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Inleiding 
 

Op 6 mei 1945, één dag nadat heel Nederland officieel bevrijd was, speelden N.E.C. en Quick 

1888 een wedstrijd tegen elkaar. Beide Nijmeegse clubs hadden tijdens de oorlog te kampen gehad 

met diverse moeilijkheden en traden op die bewuste dag voor het eerst tegen elkaar aan in een 

bevrijd Nederland. De clubs kwamen uit in een noodcompetitie die alleen clubs uit Nijmegen bevatte, 

omdat het organiseren van een regionale competitie door de oorlogsomstandigheden onmogelijk 

was. Quick won de wedstrijd met 7-3, maar dat was minder van belang. De entreegelden van de 

wedstrijd werden ingezet om clubs die door oorlogsomstandigheden in financieel zwaar weer waren 

te helpen en het publiek zag voor het eerst sinds vijf jaar weer een derby tussen de twee grote 

Nijmeegse clubs in een vrij Nederland.2 Tijdens de oorlog hadden Quick en N.E.C. ook tegen elkaar 

gespeeld, maar deze wedstrijden stonden in de schaduw van de problemen die beide clubs 

ondervonden van de oorlogsomstandigheden.  

Sport was voor de bezetter erg belangrijk. Niet alleen in eigen land, maar ook in de bezette 

landen probeerden de Duitsers de sport naar hun hand te zetten. De Duitse bezetter hield zich in 

Nederland onder leiding van Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart bezig met het sportvraagstuk. Er 

werden allerlei decreten opgesteld en besluiten genomen waaraan sporters en verenigingen zich 

dienden te houden. Vooral het besluit om Joden te weren uit de stadions en van de sportvelden 

heeft veel invloed gehad op de sportwereld. In dit werkstuk zal worden onderzocht hoe het voetbal 

in Nijmegen te lijden had onder de Duitse bezetting. Specifiek zal daarbij worden gekeken naar de 

twee grootste voetbalclubs van dat moment, Quick 1888 en N.E.C. Daarbij wordt de volgende 

vraagstelling gehanteerd:  ‘Op welke manier waren de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting 

van invloed op de Nijmeegse voetbalclubs Quick 1888 en N.E.C.?’ Aan de hand van een aantal 

factoren zal geprobeerd worden om een antwoord te formuleren op deze vraag. Het gaat hierbij om 

het competitieverloop tijdens de oorlog, bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen binnen de 

clubs en de voetbalbonden, personele gevolgen voor de clubs en praktische problemen. 

De bovengenoemde subthema’s worden in twee hoofdstukken uitgewerkt. In het eerste 

hoofdstuk wordt geprobeerd om duidelijkheid te scheppen rondom de opdrachten en wetten 

waaraan verenigingen tijdens de Duitse bezetting moesten voldoen. In het tweede hoofdstuk wordt 

dieper ingegaan op de specifieke veranderingen die de nieuwe sportwetgeving teweegbracht in de 

voetbalsport in Nijmegen en de gevolgen daarvan voor de grootste voetbalclubs van dat moment, 

Quick en NEC. Dit werkstuk wordt afgesloten met enkele conclusies. 

 

                                                            
2 'N.E.C.-Quick: De eerste ontmoeting na den oorlog', De Gelderlander (Nijmegen, 7 mei 1945), 2. 
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Historiografie over sport in de oorlog 

De beschikbare literatuur en historiografie over de Tweede Wereldoorlog is even uitgebreid 

als divers. Boekenkasten staan vol met werken over de periode tussen 1939 en 1945 en ook als men 

bekijkt hoeveel literatuur er geschreven is over de periode van de Duitse bezetting in Nederland, is 

de omvang groot. Van dit grote scala aan boeken, artikelen en scripties is het standaardwerk van Loe 

de Jong over de Tweede Wereldoorlog, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 

een werk dat grotendeels alle facetten van de bezetting in Nederland behelst.3 De Jong schrijft 

behalve over de politieke en militaire kenmerken van de bezetting ook over het alledaagse leven in 

de oorlog. Ondanks dat het werk van De Jong tweeëntwintig boekdelen kent, schrijft hij echter 

weinig over de rol van sport voor de Nederlanders en de bijzonderheid van de toename van het 

aantal sportbeoefenaars en toeschouwers tijdens de oorlog. De Jong gaat slechts in op enkele 

bestuurlijke en organisatorische veranderingen.4 Het standaardwerk van De Jong zegt te weinig over 

sport tijdens de bezetting en ik ben van plan om juist in die richting een aanvulling te geven.  

Dat heeft André Swijtink eerder al gedaan. Swijtink promoveerde in 1992 op In de Pas en 

heeft dit werk uitgebreid tot Een sportman doet niet aan politiek, dat in 2010 uitkwam. Hierin 

analyseert hij vanuit meerdere ooghoeken de ontwikkeling van sport in Nederland tijdens de 

bezetting. Swijtinks publicaties zijn belangwekkend omdat deze de eerste uitgebreide 

wetenschappelijke monografieën over sport in de oorlog zijn. Hij komt tot de conclusie dat sport een 

belangrijk tijdverdrijf werd omdat de mensen ontspanning zochten in een periode waarin het vrije 

leven steeds moeilijker werd gemaakt. Dit verklaarde de groei in ledenaantallen van 

sportverenigingen. Ook meent Swijtink dat de Duitse bezetter tevreden was met de toenemende 

interesse voor sport, omdat zij geloofde in het credo ‘Wie sport, zondigt niet’. Daarnaast sloot het 

onderhouden van een getraind lichaam ook aan bij het nationaalsocialistische idee dat de Ariër sterk 

moest zijn. De Duitsers wilden dan ook Arische mensen in Nederland ‘kweken’. De bezetter 

probeerde dit te bewerkstellingen door, onder leiding van Arthur Seyss-Inquart, sport in 1941 tot 

overheidsterrein te maken om een nationaalsocialistische manier van sporten te implementeren.5 

 Een ander boek over sport tijdens de Tweede Wereldoorlog is de populair-wetenschappelijke 

bundel onder redactie van Ad van Liempt en Jan Luitzen uit 2010. In tegenstelling tot Swijtink, die 

vanuit een breed perspectief over sport tijdens de bezetting schrijft, behandelen verschillende 

auteurs in Sport in de oorlog diverse casussen. Hun conclusie is vergelijkbaar met die van Swijtink, 

namelijk dat sport in trek was omdat mensen de waan van de dag even konden vergeten. 6 

                                                            
3 Loe de Jong, 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog', (Amsterdam, 1977). 
4 De Jong, 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog IV: 501.' 
5 André Swijtink, Een sportman doet niet aan politiek (Amsterdam, 2010), 71-124. 
6 Ad van Liempt en Jan Luitzen, Sport in de oorlog (Amsterdam, 2010), 3. 
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Van Liempt en Luitzen verwijzen in hun werk helaas niet naar literatuur, bronnen of ander materiaal. 

De meeste auteurs zijn journalisten en hebben dus niet als historicus dit werk geschreven. Toch 

maakt de inhoud van dit werk duidelijk dat de bundel wel degelijk als ondersteunende literatuur te 

gebruiken is. De verhalen zijn opgetekend uit verschillende ooghoeken en bieden dus een breed en 

zo compleet mogelijk beeld over sport in de oorlog. Daarnaast is er sprake van ‘oral history’. Er wordt 

wetenschappelijk onderzoek verricht naar het verleden op basis van mondelinge overlevering. Door 

deze gedegen wijze van onderzoeken is het werk betrouwbaar. 

 

Historiografie over voetbal in de oorlog  

Het scala aan boeken over sport in de Tweede Wereldoorlog in het binnenland is breed, hoewel de 

historiografie over gerichte onderzoeken binnen de sportgeschiedenis in deze periode beperkt is. 

Van alle sporten is er het meest over voetbal tijdens de oorlog geschreven. De geschreven werken 

over voetbal baseren zich ook voornamelijk op bronnenmateriaal en niet op wetenschappelijke 

literatuur over het onderwerp, omdat dat nu eenmaal niet beschikbaar is. Voorbeelden van auteurs 

die de voetbalsport in Nederland tijdens de Duitse bezetting beschreven zijn Frits Barend en Henk 

van Dorp, Simon Kuper, Harry Walstra, Susan Smit en Carlo Wallinga. 

 Journalisten Frits Barend en Henk van Dorp waren de eersten die onderzoek deden naar 

voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze auteurs behandelden in de Vrij Nederland-bijlage 

‘Voetbal in de oorlog’ (1979) vragen over de voetbalsport tijdens de bezetting, met uiteenlopende 

oogpunten. De auteurs beschrijven persoonlijke verhalen van spelers, maar schenken ook aandacht 

aan de verhalen van toeschouwers, bestuurders en scheidsrechters. Barend en Van Dorp hebben 

gedegen onderzoek verricht en daardoor zijn de werken van deze auteurs te gebruiken als 

ondersteunende literatuur.7 Journalist Simon Kuper schreef in 2003 het boek Ajax, de Joden, 

Nederland en schreef later een gewijzigde Engelse versie. In zijn boek Ajax, The Dutch, The War 

(2010) schrijft hij over het Joodse karakter van de voetbalclub Ajax en hoe de Amsterdamse 

vereniging opereerde in oorlogstijd. Hij concludeert dat de rol van Ajax in dit opzicht tweeledig was, 

omdat de club Joden hielp om onder te duiken maar toch ook weinig deed tegen de razzia’s van de 

bezetter.8 Het meest recente werk over de voetbalsport in de oorlog komt van de hand van 

voetballiefhebber Harry Walstra. Hij publiceerde vorig jaar een bundel met verhalen over voetballers 

in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit boek biedt met alle verschillende verhalen de 

mogelijkheid om de jaren ’40-‘45 vanuit het perspectief van de voetballer te zien. Walstra is 

historicus noch journalist, dus dit werk is als bron niet heel bruikbaar.9 Tot slot zijn er verschillende 

                                                            
7 Frits Barend en Henk van Dorp, 'Voetbal in de oorlog', Vrij Nederland (Amsterdam, 1979), 50 pagina's bijlage. 
8 Simon Kuper, Ajax, The Dutch, The War (Amsterdam, 2011), 105-116. 
9 Harry Walstra, We proberen weer gewoon te doen... (Soest, 2015). 
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gedegen doctoraalscripties geschreven over specifieke deelonderwerken. Een voorbeeld hiervan is 

het werk van Susan Smit, die haar doctoraalscriptie schreef over de houding en de reacties van de 

Amsterdamse voetbalwereld tegenover de maatregelen van de Duitse bezetter op sportgebied.10 

Ook Carlo Wallinga schreef zijn masterscriptie over voetbal in de Tweede Wereldoorlog (2010). Hij 

onderzocht welke rol voetbal in het proces van nazificatie in Nederland gespeeld heeft.11  

Kuper en Smit schreven hun werk over Ajax, de club uit de hoofdstad van ons land. Over 

voetbalclubs uit Nijmegen in de oorlog is tot op heden weinig geschreven. Om hier verandering in te 

brengen zal ik Quick 1888 en N.E.C. onder de loep nemen. Over de grootste Nijmeegse verenigingen 

ten tijde van de Duitse bezetting zijn wel enkele gedenkboeken geschreven om de jubilea van de 

clubs destijds te vieren. Over N.E.C. zijn twee boeken geschreven. In 1950 schreef G.P. Wijers een 

overzicht van de geschiedenis van de club van de oprichting tot aan het vijftigjarig jubileum.12 

Daarnaast schreef Jaap van Essen in 2000, ter ere van het honderdjarig bestaan van de club, een 

werk over de historie van de club.13 Ook over Quick is een gedenkboek verschenen dat de eerste 

vijftig jaar van de club beschrijft. In 1938 verscheen het boek Quick, een herinnering aan het gouden 

jubileum van de hand van D. Den Hartog.14 Ook in 1948 is er een zogenaamde feestgids geschreven 

ter ere van het 60-jarig jubileum van Quick.15 Deze gedenkboeken zijn nuttige bronnen, maar deze 

werken zijn uiteraard niet wetenschappelijk geschreven. Ze kunnen uitkomst bieden bij het 

naspeuren van feiten over de desbetreffende verenigingen, maar kunnen geen wetenschappelijke 

onderbouwing van argumenten zijn. Toch zal ik de gedenkboeken als dankbare bronnen gebruiken. 

Naast deze boeken zal ik memoires van een Joodse Quick-speler, een documentaire over voetbal in 

de oorlog en regionale kranten als informatievoorziening gebruiken. Aangezien er over het voetbal in 

Nijmegen zelf geen wetenschappelijke werken geschreven zijn, zal mijn stuk een bescheiden 

aanvulling zijn op de gebrekkige historiografie over voetbal in Nijmegen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog.  

 

  

                                                            
10 Susan Smit, 'De bal bleef rollen. Ajax binnen voetballend Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog', 
(Universiteit van Amsterdam, 1997). 
11 Carlo Wallinga, 'Nazificatie en voetbal', (Universiteit van Utrecht, 2010). 
12 G.P. Wijers, N.E.C. 1900-1950 (Nijmegen, 1950). 
13 Jaap van Essen, 15 november 1900-2000: de historie van N.E.C. Nijmegen (Nijmegen, 2000). 
14 D. Den Hartog, Quick: een herinnering aan het gouden jubileum (Nijmegen, 1938). Paginanummers ontbreken 
hierbij. De cijfers zijn naar eigen telling. 
15 V.V.V. Nijmegen Vooruit, Quick 60 jaar! (Nijmegen, 1948). 
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Hoofdstuk 1: Sport en voetbal in bezet Nederland 
 

Vanaf het moment dat Nederland bezet werd door de Duitsers veranderde er voor de sport en 

voetbal in het bijzonder het een en ander. Vóór de oorlog had Nederland nog nooit een functionaris 

gehad die zich namens de overheid met de sport bezighield, maar al in november 1940 werd dr. 

Hermann Harster door Seyss-Inquart benoemd tot ‘Sport- und Presse referent’.16 Zijn taak was om in 

dienst van het Rijkscommissariaat toezicht te houden op het goed verlopen van de sport in 

Nederland. Sport was namelijk erg belangrijk voor de bezetter. De Duitsers hadden er alle baat bij dat 

men gewoon doorging met sporten, want Rijkscommissaris Seyss-Inquart drukte Harster vaak op het 

hart dat ‘Wer Sport treibt, sündigt nicht’.17  

 

Voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland 

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er in Nederland dus gewoon gevoetbald. De 

auteurs die al over voetbal in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben geschreven, 

noemen hier enkele redenen voor. Swijtink zegt dat sport en dus ook voetbal een uitlaatklep was 

voor de mensen.18 Kuper zegt in zijn werk over Ajax en de Tweede Wereldoorlog iets vergelijkbaars. 

Hij stelt dat het voetballen voor Nederlanders een ontsnapping was. Niet zozeer omdat de situatie 

gevaarlijk was, maar omdat er niets anders te doen was. Mensen verveelden zich en dus gingen ze 

voetballen of naar wedstrijden kijken.19 In de bundel van Van Liempt en Luitzen stelt eerstgenoemde, 

samen met co-auteur Marnix Koolhaas, dat in de sportbeoefening het gedrag van het Nederlandse 

volk tijdens de bezetting weerspiegeld werd. De mensen gingen zo normaal mogelijk door met wat ze 

altijd al deden en veranderden zo min mogelijk.20  

Het voetbal werd echter wel populairder, net als alle andere sporten. Dit gold niet alleen 

voor beoefenaars van de voetbalsport; er kwamen ook steeds meer toeschouwers naar de 

wedstrijden kijken. Er was voor de oorlog al een trend ingezet en tijdens de oorlog werd deze trend 

niet onderbroken. Er werden steeds meer verenigingen opgericht en de ledenaantallen groeiden 

alsmaar door. Tussen 1943 en 1945 werden er 244 nieuwe voetbalclubs opgericht en het percentage 

van de mannelijke bevolking tussen de tien en zestig jaar dat lid was van voetbalverenigingen steeg 

van 48 procent in 1941 naar 60 procent in 1943.21  

Competitieverloop 

                                                            
16 Swijtink, Een sportman doet niet aan politiek, 96. 
17 Ibidem, 97. 
18 Ibidem, 100. 
19 Simon Kuper, Ajax, The Dutch, The War, 97-98. 
20 Ad van Liempt and Marnix Koolhaas, 'En de stadions puilden uit... Waarom Sportreferent Harster tevreden 
terugkeek op ’40-’45', Sport in de oorlog, 4–5. 
21 Cees Miermans, Voetbal in Nederland (Assen, 1955), 237. 
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De opzet van de competitie werd grotendeels onberoerd gelaten. De competitie was opgedeeld in 

districten, net als voor de oorlog, waarna uiteindelijk de kampioenen tegen elkaar uitkwamen om de 

landstitel. Problematisch was wel dat er veel spelers wegvielen bij hun clubs, omdat die spelers vanaf 

augustus 1939 bijvoorbeeld de wapens moesten oppakken of tijdens de bezetting in Duitsland 

moesten gaan werken. Dit zorgde ervoor dat de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) wat 

coulanter omging met spelersmutaties en het spelen voor andere clubs. Ook het spelen van kortere 

wedstrijden was een beslissing die in oktober 1941 vanuit de bond kwam. De NVB, inmiddels 

ontdaan van het predicaat ‘Koninklijk’, was van mening dat de verkorting van negentig naar zestig 

minuten voetbal goed was zodat de spelers wat werden ontlast.22 Uiteindelijk was competitief 

voetballen in de loop van september 1944 niet meer mogelijk, omdat de bevrijding steeds dichterbij 

leek te komen en de bezetter steeds onvoorspelbaarder werd. Omdat ze had aangekondigd op 

iedere samenscholing van meer dan vijf mensen te zullen schieten werd het onmogelijk om nog op 

een normale manier aan sporten toe te komen.23  

De bovenstaande veranderingen zijn tijdens de bezetting door de NVB ingevoerd. Aangezien 

deze bond uit eigen naam functioneerde en Seyss-Inquart zijn sportfunctionarissen Harster en Hans 

von Tschammer und Osten, die Reichssportführer was in Duitsland en de veroverde gebieden, 

meermaals had verteld niet te veel te veranderen en erop toe te zien dat alles rustig verliep is het 

aannemelijk dat deze beslissingen vanuit de bond zelf zijn gekomen. In zijn openingsrede als NVB-

voorzitter in 1942 vertelde Karel Lotsy dan ook dat hij zijn sport niet liet beïnvloeden door politiek. 

Uiteindelijk bleek dit niet helemaal waar te zijn, aangezien Lotsy als verlengstuk van de bezettende 

instanties fungeerde. De opdrachten die hij van bijvoorbeeld de overheidsinstantie Nederlandse 

Stichting voor Lichamelijke Opvoeding (NSLO) kreeg voerde hij uit omdat hij dacht dat het belang van 

de Nederlandse sport centraal stond.24 De sport en het voetbal in het bijzonder hebben dus ook te 

maken gehad met opdrachten van de bezettende instanties.  

 

Bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen 

Sporten in Nederland bleef dus gewoon mogelijk, maar niet zoals het vóór de bezetting ging. Doordat 

de Duitse bezetter zich, in tegenstelling tot de Nederlandse overheid voor de oorlogsjaren, openlijk 

met de sport bemoeide kreeg de sport de kans zich te ontplooien en kende zij een sterke groei en 

popularisering. Er werd door de Duitsers actief nagedacht over het structureren van de sport, 

waardoor sportbeoefening een serieuzere rol in de maatschappij kreeg toebedeeld. Harster, die 

toezicht moest houden op de sport in Nederland, kreeg hulp vanuit Duitsland. Von Tschammer was 
                                                            
22 Nationaal Archief (NA), Den Haag, 2.19.123, KNVB, notulen bestuursvergadering NVB, inv.nr. 19, 4 oktober 
1941. 
23 Carlo Wallinga, 'Nazificatie en voetbal', (2010), 24-33. 
24 Swijtink, Een sportman doet niet aan politiek, 244-246. 
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in 1933 aangesteld als Reichssportführer in Duitsland en de veroverde gebieden en was in die functie 

verantwoordelijk voor de sport in het Derde Rijk. Dit bleef hij totdat hij in 1943 stierf, waarna hij niet 

werd opgevolgd omdat de oorlogssituatie het niet toeliet.25 In de oorlog stelde Von Tschammer 

samen met Seyss-Inquart een document op waarin de te volgen richtlijnen stonden met betrekking 

tot het sportbeleid in Nederland.26 Zij wensten de controle te houden en niet in een zelfde situatie 

terecht te komen als in Noorwegen, waar de sporten die door de nationaalsocialisten werden 

georganiseerd niet werden beoefend en alleen de bonden die zich verzetten tegen de Duitsers nog 

actieve leden hadden.27 Seyss-Inquart, Harster en Von Tschammer wilden wachten met het 

implementeren van de nationaalsocialistische ideologie in de Nederlandse sport totdat Duitsland de 

oorlog gewonnen had en de drie notabelen alle tijd hadden om een plan te bedenken. Er kwam nog 

geen overkoepelend orgaan van de sport en het bleef dan ook primair, zoals Swijtink betoogt, een 

uitlaatklep voor de Nederlandse bevolking.28 

De voetbalsport werd kort na de bezetting gereorganiseerd, hoewel dit niet in Duitse 

opdracht gebeurde. In januari 1939, anderhalf jaar vóór de bezetting, was de NSLO opgericht. De 

NSLO had als opdracht van het Rijkscollege voor Lichamelijke opvoeding meegekregen dat de 

Nederlandse bevolking geestelijk en lichamelijk op een hoger plan gebracht moest worden. Nadat de 

Duitsers waren binnengevallen hield de NSLO zich alleen nog maar bezig met de zogenaamde 

‘eenwording van de Nederlandse sport’.29 Ze wilde af van de verzuiling binnen de sport zoals die voor 

de oorlog had bestaan. De eenwording diende bovendien te zorgen voor het behoud van geestelijke 

vrijheid en het ontstaan van een nationaal gevoel. Nieuwe sportorganisaties die opgericht werden 

moesten dit in het achterhoofd houden en zich aansluiten bij de NSLO.  

De eerste grote opdracht voor de Stichting tijdens de oorlog was het fuseren van de 

verschillende voetbalbonden. Dit gebeurde in opdracht van de bezetter, die wilde dat alle sporten 

één sportbond hadden. Dit zou er voor zorgen dat er eenvoudiger eenheid gekweekt kon worden.30 

De fusie van de voetbalbonden leek een enorme klus, want Nederland telde met de neutrale KNVB, 

de Rooms-Katholieke Voetbalfederatie (RKF), de arbeiderssportbond NASB, de protestants-

christelijke voetbalbond CNVB, de Nederlandse Voetbal Federatie (NVF) en de neutrale regionale 

bonden veel verschillende bonden die verenigd moesten worden. Toch lukte het om na besprekingen 

met al deze bonden op 31 juli 1940 een fusie te bewerkstelligen. Volgens Swijtink is dit zo snel gelukt 

omdat de Nederlandse sportleiders het besef hadden dat een fusie nodig was om eenheid te creëren 

                                                            
25 Susan Smit, 'De bal bleef rollen. Ajax binnen voetballend Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog', 20. 
26 Swijtink, Een sportman doet niet aan politiek, 99. 
27 Gerd von der Lippe, 'Sport under the Nazis in Norway', The International Journal of The History of Sport 6 
(1989), 112–116. 
28 Swijtink, Een sportman doet niet aan politiek, 96-157. 
29 Ibidem, 127. 
30 Ibidem, 125-126. 
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binnen de sport. Zo kon het nationale volkskarakter uitgedragen blijven worden.31 Dit betekende 

echter niet dat al deze bonden het plotsklaps met elkaar eens waren, want eenheid was voor de 

bonden belangrijker dan eendracht. Hoewel de fusie er in eerste instantie voor leek te zorgen dat de 

kleinere bonden meer te zeggen kregen, zorgde de toenmalig KNVB-voorzitter Dirk van Prooye 

ervoor dat de nieuwe bond in alles leek op de oude KNVB. Uit het overleg en de besprekingen werd 

uiteindelijk de NVB geboren.32 De bonden wilden graag vasthouden aan de titel ‘Koninklijke’ in de 

naam van de bond, maar dit was door de bezetter verboden. Drie dagen nadat delen van het volk op 

de verjaardag van Prins Bernhard (29 juni 1940) zich loyaal hadden verklaard aan het koningshuis 

maakten de Duitsers bekend dat het predicaat ‘Koninklijk’ uit de naam van overheidsinstellingen en 

advertenties verwijderd moest worden, waardoor de bond zonder de Koninklijke benaming als NVB 

werd opgericht.33 

Zoals eerder al toegelicht stelde de bezetter drie mannen verantwoordelijk voor het reilen en 

zeilen van de sport in Nederland. Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart had de leiding, Hans von 

Tschammer und Osten was sportleider vanuit Duitsland en Hermann Harster was de functionaris op 

locatie. In een onderhoud dat deze drie mannen in juni 1942 hadden kwam naar voren dat ze vonden 

dat de Nederlanders nu wel klaar waren voor een sport die meer gebaseerd was op 

nationaalsocialistische denkbeelden.34 Om dit idee voort te zetten werden er in allerlei verschillende 

takken van de sportwereld coaches, adviseurs en leraren aangesteld die zich wel in het idee van de 

nationaalsocialistische sport konden verplaatsen. Deze mensen moesten hun ideeën overbrengen op 

de sporters. De drie mannen die verantwoordelijk waren benadrukten wel dat dit geen NSB’ers 

moesten zijn, aangezien de sportende Nederlanders daar waarschijnlijk niets van zouden 

aannemen.35  

Ook de aanstelling van Karel Lotsy als ‘algemeen sportleider’ was bedoeld om de 

Nederlanders niet teveel voor het hoofd te stoten.36 Hij was populair bij de bevolking en de Duitsers 

buitten dit uit door hem als algemeen sportleider te laten functioneren. Hij werd bijvoorbeeld een 

van de drie deelnemers aan het ‘College van gevolmachtigden voor het sportwezen’. Dit college 

moest in samenwerking met de bezetter de opdrachten die de sport in Nederland moesten 

aanpassen uitvoeren. Hierin werd Lotsy gezien als een belangrijke schakel in de eenwording van de 

                                                            
31 Swijtink, Een sportman doet niet aan politiek, 127. 
32 Ibidem, 127-128. 
33 Loe de Jong, 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog', Deel 4, (Amsterdam, 1977), 282-
295. 
34 Swijtink, Een sportman doet niet aan politiek, 98-100. 
35 Wallinga, 'Nazificatie en voetbal', 30-31. 
36 Sporthistorici zijn het onderling oneens over de rol van Karel Lotsy. André Swijtink beschuldigde Lotsy ervan 
anti-Joodse politiek uitgevoerd te hebben, terwijl Frank van Kolfschooten in zijn biografie ‘De Dordtse magier – 
de val van een volksheld’ Lotsy juist vrijpleitte en aangaf dat hij slachtoffer was geworden van die politiek. 
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Nederlandse sportwereld, omdat hij dit samen met de NSB’er Jan de Valk en de SS’er Hendrikus á 

Stuling moest doen. Deze opdrachten behelsden eerst eenwording en fusies, maar daarna moest het 

college wetgeving toepassen die Joden uit de sport zou bannen.37 Uiteindelijk dwong Lotsy in 

november 1941 eervol ontslag af omdat hij niet meer kon leven met zijn rol in de anti-Joodse 

wetgeving.38  

 

Personele gevolgen 

Maatregelen van de Duitse bezetter omtrent sport en voetbal in het bijzonder zijn vooral van invloed 

geweest op het voetbal in Nederland als het om de omgang met Joden in de sport gaat. Het is 

bekend dat de nazi’s in geen enkel ander land zo succesvol waren in het proces van isolatie van de 

Joden als in Nederland.39 Het lijkt daarom goed mogelijk dat de systematische verwijdering van Joden 

uit de samenleving ook in het voetbal zijn sporen heeft achtergelaten. In april 1941 werd voor het 

eerst een decreet ingevoerd dat voor Joden een verbod voor wedstrijden bevatte. Dit betekende dat 

Joden zowel als spelers of als toeschouwers niet meer werden toegelaten tot wedstrijden. Zij konden 

dus niet meer meespelen, coach van een team zijn, een wedstrijd leiden als scheidsrechter en als 

toeschouwer naar een wedstrijd gaan kijken. Zelfs Leo Horn, destijds een veelbelovend 

scheidsrechter, werd verboden nog langer de fluit te hanteren. Vanaf dat moment waren officiële 

wedstrijden voor Joden in welke hoedanigheid dan ook verboden.40 Toch is het aannemelijk dat 

enkele Joden zich aanvankelijk niet aan deze regels hielden en gewoon naar de wedstrijden gingen 

kijken, omdat het bondsbestuur in de gaten had dat er weinig Duitse controle was op het strikt 

naleven van deze verordening. De NVB besloot pas eind augustus 1941 geen Joodse officials aan te 

stellen om wedstrijden te leiden en koos voor een gematigde opstelling tegenover de bepalingen. 

Deze houding was tot dan ook gewoon mogelijk, maar vanaf eind 1941 veranderde de situatie. Er 

kwamen specifieke verordeningen die Joden verboden om openbare sportinrichtingen te bezoeken 

en deelname aan het verenigingsleven werd onmogelijk gemaakt. Deze verordening werd in oktober 

1941 geopenbaard en ging op 1 november in.41  

Deze nieuwe regels hielden uiteraard verband met het verwijderen van Joden uit de 

samenleving in heel Nederland en ook de voetbalsport werd hard geraakt door deze nieuwe regels. 

Clubs waar veel Joden speelden werden beroofd van hun halve selectie en vooral clubs uit 

                                                            
37 Swijtink, Een sportman doet niet aan politiek, 103-107. 
38 Frank van Kolfschooten, De Dordtse Magier: De val van volksheld Karel Lotsy (Amsterdam, 2009), 159. 
39 Simon Kuper, Ajax, The Dutch, The War, 139-152. 
40 Liempt en Koolhaas, 'En de stadions puilden uit... Waarom Sportreferent Harster tevreden terugkeek op ’40-
’45', Sport in de oorlog, 9-10. 
41 Swijtink, Een sportman doet niet aan politiek, 176. 
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Amsterdam hadden te lijden onder de nieuwe maatregelen.42 Al in 1934 hadden enkele 

Amsterdamse voetbalclubs tevergeefs geprobeerd de KNVB over te halen de banden met Hitler-

Duitsland te verbreken.43 Toen op 15 september 1941 het beoefenen van sport voor Joden 

onmogelijk was geworden beëindigden veel Joden na die datum hun lidmaatschap. De Amsterdamse 

voetbalclubs AED, HEDW en ODE trokken hun teams onmiddellijk terug uit de competitie, omdat ze 

niet genoeg spelers overhielden. BPC en Wilhelmina Vooruit, ook afkomstig uit de hoofdstad, hielden 

genoeg niet-joodse spelers over om een elftal in de competitie te houden, maar zagen daar uit 

solidariteit van af. In totaal ging het in Amsterdam om 29 teruggetrokken elftallen.44 De bond 

berustte in de nieuwe maatregelen en gaf aan geen andere opties te kunnen overwegen. Op de 

acties van de Amsterdamse clubs na was er weinig sprake van verzet van clubs tegen deze maatregel.  

 

Praktische gevolgen 

De SS wilde na 1942 een belangrijkere rol krijgen binnen de organisatie van de Nederlandse sport. De 

SS had deze rol nog niet omdat het sportbeleid grotendeels in handen was van Nederlandse 

overheidsinstanties, hoewel Duitse instanties wel de toon zetten.45 De overheid die de sport in 

Nederland namens de Duitsers regelde moest een aantal kleine aanpassingen doen aan de sport in 

het dagelijkse leven. Zo mochten atleten die geld verdienden met de sport niet meer aan een andere 

sport doen. Dit was erg nadelig voor bijvoorbeeld de Friese voetballer Abe Lenstra, die geld 

bijverdiende door schaatswedstrijden te winnen. Ook werden er bepaalde periodes ingesteld 

waartussen een bepaalde sport niet beoefend mocht worden. Zo mocht er tussen 15 juni en 15 

augustus niet gevoetbald worden om andere zomersporten te stimuleren.46 De Duitsers hechtten er 

ook belang aan dat er geen sportbladen meer uitgegeven zouden worden. Deze maatregel werd in 

maart 1941 opgestart met de bepaling dat alle sportbladen gecontroleerd zouden worden door het 

Rijkscommissariaat. Vijf maanden later werd er een algeheel verbod op sportbladen afgekondigd, 

omdat de bezetter vond dat er bezuinigd moest worden op papier. Ook wilden zij de kerkelijke 

beïnvloeding tegengaan. Alle kerkelijke tijdschriften en weekbladen, advertentiebladen en 

verenigingstijdschriften werden verboden. Dit was een kans voor de bezetter om enkele ongewenste 

tijdschriften en dagbladen te laten verdwijnen. Daarnaast konden de Duitse functionarissen 

onmogelijk alle clubblaadjes op ongewenste uitspraken controleren, maar van dit probleem was door 

het afschaffen van de blaadjes ook geen sprake meer. Als motief zouden de Duitsers tegenover de 

                                                            
42 Swijtink, Een sportman doet niet aan politiek, 171. 
43 Ibidem, 40. 
44 Ibidem, 117. 
45 Ibidem, 101. 
46 Ibidem, 113.  
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buitenwereld uiteraard blijven benadrukken dat papierbesparing noodzakelijk was.47 Deze uitleg van 

de bezetter is niet onlogisch, aangezien er een groeiend gebrek aan papier was, maar deze maatregel 

kan niet los gezien worden van de beperkingen die de Nederlandse schrijvende pers al sinds de 

zomer van 1940 opgelegd werden. Een positieve maatregel voor de bonden was dat er voor het eerst 

subsidie werd uitgekeerd aan de sportbonden. De sport werd dus in de oorlogsjaren wel financieel 

ondersteund door de overheid.48 Hoe de landelijke maatregelen in Amsterdam werden ontvangen is 

al opgetekend. Minder bekend zijn de veranderingen op voetbalgebied in provinciale steden als 

Nijmegen. In het licht van het onderzoek dat ik wil uitvoeren wordt nu nader ingegaan op het voetbal 

in Nijmegen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Wat veranderde er voor het Nijmeegse voetbal 

tijdens de Duitse bezetting? 

 

  

                                                            
47 De Jong, 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog', Deel 5, 294-295. 
48 Swijtink, Een sportman doet niet aan politiek, 115. 
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Hoofdstuk 2: Voetballend Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
 

Ook in Nijmegen werd na de Duitse inval in mei 1940 gewoon door gevoetbald. De Nijmeegse clubs 

hadden net als de verenigingen in bijvoorbeeld Amsterdam te lijden onder de maatregelen die door 

de bezetter werd genomen om de sport naar hun hand te zetten. Deze maatregelen zullen hieronder 

besproken worden in drie categorieën, te weten de bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen 

binnen de voetbalbond en de clubs, de personele gevolgen voor N.E.C. en Quick en de praktische 

problemen waar beide verenigingen mee te kampen hadden. Allereerst zal in dit hoofdstuk kort 

worden ingegaan op de oorlogssituatie in Nijmegen, om duidelijk te maken in welke staat de stad 

zich gedurende de oorlog bevond. Daarna zullen de twee grootste voetbalclubs van Nijmegen in die 

tijd, N.E.C. en Quick, geïntroduceerd worden om vervolgens over te gaan naar de gevolgen die de 

clubs hebben ondervonden. 

 

Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog 

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Aangezien Nijmegen bijna aan de grens met 

Duitsland ligt was de Keizerstad een van de eerste steden die te maken kreeg met de Duitse 

soldaten. Nederlandse legeraanvoerders hadden pogingen gedaan om de Duitse opmars te vertragen 

en bliezen de verkeersbrug over de Waal en de bruggen over het Maas-Waalkanaal op, maar deze 

opofferingen konden niet voorkomen dat de stad al snel in Duitse handen viel. 49  

De Duitsers realiseerden zich echter wel dat het rivierengebied rondom Arnhem en Nijmegen 

van groot strategisch belang was. De linies werden versterkt, ten koste van het Valkhof en het 

Hunnerpark. In mei 1942 werd burgemeester Steinweg vervangen door een NSB’er, Marius  van 

Lokhorst. Deze begon actief met het opspeuren van jongemannen voor de Arbeitseinsatz. Doordat 

Nijmegen dicht bij de Duitse grens lag, had de stad regelmatig te kampen met neerstortende 

vliegtuigen die in Duitsland geraakt waren.50 Dit bleef wonderwel zonder enige problemen, maar op 

22 februari 1944 zorgden zestien Amerikaanse bommenwerpers ervoor dat Nijmegen een groot 

drama te verwerken kreeg.  

Toen het luchtalarm niet meer te horen was gingen veel mensen de straat op, maar het was 

nog niet veilig.51 De Amerikaanse vliegtuigen, die teruggekeerd waren van een mislukte opdracht in 

Duitsland, hadden de opdracht gekregen om bij het mislukken van de luchtaanval 

gelegenheidsdoelen te kiezen om hun bommen kwijt te raken. Landen met veel explosieven aan 

                                                            
49 Arie Lammerts van Bueren, De verwoesting van een oude Keizerstad: oorlogsrampen over Nijmegen 1940-
1945 (Nijmegen, 1946), 47-50. 
50 Van Bueren, De verwoesting van een oude Keizerstad, 54-60. 
51 Ibidem, 61. 
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boord was immers gevaarlijk. De Amerikanen vergisten zich echter in het land waar ze boven vlogen. 

32 vliegtuigen lieten hun bommen los boven Enschede terwijl ze dachten dat het Munster was en 

ook Nijmegen werd aangezien voor een Duitse stad.52 Nijmegen werd hevig getroffen en door deze 

bombardementen lieten meer dan achthonderd mensen het leven.  

De Duitsers trachtten door middel van propaganda het bombardement in hun voordeel uit te 

buiten en de geallieerden in een kwaad daglicht te zetten. De Nijmeegse bevolking was echter zo 

ontdaan door de massale verliezen dat men dit idee resoluut afwees. Het verzet tegen de Duitse 

overheersing groeide door het bombardement alleen maar. Hierdoor stelden de bezetters en de 

NSB’ers zich ook harder op. Ze voerden in de laatste maanden een waar schrikbewind in de 

Waalstad, waarbij ’s nachts willekeurig huizen werden overvallen om spullen te confisqueren, zonder 

waarschuwing op mensen werd geschoten die na acht uur ’s avonds nog op straat waren of gijzelaars 

werden doodgeschoten zonder dat familie daarvan op de hoogte werd gesteld.53  

Vanaf september 1944 begonnen de inwoners van Nijmegen te merken dat de bevrijding 

nabij was. Door de geallieerde overwinningen en het feit dat ze daardoor steeds dichter bij de 

Nederlandse grens kwamen, trokken veel Duitse soldaten door Nijmegen terug naar Duitsland. Toen 

op 5 september, ook wel bekend als Dolle Dinsdag, alle Duitse partijgebouwen werden ontruimd, 

leek het erop dat het wachten was op de aankomst van de geallieerde soldaten. Door het 

Ardennenoffensief liet dit nog even op zich wachten, maar op 17 september kwamen de bevrijders 

letterlijk uit de lucht vallen. Operatie Market Garden werd door de geallieerden in werking gezet en 

de 82e Airborne-divisie van de Amerikaanse luchtmacht, onder leiding van generaal James Gavin, 

landde in Nijmegen.54 Zij probeerden de bruggen over de Waal zo snel mogelijk in te nemen. Dit lukte 

echter pas toen de Amerikaanse infanterie aankwam. Nijmegen had te lijden gehad onder de 

bevrijdingsgevechten. De Duitse soldaten en de Hitlerjugend hadden, zonder enige militaire 

rechtvaardiging, diverse huizen en gebouwen in brand gestoken en veel mensen raakten na de 

eerdere bombardementen in februari wederom alles kwijt. Ook na de bevrijding bleef de stad dicht 

bij de frontlijn liggen en bleven de Duitsers proberen bruggen op te blazen of de stad te 

bombarderen. Nijmegen was bevrijd, maar ook verwoest.55 Het ‘normale leven’ was in Nijmegen 

gedurende de oorlog zo veel mogelijk doorgegaan, totdat de bombardementen van 1944 de stad 

troffen. Tot die tijd was er ook gewoon gevoetbald. 

 

 

 
                                                            
52 Joost Rosendaal, Nijmegen ’44: verwoesting, verdriet en verwerking (Nijmegen, 2009), 51-61. 
53 Van Bueren, De verwoesting van een oude Keizerstad: oorlogsrampen over Nijmegen 1940-1945, 77-78. 
54 Peter Sliepenbeek, Nijmegen in september ’44 (Nijmegen, 1969), 12. 
55 Van Bueren, De verwoesting van een oude Keizerstad: oorlogsrampen over Nijmegen 1940-1945, 76-110. 
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Competitieverloop in de oorlog 

De twee voetbalclubs in Nijmegen waren Quick (opgericht in 1888) en N.E.C. (opgericht als Eendracht 

in 1900, gefuseerd met NVV Nijmegen tot N.E.C. in 1910). Quick was van oorsprong een elite-club. De 

vereniging werd opgericht als cricketclub door de zoon van de dominee en kwam dus voort uit de 

hogere klasse van de maatschappij.56 De Nijmegen Eendracht Combinatie (N.E.C.) is juist een van de 

oudere arbeidersclubs van Nederland. De club ontstond in een arbeiderswijk van Nijmegen, de 

Benedenstad, waar Guus Lodenstijn, Wouter van Lent en Anton Kuijpers uit eigen initiatief de 

vereniging oprichtten.57 N.E.C. en Quick speelden vanaf 1936 in dezelfde competitie, de Eerste Klasse 

Oost. Maar hoe verliep deze competitie in de oorlogsjaren? 

In 1939 was N.E.C. kampioen geworden in de Eerste klasse Oost en mocht de club meedoen aan de  

landskampioenschappen. De landskampioen werd bepaald door de winnaars van alle regionale 

eerste klassen in een poule tegen elkaar uit te laten komen. N.E.C. werd in 1939 derde.58 Het nieuwe 

competitiejaar 1939-1940 begon onrustig, aangezien de competitie nog voor hij was begonnen al 

werd stilgelegd door de algehele mobilisatie van 29 augustus 1939. De competitie ving daarna wel 

aan, maar verliep moeizaam. Veel clubs moesten spelers missen omdat die in de kazernes zaten. 

Deze spelers konden af en toe in het weekend nog wel in actie komen, maar doordeweeks trainen 

was onmogelijk. Clubs probeerden alles om spelers op het veld te krijgen, maar dat lukte niet altijd. 

De competitie verliep daardoor absoluut niet eerlijk. Vanaf 13 januari 1940, toen de legerleiding haar 

manschappen in staat van paraatheid bracht, werden weekendverloven ingetrokken waardoor eerlijk 

voetballen in competitieverband al helemaal onmogelijk werd gemaakt. De competitie werd nooit 

meer afgemaakt, want met het invallen van de Duitsers in mei 1940 werd de toenmalige stand als 

eindstand aangemerkt.59 N.E.C. eindigde hierdoor op de tweede, Quick op de negende plaats.60

 Met het invallen van de nazi’s werd sport in Nederland overheidsdomein. Hierdoor werd 

sportbeoefening gestimuleerd. De KNVB groeide in Nijmegen en omgeving enorm in ledenaantal. Dat 

kwam doordat in de eerste week van de bezetting de Rooms Katholieke Voetbal Bond fuseerde met 

de KNVB, afdeling Nijmegen. Clubs als bijvoorbeeld Kolping, Union en SCE traden hierdoor toe tot de 

KNVB, terwijl zij eerst in de competities van de Rooms Katholieke Voetbal Bond speelden. Hierdoor 

groeide de KNVB, ook binnen Nijmegen.61 Dit alles staat in verband met de fusies die de Duitse 

bezetter graag doorgevoerd zag worden, zoals eerder in dit werkstuk al besproken is. De bonden 

werden samengevoegd tot één grote voetbalbond en ook in Nijmegen had men alleen nog maar met 

                                                            
56 D. Den Hartog, Quick: een herinnering aan het gouden jubileum, 12. 
57 Essen, 15 november 1900-2000: de historie van N.E.C. Nijmegen, 12-14. 
58 Ibidem, 20-23. 
59 Ibidem, 24-26. 
60 Ibidem, 222. 
61 Ibidem, 25. 
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de KNVB, later NVB van doen. De seizoenen 1940-1941 tot en met 1943-1944 werden zonder 

bijzonderheden gespeeld, hoewel de competitie uiteraard wel onder toezicht stond van de KNVB en 

dus onder toezicht van de overheid. Het voetbal ging dus gewoon door zoals het voor de oorlog ook 

al gebeurde. Hiermee past Nijmegen in het beeld dat Van Liempt en Koolhaas schetsen over het door 

laten gaan van het normale leven in Nederland.62 Alleen in het laatste seizoen werd er een wedstrijd 

gestaakt, te weten N.E.C. tegen Tubantia.63 Deze wedstrijd is later ook niet ingehaald. Redenen 

hiervoor zijn onduidelijk, hoewel een fansite van N.E.C. aangeeft dat de wedstrijd door 

oorlogsomstandigheden niet kon doorgaan. Deze informatie is echter niet verantwoord op basis van 

bronnen en dus ook niet betrouwbaar.64  

 Het seizoen 1944-1945 stond op het punt van beginnen toen Nijmegen frontstad werd. 

Competitievoetbal in Nijmegen werd hierdoor onmogelijk, maar in de rest van Nederland werd het 

ook verboden. De Duitsers stonden enkele weken na het beginnen van de competitie wedstrijden in 

officieel verband niet meer toe.65 Nijmegen was echter wel een geval apart. De stad was, net als alle 

gebieden ten zuiden van de grote rivieren, bevrijd. Er konden echter geen competitiewedstrijden 

gespeeld worden omdat sommige clubs waartegen N.E.C. en Quick in de Eerste Klasse Oost 

uitkwamen uit gebieden kwamen die nog niet bevrijd waren. Hierdoor werd er in de regio Nijmegen 

een noodcompetitie ingesteld, zodat verenigingen uit Nijmegen tegen elkaar konden spelen.66 

Hierover volgt later in dit hoofdstuk meer. Zoals hierboven al gesteld is werd sport na de bezetting 

overheidsterrein. Zowel in de voetbalbond als in de besturen van de clubs veranderde het een en 

ander. Deze veranderingen worden nu behandeld.  

 

Bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen 

Naast het missen van spelers en competitiebeperkingen konden de twee grootste Nijmeegse 

voetbalverenigingen ook op bestuurlijk gebied het nodige merken van de Duitse bezetting. In het 

bestuur van N.E.C. waren vader en zoon Brouwers beiden penningmeester van de club. Vader P. nam 

tijdens de oorlogsjaren de taken van zijn zoon H. Brouwers over omdat deze ambtsplichten zou 

hebben. Volgens zijn vader was hij een ‘illegale werker’, maar verschillende bronnen zeggen dat H.J. 

                                                            
62 Liempt en Koolhaas, 'En de stadions puilden uit... Waarom Sportreferent Harster tevreden terugkeek op ’40-
’45.', 4-5. 
63 'Tubantia - N.E.C. 1-0 gestaakt', Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant (Nijmegen, 31 januari 1944), 
2. 
64 De Trouwe Honden, ‘1940-1945: Voetbal is geen oorlog’ <www.detrouwehonden.nl/?page_id=464> 
[geraadpleegd op 24-07-2016] 
65 Van Essen, 15 november 1900-2000: de historie van N.E.C. Nijmegen, 24-27. 
66 'Sport: Noodcompetitie Nijmegen', De Gelderlander (Nijmegen, 9 april 1945), 1. 
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Brouwers een rol zou hebben gespeeld in het Nijmeegse verzet.67 Dit is niet met zekerheid te 

bewijzen met behulp van de beschikbare bronnen over de beide heren Brouwers.68 Na de oorlog 

keerde H.J. Brouwers weer terug als penningmeester van de club, maar in 1949 namen zowel vader 

als zoon afscheid van de club.69 Over de beide heren Brouwers is op bovenstaande informatie na 

weinig bekend, omdat het verzet uiteraard in het grootste geheim heeft geopereerd en hier niets 

over op papier heeft gezet.  

Over Quick-prominent Wim Klarenbeek, die actief lid van de NSB bleek te zijn, is daarentegen 

een stuk meer bekend. Klarenbeek was secretaris in het bestuur van Quick en al sinds de jaren ’30 

actief bij de club. Toen de Duitsers Nederland bezetten hield hij zich als NSB-lid bezig met de sport in 

Nederland en stond hij bekend als de ‘rechterhand van Karel Lotsy’, over wie eerder in dit werkstuk 

al het een en ander is geschreven.70 Klarenbeek stond in direct contact met á Stuling, een belangrijke 

sportfunctionaris in Duitsland die vanaf 1943 namens de SS de sport onder zijn hoede had.71 Zoals al 

gezegd fuseerden in 1940 de voetbalbonden in Nijmegen tot één grote bond. Klarenbeek speelde 

een grote rol in deze fusie, omdat hij naar eigen zeggen ‘de jeugd weer tot eenheid wilde brengen’.72 

Klarenbeek was bij alle sport in Nijmegen betrokken. Hij nam bijvoorbeeld als secretaris plaats in het 

erecomité van een tentoonstelling over sport en toerisme in Nijmegen, bezichtigde het parcours van 

een wielerwedstrijd in Nijmegen en werd in augustus 1943 benoemd tot wethouder van sport in 

Nijmegen. Hiermee liep Nijmegen voorop, want hij was de eerste wethouder van sport in 

Nederland.73 Volgens de Limburger Koerier zag zijn takenpakket er als volgt uit: Het behandelen van 

alle sportaangelegenheden, het aanwakkeren van activiteit door clubs en bonden, het bevorderen 

van grote sportgebeurtenissen en het stimuleren van meer intensieve sportbeoefening.74 

Klarenbeeks benoeming past in de trend dat sport steeds meer gemeentelijk werd geregeld, zoals 

aangegeven door Swijtink.75 Ondanks dat de drie verantwoordelijken voor de sport in Nederland 

tijdens de bezetting, Harster, Von Tschammer en Seyss-Inquart, gezegd hadden dat er liefst geen 

NSB’ers op belangrijke functies werden genoemd, gebeurde dit met de benoeming van Klarenbeek 

toch.76 Dit kan verklaard worden door het feit dat Klarenbeek tijdens de oorlog ontkend heeft lid van 
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71 Ibidem. 
72 Wim Klarenbeek, 'Naar eenheid in de Voetbalsport', De Gelderlander (Nijmegen, 18 juli 1940), 8. 
73 'Wethouder voor Sportaangelegenheden benoemd', Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 
(Nijmegen, 28 augustus 1943), 1. 
74 'Uit Gelderland: Een wethouder voor Lichamelijke Opvoeding', Limburger Koerier (Heerlen, 28 augustus 
1943), 2. 
75 Swijtink, Een sportman doet niet aan politiek, 114. 
76 Wallinga, 'Nazificatie en voetbal', 30-31. 



 

19 
 

de NSB te zijn.77 Klarenbeek kreeg steeds meer functies en werd in september 1944 zelfs benoemd 

tot burgemeester van Gendringen. Na de oorlog wist hij niet weg te blijven van de autoriteiten, die 

hem wilden berechten. In 1946 werd Klarenbeek aangeklaagd door de Eerste Kamer van het 

Nijmeegse tribunaal voor lidmaatschap van de NSB en Deutschfreundlichkeit.78 Klarenbeek zelf 

betoogde dat hij zich aangetrokken voelde tot enkele ideeën van het NSB-gedachtegoed.79 Later 

ontkende hij alle aantijgingen.80 In december 1946 werd Klarenbeek uiteindelijk veroordeeld tot 2 

jaar internering met aftrek van de tijd die hij al had uitgezeten. Ook mocht hij niet meer actief of 

passief deelnemen aan verkiezingen.81  

 

Personele gevolgen 

Naast de beperkingen die aan de competitie gesteld werden en het feit dat ze voor de oorlog door de 

dienstplicht ook al spelers moesten missen, hadden de twee grootste clubs in Nijmegen ook moeite 

om hun selectie tijdens de oorlog intact te houden. Zoals al gesteld werden veel spelers voor de 

oorlog geïnterneerd, maar tijdens de bezettingsperiode was hier minder sprake van. Uit een analyse 

van alle wedstrijdverslagen van de Gelderlander tussen augustus 1940 en mei 1944 blijkt dat N.E.C. 

pas in 1942 voor het eerst met een incomplete selectie aantrad. De club miste in de 

vriendschappelijke wedstrijd van 5 juni tegen PSV verdediger Cuyten, die volgens de Provinciale 

Geldersche en Nijmeegsche Courant te werk was gesteld in Duitsland.82 Deze speler keerde na de 

oorlog overigens weer terug in Nijmegen en stond namens N.E.C. in 1946 gewoon weer als 

basisspeler aan de aftrap.  

Quick had daarentegen wel veel last van een uiteenvallende selectie. Dit kwam door het feit 

dat diverse Quickspelers in krijgsgevangenschap zaten en dat er ook spelers werden opgeroepen om 

in Duitsland en Nederland te gaan werken.83 Deze spelers kon de club uiteraard niet opstellen. De 

namen van de spelers die in krijgsgevangenschap zaten of moesten werken zijn helaas niet bekend. 

Quick speelde tijdens de bezettingsjaren met wisselende opstellingen en kon gedurende die vier jaar 

maar één keer met een complete selectie aantreden.84 Deze voorbeelden van de Nijmeegse 

verenigingen zijn typerend voor de problemen die de clubs door het hele land hadden om de selectie 
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intact te houden. Swijtink stelt dat in alle sporten de verenigingen te kampen hadden met 

spelerstekorten door de tewerkstellingen en de verplichte arbeid in Duitsland.85  

Naast het missen van spelers door krijgsgevangenschap en tewerkstelling kreeg Quick ook te 

maken met de verplichting om Joodse spelers te weren uit haar rangen. Deze verplichting ging, zoals 

al eerder gezegd in dit werkstuk, vanaf 1 november 1941 in.86 Het bekendste voorbeeld van een 

Joodse Quicker die weggestuurd werd is Louis de Wijze (1922-2009), die in het eerste elftal speelde 

maar in 1941 geen lid meer mocht zijn. De Wijze was al vanaf de beginjaren ’30 lid van Quick en 

trainde al op jonge leeftijd kortstondig de A-jeugd.87 Hij speelde ook in het Nijmeegs elftal. De Wijze 

kreeg van de vereniging zelf te horen dat hij niet meer welkom was. Hiermee was voetballen in 

Nijmegen voor De Wijze onmogelijk geworden. Hij kon alleen nog voetballen als hij zich aansloot bij 

een Joodse club in Nijmegen, maar die was er niet. Hij werd op 18 november 1942 samen met zijn 

familie opgepakt en naar Westerbork gebracht, waar hij het voetbal weer oppakte. Ook nadat hij 

naar het vernietigingskamp Auschwitz was getransporteerd bleef hij voetballen en dit zorgde ervoor 

dat hij wat minder zwaar werk kreeg in het Poolse kamp.88 Mede hierdoor overleefde De Wijze de 

oorlog en keerde hij op 10 juni 1945 terug in Nijmegen. Bij zijn terugkomst zag hij ook Paul Vyth 

weer. Vyth was net als De Wijze een Joodse voetballer bij Quick en ook Vyth moest vertrekken bij de 

club. Over het verhaal van Paul Vyth is niet zo veel bekend. Over De Wijze des te meer, aangezien hij 

zijn eigen kampmemoires heeft laten optekenen.89 Na de oorlog keerde De Wijze terug bij de club 

waar hij in 1941 was weggestuurd. Hij speelde opnieuw een aantal wedstrijden in het eerste elftal en 

in 1989 werd hij algemeen voorzitter van de club. Op 20 juli 2009 overleed hij.90  

Volgens Swijtink gingen de meeste clubs, net als Quick, akkoord met het weren van Joodse 

leden. Verzet is alleen bekend van enkele Amsterdamse verenigingen, die eerder in dit werkstuk al 

zijn genoemd.91 Het is onbekend hoeveel Joodse leden Quick en N.E.C. in totaal hadden en er zijn 

geen verhalen bekend over Joodse spelers bij N.E.C. In de gedenkboeken die ter ere van de jubilea 

van beide clubs zijn geschreven wordt er niets vermeld over Joodse spelers. Ook niet bij Quick, 

waarvan toch twee gevallen bekend zijn. Klaarblijkelijk werd er lang na de oorlog pas over deze 

gebeurtenissen gesproken. 

Niet alleen voetballers moesten verplicht arbeid verrichten voor de bezetter. Ook andere 

mannelijke Nederlanders werden hiertoe verplicht en de Duitsers organiseerden razzia’s om mannen 

                                                            
85 Swijtink, Een sportman doet niet aan politiek, 92. 
86 Swijtink, Een sportman doet niet aan politiek, 176. 
87 Wim Veenendaal, 'In Memoriam: Louis de Wijze', Quickblaadje (Nijmegen, augustus 2009), 2–3. 
88 Documentaire NOS Studio Sport: Voetbal in Westerbork (Hilversum, 2006). 
89 Kees van Cadsand, Ontsnapping uit de dodenmars. Herinneringen van Louis de Wijze aan de 
concentratiekampen en transporten, (Amsterdam, 1995), 127. 
90 Veenendaal, 'In Memoriam: Louis de Wijze', 2-3. 
91 Swijtink, Een sportman doet niet aan politiek, 117. 



 

21 
 

op te sporen die de Arbeitseinsatz waren ontlopen. Swijtink beschrijft dat een bijeenkomst van veel 

mensen, zoals bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd, vaak aangegrepen werd om massale razzia’s te 

houden. Hij noemt als bekendste voorbeeld de wedstrijd tussen PSV en LONGA op 27 februari 1944, 

waarbij 20.000 mensen werden gecontroleerd.92 Ook bij een wedstrijd in Nijmegen werd een 

grootschalige razzia gehouden. In maart 1944 was De Goffert uitverkocht voor een wedstrijd tussen 

twee selectie-elftallen van de KNVB. Oost-Nederland speelde tegen West-Nederland en daarbij 

waren 30.000 mensen aanwezig. Van alle aanwezigen werd het persoonsbewijs gecontroleerd, maar 

de bezetter wist maar weinig mensen te arresteren die de Arbeitseinsatz waren ontlopen.93 

Zoals de Tweede Wereldoorlog in veel steden, dorpen en families slachtoffers heeft gemaakt, 

leden ook de voetbalclubs verliezen. Al in 1941 kwam er een N.E.C.-speler, te weten B. Beukering, te 

overlijden. Het zou volgens het overlijdensbericht in De Gelderlander gaan om een ongeval in het 

Franse Cambrai, maar verder wordt over het overlijden van deze speler niet meer gesproken.94 De 

meeste oorlogsslachtoffers zijn echter, zoals elders in dit werkstuk al beschreven, te betreuren 

geweest in 1944. Op 22 februari van dat jaar werd de Keizerstad gebombardeerd door Amerikaanse 

vliegtuigen en ook de voetbalclubs hadden hier onder te lijden.95 Door deze verwoestingen kwamen 

twee N.E.C.-leden om het leven en zaten vele anderen zonder huis en bezit. Dit was aanleiding voor 

de club om een hulpactie voor haar eigen leden op te starten. Daarnaast vielen er ook veel 

slachtoffers bij de bevrijding van Nijmegen. Operatie Market Garden kostte negen leden van N.E.C. 

het leven.96 Of er bij de Amerikaanse bombardementen in februari of de bevrijding in september ook 

slachtoffers zijn gevallen die lid waren van Quick is niet bekend.  

 

Praktische gevolgen 

Met de Duitse inval kwam er ook een einde aan de persvrijheid in Nederland. Kranten werden 

gecontroleerd en gecensureerd en in 1941 werden tijdschriften, weekbladen en kerkelijke krantjes 

verboden. Dit alles werd door de Duitsers gerechtvaardigd door het feit dat er een gebrek was aan 

papier, maar deze maatregel zorgde er volgens De Jong ook voor dat de Duitsers diverse ongewenste 

krantjes en tijdschriften konden laten verdwijnen.97  

Deze maatregel had ook tot gevolg dat de clubblaadjes van N.E.C. en Quick niet meer 

uitgegeven konden worden. N.E.C. had al direct na de Duitse inval besloten om de uitgave van het 

clubblad stop te zetten. Dit hoefde officieel pas in 1941 en de reden voor het vroegtijdig stopzetten 
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van het clubblad is niet bekend. N.E.C. bedacht wel een alternatief voor het geschreven clubblad. Op 

vaste dagen in de week werd in de kantine een clubblad voorgelezen.98 Ook Quick moest de uitgave 

van het Quickblaadje stoppen, maar deed dit pas toen de Duitse maatregel omtrent het besparen 

van papier bekend gemaakt werd.99 

Ook het reizen werd voor de clubs een stuk moeilijker. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is 

wel de reis van de selectie van N.E.C. op weg naar Tilburg, waar het in 1942 aan zou treden tegen 

Willem II. Op weg naar Tilburg werd de trein waarin de Nijmegenaren zaten bestookt door Engelse 

spitfires, waarbij uiteindelijk niemand gewond raakte.100  

 

Voetbal na de oorlog 

Zoals het voetbal tijdens de oorlog grotendeels doorging en functioneerde als uitlaatklep, werd het 

voetbal na de oorlog aangegrepen om te herdenken. Na de oorlog werden er eerst enkele 

wedstrijden gespeeld die in het teken stonden van dankbaarheid. Enkele elftallen van geallieerden 

namen het op tegen de Nijmeegse clubs. Het eerste bekende voorbeeld hiervan is de wedstrijd 

tussen een gecombineerd Engels team en N.E.C., die op 21 of 22 oktober 1944 werd gespeeld. De 

Engelsen traden aan met spelers van Newcastle United, Everton, Darlington FC, Plymouth Argyle en 

Aldershot FC. De baten van deze wedstrijd gingen naar de Nijmeegse oorlogsslachtoffers.101  

Vanaf april 1945 waren er drie Nijmeegse noodcompetities: noodcompetitie afdeling I, 

waarin onder andere N.E.C. en Quick zaten, afdeling II, waarin de tweede elftallen van die clubs en 

een aantal eerste elftallen van andere verenigingen zaten, en afdeling III, die qua sterkte nog iets 

minder was. De eerste wedstrijden zijn in het weekend van 7 en 8 april 1945 gespeeld.102 Op zaterdag 

16 juni in datzelfde jaar werd de laatste speelronde afgewerkt.103 In augustus 1945 werden er weer 

vriendschappelijke wedstrijden en toernooitjes ter voorbereiding op de competitie gespeeld, die 

daarna in het oosten op 18 november 1945 begonnen werd. De nationale beker was al wat eerder 

gestart. Van dit toernooi was in de oorlog geen sprake, maar wordt na de oorlog dus wel gespeeld.104 

De wedstrijd tussen Quick en N.E.C. op 6 mei 1945 werd dus in de noodcompetitie afgewerkt 

en heeft voor de competitiestatistieken weinig waarde. Omdat deze ontmoeting de eerste grote 

stadsderby na de oorlog was heeft ze vooral symbolische waarde. Met deze wedstrijd werd dus het 

voetballen in een vrij Nederland echt ingeluid. 
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Conclusie 
 

Nijmegen en haar voetbalverenigingen hebben zwaar te lijden gehad onder de Tweede Wereldoorlog 

en de gevolgen die de oorlogssituatie met zich meebracht. De competitiestructuur bleef grotendeels 

ongemoeid, met uitzonderingen in de seizoenen 1939-1940 en 1944-1945, maar vooral op het 

personele vlak hebben de clubs veel problemen gekend. N.E.C. betreurde een aantal gestorven leden 

tijdens de bombardementen op Nijmegen in februari en september 1944 en van Quick is bekend dat 

ze haar leden moest vertellen dat ze vanwege hun Joodse afkomst niet meer welkom waren op de 

club. Ook miste Quick gedurende de competitie veel spelers door de verplichte tewerkstelling en 

krijgsgevangenschap. Voor de verplichte tewerkstelling werden diverse razzia’s georganiseerd 

rondom voetbalwedstrijden en ook in Nijmegen heeft zo’n razzia plaatsgevonden. Deze 

gebeurtenissen hebben hun weerslag gehad op de stad en op de clubs. N.E.C. en Quick hebben door 

deze oorlogsomstandigheden tijdens de Tweede Wereldoorlog moeilijkheden gekend om te kunnen 

blijven functioneren. 

Op bestuurlijk vlak speelden zowel de penningmeester van N.E.C. als de secretaris van Quick 

een rol in Nijmegen tijdens de bezetting. Hoewel over vader en zoon Brouwers weinig bekend is, 

wijzen de bronnen erop dat H.J. Brouwers lid was van het verzet en dat zijn vader ervan wist. Beiden 

zaten in het bestuur van N.E.C. In het bestuur van Quick had Wim Klarenbeek zitting. Klarenbeek was 

een NSB’er die een vooraanstaande rol speelde in de eenwording van de voetbalbond en later ook 

een belangrijke sportfunctionaris in Nederland was. Daarnaast werd hij in 1943 de eerste wethouder 

van sport in Nederland. Hiermee is Nijmegen de eerste stad die een wethouder van sport gekend 

heeft. 

In praktisch opzicht zagen beide clubs zich genoodzaakt de uitgave van het clubblaadje stop 

te zetten, hoewel N.E.C. dit eerder deed dan Quick. Ook werd het reizen steeds moeilijker en bracht 

dit risico’s met zich mee, getuige de beschieting van de trein waarin de N.E.C.-selectie zat.  

Het bovenstaande maakt duidelijk dat de situatie in Nijmegen vergelijkbaar was met de 

situatie in de rest van Nederland. Weinig clubs verzetten zich tegen de maatregelen die door de 

bezetter werden opgelegd en er zijn geen pogingen van verzet door N.E.C. of Quick bekend. Ook 

hadden beide verenigingen, net als andere clubs in Nederland, veel last van een incomplete selectie 

door de oorlogsomstandigheden. De oorlogsomstandigheden in Nijmegen hebben het de clubs 

moeilijk gemaakt om te blijven functioneren, maar toch ging het normale voetballeven ook in 

Nijmegen door. 
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