nauwkeurige observaties van het natuurlijk functioneren Gods 

plan kenbaar te maken. Wetenschap verwordt daarmee tot een instrument om de 

wil van God te kunnen achterhalen en het zo voor de mens makkelijker te maken 

het leven op aarde te preserveren en waar mogelijk te completeren, want dat is 

namelijk wat God dienen binnen de puriteinse gedachte inhoudt.  

     In de volgende fase van het proces speelt de discussie tussen de filosofen 

John Locke (1632-1704) en Shaftesbury (Anthony Ashley Cooper, 1671-1713) 

een belangrijke rol. Bij Locke is de invloed van de hervormers en die van Bacon 

terug te zien in zowel de bekrachtiging van het gewone leven als het idee van de 

participatie in Gods plan. Gods plan, door Locke ‘the law of nature’ genoemd, 

vormt ons morele fundament omdat het Gods gebod is. Dit ‘theologisch 

voluntarisme’ wordt bij Locke echter aangevuld door hedonisme. Dat wil zeggen 

dat Gods wil ons bekend wordt door beloning en bestraffing door de ervaring van 

respectievelijk genot en pijn. Deze toevoeging van hedonisme maakt Gods wil dus 

rationeel benaderbaar. Locke geeft daarmee een meer rationeel karakter aan de 

bekrachtiging van het gewone leven, namelijk door te stellen dat het participeren 

in Gods plan geschiedt door gebruik te maken onze rationaliteit.2  Locke schept 

hiermee een precedent voor het Deïsme: het idee dat God de mens als het ware 

los heeft gelaten omdat de mens zijn rationaliteit gebruikt en daarmee 

participeert in zijn plan. Hierdoor neemt God alleen nog een exterieure plaats in 

het leven van de mens in. Dit (Lockeaanse) Deïsme is het punt van onenigheid 

tussen Locke en zijn leerling Shaftesbury. Voor Shaftesbury – beïnvloed door de 

Cambridge Platonists en de Stoïcijnen – is het ondenkbaar dat het gehoorzamen 

van Gods wil tot stand komt op onvrijwillige basis, i.e. dat Gods geboden extern 

zijn en ons alleen bekend worden onder dreiging van straf.3 De Stoïcijns 

geïnspireerde gedachte van Shaftesbury is dat de mens als rationeel wezen een 

liefde voor de kosmos koestert en deze komt “spontaneously from our being”.4 

Omdat ze rationeel is, koestert de mens de gehele orde van de kosmos. Anders 

                                           
1 Charles Taylor, Sources of the self, (Cambridge, 1989) p. 218 
2 Charles Taylor, Sources of the Self, p. 242 
3 Ibid. p. 253 
4 Ibid. 



dan bij Locke is het dus niet de waardigheid van het autonome subject dat de 

morele bron vormt, maar juist de inherente neiging van de mens naar de liefde 

voor het geheel, de orde in de kosmos.5 Shaftesbury spreekt zelfs van een 

‘natuurlijke affectie’ die de mens bezit. Deze natuurlijke neiging zorgt ervoor dat 

de mens verder kijkt dan zijn persoonlijke levenssfeer en zich verbonden voelt 

met de gehele mensheid en kosmos. Dit idee van een natuurlijke affectie die de 

mens bezit geeft de Schotse filosoof Francis Hutcheson (1694-1746) aanleiding 

voor zijn theorie van het ‘morele gevoel’. Volgens Hutcheson beschikt de mens 

over een bepaald waarnemingsorgaan dat ‘input’ omzet in ideeën; dat 

waarnemingsorgaan is volgens Hutcheson het gevoel. Daarbij heeft volgens 

Hutcheson iedereen een natuurlijke neiging tot het goede en het gevoel is onze 

toegang daartoe. 

      Belangrijk is ten eerste hier te zien dat onze morele oriëntatie voortaan 

geïnternaliseerd is, namelijk via het gevoel dat ‘in’ de mens zit. Ten tweede is 

belangrijk om op te merken dat – zoals we hebben kunnen zien bij Bacon en 

Locke – er een bepaald idee heerste van een teleologische natuur waarin God (en 

zijn wil of plan) werd gerepresenteerd, gedefinieerd als ‘Gods plan’, the law of 

nature, ‘de orde van de kosmos’, etc., en dat dit idee – voornamelijk na 

Shaftesbury en Hutcheson – getransformeerd is tot een ‘universele 

welwillendheid’.6 Het welwillende karakter van het universum komt voort uit de 

providentie van Gods creatie; deze providentie is terug te zien in de goede orde 

van het ontwerp van de natuur (in onder andere natuurlijke mechanismen en 

wetten). De mens kan deze goede orde begrijpen en doorgronden omdat de mens 

zelf een rationeel wezen is. Door zijn rationaliteit, en na Hutcheson dus ook door 

het morele sentiment, te gebruiken kan de mens ook bijdragen aan Gods creatie. 

Deze wisselwerking maakt van het universum uiteindelijk een samenhangend 

geheel waarin alle onderdelen bijdragen aan de grotere goede orde van het 

universum, waardoor er sprake is van een welwillende orde.  

     De theorie van het morele sentiment van Hutcheson heeft grote invloed op 

het denken over moraliteit in de moderniteit. Onverstoord gevoel wordt het 

morele kompas van de mens. Het gevoel is de toegang tot het ontwerp van de 

dingen en dit ontwerp is het werkelijke constitutieve goede.7 Gedurende de 18e 

eeuw ziet men dan ook dat ongecultiveerde natuur een nieuwe 

aantrekkingskracht verkrijgt. Het morele belang van het sentiment maakt dat 

men de natuur weer opzoekt omdat het sterke en grootse gevoelens in mensen 

opwekt. Dit toont zich bijvoorbeeld in de populariteit van de jardin anglais en het 

nieuwe ontzag voor ‘sublieme’ taferelen die daarvoor nog slechts als 

angstwekkend en gevaarlijk afgedaan werden. Een bijkomend effect is echter wel 

dat in deze eeuw het idee van de natuur als objectieve rationele orde begint te 

verdwijnen; belangrijk wordt nu het effect dat de fenomenen van de natuur op de 

mens hebben en hoe de fenomenen resoneren in de mens via zijn gevoel. Dit is 

wat de natuur tot bron van diepgang en moraliteit maakt voor de mens.   

     De rol van de natuur als bron wordt ten tijde van de Romantiek nog veel 

groter. Een belangrijke bijdrage daarvoor wordt geleverd door Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778), een van de hoofdfiguren uit de Romantiek. Volgens de 

interpretatie van Taylor wil Rousseau via zijn werken Emile en Du Contrat Social 

(1762) laten zien dat de mens nog altijd een verbondenheid met de natuur bezit. 

Deze verbondenheid heeft de vorm van een elan van de natuur dat door de 

mensen stroomt. Het bewustzijn van de mens is de ‘innerlijke stem van de 

natuur’ waarop de mens moet vertrouwen en die hem behoedt voor de gevaren 

van het samenleven met anderen.8 De theorie van het morele sentiment wordt 

dus nog verder opgerekt: het natuurlijk elan – of een natuurlijk impuls – dat in de 

                                           
5 Ibid. p. 254 
6 Ibid. p. 255 
7 Ibid. p. 284 
8 Ibid. p. 359 



mens zit is het goede en de innerlijke stem van de natuur definieert via 

onverstoord gevoel wat dat goede is.9  

     Het belang van het contact met het natuurlijk elan is ook het vertrekpunt van 

de Romantische opstand in de tweede helft van de 18e eeuw. De romantici keren 

zich tegen neoclassicistische nadruk op formele harmonie en rationalisme, en 

bekrachtigen het belang van individualiteit, fantasie en gevoel. Hierin ligt dan ook 

de relatie met Rousseau: “This notion of an inner voice or impulse, the idea that 

we find the truth within us, and particularly in our feelings – these were the 

crucial justifying concepts of the Romantic rebellion in its various forms”.10 Maar 

ook voor schrijvers die minder of zelfs helemaal niet in de romantische traditie 

staan – zoals Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) en Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel (1770-1831) - blijft de filosofie van de natuur als bron belangrijk. 

De schrijvers uit deze periode conformeren zich allemaal aan het idee van een 

innerlijke impuls of overtuiging die getuigd van het belang van natuurlijke 

voldoening en solidariteit met andere wezens: de stem van de natuur in de 

mens.11 De toegang tot de ‘waarheid’ die er in de grotere providentiële orde van 

de natuur zit heeft hier echter wel een minder intellectueel karakter gekregen. De 

juiste morele houding tegenover de natuurlijke orde is het openen van de 

toegang tot de innerlijke stem. Zintuiglijkheid (sensualiteit) is hierbij minstens zo 

belangrijk als spiritualiteit. De perfecte balans tussen zintuiglijkheid en 

spiritualiteit maakt de zintuiglijke beleving meer significant. Het hernieuwde 

contact met de bronnen van de natuur dat de Romantiek voorstaat, moet zorgen 

voor een hogere, meer levendige kwaliteit van het leven.12 Belangrijk hierbij is te 

zien dat in deze periode de natuur een innerlijke bron is geworden. De toegang 

tot de natuurlijke orde gaat via de ‘binnenkant’ van de mens; via het ‘innerlijk’ 

staat de mens in contact met de samenhangende natuurlijke orde. De natuur is 

dus geïnternaliseerd en de uiterlijke natuur is een verlengstuk van de innerlijke 

(of misschien andersom), dat als het ware bij de mens zelf hoort. 

     Taylors claim is dat het idee van een innerlijke natuur gepaard moet gaan met 

een expressieve levenshouding. Het innerlijke, natuurlijke elan dat in de mens zit 

moet gearticuleerd worden om kenbaar te worden. Expressiviteit houdt volgens 

Taylor in dat iets manifest gemaakt wordt in een medium.13 Dat manifest maken 

kan gebeuren in bijvoorbeeld boeken, schilderijen, toneelstukken en gesprekken. 

De realisatie van de natuur als bron in de mens gaat noodzakelijk gepaard met 

een vorm van expressie.  

      De concepten van de Romantische beweging, zoals het belang van de natuur 

als bron van spiritualiteit en inspiratie, vinden ook hun weg naar de 19e eeuw. 

Het komt daar echter in confrontatie met de idealen van de Verlichting. Een strijd 

die volgens Taylor tot op heden onbeslist is gebleven. De Romantiek heeft zich 

juist af willen keren van het eendimensionale hedonisme en atomisme van de – in 

de Verlichting op een voetstuk geplaatste - onthechte, instrumentele rede14. 

Echter moet worden toegegeven dat in de 19e eeuw de instrumentele rede 

evengoed een bron is voor kennis en moraliteit als de ideeën van de Romantiek.  

     Waar Taylor duidelijk terugziet dat de Romantiek ook in de het Victoriaanse 

tijdperk een rol speelt is in het idee van ‘morele uitzonderlijkheid’ dat 

kenmerkend is voor deze periode:  

 

                                           
9 Ibid. p. 362 
10 Ibid. p. 368, 369 
11 Ibid. p. 370  
12 Ibid. p. 373 
13 Ibid. p. 374 
14 Het begrip ‘onthechte’ rede komt uit het hoofdstuk Radical Enlightenment in Sources of the Self 

(p.321). Taylor gebruikt de term ‘disengaged’. Dit omdat in de Verlichting geen behoefte was aan 
providentie als bron voor moraliteit maar alles werd getoetst aan de hand van ‘utiliteit’.     



“…, the very picture of history as moral progress, as a ‘going beyond’ our 

forebears, which underlies our own sense of superiority, is very much a Victorian 

idea.”15 

 

Het idee dat de mens een ontwikkeling heeft doorgemaakt zowel op 

wetenschappelijk als moreel terrein, maakt dat ze zichzelf naar een hoger niveau 

heeft getild en nu universeel ‘het goede’ na wil streven. Deze ‘morele 

uitzonderlijkheid’ toont zich vooral in kernwaarden als vrijheid en universele 

rechtvaardigheid. Dit is ook te zien aan moderne fenomenen als officiële, publieke 

verklaringen (bijvoorbeeld van de rechten van de mens) en officieel erkende  

rechten. Achter deze moreel uitzonderlijke status die verkregen zou zijn in de 19e 

eeuw, gaan twee belangrijke principes schuil die men geërfd heeft van de 

Romantici: het belang van het gewone leven en het ideaal van universele 

welwillendheid.  

     Het idee dat men door de uitvoering van alledaagse activiteiten en het leiden 

van een normaal leven, met alle aspecten die daarbij horen, bijdraagt aan een 

universele welwillende orde - en dus de natuur als bron - vindt zijn oorsprong in 

de Romantische periode maar blijft in de 19e eeuw, en zelfs tot op heden een rol 

spelen. Dit is een conclusie uit Taylors werk die van belang is voor de context van 

dit onderzoek. We zullen echter eerst iets uitvoeriger moeten kijken naar de 

belangrijkste romantische concepten met betrekking tot de beleving van de 

natuur alvorens we kunnen kijken hoe deze tot uiting komen in negentiende-

eeuwse cultuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
15 Ibid. p. 394 

 
 

 



II    Concepten van de Romantiek 

De Romantiek is een stroming en levenshouding die zich niet eenduidig laat 

definiëren. Wellicht komt dit juist door het feit dat de Romantiek niets op heeft 

met instrumentele rationaliteit en wetenschappelijkheid en zich juist gedefinieerd 

ziet in activiteiten en een dynamisch gevoelsleven in plaats van in een manifest 

gemaakte filosofie of principe. De tweezijdigheid van de omgang met de natuur 

door Romantici maakt het lastig om de vinger op de zere plek te leggen als het 

gaat om wat nu precies Romantisch is.  

     De tweezijdigheid laat zich als volgt uitleggen. Aan de ene kant is er bij de 

Romanticus het besef dat hij een individueel, innerlijk gevoelsleven heeft dat 

belangrijk is. Subjectieve beleving wordt in deze periode dan ook steeds 

prominenter in kunst, drama en literatuur. Werken van Edgar Allen Poe en Johann 

Wolfgang von Goethe zijn hier voorbeelden van. In deze kunstwerken gaan ook 

plaatsten die sterke emotionele gevoelens op kunnen roepen een grotere rol 

spelen: zoals begraafplaatsen, ruïnes, oude kloosters en kastelen.16  

     Aan de andere kant is het zo dat de innerlijke, sensitieve kant van de 

romantische mens niet losstaat van de uiterlijke natuur. De innerlijke stem of 

impuls van de natuur waar in het vorige hoofdstuk over werd gesproken maakt 

dat het subject er ook van bewust is dat hij in contact staat met de uiterlijke 

natuur. Hij realiseert zich hierdoor dat hij onderdeel is van een grotere 

welwillende orde waarin hij participeert. Deze relatie tussen mens en natuur is 

eigenlijk een dialectische relatie. De hereniging tussen mens en natuur vindt 

plaats doordat de mens dit tot uitdrukking brengt, i.e. in het expressivisme.  

     Doordat de Romantici zich dus meer en meer gaan vereenzelvigen met de 

natuur krijgt men in plaats van een mechanistisch een organisch beeld van de 

natuur. De natuur wordt dus niet langer gezien als iets dat de mens bestuurt en 

gebruikt maar als iets dat een autonoom bestaan op zichzelf waardig is en 

waarvoor men ontzag moet hebben: de natuur als dynamisch en organisch. Deze 

ontwikkeling ziet men terug in onder andere het in trek raken van de Engelse 

tuin, die zich in tegenstelling tot de formele, symmetrisch gestructureerde Franse 

tuin meer typeert als een dynamisch landschap.17  

     Omdat de romantici de overtuiging hadden dat een rijk innerlijk gevoelsleven 

alleen geïnspireerd kon worden door de natuur, probeerden zij de meer urbane 

plaatsen en de hofcultuur te mijden en zich zoveel mogelijk te omgeven met 

authentieke natuur en de meer rurale gebieden. Authentieke natuur, dat wil 

zeggen wildernis die nog niet door mensenhanden aangetast is, is daarmee een 

van de belangrijkste aspecten van het romantische leven. Het adagium van Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778), een van de hoofdfiguren van de Romantiek, is 

dan ook ‘terug naar de natuur’18.  

     Maar het is niet slechts de wilde natuur die van belang is voor de romanticus. 

De rurale gebieden waar een simpelere, primitievere manier van leven heerst, 

hebben een grote aantrekkingskracht. Wellicht omdat ze herinneren aan 

Middeleeuwse tijden, waar de romantici een hunkering naar hadden, maar vooral 

omdat het simpele, veelal boerenleven het toonbeeld is van de bekrachtiging van 

het gewone leven. Er is dan door romantici ook veel aandacht voor het landelijke 

leven; lokale tradities, dialecten en dorpsfeesten worden steeds meer geprezen 

en zijn dan ook vaker onderwerpen in de werken van romantische artiesten. 

Omdat het gewone dagelijkse leven zo geprezen wordt, komt er ook meer 

aandacht en ontzag voor het familieleven en de liefde tussen man en vrouw; wat 

immers doorgaans een belangrijk onderdeel is van het leven. De vrije liefde, wat 

uiteraard een voorname rol speelt in het gevoelsleven, krijgt in de Romantiek nog 

meer aandacht. 

                                           
16

 Lilian R. Furst, Romanticism, (London, 1976), p. 30,31 
17 Lilian R. Furst, Romanticism in perspective (Glasgow,1969) p. 84 
18 Jean-Jacques Rousseau in: Lilian R. Furst, Romanticism, (London, 1976), p. 3 



     Wat een van de voornaamste aspecten is van de interpretatie van de natuur in 

de Romantiek -  ‘interpretatie’  van natuur is iets typisch romantisch wat in deze 

periode zijn intrede doet, in plaats van bijvoorbeeld observatie19-  is dat de 

natuur als iets subliems wordt gezien. Het idee van de natuur als subliem wordt 

in het bijzonder geëxpliciteerd in het enige volledig filosofische werk van 

staatsman en filosoof Edmund Burke (1729-1797):  

 

“Whatever is fitted in any sort to excite the ideas of pain, and danger, that is to 

say, whatever is in any sort terrible…is a source of the sublime: that is, it is 

productive of the strongest emotion which the mind is capable of feeling.”20     

 

Wat als subliem wordt ervaren is iets wat het subject angst inboezemt. Echter 

kan dit alleen een positieve ervaring genoemd worden als het subject weet dat hij 

iets angstaanjagends of gevaarlijks aanschouwt terwijl er een bepaalde afstand 

tot dit fenomeen bewaard wordt. Voor de sublieme ervaring moet het subject zich 

dus wel veilig wanen. De sublieme ervaring van de natuur bekrachtigt het idee 

dat de natuur autonoom en ontzag waardig is. Sublimiteit wordt in de natuur 

zichtbaar wanneer deze zich meedogenloos toont. Deze meedogenloosheid wordt 

ervaren omdat de mens zich in het aangezicht van de natuur nietig voelt worden 

en bewust wordt van zijn sterfelijkheid; dit verklaart de obsessie van de romantici 

met het aangezicht van bergen, landschappen, stormen op zee, watervallen, 

nocturnes, grote bomen en dichte bossen, etc.  

    Formeel eindigt de Romantiek ongeveer rond het jaar 1840. De kernwaarden 

en belangrijkste aspecten ervan hebben dan, zoals hierboven uiteengezet, hun 

weg naar groot deel van de mensen gevonden. Interessant genoeg zorgen echter 

de gevolgen van de Industriële Revolutie ervoor dat pas na de Romantiek het 

idee ontstaat dat de natuur gepreserveerd moet blijven. De honger naar 

grondstoffen in de Industriële Revolutie maakte dat de natuur voor het eerst op 

grotere schaal werd aangetast. Dit was voornamelijk te zien aan ontbossing en 

bodem- en watervervuiling in de 19e eeuw. In 1935 schrijft de dichter en filosoof 

William Wordsworth(1770-1850) al over het Lake District dat het een soort 

nationaal erfgoed zou moeten zijn, zodat iedereen ervan kan genieten, maar het 

is echter pas na de Romantiek, in de tweede helft van de 19e eeuw, dat men voor 

het eerst serieuze aandacht begint te besteden aan het preserveren van 

wildernis. Dit resulteert bijvoorbeeld in de Verenigde Staten in de oprichting van 

Yellowstone National Park in 1872 en organisaties als de National Geoghraphic 

Society.21 

    Wat belangrijk is in het kader van deze scriptie is te zien dat ten eerste de 

kenmerken van de Romantiek, en in het bijzonder de romantische interpretatie 

van de natuur, ook in de 19e eeuw nog hun weerklank vinden. Sterker nog, zij 

zijn een onlosmakelijk onderdeel geworden van de morele grondslagen van 

mensen uit deze eeuw. Daarnaast heb ik in dit hoofdstuk willen laten zien dat de 

belangrijkste kenmerken van de Romantiek het gevoelsleven, de aandacht voor 

tradities en gebruiken van de rurale bevolking, het gewone leven in het 

algemeen, en vooral ook de sublieme ervaring van de natuur zijn. Deze 

kenmerken zullen we later gebruiken voor de analyse van de beelden uit het 

tijdschrift de Katholieke Illustratie.  
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21 http://en.wikipedia.org/wiki/National_park (14-6-2012) 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_park


III     Methode 

We zouden kunnen zeggen dat de voorgaande twee hoofdstukken aanleiding 

hebben gegeven om met een Romantische blik naar de bronnen te kijken die ik 

later zal presenteren en toelichten. Er is dus sprake van een romantisch kader of 

een romantisch frame zo men wil. Er zal dus op een romantische manier gekeken 

worden naar de representatie van de natuur in het tijdschrift de Katholieke 

Illustratie. Dit is niet omdat natuur noodzakelijkerwijs als Romantisch 

geïnterpreteerd dient te worden; er zijn immers andere perspectieven denkbaar. 

Men zou bijvoorbeeld ook een meer praktisch of wetenschappelijk perspectief 

kunnen gebruiken. De keuze voor het romantische perspectief komt voort uit de 

ambiguïteit van het karakter van de natuur. Uit de voorgaande hoofdstukken 

komt naar voren dat de relatie tussen mens en natuur er niet een is die 

gekarakteriseerd wordt door slechts dominantie of utiliteit. Daarmee wil ik zeggen 

dat is gebleken dat de natuur door de mens niet alleen gezien wordt als bron van 

voedsel en producten die noodzakelijk zijn voor de mens om te overleven, noch 

wordt de natuur blijkbaar gezien als een aparte, afgebakende categorie die 

volledig onafhankelijk is van de mens. De Romantiek heeft gezorgd voor de 

realisatie van de natuurlijkheid van de mens zelf; dat men via het innerlijk - men 

zou kunnen spreken van de spirituele kant van de mens - in contact staat met de 

uiterlijke natuur. En dat de realisatie van die connectie zorgt voor een gelukkiger 

en volwaardiger leven. Om de natuur echter te kunnen zien als een bron van 

menselijke spiritualiteit, moraliteit en het goede leven is – zoals uit de eerdere 

hoofdstukken gebleken – een romantisch perspectief noodzakelijk. Dit verklaart 

misschien het minimale onderscheid dat er in dit schrijven gemaakt wordt tussen 

de representatie van natuur en romantiek.  

     Deze context zorgt ervoor dat we de bronnen ook in dit licht zullen moeten 

bezien om ze op de juiste wijze te kunnen duiden. Echter brengt de keuze voor de 

representatie en periodisering, maar vooral ook het feit dat er gebruik zal worden 

gemaakt van visueel materiaal, in combinatie met de bijbehorende teksten de 

nodige problemen met zich mee. Ik zal hier alvorens door te gaan met de 

daadwerkelijke analyse van het bronnenmateriaal eerst op ingaan.  

     Ten eerste is er het probleem van representatie van de periode. Zoals in het 

tweede hoofdstuk beschreven kwam later in de tweede helft van de negentiende 

eeuw het besef bij diverse intellectuelen dat de natuur bescherming en 

preservatie behoeft. Initieel was het de bedoeling van dit onderzoek om qua 

periodisering zo dicht mogelijk bij dit omslagpunt te blijven. Dit bleek om 

pragmatische redenen (i.e. de beschikbaarheid van geschikt bronnenmateriaal) 

niet haalbaar waardoor er is gekozen om zo dicht mogelijk bij dit keerpunt te 

blijven. Hierom is gekozen voor een periodisering van 1867 tot 1900. Dit is vanaf 

het begin van de oprichting van het tijdschrift de Katholieke Illustratie tot aan de 

eeuwwisseling. Hoewel de Katholieke Illustratie een 101-jarig bestaan heeft 

gekend, zal dit onderzoek zich dus slechts beperken tot een derde hiervan. De 

keuze hiervoor heeft ook te maken met de mogelijkheid van representatie van de 

illustraties in het tijdschrift. Omdat er gebruik zal worden gemaakt van de analyse 

van voornamelijk het visuele materiaal leek het me in deze scriptie niet 

representatief om slechts een aantal illustraties uit te lichten uit de honderdjarige 

geschiedenis van het blad. Daarom is gekozen om een twaalftal illustraties te 

analyseren uit de periode 1867 – 1900. Uit elk decennium in deze periode is 

willekeurig een jaargang van het blad bekeken. Uit elke jaargang zijn vervolgens 

drie illustraties geselecteerd om uitgebreider geanalyseerd te worden. Op deze 

manier is getracht een wat langere periode van de Katholieke Illustratie met een 

beperkt aantal illustraties te representeren, en toch binnen de perken van de 

negentiende eeuw te blijven.  

    Ten tweede is er het probleem van de analyse van visueel materiaal. Waar 

(bijvoorbeeld) historicus D. C. H. Watts in een artikel op wijst is dat er geen 

algemeen geaccepteerde techniek bestaat voor het interpreteren van visueel 



materiaal.22 Over het algemeen wordt er bij de interpretatie van beelden gebruik 

gemaakt van een soort ‘common sense-aanpak’. Het probleem van deze aanpak 

is dat er te gemakkelijk vanuit wordt gegaan dat er consensus is over sociale 

constructies en dat hetgeen er afgelezen kan worden uit beelden dan ook evident 

zou zijn. Volgens Watts moeten we ons daarom dan ook verdiepen in hoe sociale 

constructies en conventies tot stand komen en hoe machtsverhoudingen daar 

invloed op hebben.23 Watts’ onderzoek gaat echter over reclame. Daarin speelt 

het beïnvloeden van het (consumptie-)gedrag van mensen een rol; voor de 

interpretatie van de illustraties in het tijdschrift de Katholieke Illustratie is dit 

echter niet van belang. De totstandkoming van conventies in visueel materiaal is 

voor de doeleinden van deze scriptie wel van belang. Watts stelt dat:  

 

“Meanings are generated through expression (speech, text, painting, etc.) and all 

forms of expression involve semiosis.”24 

 

Voor de analyse van beelden uit de Katholiek Illustratie zullen we dus ook tot op 

bepaalde hoogte semiotische analyse moeten toepassen.  

     Semiotische analyse komt neer op het herkennen en duiden van bepaalde 

tekens die aanwezig kunnen zijn in een beeld (of tekst). Die tekens kunnen 

namelijk binnen een bepaalde context een betekenis hebben. Een bepaald 

onderdeel dat aanwezig is in een beeld (signifier) kan staan voor iets anders dat 

een bepaalde betekenis heeft (the signified). Op deze manier kan betekenis 

gegenereerd worden binnen een bepaald beeld. De relatie tussen signifier en 

signified, dus hetgeen er in het beeld of de tekst aanwezig en hetgeen waar het 

voor moet staan is echter arbitrair; het is dus geen een-op-eenrelatie en er blijft 

dus altijd ruimte voor speculatie over tekens in beelden en teksten.25 Om tekens 

te kunnen duiden en om dus een bepaalde betekenis uit een beeld te kunnen 

halen, moet er echter wel een context zijn waarbinnen de tekens begrepen 

kunnen worden. Watts wijst hierbij op het belang van background 

understanding26. In de eerste twee hoofdstukken heb ik geprobeerd dit 

‘achtergrondbegrip’ te creëren. Door eerst de ontwikkeling van de Romantiek – of 

althans de ontwikkeling van de menselijke houding tegenover de natuur – te 

beschrijven en daarna de belangrijkste concepten van de romantiek uiteen te 

zetten, hoop ik een achtergrond te hebben gecreëerd waarmee we de illustraties 

uit de Katholieke Illustratie op de juiste wijze kunnen uitleggen of, beter, duiden. 

     Er zijn echter wel wat kanttekeningen te plaatsen bij deze semiotische 

aanpak. Ten eerste is het zo dat de Romantiek een veel lastiger te traceren en te 

definiëren verschijnsel is dan bijvoorbeeld de Industriële Revolutie of de 

Verlichting. Er kan dan ook niet gesteld worden dat er in grote mate consensus 

heerst over wat Romantiek precies is of wat nu precies romantische 

uitingsvormen zijn. Kunsthistoricus Marcel Brion vat deze bedenkingen aangaande 

de moeilijkheid romantiek te definiëren treffend samen in de inleiding zijn werk 

over romantische kunst:  

 

“… the collection of forms and ideas lumped together as ‘Romanticism’ is equally 

difficult to reduce to a convenient formula. Its principal elements are fairly easy 

to define: restlessness, yearning, the idea of growth, self-identification with 

nature, infinite distance, solitude, the tragedy of existence and the inaccessibility 

of the ideal; but all these are variously combined and mingled, of various origins 

and tending in various directions. […] Actual works of art speak more eloquently 

                                           
22 D. C. H. Watts, ‘Evaluating British railway poster advertising. The London & North Eastern Railway 

between the wars’, in: Journal of Transport History 25 (2004) p. 24  
23 D. C. H. Watts ‘Evaluating Britsh railway poster advertising, p. 24 
24 Ibid.  
25 Arthur Asa Berger, Media Analysis Techniques (Sage, 1982), p. 14-19 
26 D. C. H. Watts ‘Evaluating Britsh railway poster advertising, p. 24. Watts ontleent dit begrip aan 

Charles Taylor.  



than definitions. One can learn more about nature and essence of Romanticism 

from a Schumann symphony, a Caspar David Friedrich landscape or Childe 

Harold’s Pilgrimage than from any scholarly disquisition on the subject.”27   

 

Deze verwijzing naar een werk over romantische kunst geeft aanleiding tot een 

andere opmerking. De illustraties in de Katholieke Illustratie betreffen in de 

periode 1867 – 1900 voornamelijk gravures. Deze gravures zijn gemaakt door 

kunstenaars in dienst van het tijdschrift. Hoewel de gravures voornamelijk 

dienden als illustratie bij de artikelen in het tijdschrift hebben ze ontegenzeglijk 

ook een esthetisch aspect; de gravures bungelen op het randje van informerende 

illustratie en toegepaste kunst. Vooral het feit dat de gravures in de latere edities 

van het tijdschrift vaak gemaakt werden naar voorbeeld van een schilderij 

verraadt hun esthetische pretenties.  

     Nu wijst Arthur Asa Berger er ons al op dat semiotiek zich in principe niet 

bezig houdt met de esthetische kwaliteiten van een bepaald beeld, maar slechts 

met de betekenis die er uit het werk valt te halen.28 Ik wil in de analyse van de 

illustraties dan ook geen uitspraken doen over de esthetische kwaliteiten van de 

beelden, echter is de esthetiek in deze niet onbelangrijk. Een belangrijk aspect 

van de Romantiek en van romantische kunst is namelijk het esthetisch effect. 

Romantici willen namelijk een bepaalde emotie opwekken zowel in het werk als 

bij de aanschouwer. We zullen daarom in de analyse van het tijdschrift de 

esthetische kwaliteiten van het werk niet beoordelen maar de mate waarin het de 

illustratie een emotie opwekt wel beschouwen als ‘teken van romantiek’. Met 

andere woorden: de esthetiek in het werk zal ook van belang zijn voor correct 

kunnen duiden van de illustraties en dus de representatie van de natuur. Aldus, 

ondanks het feit dat de definiëring van de Romantiek veel te wensen overlaat 

hoop ik in de vorige hoofdstukken voldoende achtergrondbegrip te hebben 

gecreëerd om tot op zekere hoogte een semiotische analyse toe te kunnen 

passen op de beelden in de Katholieke Illustratie en daarmee iets te kunnen 

zeggen over de representatie van de natuur.   

     Ten slotte rest er nog de vraag naar wat nu precies de relatie is tussen tekst 

en visueel materiaal. Een vraag die ook voor de Katholieke Illustratie relevant is. 

In het artikel ‘Visualizing the Past: The Power of the Image in Franz Kugler and 

Adoph Menzel’s Illustrated History Book Geschichte Friedrichs des Großen (1842)’ 

van Kathrin Maurer wordt gesteld dat afbeeldingen in een werk een bepaalde 

autonome zeggingskracht kunnen hebben. Maurer baseert dit vooral op de 

bijzondere manier waarop de afbeeldingen van Adolph Menzel zijn verwerkt in het 

werk over het leven van Frederik de Grote (Geschichte Friedrichs des Großen). 

Volgens haar kunnen beelden een bepaalde vorm van mémoire29 opwekken. 

Daarmee wordt bedoeld dat beelden op een bepaalde manier ‘concreetheid’ 

opwekken in de vorm van ruimte, gebaar, beeld en object.30 Dit is iets wat 

volgens Maurer niet gedaan kan worden door tekst zelf omdat dit meer de 

intellectuele en rationele zijde is die gerepresenteerd wordt door het verhaal in de 

lopende tekst van een werk.  

     Maurers suggesties over visueel materiaal in boeken en tijdschriften gaat naar 

mijn mening maar ten dele op voor de beelden in de Katholieke Illustratie. De 

illustraties in dit tijdschrift staan vaak volledig los van het artikel of de 

bijbehorende tekst; soms zelfs letterlijk omdat ze op een andere pagina staan 

afgedrukt dan de bijbehorende tekst. De beelden lijken dan ook meestal slechts 

een illustrerende, informerende of decoratieve functie te hebben en lijken slechts 

                                           
27 Marcel Brion, Romantic Art (New York 1960), p. 7  
28 Arthur Asa Berger, Media Analysis Techniques, p. 39 
29 De term mémoire ontleent Maurer aan Pierre Nora: Pierre Nora, Realms of Memory: Rethinking the 

French Past, Vol.1 (New York, 1996) p.3 
30 Pierre Nora in: ‘Visualizing the Past: The Power of the Image in Franz Kugler and Adoph Menzel’s 

Illustrated History Book Geschichte Friedrichs des Großen (1842)’, Germanic Review 87 (2012), 121  



interessant voor historisch onderzoek wanneer ze gekoppeld worden aan andere, 

meer wetenschappelijke documenten (boeken, artikelen, etc.) over geschiedenis, 

kunst en cultuur.31 De eerste twee hoofdstukken van dit opstel hebben dit als 

doel.  

     Echter is er voor de illustraties in de Katholieke Illustraties toch meer te 

zeggen. Het feit dat de gravures een esthetische en emotionele lading hebben 

geeft aan dat ze meer moeten voorstellen dan een ostentatieve uitleg van het 

bijbehorende artikel. Er zit, in de woorden van Maurer, een bepaalde autonome 

zeggingskracht in de beelden die men blijkbaar in de tekst niet aantreft. Deze 

zeggingskracht kan alleen begrepen worden door de beleving van het beeld zelf. 

Bij de analyse van de beelden in de Katholieke Illustratie speelt dus niet alleen de 

betekenis die wordt gegenereerd door wat er precies te zien is in het beeld een 

rol (semiotiek), maar ook de expressie van het werk zelf en de manier waarop dit 

gekoppeld is aan de bijbehorende tekst.                

       Alvorens over te gaan op de daadwerkelijke analyse van de afbeeldingen in 

de Katholieke Illustratie in het volgende hoofdstuk volgt eerst nog een korte 

uiteenzetting over het tijdschrift de Katholieke Illustratie. Dit wordt noodzakelijk 

geacht om de latere analyse in de juiste context te kunnen duiden.   

      

              

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
31 Michael Wilson, Visual Culture, in: Vanessa R. Schwartz, Jeannene M. Przyblyski, The nineteenth-

century visual culture reader (New York, 2004) p. 29 
 



IV     De Katholieke Illustratie 1867 – 1900 

Het ontstaan van het tijdschrift de Katholieke Illustratie is eerst en vooral een 

verzuilingsverschijnsel. In de periode 1860 – 1900 voelen de Katholieken zich een 

achtergestelde minderheid binnen Nederland. De emancipatoire gevoelens die er 

leefden binnen de Katholieke gemeenschap zorgde ervoor dat de zij zich politiek 

bewuster werd en zich ook wilde inmengen in de politiek. De ontwikkeling van 

een Katholiek georiënteerde pers was daarbij van belang en zorgde er in de loop 

van de negentiende eeuw voor dat Katholieke bladen als het Godsdienstig 

Geschied- en Letterkundig Tijdschrift voor Roomsch Katholieken (1838), De 

Katholiek (1842) en de Katholieke Illustratie (1867) het daglicht zagen. De 

Katholieke kerk streefde naar een duidelijke afbakening van de ‘Katholieke zuil’ 

door zich zoveel mogelijk af te zonderen van de rest van maatschappij en naar 

een totale beheersing van het individuele leven van de Katholieke 

geloofsgemeenschap. De Katholieke tijdschriften werden dan ook een belangrijk 

instrument om dit doel te realiseren. Cijfers over lezersaantallen ontbreken, maar 

de Katholieke Illustratie zou vooral in de negentiende eeuw een belangrijk 

medium geworden zijn voor de verspreiding van de Katholieke boodschap en was 

dus een invloedrijk blad.  

    De vorm van het tijdschrift werd geïnspireerd door het Engelse Penny 

Magazine (1832), maar in grotere mate door het Franse l’Illustration (1843).  

Naast een medium voor het verspreiden van nieuws, nuttige informatie en 

onderhoudende lectuur, moest de Katholieke Illustratie ook een strijdorgaan zijn 

tegen goddeloze en ‘niet-katholieke’ voortbrengselen van de pers.32 Om daar zo 

goed mogelijk in te slagen bracht het tijdschrift artikelen van diverse aard, 

geschikt voor het hele gezin. Vandaar ook de ondertitel ‘Zondagslectuur voor het 

Katholieke Nederlandsche Volk’. Het tijdschrift kent daarom een enorme 

diversiteit aan onderwerpen en rubrieken: verhalen, novellen, legenden, 

gedichten, reisverhalen, nieuws, biografieën, land- en volkenkunde, ‘kennis der 

natuur’, geschiedenis, godsdienst, kunst, puzzels, humor, etc.  

     Vooral in de beginjaren van het tijdschrift was het gebruik van afbeeldingen in 

het tijdschrift nog tamelijk ongewoon. Pas later werden deze gebruikelijker, 

werden er grotere afbeeldingen geplaatst en nog later zelfs afbeeldingen over 

twee pagina’s. De kopergravures die in eerste instantie getekend werden door de 

tekenaars Ch. Rochussen en G. B. Witkamp, kregen onder redactie van H. 

Bogaerts een belangrijke plaats in het tijdschrift. 33 Rond de eeuwwisseling werd 

de invloed van fotografie in het tijdschrift merkbaar en kwamen er naast de 

getekende gravures ook reproducties van foto’s in te staan.  

     In zijn boek over de Katholieke Illustratie schrijft de 

communicatiewetenschapper Leonardus Jentjes in een paragraaf over de rubriek 

‘kennis der natuur’ in de Katholieke Illustratie dat het tijdschrift een ambivalente 

houding aanneemt ten aanzien van de natuur:  

 

“Enerzijds komt zij met een scherpe kritiek op de ontwikkelingen en de 

vooruitgang van de natuurwetenschappen die ‘gebruikt wordt om de Schepper te 

miskennen’... […] Daarnaast toont zij diep respect voor de verschijnselen der 

natuur, vooral voor de levende natuur.”34 

 

Deze laatste opmerking is in het licht van deze scriptie uiterst interessant. In het 

volgende hoofdstuk zal ik dan ook verder ingaan op de representatie van de 

natuur in de Katholieke Illustratie, en zullen we zien of de opmerking van het 

bovenstaande citaat ook blijkt te kloppen.                 
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 Leonardus Jentjes, Van strijdorgaan tot familieblad: De tijdschriftjournalistiek van de Katholieke 

Illustratie 1867 – 1968 (Amsterdam, 1995), p. 40 
33 Leonardus Jentjes, Van strijdorgaan tot familieblad, p. 53 
34 Ibid. p. 49 



V     Natuur in de Katholieke Illustratie  

 

 

Jaargang 1867 - 1868 

 

Afbeelding 1 is afkomstig uit de zesentwintigste editie van de eerste jaargang van 

het tijdschrift. De illustratie, getiteld ‘Een Wintergesigt’, toont een groot 

herenhuis waar in slechts een vertrek duidelijk te zien is dat er licht brand. In dit 

vertrek zitten een aantal mensen bij elkaar. Uit slechts een van de schoorstenen 

komt rook waaraan we af kunnen zien dat het vertrek verwarmd is. Dit in groot 

contrast met wat er zich buiten het huis afspeelt. Daar probeert een 

voorbijganger met grote moeite de sneeuwstorm, die inmiddels al een dikke laag 

sneeuw heeft neergelegd, te trotseren. De grote duistere boom, de opwaaiende 

sneeuw en de houding van de voorbijganger tonen dat het buiten koud en 

gevaarlijk is en binnen behaaglijk.  

 

 

 

 
Afbeelding 1: Een Wintergesigt35  
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 De Katholieke Illustratie 26, jg. 1867- 68, p. 205 



 

 Dit is ook de teneur die er spreekt uit het bijbehorende artikel: “De man wordt 

zoodanig door de sneeuwjagt voortgedreven dat hij den tijd niet heeft een blik 

door het raam der kamer te werpen, waar men, met sneeuw en storm spottende, 

vrolijk feest viert. Het is niet te ontkennen dat die kamer het wintergesigt leven 

en gloed bij zet...”36 Later in het stuk wordt het fenomeen sneeuw, wat het 

onderwerp van het artikel is, ook nog in een breder kader geplaatst: “Geheel 

anders is het in andere en wel bergachtige landen. Daar rigt de sneeuw soms de 

grootste verwoestingen aan, en doet zij menschen en dieren den vreeselijksten 

dood sterven.”37  

     Het idee van huiselijkheid en gezelligheid komt in deze illustratie tot stand 

door het contrast met de natuur buitenshuis. Sneeuw, storm en winter zijn in dit 

geval de natuurverschijnselen die zorgen dat er ook een bepaald ontzag voor de 

natuur moet zijn. Sneeuw en koude kunnen namelijk ook dodelijk zijn. Het 

contrast tussen cultuur (de warme huiskamer) en natuur (de sneeuwstorm) komt 

in dit beeld duidelijk naar voren.  

 

 
Afbeelding 2: De Davezout, een waterval in Abyssinië38 

                                           
36 ‘Een wintergezicht’ in: De Katholieke Illustratie 26, jg. 1867- ’68, p. 206 
37

 Ibid. 
38

 De Katholieke Illustratie 37, jg. 1867- ’68, p. 293 



  

     

In afbeelding 2 zien we een veel terugkerend onderwerp in de romantische kunst, 

namelijk de waterval. In het artikel ‘Watervallen’39 wordt daarover gezegd: “Over 

het algemeen leveren de watervallen een wonder schoonen aanblik op naarmate 

de hoogte van waar het water nederstort en de watermassa grooter zijn. Zij 

bieden het prachtigste schouwspel in het voorjaar, wanneer de warmte de 

sneeuw doet smelten.”40 Het is in deze afbeelding vooral de kracht van het water 

dat een hoofdrol speelt. Het water begint als klein stroompje bovenaan tussen de 

rotsen en overspoelt beneden in het dal de rotsen en zelfs de bomen die er in het 

veld staan. Vooral onderin de afbeelding wordt in het schouwspel tussen het 

water, de rotsen en bomen vooral duidelijk dat het water een nietsontziende 

kracht is die zich niet laat controleren en zijn eigen loop zoekt.  

     Afbeelding 3 laat misschien wel het meest typische romantische tafereel zien: 

het aangezicht van hoge, imposante bergen. Deze illustratie is bijzonder 

interessant omdat het onderdeel is van een artikel over hoogtemeting. In het 

artikel wordt uitgelegd dat hoogtemeting gebeurt aan de hand van de luchtdruk 

en op die manier is gemeten dat de Gaurisankar de hoogste berg ter aarde zou 

zijn. Aan de ene kant spreekt uit het artikel dus een bepaalde drang om de 

natuur te leren kennen en eventueel bedwingen. Aan de andere kant spreekt uit 

de illustratie duidelijk het ontzag voor hoge bergen. Duidelijk is zichtbaar dat de 

berg een centrale plaats inneemt en dat het de mens, gerepresenteerd door het 

groepje wandelaars in het midden van de afbeelding, onbetekenend afsteekt 

tegen het aangezicht van deze grote berg. Tussen de wandelaars en de 

Gaurisankar is tekent zich nog een ravijn af waar een soort onbereikbaarheid uit 

lijkt te spreken. De afbeelding duidt ontegenzeglijk op het ontzag, het respect en 

de sublimiteit dat het hooggebergte opwekt bij de mens.  
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40

 Ibid. p. 295, 296 



 
Afbeelding 3: De Gaurisankar, de hoogste berg der aarde41 

 

 

 

Jaargang 1876 – 1877 

 

Het artikel ‘Naar het land’42 geeft een interpretatie van de bijbehorende illustratie, 

(zie afbeelding 4) waar eigenlijk niet veel aan toe gevoegd hoeft te worden. Deze 

interpretatie luidt als volgt: “Onze gravure stelt eene moeder voor, die zich met 

haar beide kinderen naar het land begeeft om den oogst in te zamelen. De ezel is 

beladen met zijn eigen voedsel; hij schijnt te enige te zijn die zich slechts noode 

in zijn lot schikt, want de moeder geeft zich met een opgeruimd gemoed aan den 

arbeid, het meisje denkt er niet eens aan, dat zij op dien oneffen weg geen 

schoeisel draagt, en de kleine, jonge ruiter geeft luide zijn vreugde te kennen. 

[...] Wel een bewijs, dat men in elken stand gelukkig kan zijn. Een aantal 

bezoekers van badplaatsen gevoelen zich zeker zo gelukkig niet als deze drie, die 

de hitte van den dag moeten dragen.”43  

                                           
41 De Katholieke Illustratie 44, jg. 1867- ’68, p. 349 
42 ‘Naar het land’ in: De Katholieke Illustratie 48, jg. 1867- ’77, p. 379 
43

 Ibid.  



     Uit deze illustratie spreekt de eerbied die er is voor het alledaagse leven, en 

de dagelijkse bezigheden van de ‘landmensen’. Het feit ze in alle rust op een 

zomerse dag naar het land kunnen gaan en in gezelschap van familieleden in hun 

levensonderhoud kunnen voorzien maakt dat er respect is voor dit ‘simpelere’ 

leven. Dit lijkt een duidelijk voorbeeld te zijn van de bekrachtiging van het 

gewone leven dat besproken is in hoofdstuk een. De mensen in de afbeelding 

lijken ‘afgestemd’ te zijn op de natuur waarin zij verkeren, wat zorgt voor een 

vredig en gelukkig leven.  

 

    

 
Afbeelding 4: Naar het land, naar eene schilderij van M . F. A. Deloffe44 

 

 

Op afbeelding 5 is een gravure te zien die hoort bij een reisverslag over de Trier 

en omstreken. In het verslag wordt gewezen op de bijzondere schoonheid van de 

stroomgebieden van de Moezel en de Saar: “Het land der Moezel en Saar bezit 

echter eene bijzondere aantrekkelijkheid, en wie de oude bisschopsstad Trier 

bezoekt, vergeet nimmer langs de schilderachtige oevers der Saar te wandelen, 

en daar met volle teugen te genieten van de natuurpracht, welke in den mond 
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van allen, die de wereld gezien hebben, spreekwoordelijk is geworden.”45 De 

afbeelding toont vermoedelijk een boerengezinnetje dat langs de Saar 

terugwandelt naar het dorp. Op de achtergrond is een klooster en ruïne zichtbaar 

en aan de oever ziet men in de verte het dorp Saarburg. In deze afbeelding wordt 

vooral de aantrekkingskracht van het mystieke landschap zichtbaar. De mystiek 

komt voort uit het uitzicht over het landschap met daarboven de dreigende, 

donkere wolken en op de achtergrond de ruïne. In combinatie met het artikel lijkt 

vooral de toeristische aantrekkingskracht, ook een romantisch concept, van dit 

mystieke landschap centraal te staan. 

       

 

 Afbeelding 5: Saarburg in de omstreken van Trier46 

 

 

 

Afbeelding 6 is in meerdere opzichten interessant omdat het ten eerste laat zien 

dat ook in Nederland, althans in het de Katholieke Illustratie, interesse was voor 

de ontdekking van nieuwe natuurgebieden in andere continenten; in dit geval dus 

voor het eerste nationale park van de Verenigde Staten. Ten tweede getuigd de 

afbeelding van een bepaald soort gedrevenheid die de mens bezit om de wildernis 

ook daadwerkelijk te gaan ontdekken en beleven. Op de afbeelding is te zien dat 

de weg naar de vallei van Yosemite een gevaarlijke weg is om te gaan. De 

ingehouden poses van de paarden en de houding van de koetsier getuigen van 

een voorzichtigheid die men moet betrachten in omgang met de natuur. De rivier 

en de smalle houten brug laten namelijk zien dat de tocht een gevaarlijke is. 

Desondanks willen de toeristen in de koets het gevaar trotseren om “neer te 

                                           
45

 ‘De omstreken van Trier’ in: De Katholieke Illustratie 37, jg. 1867- ’77, p. 291 
46

 De Katholieke Illustratie 37, jg. 1876- ’77, p. 289 



strijken in de heerlijke vallei van Yosemite die in alle opzichten de vergelijking 

kan doorstaan met de schilderachtige en meest romantische oorden van 

Zwitserland en Italië.”47   

 

 
Afbeelding 6: De weg naar de vallei van Yosemite48 

 

 

Jaargang 1885 – 1886 

 

Het artikel ‘De Wijnoogst’49 verhandelt over de Lombardijse wijnoogst. Volgens 

het artikel zou hier de wijnoogst zich in zijn meest weelderige vorm voordoen: 

“Hier vertoont de wijnbow zich dan ook in zijn dichterlijkste gedaante; dichters 

verheerlijkten hem in hunne liederen en kunst verlustigde zich in de dartele 

tafereelen van den blijden oogst”50. Deze ‘blijden oogst’ ziet men in het tafereel 

van afbeelding 7 terug.  
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 ‘De wijnoogst’, in: De Katholieke Illustratie 15, jg. 1885- ’86, p. 115 
50

 Ibid.  



 
Afbeelding 7: De wijnoogst, naar A. Schönn51 

 

 

In deze illustratie zitten veel romantische aspecten. Natuurlijk speelt wijn in het 

romantische leven een belangrijke rol. Wijn zorgt voor een bepaald gevoel van 

‘roes’, door de roes kan iemand makkelijker naar zijn natuurlijke impulsen 

luisteren en versterkt dus het gevoel van verbondenheid met de natuur. Maar er 

zit nog veel meer achter deze afbeelding. Het hele tafereel speelt zich ten eerste 

af onder een grote boom waarvan de wortels lijken te vervloeien met de 

werkvloer. Deze boom lijkt symbool te staan voor de natuurlijkheid van hetgeen 

zich eronder afspeelt. Ook zien we hier weer een verheerlijking van het simpele 

boerenleven. Alle mensen lijken genoegzaam mee te werken zonder dat mensen 

lijken te lijden onder de werkzaamheden. De mensen op de trap lijken het wat 

rustiger aan te doen, maar daar wordt geen aanstoot aan genomen. Rechtsonder 

zijn mensen in de weer met een koppige ezel wat het tafereel een ongedwongen 

karakter geeft. Het hele tafereel lijkt een natuurlijke balans tussen mens en 

natuur uit te stralen en drukt de juistheid van werken in en met de natuur uit.  

     Ditzelfde zien we eigenlijk terug in de illustratie ‘Herfstlandschap’52 van 

afbeelding 8. Ook hier lijken de figuren op een rustige manier hun 

werkzaamheden te verrichten zonder dat er een bepaalde gedwongenheid uit 

spreekt. Alle subjecten in de afbeelding dragen hun steentje bij, de mannen zijn 

aan het zagen en de vrouw verzameld de takken. Doordat we echter weten dat 

het hier draait om een herfstlandschap lijkt er meer gaande te zijn achter dit 

tafereel. De mensen zijn zich aan het voorbereiden op de winter. Het 

gemakkelijke zomerse loopt op zijn eind, en om de winter te overleven moet er 

aan de voorraad brandhout gedacht worden. In deze illustratie is ook weer het 

contrast tussen de kleine mensfiguren en de grote bomen aanwezig. Deze bomen 

lijken wederom een bepaalde dreiging uit te stralen, de dreiging die de natuur in 

de winter brengt wellicht.  

                                           
51 De Katholieke Illustratie 15, jg. 1885- ’86, p. 116,117 
52

 ‘Herfstlandschap’ in: De Katholieke Illustratie 17, jg. 1885- ’86, p. 131 



 

 

 
Afbeelding 8: Herfstlandschap53 

 

 

Op afbeelding 9 zien we een gezicht van de natuur dat misschien nog wel het 

meest bekend is uit de Romantiek. Hier zien we namelijk de dreigende en 

sublieme kant van de natuur.  
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Afbeelding 9: Een stormvloed aan de Noordzeekust, naar de natuur getekend 

door Alfred Lindner54 

 

 

Op de dijk zien we een man angstvallig hoogte nemen van een dreigend tafereel: 

de woeste golven slaan aangevoerd door sterke wind stuk op de dijk. Achter de 

dijk staan de bezorgde dorpsbewoners allen buiten, waarschijnlijk hopend dat de 

dijk niet doorbreekt en hun dorp overspoelt wordt. De hulpeloosheid en nietigheid 

van de mens tegenover de natuur wordt hier wederom sterk benadrukt. Dit lijkt 

ook de interpretatie van het bijbehorende artikel over ‘stormvloeden aan de 

Noordzeekusten’: “... wie niet de zee met eigen oogen gezien heeft, als zij onder 

den aandrang van den storm tegen de kusten beukt, dien kan ook de levendigste 

schildering geen denkbeeld geven van de teugellooze woede der opgezeweepte 

baren. Meer dan de uitvoerigste beschrijving zegt hem het tafereel, door den 

Duitschen kunstenaar Ferdinand Lindner naar de natuur geteekend en door onze 

gravure weergegeven. Het vertoont ons in al zijne verschrikkelijkheid een dier 

stormen, welke in de loop der eeuwen zoo dikwijls de kusten van ons vaderland 

geteisterd ... hebben.”55  

     Wat in dit artikel ook interessant is, is het feit dat volgens de auteur het 

drama van de stormvloed iets onuitspreekbaars heeft en dat dit blijkbaar alleen in 

het echt aanschouwd kan worden; het dichtst wordt het nog benaderd door een 

illustratie, maar het is eigenlijk niet in taal uit te drukken.  

     

 

Jaargang 1893 – 1894 

 

Zoals we al eerder hebben gezien werden in de negentiende eeuw toerisme en 

exploratie van de Alpen steeds populairder. De illustratie op afbeelding 10 laat 

vooral dit laatste duidelijk zien. Op de afbeelding zien we twee bergbeklimmers 

die zich de uiterste moeite getroosten om Edelweiss te plukken.  

 

                                           
54 De Katholieke Illustratie 26, jg. 1885- ’86, p. 204 
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Afbeelding 10: Edelweiss zoekers, naar de schilderij van A. Heilmann56 

 

 

Aan de poses van de klimmers, het touw en het gebruik van stijgijzers te zien is 

het een tamelijk hachelijke onderneming om de bloemen te bereiken. Ze hebben 

dan ook niet het meest toegankelijke deel van het gebergte gekozen voor deze 

onderneming. Dit is vooral te zien aan de steilheid van de rotsen boven en naast 

hen. Het artikel waar de plaat bij hoort gaat over het ‘Alpenjagers’ op zoek naar 

Edelweiss en wijst op de moeilijkheid van het verkrijgen ervan: “En nu heeft de 

Edelweiss, als het om zich aan de begeerigheid van den mensch te onttrekken, de 

eigenaardigheid zich in de ongenaakbaarste schuilhoeken van het gebergte te 

nestelen ... Dat maakt de taak van den edelweiss-zoeker zoo bij uitstek 

gevaarlijk.”57 Het artikel en de illustratie maken duidelijk dat ondanks het gevaar 

van de jacht naar Edelweiss de Alpentoeristen toch proberen deze bloem te 

verkrijgen, vooral als een bewijs dat ze in het hooggebergte zijn geweest. Hieruit 

spreekt dat ondanks het gevaar van de natuur de mens toch een drang heeft om 

de natuur te ontdekken en er in te verkeren.  
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     De illustratie van afbeelding 11 is een gravure die hoort bij de kerstvertelling 

‘Wees Barmhartig’58 in de Katholieke Illustratie. Vooral de ondertitel bij de 

gravure is interessant. Deze luidt: “Kerstnacht in de onmetelijke domkerk der 

natuur, met de zilverschuimende zee tot plaveisel en den blauwen hemel tot 

koepeldak.”59 Uit deze beschrijving spreekt een ontzag dat men heeft voor de 

grootsheid van de natuur waar men een onderdeel van is. De schepen die rond 

lijken te dobberen op de onrustige zee worden gepresenteerd als slechts kleine 

onderdelen, afhankelijk van de grote natuur die hun koers bepaalt. Er lijkt een 

hulpeloosheid en afhankelijkheid uit te gaan van de mens in de ‘onmetelijke 

domkerk der natuur’ in deze afbeelding. Echter spreekt uit de omschrijving van 

de zee als ‘zilverschuimend’ en het ‘blauwe koepeldak’ ook ontzag voor de 

schoonheid van de natuur.  

 

 

 
Afbeelding 11: Wees barmhartig – Kerstnacht in de onmetelijke domkerk der 

natuur, met de zilverschuimende zee tot plaveisel en den blauwen koepel tot 

koepeldak60  

 

 

 

Op afbeelding 12 zien we een tafereel dat wellicht zou kunnen worden 

omschreven als typisch Nederlands. Op de achtergrond zien we een tweetal 

fietsers dat een tochtje door de natuur maakt. Misschien zonder dat ze hier zelf 

van op de hoogte zijn verstoren de fietsers echter de rust in het natuurgebied, 

wat duidelijk wordt op de voorgrond waar twee herten verschrikt opkijken en 

aanstalten maken om op de eventueel op de vlucht te slaan. Volgens het 

bijbehorende artikel is het tafereel dat we hier aanschouwen een gevolg van 

nieuwe technologische ontwikkelingen: “... nu komen ook de wielrijders in hun 

                                           
58 ‘Wees barmhartig’in: De Katholieke Illustratie 25 & 26, , jg. 1893- ’94, p. 193 
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snelle vaart de arme dieren opschrikken. Tot dusver waren deze, door de 

inrichting van hun licht voertuig, wel genoodzaakt, zich tot de effen, gebaande 

wegen te bepalen. Maar de gestadige verbeteringen, aan raderen, veeren en 

banden aangebracht, stellen hen tegenwoordig in staat, tot zelfs de hobbeligste 

en steilste bergpaden te bereiden. Wie reden moge hebben zich in de vorderingen 

van het wielersport te verheugen, zeker niet de boschbewoners, op onze fraaie 

gravure. Zij zijn allesbehalve gesteld op de kennismaking met de vindingen van 

het menschelijke vernuft, dat hun meestal noodlottig wordt.”61  

 

 

 
Afbeelding 12: Nieuwe rustverstoorders, naar de schilderij van W. Gräbhein62 

      

 

In deze opmerkingen zien we een tamelijk moderne houding ten aanzien van de 

natuur. Er wordt op gewezen dat de natuur iets is dat op zichzelf staat en als 
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zodanig ook met rust gelaten dient te worden. Er lijkt een waarschuwing uit te 

spreken dat de ondanks het feit dat de mens nieuwe technologische middelen 

heeft, in dit geval de beter uitgeruste fiets, de natuur hier niet altijd het 

slachtoffer van mag worden. Preservatie van de natuur is dus wat sterk naar 

voren komt in deze illustratie en tekst.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI     Conclusie 

Uit de bestudering van de afbeeldingen in het vorige hoofdstuk kunnen we denk 

ik concluderen dat in de illustraties van de Katholieke Illustratie veel romantische 

elementen zitten. Dit blijkt niet alleen uit de afbeeldingen zelf, maar ook uit de 

beschrijvingen van de afbeeldingen in de artikelen die erbij horen. Interessant is 

dat deze beschrijvingen vaak zelf een interpretatie geven van wat er te zien is op 

de illustratie. De beschrijvingen geven als het ware de beleving van de illustratie 

ook gedeeltelijk weer. Wat in de afbeeldingen vooral naar voren komt is de 

sublimiteit van de natuur. Deze sublimiteit zien we gerepresenteerd door hoge 

bergen, sterke waterstromen, hoge bomen, extreme weersomstandigheden, etc., 

met daarnaast vaak de mens als klein, nietig of hulpeloos afgebeeld.  

      Een ander thema dat in een aantal illustraties naar voren komt is het 

‘eenvoudige’ leven en boerenleven. Uit de afbeeldingen spreekt dan vaak een 

bepaald ontzag voor mensen die hun alledaagse activiteiten uitrichten te midden 

van de natuur. Dit zien we terug in de agrarische activiteiten zoals het oogsten 

van druiven of kappen van hout. De emoties van de mensen in deze afbeeldingen 

lijken vooral sereniteit en genoegzaamheid uit te stralen, ze zijn als het ware in 

balans met de natuur, luisteren naar hun innerlijke natuurlijke impulsen, en 

kunnen daarom gelukkig zijn in het leven. De natuur wordt dus naast 

angstwekkend ook als ‘vriendelijk’ of positief afgebeeld en beschreven.  

     Uit alle afbeeldingen die we hebben gezien blijkt eigenlijk dat de natuur 

beschouwd wordt als iets autonooms; als iets wat van zichzelf een bepaald 

respect afdwingt bij mensen. De mensen in de afbeeldingen hebben vaak ook een 

bepaalde drang naar de natuur, ze willen er graag in verkeren, of deze meer op 

een toeristische wijze bezoeken. Uit deze drang blijkt ook dat het idee leeft dat de 

natuur op de een of andere wijze bijdraagt aan een hogere levenskwaliteit of 

zorgt voor een meer betekenisvol leven. Vandaar komt misschien ook wel het 

idee dat de natuur gepreserveerd moet blijven.  

     Ondanks het feit dat in de Katholieke Illustratie veel aandacht besteed wordt 

aan de ontwikkeling van wetenschappen, technologie, nieuws, de maatschappij, 

kunst, en nog veel meer thema’s van meer culturele aard, denk ik dat we na de 

beschouwing van de afbeeldingen en de analyse van de artikelen kunnen stellen 

dat de representatie van de natuur in de dit tijdschrift ontegenzeggelijk voor een 

groot deel romantisch is. De natuur wordt in de illustraties veelal neergezet als 

subliem en mooi op zichzelf, als iets dat autonoom is en daarom respect verdient, 

maar ook als iets wat voor geluk kan zorgen wanneer men er mee in harmonie is, 

en ook als iets dat bewaard dient te worden zodat ook anderen van haar 

schoonheid kunnen genieten.  

     Natuurlijk is dit onderzoek erg beperkt, en richt het zich alleen op de 

Katholieke Illustratie in de negentiende eeuw. Verder, vergelijkend, onderzoek zal 

moeten uitwijzen of de representatie van de natuur bijvoorbeeld ook bij andere 

religieuze bladen zo geschiedt. Het is natuurlijk mogelijk dat juist het 

Katholicisme veel opheeft met de Romantiek, en dat dat niet geld voor andere 

religies. Echter denk ik dat we in dit katholieke blad sporen vinden van de 

Romantiek, en niet van culturele uitingen die inherent zijn aan het Katholicisme 

zelf.     
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