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Nederlands voetbal 1940-1945

Voetbal in Nederland
1940-1945
De Tweede Wereldoorlog betekende niet de nekslag voor het  
Nederlandse voetbal. De cijfers laten juist het tegendeel zien:  
naarmate de bezetting voortduurde groeiden zowel de aktieve als 
passieve belangstelling voor sport in het algemeen en het voetbal in het 
bijzonder.  
Zo laat het ledenaantal van de NVB (de bezetter verbood de  
koninklijke eretitel) tijdens oorlogsjaren duidelijk de groei zien.

1940	 80.004
1941	 90.922
1942	 111.828
1943	 125.456
1944	 117.958
1945	 113.554

Pas in de laatste twee jaren, toen met name het Westen geheel 
ontwricht werd, daalde het aantal NVB-leden, zonder te zakken onder 
het niveau van 1942.
Het aantal bezoekers aan sportwedstrijden (dus niet alleen voetbal) 
nam ook toe:

	 aantal bezoekers	 totaal uitgegeven bedrag
1940	 4.173.500	 fl	1.515.983
1941	 5.380.700	 fl	2.052.116
1942	 7.379.800	 fl	3.382.000
1943	 8.099.800	 onbekend
1944	 onbekend	 onbekend
1945	 8.135.000	 fl	5.883.000
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Nederlands voetbal 1940-1945

De fusie in de voetballerij
De Nederlandse sportwereld had zich niet onttrokken aan de verzuiling 
van de Nederlandse maatschappij. De bezetter wilde dat daaraan zo 
snel mogelijk een einde werd gemaakt, omdat één bond beter te 
beheersen is dan vier bonden. De vrees bij de sportbestuurders dat de 
bezetter over zou gaan tot gedwongen eenwording had hen al aan het 
werk gezet.

In de eerste weken na de inval en overgave van Nederland heerste in het hele  
land verwarring over de nabije toekomst. De algemene idee was dat de Duitse 
overheersing van Europa een feit was, en dat de toekomstplannen daarvan afgeleid 
moesten worden. De heersende ‘hokjes- en schotjesgeest’ zou ingeruild moeten 
worden voor nationale saamhorigheid.
Secretaris-generaal prof. G.A. van Poelje trachtte de saamhorigheid in de sport-
wereld te verwezenlijken. Hij nam het initiatief voor een bijeenkomst op 3 juni 
1940, alwaar het Rijkscollege voor de Lichamelijke Opvoeding, de Nationale 
Stichting tot bevordering van de Lichamelijke Opvoeding (NSLO), de Nederlandse 
christelijke vereniging van leraren en onderwijzers in de lichamelijke opvoeding en 
de roomskatholieke sportbeweging bijeenkwamen. De aanwezigen kwamen 
overeen te werken aan eenwording van de sportwereld, met de voetballers als 
eerste. Voetbal was de belangrijkste sport van het land en eenwording van deze 
tak zou een voorbeeld en stimulans zijn voor de andere sporten, aldus de  
vergadering. De NSLO, in 1939 opgericht om de geestelijke en lichamelijke 
verheffing van het volk te bevorderen, nam deze taak op zich en organiseerde de 
eerste bijeenkomst voor de voetballers op 5 juli.
Daar werd een Raad van Voorbereiding ingesteld, die met spoed een uitgewerkt 
voorstel voor de volgende bijeenkomst zou uitwerken. In deze Raad werd zitting 
genomen door NSLO-leider J.J.P.C. van Kuyk (voorzitter), KNVB-voorzitter  
Van Prooye, de Roomskatholiek H. Hopster, CNVB’er M.G. Schoneveld en  
W. de Munter van de NASB. De op de eerste vergadering afwezige zaalvoetbal-
lers, zo besloten de aanwezigen, zouden alsnog aan de Raad toegevoegd worden.

Op de eerste bijeenkomst werd benadrukt dat de nieuwe bond een eenheids-
organisatie zou worden. Van Prooye eiste dat de ‘oude’ KNVB de meerderheid 
moest vormen van het nieuwe bestuur en dat voor de katholieken en socialisten 
geen zetel beschikbaar was. Deze opzet mislukte, nadat in het nieuwe bestuur vijf 
van de twaalf zetels werden bezet door katholieken, socialisten en confessionelen. 
Blijkbaar was het geen halszaak voor de ‘neutralen’, want de fusie was een feit. 
Het enige was dat tijdens de bezetting de eretitel ‘Koninklijk’ werd verboden, 
zodat de organisatie voorlopig nog NVB heette.
De samenwerking binnen de KNVB werd alleen sporttechnisch beklonken, terwijl 
de ideële doelstellingen werden gehandhaafd. De CNVB behield het recht op hun 
aandeel in de opbouw van het zaterdagvoetbal (uit overtuiging werd niet op 
zondag gespeeld) en er zou niet worden getornd aan de specifieke karaktereigen-
schappen en doelstellingen van de CNVB. De katholieken dwongen de garantie af 
dat zij gehoorzaamheid verschuldigd bleven aan de Kerkelijke Overheid, kregen 
toestemming om de Commissie Katholiek Voetbal op te richten, bleven  
verantwoordelijk voor de indeling van de katholieke junioren in gelijkgestemde 
competities en mochten op alle niveaus vertegenwoordigers leveren aan bestuurs-
organen. Met de fusie was dus geen eind gemaakt aan de soevereiniteit op eigen 
veld. Dat werd ‘pas’ ongedaan gemaakt door het besluit van het College van 
Gevolmachtigden in februari 1942.
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Nederlands voetbal 1940-1945

Anti-joodse maatregelen
In eerste instantie werd een aantal incidentele maatregelen genomen 
dat de joodse speler isoleerde van zijn omgeving. 
Op 31 mei 1941 volgde het eerste verbod met betrekking tot sport en 
vrijetijdsbesteding. Joden werden niet meer geaccepteerd in  
publiekelijk toegankelijke parken, in kamers in zee- en badplaatsen,  
in openbare wateren en op de tribunes bij paardenrennen.

Op 15 september 1941 werd de joden te verstaan gegeven dat het verboden was 
“deel te nemen aan openbare bijeenkomsten en gebruik te maken van openbare 
inrichtingen, voor zover zij bestemd zijn om de bevolking ontspanning, tijdverdrijf 
en voorlichting te bieden”. Daardoor werd onder andere het deelnemen aan 
openbare sportaktiviteiten beëindigd voor de joodse sporters.  
Het lidmaatschap was echter nog niet verboden. Alleen in eigen kring werd dit 
nog toegestaan, alhoewel door de tijdsomstandigheden daarvan waarschijnlijk 
weinig gebruik van werd gemaakt.

Op 1 november 1941 werd het lidmaatschap van een sportvereniging geheel 
verboden voor joden. Vanaf 11 juni 1942 werd joden verboden om te roeien,  
te zwemmen, te hengelen of te voetballen. 
Het lijkt wellicht overbodig om na het ‘1 november-verbod’ nogmaals af te 
kondigen dat joden niet meer mochten roeien of voetballen, maar sommige joodse 
sporters speelden soms illegaal verder, en daaraan wilden de nationaal-socialisten 
een resoluut einde maken. De isolatie was toen compleet en de bezetters konden 
overgaan tot deportatie en verdelging.
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De uitsluiting van de joden  
in de praktijk

Vlak voor het begin van het seizoen 1941-1942 behandelde het NVB-bestuur de 
vraag of joden als scheidsrechter aangewezen mochten worden.  
Op deze 30e augustus bestond er behoefte aan duidelijkheid bij de bestuurders. 
“Na een korte bespreking van dit punt”, aldus de notulen, “wordt besloten geen 
Joodse scheidsrechters en grensrechters aan te stellen bij wedstrijden in plaatsen 
waar dit verboden is. Verder zullen geen maatregelen worden genomen.” 
De voetbalbestuurders namen dit vérgaande besluit waarschijnlijk om te  
voorkomen dat de bezetter in zou grijpen.
Het verdere verloop van het leven van de joodse sporter verliep dramatisch.  

Na het Duitse verbod van 15 september 1941 zag een Noordhollandse NSB’er de 
kans schoon twee voetballende joden aan te geven bij de bezetter. Alhoewel 
onbekend is of de twee gestraft werden moge duidelijk zijn dat het joodse leven 
onmogelijk werd.

In Amsterdam, met een relatief grote concentratie van joden, slonk bij veel 
voetbalclubs hun aanhang, omdat onder joden voetbal een populaire sport was. 
Clubs die alleen of veel joodse leden hadden trokken zich terug uit de competitie. 

In Amsterdam staakten aan het begin van het seizoen 1941-1942 
29 voetbalelftallen met in totaal meer dan driehonderd spelers hun aktiviteiten.

Vanwege het enorme gevaar voor razzia’s bleven de meesten weg uit de stadions.

Na het verbod in 1942 om te zwemmen, te roeien, enzovoort werden veel 
‘overtreders’ gestraft. Bij overtreding liepen gevangenen jonger dan 18 jaar de 
kans om veertien dagen celstraf opgelegd te krijgen; de ouderen riskeerden zes 
weken. 

Dat het verbod niet was afgekondigd, waardoor de ‘zondaars’ niet op de hoogte 
waren van hun overtreding, deerde niet. 

De Joodse Raad probeerde nog de arrestanten vrij te krijgen of de straf te 
verkorten, maar het is onwaarschijnlijk dat dat is gelukt.

In deze jaren werd systematisch jacht gemaakt op joden en was de kans 
om vrij te komen uitermate klein. Het kleinste vergrijp was genoeg om 
afgevoerd te worden, dus ook op vrijetijdsbesteding stond de doodstraf.
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Nederlands voetbal GOUDA 1940-1945

De fusie in de voetballerij
De Nederlandse sportwereld had zich niet onttrokken aan de verzuiling 
van de Nederlandse maatschappij. De bezetter wilde dat daaraan zo 
snel mogelijk een einde werd gemaakt, omdat één bond beter te 
beheersen is dan vier bonden. De vrees bij de sportbestuurders dat de 
bezetter over zou gaan tot gedwongen eenwording had hen al aan het 
werk gezet.

Concentratie ook in district Gouda
September 1940

Afdeling Gouda van Nederlandse Voetbalbond opgericht
De concentratie in de voetbalbonden heeft thans ook in het district Gouda haar 
beslag gekregen. In een gisteravond gehouden bestuursvergadering is de afdeling 
Gouda van den Nederlandschen Voetbalbond tot stand gekomen, waarin zijn 
opgenomen de Goudsche Voet balbond, het district Gouda van den Diocesanen 
Haarlemschen Voetbalbond, de afdeling Gouda van den Nederlandschen 
Arbeiders Sportbond en de afdeling Gouda van den Nederlandschen Christelijken 
Voetbalbond.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit elf leden, de zeven leden van den vroegere Goudschen 
Voetbalbond, twee vertegenwoordigers van den D.H.V.B. en een van elk der beide 
andere bonden. 
G.V.B.  H.M. v. Triet, G. Van Tilburg, D.A. Oskam, J.C. Kapteyn,  

H. Frederiks, C.J. Bakker, W. B. Bosman.
D.H.V.B. H. Lorjé, Th. Arts
N.A.S.B. M. Kolster
N.C.V.B. J. De Weger

Als voorzitter is gekozen de heer H.M. van Triet en als secretaris de heer  
G. Van Tilburg, die deze functies ook in den G.V.B. vervulden.  
De overige functies zullen nader worden verdeeld.

De G.V.B. brengt in de nieuwe afdeling haar 26 verenigingen in.
De D.H.V.B. haar zes verenigingen D.O.N.K., Alphense Boys, U.N.I.O., ESTO., 
V.E.P., en R.V.C.33.
De N.A.S.B. de vereniging De Roode Duivels te Gouda.
De N.C.V.B. de vereniging Jodan Boys te Gouda, welke laatste club alleen zal 
uitkomen als ’n Zaterdagmiddagcompetitie wordt ingesteld.
Vermoedelijk zullen in vergelijking met de vroegere G.V.B.-competitie tien à twaalf 
elftallen meer uitkomen.
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Nederlands voetbal GOUDA 1940-1945

De fusie in de voetballerij
De Nederlandse sportwereld had zich niet onttrokken aan de verzuiling 
van de Nederlandse maatschappij. De bezetter wilde dat daaraan zo 
snel mogelijk een einde werd gemaakt, omdat één bond beter te 
beheersen is dan vier bonden. De vrees bij de sportbestuurders dat de 
bezetter over zou gaan tot gedwongen eenwording had hen al aan het 
werk gezet.

Beknopt verslag vier voetbalorganisaties
Augustus 1940

Beknopt verslag van de bijeenkomst der vier voetbalorganisaties op  
donderdag 15 augustus 1940
Deze bijeenkomst, op initiatief van den G.V.B., gehouden, van welk bestuur 
aanwezig waren de heren H.M. van Triet, voorzitter H. Frederiks, C.J. Bakker  
en G. Van Tilburg, later ook de heer W. Bosman.
De R.K. Voetbalbond was vertegenwoordigd door de heren: A.G. Engelen en  
H. Lorjé.
De Chr. V.B. door de heren: H. v.d. Poot en J. De Weger.
De N.A.S.B. door de heren J.C. Verboom en J. Van Gent.
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom en hoopt dat vruchtdragende 
besprekingen zullen plaats hebben. Spreker wijst op de omstandigheden, die 
hebben geleid, dat de G.V.B. (zij het dan als onderafdeling) ook contact heeft 
gezocht met de andere voetbalbonden om tot ,,EENHEID” in de sport te geraken.
Op zich zelf is het altijd zo geweest, dat in de G.V.B. plaats was voor iedereen, 
onverschillig politieke of geloofsovertuiging, spreker betreurde dat deze laatsten 
zelfs bij de sport verbrokkeling hebben gebracht tot schade van het algemeen 
voetbalbelang.
Dat iemand uit principe van Zondagsheiliging op dien dag niet voetbalt kan 
spreker aanvoelen, doch voor de overigen is het bezwaar te ondervangen.
Misschien zijn er die andere gedachten hebben over het begrip eenheid.
De heren Engelen en Lorjé wijzen op de ochtendwedstrijden bij de G.V.B., terwijl 
de R.K. juist rekening houdt met de kerkelijke plichten en de reisgelegenheid. 
Meer speciaal voor de jongeren zou zij voorstaan de R.K. elftallen zo mogelijk in 
eigen afdeling te laten spelen. Niet alleen op het veld, maar ook de kleedlokalen 
lijkt dit van opvoedkundige waarde.
De voorzitter zegt dat naar zijn meening de eenheid nog verder strekt en wijs: 
erop, dat .v. in Oudewater een neutrale en een R.K. vereniging zijn.  
In zo’n gemeente is plaats voor een flinke vereniging en nu moeten beide een 
noodlijdend bestaan hebben, door de verdeeldheid. Dit alles ten nadele van de 
sport.
Doch zover is het nog niet, dit komt vanzelf en moet door de clubs zelf gevoeld 
worden.
De heer Engelen zegt, dat de eenheid en de gedachte van opoffering van ieder 
moet uitgaan en bij zich zelf beginnen. Dan is vruchtbare samenwerking mogelijk 
en gewenst. Spreker zou op den duur ook meer gevoelen voor wedstrijden  
op Zaterdag en den Zondag voor het gezin. Deze mening wordt door de  
afgevaardigden van de Chr. V.B. onderschreven.
De voorzitter meent juist, dat de sportbeoefening op Zondag volgens de  
statistieken heeft uitgewezen de heilzame uitwerking van voetbalwedstrijden op 
Zondag door verminderd alcoholgebruik, cafébezoek enz.
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De vorming van een bestuur
Aan de hand van de ledenaantallen wordt de vorming van het nieuwe bestuur 
besproken. De voorzitter merkt op, dat het bestuur der onderafdeling natuurlijk 
niet geheel zelfstandig zal zijn.
Toch is het gewenst ook de nieuwe afdelingen vertegenwoordigd te hebben in het 
bestuur.
Als men evenredige vertegenwoordiging wilde toepassen, zou de G.V.B. 70 zetels 
krijgen tegen de Chr. V.B. 1, dus dat is ondoenlijk, ook daar zullen wij de eenheid 
bevorderen.
Acht men een bestuur van 7 personen voldoende, of 9 met de bepaling dat de 
eerste bestuursverkiezing na 2 jaar en er 2 afvallen, waarin niet wordt voorzien.
De heer De Weger zou het aantal bestuursleden thans b.v. op 11 willen zien 
gebracht, daar het G.V.B.-bestuur uit 7 personen moet aanblijven, daarnaast 
2 R.K.,  terwijl vertegenwoordiging van de andere groepen vooral in de eerste tijd 
nuttig kan zijn.
Besloten wordt 11 leden, waarvan 2 aan te wijzen door de R.K. Voetbalbond,  
1 Chr. V.B. en 1 N.A.S.B., met de bepaling dat na 2 jaar, 2 leden bij loting aftreden.
Van Chr. V.B.-zijde wordt het spelen op zaterdagen als eis gesteld, evenals het 
houden van vergaderingen niet op Zondag.
De voorzitter zegt dat op korte termijn een onderzoek zal worden ingesteld of er 
verwezenlijking is voor het instellen van een zaterdagmiddagcompetitie.

Ten slotte wordt besloten dat de afgevaardigden der diverse bonden op 
Woensdag 28 Augustus wederom bijeen zullen komen, waarbij dan de  
aangewezen bestuursleden voor het district aanwezig zullen zijn.

Verhandelde in de bestuursvergadering
Gehouden op woensdag 28 Augustus 1940, des avonds acht uur, in Cafe-rest. 
,,Het Schaakbord”, Kleiweg te Gouda.
Afwezig zijn de bestuursleden, de heren C.J. Bakker en D.A. Oskam.
De voorzitter, de heer Van Triet, heet de aanwezigen hartelijk welkom, nog meer 
in het bijzonder, de nieuw benoemde bestuursleden, de heren Arts, Kolster,  
Lorjé en De Weger.

Spreker wijst op de gebeurtenissen, die alom in den lande tot gevolg hebben, dat 
gestreefd wordt naar nationale eenheid, spreker hoopt, dat dit ook in de sport zal 
leiden tot het algemeen belang. 

De benoeming van de heer Arts juicht spreker bijzonder toe, omdat het  
persoonlijk contact de gelegenheid biedt door bespreking elkanders opvatting te 
leren waarderen.

De heer Arts antwoordt, dat het streven naar eenheid in de voetbalsport ook 
door de R.K. loyaal zal worden nageleefd, waarbij van alle zijden persoonlijke 
opvattingen wel eens ingeperkt moeten worden, doch hoopt ook op een prettige 
samenwerking.
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Indeling nieuwe competitie 1940-1941 

De volledige indeling van de elftallen uit het Goudsch district in de competitie 1940-1941 van 

den Nederlandschen Voetbalbond luidt als volgt: 

 

Afdeling II 

2de klasse B 

Excelsior, Fluks, Gouda, de Hollandiaan, O.D.S., Overmaas, S.V.V., U.V.S., V.D.L., 

Vriendenschaar, H.B.C. 

 

3de klasse C 

D.H.S., D.C.V., Fortuna, Het Noorden, Olympia, O.N.A., Pechvogels, Steeds Volharden, 

V.F.C., Woerden, Alphen, V.V.Y. 

 

4de klasse B 

Alphia, D.S.O., D.U.N.O., G.S.V., H.D.V., de Jagers, L.D.W.S., Oranje Blauw, Roodenburg, 

VC.S.T., Graaf Willem. 

 

4de klasse C 

Ammerstolsche S.V., Bodegraven, Boskoopsche Boys, Cromvliet, E.S.D.O., Gouderak, 

Moordrecht, Postalia, Te Werve, Waddinxveen, D.O.N.K., V.V.P. 

Bron: Goudse Courant augustus 1940 

 

1940: ONA-Olympia 

Op 6 oktober 1940 speelde ONA en Olympia een onvervalste derby! 

 

Voetbal in 1944 aflopende zaak 

Zondag 20 augustus 1944 speelde een Gouds N.V.B.-team tegen een Feyenoord-combinatie 

op het O.N.A.-terrein. Feyenoord won met 3-1.  Deze wedstrijd werd gespeeld in het kader 



van O.N.A.’s 25-jarig jubileum. Het was één van de laatste wedstrijden in het Goudse in 

1944. 

 

Laatste voetbalwedstrijden:  

Zondag 3 september werden er in Gouda nog enkele wedstrijden gespeeld. Hierna is er niets 

meer terug te vinden over het voetbal in 1944. 

 Wel was er een competitie-indeling gemaakt, maar de oorlogssituatie liet het voetballen 

niet meer toe. 

Uitslagen:  

Gouda – CVV 4-2  

O.N.A. – DSO 4-5 

Olympia speelde nog op het Hermes DVS Tournooi  

in Schiedam  

Olympia – Laakkwartier 1-1  

Olympia – Concordia 2-2 

 

Ook de Goudse jeugd speelde nog enkele partijen   

DONK A – Gouda A 0-4 GSV A – ONA A 0-10 

 

 

 

 
 



TEXTIELKAART 

 

Distributie voetbalkleding 

Vanaf 1 februari 1941 was voetbalkleding niet meer vrij verkrijgbaar, doch uitsluitend tegen 

inlevering van de textielkaart of met een speciale vergunning. 
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Distributie van voetbalkleding 1941
Sinds 1 februari j.l. zijn voetbalbroekjes en voetbalshirts niet meer vrij 
te verkrijgen doch uitsluitend tegen inlevering van de textielkaart, of 
op speciale vergunning.
De puntenwaardering, is als volgt vastgesteld:
Sportbroek van kunstzijde, 5 punten;
Sportbroek van wol of andere stof, 8 punten;
Sporthemd van kunstzijde, 15 punten;
Sporthemd van wol, 24 punten;
Sporthemd van andere stof, 20 punten.

Indien een speciale vergunning voor het aankopen van deze goederen wordt 
verstrekt, behoeven door belanghebbenden geen punten van de textielkaart te 
worden afgestaan. Het aanvragen van een dergelijke speciale vergunning dient te 
geschieden door de vereniging, collectief voor de betrokken spelers, onder opgave 
van namen en adressen. 
Het aanvraagformulier, hetwelk is te verkrijgen bij den plaatselijke  
distributiedienst, moet ook daar weer worden ingeleverd. 
Uit de wijze van invulling moet duidelijk de noodzaak van het aanschaffen der 
sportkleding blijken.
Het verstrekken van speciale vergunningen zal slechts zeer sporadisch kunnen 
geschieden, daar de huidige schaarste van textiel zulks niet toelaat, zodat in de 
meeste gevallen leden van voetbalclubs zich deze kleding op de textielkaart 
moeten aanschaffen.
De pogingen, door het Bondsbestuur aangewend, om te trachten voetbalkleding 
zonder inlevering van textielpunten te verkrijgen hebben geen resultaat  
opgeleverd.
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Verstrekking  
bonkaarten

Al voor de oorlog was de 
Nederlandse bevolking 
vertrouwd geraakt met het 
distributiesysteem.  
Het distributieapparaat had 
ten doel schaarse artikelen 
rechtvaardig onder de 
bevolking te verdelen.  
Iedere Nederlander had een 
distributiestamkaart waarop 
bonnen verkrijgbaar waren. 
Vervolgens kon men hiermee 
een bepaalde hoeveelheid 
goederen worden gekocht. 
Door mededelingen in de 
krant werd bekend gemaakt 
wanneer er bonkaarten 
afgehaald konden worden en 
welke bonnen in een bepaalde 
periode geldig waren.  
Er waren bonnen voor 
levensmiddelen, brandstoffen, 
tabak en versnaperingen.  
In geval van ziekte of zware 
arbeid kreeg men een extra 
toewijzing. 

Aanvankelijk werden in de 
vakjes van deze kaart 
aantekeningen geplaatst 
wanneer een bepaalde 
bonkaart was uitgereikt. In 
1941, toen bijna alles op de 
bon was en de kaart snel vol 
dreigde te raken, werd een 
inlegvel toegevoegd. Op dat 
vel werd in een vakje de 
datum gestempeld waarop 
een bonkaart voor levensmid-
delen was uitgereikt en werd 
tegelijk een bonnetje 
afgeknipt en ingehouden.
Eind 1943 gingen de Duitse 
autoriteiten over tot uitgifte 
van een tweede distributie-
stamkaart. Deze werd nu 
gekoppeld aan het persoons-
bewijs. Vooral door de 
activiteiten van het Verzet, 
dat distributiestamkaarten 
vervalste om onderduikers te 
kunnen voorzien van voedsel 
en kleding, werd tot deze 
verandering besloten.  
 


