Kuyper als journalist

Openingsessay Johan Snel

Kuyper was onze eerste democraat die deze naam verdient, volgens Johan Snel. Voordat hij
premier werd in 1901, had hij zich al ruim dertig jaar als hoofdredacteur ingespannen voor het
publieke debat en een pluriforme pers om dat debat mogelijk te maken. De vereniging voor
journalisten werd pas door Kuypers invloed een serieuze vakvereniging. Liberale collegajournalisten droegen hem op handen.

T

yperend voor Abraham Kuyper (1837-1920) was de
stapeling van publieke rollen die hij op zich nam. In
mijn portret van de man – De zeven levens van Abra
ham Kuyper – acteert hij in zeven onderscheiden rollen, vaak
naast en door elkaar. 1
De publieke Kuyper was een simultaanspeler: op vaak een
en dezelfde dag toverde hij op een aantal borden compleet
verschillende stellingen tevoorschijn. In hoeverre was hij
naast hoogleraar en politicus, om twee van zijn bekendste
rollen te noemen, ook werkelijk een journalist? En waar ging
het voor Kuyper om in de journalistiek?
Vijf rollen
De vraag werd gesteld, door hemzelf, en ook beantwoord,
door anderen, in 1901. Dat kwam zo. Op Tweede Kerstdag
1898 was Kuyper door de leden van de Nederlandsche Journalisten Kring (NJK) gekozen tot hun nieuwe voorzitter. Dat
gebeurde bij zijn afwezigheid: Kuyper was nog niet terug van
zijn Amerikareis, de reis van zijn Stonelezingen in Princeton
en rondreis langs Nederlandse kolonies in de Midwest. Dat de
verzamelde journalisten Kuyper kozen zegt natuurlijk al wat
over zijn reputatie, maar ook over zijn visie op journalistiek.
Als voorzitter leidde Kuyper rond het jaar 1900 de vereniging door een reeks aanpassingen van de statuten. De bedoeling was de gezelligheidsvereniging om te turnen tot een
echte vakvereniging waarin de belangen van journalisten
centraal zouden staan. Die operatie was geheel conform Kuypers eigen ideeën: journalisten moesten in zijn ogen ‘autonoom’ het vak vormgeven. De operatie slaagde ook, zij het
minder verregaand dan Kuyper had gewild: in zijn ogen zouden directieleden en hoofdredacteuren niet langer lid van de
vereniging kunnen zijn en zou het lidmaatschap voortaan alleen nog open moeten staan voor journalisten. Zo ver wilde
de meerderheid nog niet gaan.
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Wel moest het lidmaatschap van een aantal leden met leidinggevende taken nader worden bezien en die leden schreven
daarom een soort sollicitatiebrief, die door een bijzondere
commissie werd beoordeeld. Een van de briefschrijvers bleek
onverwacht Kuyper zelf te zijn, nota bene de voorzitter. Per
brief van 30 december 1900 diende hij een formeel verzoek in
om alleen nog als bijzonder lid te worden erkend. Hij kwam
met een nieuw argument: volgens de nieuw-aangenomen statuten stond het lidmaatschap van de NJK alleen open voor wie
journalistiek als ‘hoofdbezigheid’ beoefende, en zijn eigen
hoofdbezigheid was die van hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Was getekend, dr. A. Kuyper.

De publieke Kuyper was een
simultaanspeler: hij toverde
op een aantal borden
compleet verschillende
stellingen tevoorschijn

De vijfhoofdige commissie die tot taak had alle brieven te onderzoeken en rapport uit te brengen, wist er wel raad mee. In
haar verslag constateerde ze dat de vrager N.N. hoofdredacteur was van zowel dagblad De Standaard als weekblad De
Heraut, dat zijn reputatie onder Nederlandse journalisten
dusdanig was dat er in de journalistenkring een homerisch
gelach zou opstijgen als hij niet als journalist zou worden aangemerkt, en dat er nu eenmaal mannen van uitzonderlijke
kwaliteiten bestonden die meer dan één hoofdbezigheid had-

den. De commissie kon dan ook niet anders dan Kuyper aanbevelen als gewoon lid; het bijzondere lidmaatschap stond
niet voor hem open.2
Kuyper was dus in de ogen van zijn collega’s zonder enige
twijfel journalist, ook al vervulde hij daarnaast nog andere
rollen. Overigens had hij op het moment van uitspraak van
de NJK-commissie net zijn lidmaatschap en dus ook zijn
voorzitterschap neergelegd, omdat hij in augustus 1901 premier was geworden. De NJK-leden benoemden hem nog in
dezelfde vergadering bij acclamatie tot hun erevoorzitter.
Tegelijk zou Kuyper Kuyper niet zijn als hij niet ook in de
journalistiek een aantal rollen had gecombineerd. In dit artikel noem ik er vijf, en pas die vijf rollen samen maken Kuyper
tot de journalist die hij was.

nooit ver weg, Kuyper leefde bewust met alle mogelijke ontwikkelingen mee en liet zijn lezers erin delen.

Als journalist
Als journalist schreef Kuyper voor toenmalig weekblad De
Heraut sinds juli 1869 en voor dagblad De Standaard, begonnen op 1 april 1872, tot december 1919, toen hij vanwege ziekte
zijn pen moest neerleggen. Al met al iets meer dan een halve
eeuw dus, en alleen dat grote aantal jaargangen dat hij vol
pende geeft al aan waarom – ook in Kuypers eigen ogen –
zijn journalistieke werk het fundament vormde van zijn publieke leven. Kuyper speelde heel wat rollen, maar fundamenteler en langduriger dan al zijn andere rollen was hij journalist.
Dat blijkt ook wanneer je zijn journalistieke werk bekijkt.
Kuyper wordt vaak geciteerd als hij iets opiniërends schreef,
maar zijn dagelijkse werk was wel degelijk ook journalistiek
van aard. Hij leverde vooral twee soorten artikelen: hoofdartikelen – waarmee de krant opende – en driestarren, die direct na het hoofdartikel volgden. Hoofdartikelen konden
over alles gaan wat in het nieuws was en driestarren waren
bijna altijd puntige reacties op het nieuws. Ook al kon Kuyper in zijn hoofdartikelen minder tijdgebonden thema’s aansnijden, ze dienden altijd de actualiteit in bredere zin en
werden ook door de journalisten bij andere kranten altijd als
‘nieuws’ beschouwd.
Zo wijdde hij ieder jaar een goed deel van januari aan een
terugblik over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. In
dat soort jaaroverzichten – want dat werden het vanzelf –
bleek altijd des te meer hoezeer Kuyper het nieuws van over
de hele wereld had gevolgd, want letterlijk alles kon aan zijn
beschouwingen worden onderworpen, tot de ontwikkelingen
in de Stille Oceaan aan toe.
Kuyper spelde dan ook niet alleen de Nederlandse kranten, maar tijdens zijn reizen – en hij reisde ieder jaar ten minste een aantal keren naar het buitenland; met name in Brussel
vertoefde hij regelmatig een paar dagen – las hij ook alle mogelijke buitenlandse kranten, vaak in de lobby van zijn hotel.
Vooral aan zijn internationale beschouwingen was de journalist Kuyper af te lezen: er was weinig internationaal nieuws
dat niet zijn warme belangstelling genoot.
In Nederland was hij niet alleen de drijvende kracht achter
dagblad De Standaard, maar ook achter weekblad – zondagsblad – De Heraut. Vooral in gezinnen, door moeders en andere gezinsleden, werd dat blad vaak nog beter gelezen dan
het meer ‘mannelijke’ dagblad. En ook in De Heraut was de
hand van de journalist zichtbaar: ook hier was het nieuws

Journalisten moesten in zijn

Als hoofdredacteur
Ten dele had hij zijn bekendheid te danken aan zijn rol als
hoofdredacteur van beide bladen: van De Standaard sinds de
oprichting in 1872 en van De Heraut sinds de heroprichting in
1878. Minder bekend is dat Kuypers reputatie als hoofdredacteur niet alleen leunde op de artikelen die hij schreef, en waarmee hij de koers van beide bladen uitzette. Overigens was dat
wel zijn voornaamste rol als hoofdredacteur: met zijn hoofdartikelen zette hij de toon, nam hij stelling en zorgde hij dat de
rest van het blad in hetzelfde spoor optrok.

ogen ‘autonoom’ het vak
vormgeven

Hij deed het echter ook als hoofdredacteur achter de schermen. Uit de fragmentarisch bewaard gebleven briefwisseling
met de andere redactieleden – journalisten vooral – blijkt
overduidelijk dat Kuyper zich ook actief met hun werk bemoeide. Niet alleen nam hij journalisten aan, in een werkgeversrol, hij bleef ook hun werk volgen en zo nodig corrigeren.
Wie iets schreef wat de hoofdredacteur niet beviel, werd vaak
uitgenodigd voor een gesprek, al werden kleinere kwesties afgedaan met een kattebelletje.
Dat journalisten bij Kuyper thuis werden uitgenodigd
voor een goed gesprek had te maken met de bijzondere manier waarop deze hoofdredacteur te werk ging. Anders dan
bijna alle andere hoofdredacteuren werkte Kuyper namelijk
niet op het kantoor van de krant, maar in zijn studeerkamer
thuis. Ook in de dertig jaar dat Kuyper in Amsterdam
woonde, waar ook de redactie van dagblad De Standaard zetelde, verliepen de contacten vooral schriftelijk, in de vorm
van een eindeloze stroom kopij met kattebelletjes heen en
weer, die door een ‘krantenjongen’ meermalen per dag aan
beide einden van de lijn werden bezorgd. Zo kon hoofdredacteur Kuyper dus in zijn eigen studeerkamer werken, terwijl de rest van de redactie frequent van zijn wensen en
ideeën op de hoogte werd gehouden.
Voor de praktische gang van zaken zorgde een zakelijk directeur op het kantoor, maar voor de inhoudelijke koers van
krant en weekblad bleef Kuyper niet alleen verantwoordelijk,
maar ook volstrekt sturend. In een aantal gevallen kwam het
tot ontslag van journalisten die niet gelukkig waren in hun
rol, maar altijd pas nadat er langdurig onderhoud met Kuyper persoonlijk was geweest. Meestal speelde hij de rol van
verzoener, maar niet altijd: er waren ook momenten dat hij
conclusies trok en zo eens te meer duidelijk maakte wie de
kapitein was op het schip. In de ogen van de betrokken journalisten was het dan ook geen vraag wie de hoofdredacteur
was: dat was Kuyper, zonder enige twijfel.
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Als inspirator
Toen Kuyper in 1872 met zijn dagblad begon, was er letterlijk
niet meer dan een handvol week- en maandbladen dat dezelfde ‘antirevolutionaire’ koers voer en met wie hij zo veel
mogelijk uitwisselde. Gaandeweg zijn journalistieke leven
kwamen er echter tientallen bladen bij, zelfs dagbladen. In
1910 kon hij zelfs een vereniging van de ‘christelijke pers’ oprichten met journalisten van al die nieuwe bladen, al ondernam de vereniging vervolgens zo weinig activiteiten dat ze al
snel weer verdween.
Tot die tijd heette dit netwerk van openlijk geestverwante
bladen de ‘Kleine Pers’ en het was deze Kleine Pers die Kuyper als haar grote voorganger en inspirator eerde. Op veel
plaatsen in de provincie probeerden dit soort nieuwe dag- en
weekbladen een antirevolutionair alternatief te zijn voor de
overal nog dominante liberale bladen. Denk aan een antirevolutionair dagblad als De Graafschapper voor de Achterhoek
of – voornaamste nog bestaande voorbeeld – het Friesch Dag
blad als alternatief voor de aloude Leeuwarder Courant.
Het punt is dat dit hele netwerk van de ‘Kleine Pers’ zich
openlijk op Kuyper beriep en zich door zijn stellingname liet
leiden. Zowel De Standaard als De Heraut vervulden zo een
spilfunctie in de geleidelijk zich ontplooiende antirevolutionaire en ook gereformeerde wereld. En Kuyper was ontegenzeggelijk, zowel inhoudelijk als qua stijl, haar inspirator.
Het was dan ook geen toeval dat het grootste jubileum dat
Kuyper in zijn leven vierde het jubileum van 25 jaar De Stan
daard was. Op donderdag 1 april 1897 kwamen vijfduizend
abonnees, vrouwen en mannen, een dagje naar Amsterdam
om in het Paleis voor Volksvlijt te genieten van toespraken
van onder meer Kuyper zelf. Het netwerk van antirevolutionaire lezers was inmiddels zo groot dat er ook gemakkelijk
tienduizend kaarten uitgedeeld hadden kunnen worden.
Het was overigens ook de gelegenheid waarbij Kuypers
vakbroeders – bijna allemaal liberalen, concreet ook bij
monde van voorzitter Charles Boissevain, die Kuyper op zijn
receptie toesprak – hem eerden als ‘monsieur le premier’
onder de Nederlandse journalisten. Inmiddels was Kuyper in
hun wereld ook bestuurlijk actief.
Als bestuurder
In 1895 had hij zich namelijk laten overhalen om toe te treden
tot een nieuw bestuur van de NJK, de Nederlandsche Journalisten Kring. Als bestuurder onderscheidde Kuyper zich al
snel als een warm pleitbezorger van de belangen van ‘gewone
journalisten’, en niet voor niets kozen die hem in 1898 als hun
nieuwe voorzitter. Daar was overigens nog wel een huzarenstukje aan voorafgegaan.
In september 1898 zou namelijk de inhuldiging van de
jonge koningin Wilhelmina plaatsvinden, een gelegenheid
waarbij meer buitenlandse journalisten werden verwacht dan
ooit eerder Nederland hadden aangedaan. Bestuurslid Kuyper vormde een klein comité dat hun ontvangst in goede
banen moest leiden. Hoewel hijzelf op het moment suprême
in Amerika verbleef voor de Stonelezingen, viel zijn voortvarende aanpak van de ontvangst bijzonder op.
De tweehonderd buitenlandse journalisten reisden vrij
per stoomschip en trein, kregen een passe-partout voor alle
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feestelijkheden en werden letterlijk groots onthaald. Hun
ronkende verslagen van het warme onthaal dat het bescheiden Koninkrijk der Nederlanden hun ten deel liet vallen werden het jaar daarop nog eens gebundeld in vijf folianten en
aan de jonge koningin op Paleis Het Loo aangeboden. Alom
gold Kuyper als de man achter het succes, de ‘organisateur de
victoire’ – opnieuw Boissevain – en als een leider van de Nederlandse journalistiek.
Nog voor hij weer thuis was werd Kuyper dan ook gekozen als NJK-voorzitter, als opvolger van de met zijn gezondheid kwakkelende Charles Boissevain, de hoofdredacteur van
het liberale Algemeen Handelsblad. Als bestuurder bezorgde
Kuyper vervolgens de Nederlandsche Journalisten Kring een
tweede leven door de vereniging veel doelgerichter te maken.
Voor Nederlandse journalisten rond 1900 was het dan ook
niet de vraag wie de leidende journalist van hun generatie
was: dat was Kuyper.

Voor Nederlandse
journalisten rond 1900 was
het niet de vraag wie de
leidende journalist van hun
generatie was:
dat was Kuyper

Te meer omdat hij ook in die hoedanigheid internationaal optrad. In april 1900 bereidde hij bijvoorbeeld de komst van een
Nederlandse delegatie van journalisten voor die tijdens de
wereldtentoonstelling van Parijs, dat jaar, een internationaal
perscongres zouden bijwonen. Als bestuurder in de internationale journalistenvereniging UIAP was Kuyper enkele jaren
letterlijk hét boegbeeld van de Nederlandse journalistiek en
werd hij ontvangen op het Élysée. Was hij in 1901 niet onverwacht premier geworden, dan zouden we hem vooral ook
gekend hebben als het internationale gezicht van de Nederlandse journalistiek.
Eerste democraat
Er was nog een terrein waarnaar Kuyper zijn belangstelling
verlegde tijdens de jaren dat hij bestuurlijk actief was. Het betrof een soort extra rol, die als vanzelf bij hem opkwam nu hij
toch dit nieuwe vaarwater bevoer. Tijdens zijn jaren als NJKbestuurder wijdde Kuyper ook enkele theoretische beschouwingen – gewoon als hoofdartikelen in zijn dagblad – aan de
journalistiek. Daarmee betoonde hij zich de voornaamste
theoreticus op ook dit terrein, zeker voor de Eerste Wereldoorlog en misschien wel tot na de Tweede Wereldoorlog.
Als hoogleraar Letterkunde – Kuyper doceerde dat brede
vakgebied naast de Godgeleerdheid – wijdde hij al colleges
aan wat later ‘Massacommunicatie’ zou heten. Nu vielen zijn
dagelijkse journalistieke werk en zijn rol als bestuurder als
vanzelf samen met zijn theoretische doordenking van tal van

vakgebieden als hoogleraar en ziedaar: een reeks hoofdartikelen onder de titel ‘Het Vrije Woord’ (november 1895) was
geboren.3 In zijn theoretische beschouwingen typeerde hij
journalistiek als een zelfstandige maatschappelijke kring,
waarop zijn befaamde ‘soevereiniteit in eigen kring’ van toepassing was. In Kuypers ogen hadden journalisten zelf het
laatste woord over de journalistiek, niet de eigenaren en
directies.
Wat in die artikelen opvalt, is dat Kuyper al verrassend moderne opvattingen over de werking van journalistiek en media
hanteerde. Zo was hij zich zeer bewust van de betekenis van
het publiek, waarmee alle echte journalistiek in zijn ogen de
‘waarden deelde’ (om het in actuele termen te gieten). Journalistiek vormde in Kuypers ogen een waardengemeenschap en
functioneerde bovenal in die waardengemeenschap. Journalistiek en het publieke debat waren daarom ook bij uitstek pluriform. In zijn theoretische beschouwingen – Kuyper schreef
bij nog enkele gelegenheden essays over de journalistiek en de
media – betoonde hij zich een warme pluralist.
Alleen als duizenden bloemen konden bloeien was er
sprake van een publiek debat dat die naam verdiende, en een
pluriforme pers was daarvan de drager. Dus niet alleen noodzakelijk, maar ook positief: anders zou het echte debat nooit
van de grond komen en zouden burgers ook nooit voldoende
door de journalistiek worden gerepresenteerd.
Niet alleen om zijn warme omhelzing van de moderne
burgerrechten en om zijn pleidooien voor een ruimer kiesrecht was Kuyper daarom onze eerste democraat. Hij was het
ook als warm pleitbezorger van een pluriforme journalistiek
die het publieke debat mogelijk maakte. Want het publieke
debat vormde de zuurstof van de democratie, volgens Kuyper. Weinigen in zijn dagen spraken dat zo duidelijk, theoretisch stevig onderbouwd en met volle overtuiging uit. Willen
we Kuyper ergens om eren, dan zou dat ook moeten zijn om
zijn rol als onze eerste democraat.

Johan Snel (1961) is bezig met
een proefschrift over de
journalistiek van Kuyper.
Inmiddels verscheen van hem
De zeven levens van Abraham
Kuyper: portret van een
ongrijpbaar staatsman. Hij is als
hoofddocent en onderzoeker
Journalistiek verbonden aan de
Christelijke Hogeschool Ede.

Verwijzingen
1 J. Snel, De zeven levens van Abraham Kuyper. Portret van een ongrijp

baar staatsman (Amsterdam: Prometheus 2020).
2 ‘Adviezen Commissie van Advies’, Mededeelingen van het bestuur van

den Nederlandschen Journalistenkring 29 (april 1902) 3.
3 [Kuyper,] ‘Het Vrije Woord’ I-IV, De Standaard (8, 11, 13, 15 november

1895).

Een ademtocht der ziel

Terzijde Aart Deddens

In een bepaalde periode van mijn jongelingsjaren las ik alles
van de theoloog Klaas Schilder. Op vakantie nam ik zelfs preken van hem mee, die mijn vriend en ik des zondags geanimeerd aan elkaar voordroegen. We lazen het gestencilde,
halfvergane oorlogspapier letterlijk stuk op het strand. Een
van de preken begon zo: “Er zijn er die beweren dat het gebed
is: een ademtocht der ziel.” Voor Schilder, die gewend was
man en paard te noemen, een vreemd en ontwijkend begin.
De mystici – wie dat dan ook waren – die beweerden dat het
gebed het ventiel van de ziel was, kregen vervolgens vanuit de
catechismus alle hoeken van de kansel te zien. Na de vakantie
sprak ik een bejaarde predikant die deze preek live had aangehoord in Rotterdam Delfshaven. Hij vertelde dat het een middagdienst betrof, nadat een predikant in de ochtenddienst was
voorgegaan met een preek over het gebed als ademtocht der
ziel… Daaruit blijkt wel hoe moeilijk het is voor grote geesten
om de middelmatigheid van hun collega’s te verdragen als zij
onder hun gehoor zitten. Klaas Schilder loste dat dus op door
de kansel als een arena te betreden en wraak te nemen. ‘De
klokkenist der kleine luyden’ daarentegen bleef gewoon thuis,
als de klokken luidden van de kerk die hij zelf had gesticht.
Ongetwijfeld zal hij het als een kwaad hebben gevoeld om de
eigen bijeenkomsten te verzuimen, maar voor een leider is het
een enorme opgave om geleid te wórden, zoals zijn dochter
schreef (in een andere context). Dus nam hij zichzelf in bescherming, zo stel ik het mij voor, door te spijbelen en onder
kerktijd toch een duit in het zakje van het Koninkrijk te doen:
meditaties schrijven. Die meditaties zijn pareltjes van taal, om
niet te zeggen, een ademtocht der ziel.
Soms zijn ze ook ‘systematisch’, bijvoorbeeld die over het
liefdegebod, ‘met geheel uw verstand’.
“Er staat niet dat ook ons verstand God dienen moet; dat we
ook ons denken op God zullen richten; dat we ook tot een klare
belijdenis van God met ons verstand zullen komen of hoe men
de werking van het verstand ook op God meent te moeten rich
ten. Neen, er staat klaarlijk en duidelijk dat we ook met ons
verstand God zullen l i e f h e b b en.
Ze [de liefde] moet uit de ziel niet alleen in ons hart maar
ook in ons verstand heerschappij voeren, en er toe leiden dat al
onze levenskrachten door het ééne grote motief: de liefde voor
God, geleid worden. Verstand bedoelt hier alzoo volstrekt niet
alleen ons diepzinnig denken, ons klaar oordeelen, ons geleerd
begrijpen; neen, onder verstand is hier te verstaan geheel de
heerlijke gave van b e w u s t z i j n, met inbegrip van onze voor
stelling, onze verbeelding, ons zinnen en peinzen.”
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