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Aanbieding van het Jubileumgeschenk. 

Het is reeds meer dan een halve eeuw geleden, dat Kuyper zijn hoorders op de 

Deputatenvergadering in 1901 opriep om te volharden bij het ideaal. 

Die openingsrede eindigt met een drievoudige waarschuwing. 

Deze waarschuwingen zijn waard nogmaals gehoord te worden; zij vertolken op 

treffende wijze de doelstellingen van het Comité voor de Jubileumactie 1954. Kuyper 

waarschuwde reeds in 1901 in zijn beeldende taal: 

„Ge kunt u blind staren op de afgetrokken beginselen, en daardoor derwijs aan de 

strijd van het ogenblik vervreemden, dat ge elken invloed inboet op de actuele 

politiek. Naakt komen de wortelbeginselen alleen in de academische gehoorzaal aan 

de orde, op de markt des levens verschijnen zij nooit anders dan gehuld in het kleed 

van hun toepassing”. 

Meneer de voorzitter, daar ligt een der grote problemen, waarmede de 

Antirevolutionaire partij ook thans nog worstelt. Geregelde principiële, maar tevens 

actuele en technisch hoogstaande voorlichting over de nationale en internationale 

problemen van deze dag, is daarom onmisbaar voor onze partij. Te meer, nu 

nationaal de staatsbemoeienis in deze vijftig jaren steeds verder is uitgebreid, nu de 

specialisatie nog altijd toeneemt, en nu internationaal Nederland het isolement der 

neutraliteit heeft verlaten en op velerlei gebied een actief medespeler is geworden. 

Meneer de voorzitter, het Centraal Comité heeft getoond, oog te hebben voor deze 

behoeften. De Dr Kuyperstichting en het College van Advies zijn daarvan de 

sprekende getuigen. De publicaties van het Centraal Comité trachten in deze 

behoeften te voorzien. Maar algemeen is de roep om uitbreiding en verdieping zowel 

ten behoeve van de eigen gelederen als ook tegenover de buitenwacht. 



Als tweede waarschuwing voegde Kuyper daaraan toe: „dat ge toch nimmer uw zoo 

kostelijke organisatie moogt laten verslappen. Het eenige wat u nog ontbreekt is een 

doeltreffende regeling om uw krijgskas steeds gevuld te houden.” Nog slechts enkele 

weken geleden hoorde ik, meneer de voorzitter in een vergadering uit uw eigen 

mond de mededeling — of moet ik zeggen de verzuchting — : 

„Tal van plannen worden aan het Centraal Comité voorgelegd, maar voor de 

uitvoering ontbreekt het geld.” 

Het Comité Jubileumactie 1954 heeft een poging gewaagd, daarin voor de komende 

vijf jaren te voorzien. 

In deze feestgave komt tot uiting de dankbaarheid bij het gedenken hoe voor deze 

ons de Heer heeft gunst bewezen. 

Daarnaast is hier de blik in de toekomst de drijvende kracht geweest. Om in de 

beeldspraak van Kuyper te blijven, in deze dagen van de modeshows van Fath en 

Dior en andere modekoningen, ons Comité wil u, meneer de voorzitter, in staat 

stellen, de wortelbeginselen in de komende jaren op de markt des levens te doen 

verschijnen, gehuld in de moderne creatie van hun toepassing op de problemen van 

deze tijd. Dit modekleed zal kostbaar zijn en daarom moet de kas gevuld gehouden 

worden. De doelstelling van ons comité was een gift van f 100.000,— ineens en f 

20.000,— aan jaarlijkse bijdragen voor een periode van vijf jaren. 

Daaruit spreekt de gedachte — en die gedachte leeft sterk in onze partij —, dat de 

tijd van fondsvorming voorbij is. Wil de Antirevolutionaire Partij een kracht in ons 

volksleven zijn en blijven, dan moet de partij zeker niet gaan rentenieren. Ook in de 

toekomst moet zij leven uit de liefde voor het beginsel en haar inkomsten verdienen 

door haar arbeidsprestaties. 

Op de vragen hoe dan de gelden besteed zullen worden, heeft het Comite 

Jubilieumactie steeds geantwoord, mijn persoonlijke mening te geven - en ik weet dat 

ik daarin niet alleen sta/ dan zeg ik uit volle overtuiging de jaarlijkse bijdragen zijn 

bestemd om ook jaarlijks te worden besteed en als er in de komende vijf jaren zo 

nodig ook het bedrag ineens in de vijf jaar te verbruiken. Tenslotte, Mijne Hoorders, 

een enkel woord over het derde gevaar, reeds vijftig jaar geleden door Kuyper 



onderkend. Hoe verder de staatkundige vragen die ons bezighouden van het heilige 

middenpunt afliggen, hoe lichter het gevaar van gemeenmaking voor het ons hart 

sluipt. 

Vooral voor de jongeren onder U, die de dagen der benauwdheid met ons 

doorworsteld hebben, verkrijgt dan zoo licht onze politieke bemoeiing een minder 

ernstig 

Lakter [   ] zodat slimheid en vaardigheid boven heiligen aandrang van het hart geldt. 

De toekomst der Antirevolutionaire Partij ligt ten diepste met in haar organisatie, niet 

in haar specialisatie, niet in haar financiën. Die toekomst is alleen veilig, wanneer 

deze rust op het waarachtige geloof en de vurige liefde voor de zaak des Heren van 

allen, die zich onder haar vaandel hebben geschaard. Dan zal onze partij met 

geestdrift blijven strijden op staatkundig gebied voor het eren van de Majesteit Gods, 

van Zijn Souvereiniteit, van Zijn Recht, en van Zijn heilige ordinantiën. 


