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RECHTSGELIJKHEID
IS
RECHTSVERKRACHTING!
Godsdienstonderwijzer W. van Leeuwen had in een 'woord over de
school' uitgedrukt: 'Rechtsgelijkheid is uit de revolutie'. Een lezer
van zijn blaadje 'Calvijn' vroeg hem deze uitdrukking te verduidelijken, waarop de heer Van Leeuwen hem dit antwoord gaf: "Wat
houdt dat in? (...) Wel, het wil zeggen: gelijke rechten voor
alle richtingen, dus de staat geeft subsidie aan zowel scholen
waarop de revolutie gepredikt en God en Zijn Woord geloochend worden, als aan de Christelijke scholen. En nu weet ik
ook wel dat voor deze wet [namelijk de Lager Onderwijswet
van 1920, gebouwd op de Pacificatie van 1917; red.] er was, de
Christelijke scholen gruwelijk verongelijkt werden. Wijmoesten betalen voor het openbaar onderwijs en zelf onze scholen
bekostigen. Dat was schrikkelijk onrecht! En vandaar de juichtonen toen die wet van de zogenaamde gelijkstelling erdoor
ging. Maar wie nog iets gevoelt van het beginsel, moet toch
toestemmen: 'Dit is toch niet naar de eis van Gods Woord,
daar Christus en Belial op één lijn worden gesteld.' Gelijke
rechten hebben. God alleen heeft recht en Zijn Woord behoort
te zijn hét richtsnoer op elk terrein. Daar hebben onze vaderen de strijd voor aangebonden, hun bloed voor gestort. Er
mocht geen school zijn zonder Bijbel,zonder Catechismus. Er
mocht geen onderwijzer toegelaten worden die niet ondertekende de Belijdenisgeschriften van de kerk. Zo is het geweest,
maar ach, waar zijn we gebleven! Nu blij met wat men noemt,
rechtsgelijkheid en het blijft ten opzichte van de Majesteit

des Heeren rechtsverkrachting. Maar wat moeten ~e dan?
Men zegt: 'Het is toch onmogelijk die eis van het Woord te
doen gelden voor een gemengde bevolking zoals wij nu hebben?' God leidt heel Zijn Kerk
door de onmogelijkheden heen
en bindt hen de noodzakelijkheid op de ziel. En nu weet ik
heel goed dat ik in de oren van
dit geslacht dwaze dingen verkondig, maar ik hoop dit korte
poosje dat ik nog hier ben, te
blijven bij de dwaasheid van
het kruis. Het meerderheidsstelsel is zuiver revolutionair en ik heb nergens gelezen dat
God door de meerderheid verlossing gaf. Toch ook in ons
eigen vaderland niet. Alva spotte met dat handje~ol ka~~boeren, maar als dat volk biduur hield, dan beefde hl). 0, mIJn
vriend, we zijn zo ver weg dat ons arme volk het niet eens
meer gevoelt hoe onmogelijk het is om heil te .verwachten ~n
het gelijkstellen van waarheid en leugen. Dat IS de waarheid
verloochenen! Groen van Prinsterer heeft eens gezegd: 'In ons
isolement ligt onze kracht.' Men zegt dat wel na, maar men
betoont er niets van te geloven, want men reikt de hand aan
on- en bijgeloof.En nu oogsten wij de vruchten: verwarring en
radeloosheid op elk gebied en wij zijn er nog niet. De goden
die wij verkoren hebben, zullen onze meesters zijr:.Dus h?op
ik dat u zult begrijpen wat ik bedoelde met de uitdrukking:
'Rechtsgelijkheid is uit de revolutie'. Gelukkig de mens die
een meerderheid leert kennen gelijk Elisa in 2 Koningen 6 vers
16: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn"!
-Uit: Maandblad van de Nederd. Hervormde Vereeniging 'Calvijn',
maart 1936 (herspeld)-

