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DE SCHANDELIJKE LASTER VAN 
‘EEN SCHANDELIJKE VERSCHIJNING’ 

 
Toen na de Tweede Wereldoorlog De Banier vanaf 3 augustus 1945 weer mocht verschijnen, 
verscheen er - vermoedelijk in de tweede week van september 19451 -  in het aan de AR zo 
nauwverwante dagblad Trouw onder de kop van ‘Een schandelijke verschijning’ het 
onderstaande artikel, waarin ds. G.H. Kersten en zijn familie werden belasterd en waarin 
een verschijningsverbod van De Banier werd bepleit (1).  
 
Ds. Kersten verweerde zich hiertegen in De Banier van 14 september 1945 onder de titel van 
‘Schandelijke laster’ (2). Beide artikelen laten we hieronder in herspelde vorm volgen, zodat 
de lezer zelf kan vaststellen dat het aan de AR nauwverwante dagblad Trouw ds. Kersten 
bepaald niet welgezind was. Vanuit de kant van de AR lijkt er sprake geweest te zijn van een 
hetze tegen ds. Kersten en tegen De Banier. Die conclusie komt feitelijk ook naar voren in het 
op 19 oktober 1945 in De Banier gepubliceerd commentaar op dit gebeuren. Dit commentaar 
hebben we ook opgenomen (3). En tot slot volgt nog een berichtje dat vele SGP’ers juist blij 
waren met het weer verschijnen van De Banier.  
 

1. Artikel uit Trouw 
Het artikel in Trouw in was niet mals: “Met verbijstering namen wij kennis van de verschijning 
van het blad De Banier, weekblad van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Op de kop prijkt 
de vermelding: ‘Hoofdredacteur ds. G.H. Kersten’ en ‘24e jaargang’. Zowel de hoofdredacteur 
als de vermelding van deze jaargang alsook de naam en de gotische letter waarin hij prijkt, 
bewijzen dat dit blad de voortzetting is van het Staatkundig Gereformeerde dagblad De Banier, 
dat gedurende de oorlog onverbloemd de zijde van de Duitsers, de zijde van de 
nationaalsocialisten, koos. 
Gaat dit nu maar zo? Dan moeten we zeggen, het gaat totaal verkeerd! Als er één blad in 
Nederland definitief behoort te verdwijnen, dan is het wel dit landsverraderlijk blad. De 
tegenwoordige hoofdredacteur, ds. G.H. Kersten, achten wij een uiterst twijfelachtig figuur. 
Zijn houding tijdens de bezetting was zeer zeker niet ‘Deutschfeindlich’2. Bij het begin van de 
oorlog ontdeed hij zich van het hoofdredacteurschap van De Banier, maar het blad zelf bleef 
voortbestaan en op welke wijze!  
Thans aanvaardt ds. Kersten, blijkens het bovenvermelde, de geestelijke erfenis van 24 
jaargangen van De Banier, waaronder ook de jaren vallen dat De Banier tijdens de oorlog 
verscheen.  
 
Citaten uit De Banier 
Ten bewijze met wat voor een krant wij met De Banier vandoen hebben, veroorloven wij ons 
hier enige citaten uit het nummer van 28 juli 1941 (21e jaargang). Directeur van het blad was 
toen S. Kersten te Rotterdam, hoofredacteur A. Kaptein te ’s-Gravenhage. Uit het hoofdartikel 
knippen wij het volgende: 

“Het [Nederlandse volk] ziet vele oude vertrouwde dingen verdwijnen en nieuwe onbekende 
tevoorschijn treden; het ziet hoe de nationaalsocialistische herordening zich ook hier 

                                                           
1 Dit artikel werd ook gepubliceerd in Trouw voor de provincie Groningen van 15 september 1945. Uit die krant 
hebben we het bewuste artikel overgenomen. 
2 Anti-Duits 
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voltrekt, zonder het bloed en zonder de wreedheden die een revolutie plegen te vergezellen, 
maar daarom niet minder onweerstaanbaar.”3  

  
Verder: 

“Het enige belang (…) voor ons allen (…) is: de zo gunstig mogelijke inschakeling van een 
zelfstandig Nederland in het grote geheel van de wordende Europese 
volkerengemeenschap, of, zo u het nader gepreciseerd wilt: in de verovering van een 
eervolle gelijkwaardige positie in de groep van de Germaanse volken, zoals die zich reeds 
thans bezig is te vormen en zoals die - na de verovering van Rusland - een autarkisch 
sluitende economische levensruimte zal zijn.”4 

 
Elders werd gesproken van “de volstrekte Europese verbondenheid (met erkenning uiteraard 
van de organiserende en leidende positie van Berlijn).”5 Dan [volgt] het volgende moois: 

“Het perspectief dat zich aldus voor Nederland opent, is dermate aanlokkelijk dat iedere 
andere conceptie van toekomstige verhoudingen er - van zuiver nationaal standpunt uit 
gezien - verre bij ten achterblijft. Het is dan ook een misdadige kortzichtigheid te hopen dat 
Duitsland, hetzij door de bolsjewieken van Stalin, hetzij door wie weet welke fantastische 
combinatie van Amerikaans-Engels-Palestijnse legerscharen worden vernietigd.”6 

 
Ten slotte nog dit: 

“Wat wij morgen te betekenen hebben, hangt - naar de mens gesproken – voor een groot 
deel af van onze houding van vandaag. Eén vrijwilliger die onder Nederlandse vlag ten 
strijde trekt tegen de bolsjewieken, betekent voor de toekomst van Europa meer dan 
duizend vruchteloos kritiserende sceptici.”7 

 
Aldus schreef het blad van de familie Kersten op 28 juli 1941.  
En nu, na al dit onverholen landverraad, de anticlimax. Op 17 augustus 19458 schrijft ditzelfde 
blad van de familie Kersten: 

“Nederland is weer vrij. Dit is door de Heere geschied. Het smart ons dat dit zo weinig erkend 
wordt, ja, dat in plaats van Hem de eer te geven de mens maar al te zeer verheerlijkt wordt. 
(…) De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, maar waar is de dankerkentenis? Zelfs de 
overheid bleef in gebreke om - zoals in Engeland - een algemene dank- en biddag uit te 
schrijven.”9 

 
Wij achten dit eenvoudig walgelijk. Wat op 28 juli 1941 in het blad van de familie Kersten 
wordt uitgekreten voor een misdadige kortzichtigheid, wordt op 17 augustus 1945 in het blad 
van de familie Kersten prompt verklaard als van de Heere te zijn geschied. Op 17 augustus 
1945 wordt er in het blad van de familie Kersten gekwezeld over een gebrek aan 
dankerkentenis voor iets waartegen datzelfde blad van de familie Kersten op 18 juli 1941 de 

                                                           
3 Zie: ‘Uitkijken en dagen tellen’, in: De Banier. Algemeen Protestansch Dagblad voor Nederland, 28 juli 1941 
(hierna: Uitkijken) 
4 Zie: Uitkijken 
5 Zie: Uitkijken 
6 Zie: Uitkijken 
7 Zie: Uitkijken 
8 Hier wordt in Trouw verwezen naar het nummer van 10 augustus 1945. Dit moet echter zijn het nummer van 
17 augustus 1945! In Mijn standpunt toegelicht spreekt ds. Kersten van 13 augustus 1945. Dit is in het 
meinummer van In het Spoor (p. 94) abusievelijk veranderd in 3 augustus 1945. Dit had 17 augustus 1945 
moeten zijn. 
9 Zie: ‘Het heden’, in: De Banier, 17 augustus 1945 
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Nederlandse jongens opriep om gewapenderhand en in strijd met de wet en het uitdrukkelijk 
verbod van de regering op te treden.  
 
De Banier verbieden 
Wij begrijpen niet hoe het mogelijk geweest is dat de instanties die verschijningsvergunning 
geven voor dag- en weekbladen, er toe overgegaan zijn om dit blad toe te staan weer te 
verschijnen. Naar onze mening behoort hier zo spoedig mogelijk een eind aan gemaakt te 
worden. Uit een oogpunt van recht. En de politieke moraliteit is daar meteen mee gediend.” 
 
Tot zover het smadelijke artikel uit Trouw.  
 

2. Antwoord van ds. Kersten in De Banier 
Ds. Kersten bracht tegen het bovenstaande in De Banier van 14 september 1945 onder de 
paginabreed afgedrukte titel van ‘Schandelijke laster’ het volgende in: 
 
 “In antwoord op het smadelijk artikel in het aan de AR-richting zo nauw verwante 
dagblad Trouw moge ik het volgende opmerken:  
Ten eerste de aanhalingen uit artikelen die tegen De Banier en tegen de familie Kersten 
zijn gericht, zijn niet door mij geschreven noch onder mijn verantwoordelijkheid. Reeds 
in het blad van dinsdag 21 mei 1929 is door mij medegedeeld:  

Op uitdrukkelijk verlangen aanvaard ik het hoofdredacteurschap. Daarmede echter stel 
ik mij alleen aansprakelijk voor de artikelen die van mijn hand zullen verschijnen en als 
volgt getekend zijn: *** 
 
Ds. Kersten. 

  
De artikelen waaruit Trouw aanhalingen gaf, zijn niet met *** ondertekend. Zij waren niet 
van mijn hand en ik kan dan ook daarom alleen reeds, namelijk om de bovenvermelde 
mededeling, niet verantwoordelijk worden gesteld. 
Maar er is veel meer dat aan de redactie van Trouw bekend is, evenals aan eenieder die de 
Banieren van 1941 bezit, namelijk dat ds. Kersten toen geen hoofdredacteur meer was. 
In de kop van het blad staat vermeld: ‘Hoofdredacteur A. Kaptein’. Deze was ons 
opgedrongen en sindsdien had niet een van ons meer iets over het blad te zeggen, noch 
de commissarissen noch de directeur noch ik. Ik heb dan ook in De Banier er mededeling 
van gedaan dat ik de pen neerlegde. Is het dan niet vals dat Trouw tegen beter weten in 
het doet voorkomen alsof ds. Kersten in De Banier - door Trouw genoemd het blad van de 
familie Kersten - op zulk een wijze schreef als is geschied in 1941? Wat heeft de familie 
Kersten uit te staan met de landsverraderlijke artikelen van Kaptein? Niets! [vet: 
AV]. Door mij is Kapteins verzoek om aan De Banier te blijven medewerken geweigerd. Ik 
heb in die weigering volhard, ook toen Kaptein mijn weigering opvatte als sabotage. 
 
Ten tweede maakt Trouw er aanmerking op dat De Banier weer wordt voortgezet onder 
de oude redactie. Trouw weet echter zeer goed, kan althans weten, dat ik in augustus 1940 
als hoofdredacteur bedankt heb. Nu ben ik opnieuw als hoofdredacteur opgetreden. 
Waaraan ontleent Trouw dan het recht het te doen voorkomen alsof al het door Kaptein 
geschrevene voor mijn rekening komt, althans voor rekening van dezelfde Banier? Trouw 
van 21 april 1945 was beter achter de waarheid. Toen schreef Trouw namelijk: 

“Wij hebben nog andere gevallen op het oog. Er was bij het dagblad van de SGP, ‘De 
Banier’, een redacteur, die ds. Kersten verving, toen deze geen lust had tot het Nationaal 
Socialistisch Verbond van Journalisten toe te treden. Hij had er geen bezwaar tegen. Toen 
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de kranten weggereorganiseerd werden, wist deze man bij de Nazi's toestemming te 
verkrijgen het ‘Algemeen Protestants Dagblad’ op te richten en hij had ‘vrome’ 
argumenten genoeg om het Nazi-standpunt te verdedigen. Toen ook deze positie wankel 
bleek, nam hij afscheid en werd - schrik niet - ambtenaar bij het bij uitstek Nazi-
Departement van Volksopvoeding, waar hij een functie kreeg bij de kerkelijke pers. Hier 
deed hij veel ‘goeds’, apparaat in ’s vijands hand, om ook de kerkelijke pers te beheersen 
in zijn duivels systeem.  
Maar nu het slot: deze man is op de een of andere wijze in Pijnacker terechtgekomen en 
maakt daar nu deel uit van een soort bevrijdingscomité, waarin hij een plaats bezet naast 
de burgemeester, die nog steeds niet genoeg deed om door de Duitsers ontslagen te 
worden. Morgen zal dit comité gloriëren, geld verzamelen, leiding geven. Daartegen 
protesteren wij. Zulk een man nam gisteren die houding aan die hem vandaag onmogelijk 
maakt en waarom we weigeren hem morgen te zien fungeren in een jubelcomité. Zulk een 
man behoort in arrest, zodra de bevrijding daar is, en hij behoort voor zijn collaboratie 
ernstig te worden gestraft.” 

 
Tot zover Trouw. Trouw is wel zeer veranderd; moedwillig, tegen beter weten in, en 
heeft ons thans op de meest ergerlijke wijze belasterd. Ons volk zij op zijn hoede. 
 
Ten derde heb ik mij in der waarheid verblijd in de goedertierenheden Gods, waardoor wij 
verlost zijn van de vreselijke onderdrukker. In de oorlog heb ik Gods rechtvaardig oordeel 
gezien, om de zonden van land en volk over ons uitgestort. Van jaar tot jaar heb ik in de 
Tweede Kamer gewezen op die oordelen die komen moesten, indien wij van ons zondig 
leven niet afstonden. En dit deed ik niet alleen. Ook mijn medeafgevaardigden hebben 
gedurig daarvan gesproken. Smaad en hoon was ons deel; niettemin hebben wij naar onze 
stellige overtuiging gesproken en Gods ongenoegen gevreesd. De toestanden moesten 
uitlopen op een vreselijke wereldoorlog, die ik zag komen. Die oorlog is gekomen en zo de 
Heere in het recht had willen treden, Hij had aan ons volksbestaan een einde kunnen 
maken. Dat deed Hij niet. Zouden wij dan de goedertierenheden Gods niet gedenken die 
Hij heeft betoond in de verlossing ons bereid? Die goedertierenheid was te groter omdat 
de Heere de Duitser verhinderd heeft zijn schrikkelijk voornemen te volvoeren tot totale 
verwoesting van onze grote steden, waartoe het bevel reeds gegeven was. Kan ik niet naar 
waarheid en in oprechtheid schrijven, gelijk ik in het eerste nummer na de bevrijding deed 
dat de Heere Zijn goedertierenheid in al het doorstane leed nog niet ganselijk heeft 
weggenomen? En Hij bevrijdde ons van de onderdrukker die Hij enige tijd over ons deed 
heersen”. 
Trouw besluit dan: 

“Wij achten dit eenvoudig walgelijk. Wat op 28 juli 1941 in het blad van de familie Kersten 
wordt uitgekreten voor een misdadige kortzichtigheid, wordt op 17 augustus 1945 in het 
blad van de familie Kersten prompt verklaard als van de Heere te zijn geschied.” 

  
Met verwijzing naar ‘Enige mededelingen betreffende De Banier’ in ons eerste nummer 
moge ik thans volstaan. Meent Trouw op de wijze als is geschied onze naam door het slijk 
te moeten halen en daarbij mijn familie, vrouw en kinderen zelfs te betrekken, het zal 
ervaren dat dergelijke laster niet ongestraft blijft en dat er nog een groot deel van ons 
Christelijk volk is dat diep verontwaardigd zich van Trouw afkeert, gelijk ons uit tal van 
brieven reeds is gebleken. Zolang wij leven, hopen wij door Gods genade bij de oude 
beginselen te blijven en die naar ons vermogen te bepleiten. 
Ik kan niet nalaten te wijzen op de bittere vruchten die een steeds dieper verval van ons 
de Heere verlatend volk zal dragen. Hoezeer is het te vrezen dat wij ons opnieuw het 
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oordeel Gods op de hals halen, zo de slagen die ons getroffen hebben, niet leiden tot het 
wederkeren tot de Heere en tot de onderhouding van Zijn geboden. Naar waarheid 
kunnen wij zeggen het heil van ons volk te hebben gezocht, met hoeveel zwakheden wij 
ook bezet zijn in al ons werk.” 
 
Tot zover de reactie van ds. Kersten. Men had mogen verwachten dat Trouw zijn 
beschuldigingen ruiterlijk teruggenomen had, maar dit is niet geschied. Dat blijkt ook uit 
het volgende artikel dat onder de titel van ‘Het befaamde artikel van het blad Trouw’ 
gepubliceerd werd in De Banier van 19 oktober 1945. 
 

3. Het befaamde artikel van het blad Trouw 
“Ds. Kersten heeft het artikel van Trouw, waarin het over het opnieuw verschijnen van De 
Banier als ‘een schandelijke verschijning’ schreef, terecht als schandelijke laster 
gekarakteriseerd. Tot dusver heeft Trouw met geen enkel artikel op ds. Kerstens 
aanklacht gereageerd. Wij kunnen een berichtje van Trouw van 22 September jongstleden 
toch niet als zodanig aanmerken. Dat berichtje luidde:  

“Dat ds. Kersten niet meer als lid van de Tweede Kamer terugkeert, schijnt verband te 
houden met hetgeen geschied is tijdens de bezetting met zijn blad ‘De Banier’. De afdeling 
Perszuivering van het Departement van Binnenlandse Zaken heeft - naar men ons 
mededeelt - de zaak in onderzoek. Het is gebleken dat de vergunning tot verschijnen is 
verleend op grond van een onverdeeld gunstig rapport dat door de P.O.D. te Rotterdam 
over ds. Kersten is uitgebracht." 

 
Dat was geen artikel, geen volledig verweer, geen behoorlijk eerherstel. Het blad Trouw is 
verplicht heel wat anders te doen. Het bewijze of dat ds. Kersten geheel ten onrechte over 
Trouws befaamd artikel als een product van schandelijke laster geschreven heeft of het 
biedt zijn verontschuldigingen aan in zulk een vorm dat ds. Kersten daarbij in zijn eer 
hersteld wordt. Dit is te meer geboden, waar het blad - hatelijk genoeg - zich niet ontzien 
heeft niet alleen ds. Kersten, maar ook nog zelfs ds. Kerstens vrouw en kinderen, ja, heel 
zijn familie in het artikel te betrekken. 
Waarom - vragen wij voorts - werd wel De Banier op dusdanige wijze door Trouw onder 
handen genomen? Waarom werd ten aanzien van zovele andere kranten die in 
soortgelijke positie verkeren, gezwegen? Waarom werd de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant (NRC), waarin toch tijdens de bezetting ontegenzeggelijk afkeurenswaardige 
artikelen verschenen zijn, niet in een apart artikel in het blad Trouw besproken? Waarom 
niet het Algemeen Handelsblad dat te dien opzichte gans niet vrij uitgaat? Beide bladen 
zijn ook weer verschenen, maar het blad Trouw schijnt tot op de dag van heden dit nog 
niet te weten. Zo moet men haast wel aannemen; want met welke artikelen had Trouw 
zulke grote bladen na hun verschijning niet te lijf moeten gaan? Trouw toch verklaarde 
nadrukkelijk in zijn befaamd artikel uit oogpunt van recht geschreven te hebben tegen De 
Banier. Nu, indien dan het recht hier zijn loop moet hebben, wat had er dan niet over zulke 
grote en invloedrijke bladen van de kant van Trouw los moeten breken? De Banier was in 
vergelijking met deze bladen maar een heel klein en bescheiden dagblad. Waarom had 
Trouw het juist op De Banier gemunt? Daar komt nog bij - wat van groot belang is en ook 
aan Trouw heel goed bekend kan zijn - dat bovengenoemde bladen tot de laatste dag van 
de oorlog verschenen zijn, terwijl De Banier op eigen verzoek reeds in maart 1942 
opgeheven is.10 Waarom kreeg ds. Kersten met zijn familie de volle laag? En welk een laag! 

                                                           
10 Niet in maart 1942, maar op 21 februari 1942 verscheen het laatste nummer. 
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Waarom was het blad van de SGP het mikpunt van het aan de AR zo na verwante blad 
Trouw? De lezers zullen het antwoord op die vragen zelf wel weten te geven.” 
 
Dit artikel was ondertekend met ‘M.’, wat er waarschijnlijk op duidt dat de heer P. van der 
Meulen de auteur hiervan is. 
 

Tot slot 
Dat de SGP-achterban anders dacht over het weer verschijnen van De Banier dan Trouw blijkt 
al wel uit de mededeling die ds. Kersten in De Banier van 24 augustus 1945 liet plaatsen. Hij 
schreef: 

“Voor de vele blijken van waardering die ik bij het weer verschijnen van ‘De Banier’ uit 
verschillende oorden van het land mocht ontvangen, zeg ik bij dezen vriendelijk dank. 
Terecht werd opgemerkt dat trots de felste strijd, de waarheid onveranderlijk blijft bestaan 
en zegeviert. Van harte hoop ik dat ons volk leiders ontvangen moge die tot de aloude 
beproefde Belijdenis terugroepen, opdat ons volk daarnaar weer gezegend worde. 
Ik heb het hoofdredacteurschap van ‘De Banier’ weer aanvaard, maar onder dezelfde 
voorwaarden als ik dit deed toen ‘De Banier’ als dagblad uitkwam, namelijk dat ik alleen 
verantwoordelijk ben voor de door mij geschreven stukken, gemerkt met een drie-ster. 
 

Ds. G. H. Kersten” 
 
Ook uit het hierboven aangehaalde verweer van ds. Kersten tegen de laster van Trouw blijkt 
dat velen achter hem bleven staan in deze zaak. Hij schreef “dat er nog een groot deel van 
ons Christelijk volk is dat diep verontwaardigd zich van Trouw afkeert, gelijk ons uit tal 
van brieven reeds is gebleken.” Er moge dan een klein aantal SGP’ers geweest zijn die de 
opstelling van ds. Kersten in oorlogstijd niet of niet volledig deelden, maar grosso modo 
stonden de SGP-leden ook na de oorlog vierkant achter ds. Kersten.  
 

A. Verwijs 
 
 
 
 


