
De geschiedenis van de Volharding: Seizoen 1941 – 1942 

 

In het tweede oorlogsjaar nam de grip van de 

bezetter op de samenleving toe. De 

aanvankelijke pogingen van de Duitsers om 

onze bevolking te nazificeren waren 

grotendeels mislukt. Daarvoor kwam nu 

onderdrukking en economische uitbuiting in 

de plaats.  

Ook binnen De Volharding merkte men dit 

aan den lijve. Het seizoen sukkelde een 

beetje voort, want de vereniging was op 

allerlei fronten aan banden gelegd. 

Desondanks was de opkomst op 

ledenvergadering hoog, er kwamen nog 50 

leden op af.  

Uit het verslag van deze avond blijkt dat er 

van een normaal verenigingsleven eigenlijk 

geen sprake meer was. Zo werd er een 

voorstel gedaan om een gezellige avond te 

organiseren. Diverse leden wilden hier de 

schouders wel onder zetten. Maar om 

principiële bezwaren werd hier toch van 

afgezien. Men vond een feestavond in deze 

tijden niet gepast.  

In het verslag lezen we verder dat de heer A. 

Keizer in het bestuur werd gekozen, hij 

verving G. Stegeman.  Verder werd besloten 

om op dinsdag- en de donderdagavond 

indoortrainingen te gaan geven. De 

belangstelling hiervoor was behoorlijk groot, 

maar toen kwam er een kink in de kabel. 

 

In een eerder verslag werd al vooruitgewezen 

naar het lot dat onze Joodse landgenoten zou 

treffen. Vanaf 1941 begon de vervolging van 

deze groep mensen serieuze vormen aan te 

nemen. Het begon er me dat joden werden 

uitgesloten uit openbare ruimtes en dat ze 

een Jodenster moesten dragen. Het eindigde 

met de deportatie van meer dan 100.000 

landgenoten naar de kampen. Eerst naar 

Westerbork, in Drenthe. Daarna verder naar 

het oosten. In de vernietigingskampen in 

Polen, zoals Auschwitz, zijn ze vrijwel 

allemaal vermoord.  

 

Ook onze Nijverdalse Joden ontliepen dit 

verschrikkelijke lot meestal niet. Het begon 

er mee dat begin april 1942 een bord bij de 

ingang van het sportterrein werd geplaatst 

met als opschrift “Verboden voor Joden.” 

Deze inbreuk op de normale manier van 

omgaan met elkaar maakte enorme indruk. 

Het bestuur belegde een extra vergadering 

en bijna alle leden besloten om hier middels 

een duidelijk signaal afstand van te nemen. 

En het signaal was duidelijk: De Volharding 

stelde zichzelf op 22 april op non-actief. Er 

bleven zeven personen in het bestuur om de 

lopende zaken af te handelen.  

Dat een dergelijke principiële opstelling niet 

van gevaar ontbloot was, bleek weldra. 

Spoedig moest het dagelijks bestuur zich 

melden bij de politie om over deze ontbinding 

te praten. Daar kregen ze meegedeeld dat zij 

de vereniging niet zomaar konden ontbinden 

en dat de Volharding hierdoor zeker in de 

problemen zou komen. Uiteindelijk heeft deze 

affaire voor onze leden geen directe 

negatieve gevolgen gehad.  

De Volharding begon aan een slapend 

bestaan. Er werd niet meer gevoetbald of 

vergaderd, maar de vereniging bleef 

ingeschreven bij de Nederlandse 

Voetbalbond. Ook bleef man aan alle 

financiële verplichtingen jegens de bond 

voldoen. 

 

 

Seizoen 1941 - 1942, 1e klasse Twentsche Voetbal Bond, Z.M. 

 

1e klasse B 

Uitslagen  DES  EXC  EXC2  ON  VOL  DOS 

D.E.S.   ##  1-1  6-5  5-3  1-3  ? 

Excelsior '31  0-2  ##  3-7  2-1  3-4  3-0 

Excelsior'31-2  2-5  1-8  ##  4-3  4-6  2-3 

O.N. Almelo  4-3  7-0  1-2  ##  4-0  2-1 

Volharding  2-2  3-2  10-1  0-4  ##  2-1 

D.O.S.   3-4  1-6  3-1  2-5  3-3  ## 

 

Stand    GS  WN  GL  VL  PT  VR – TG 

D.E.S. N’dal   9  5  2  2  12  29 – 23 

O.N. Almelo   10  6  0  4  12  36 – 20 

Volharding N’dal  10  5  2  3  12  33 – 29 

Excelsior '31   10  4  1  5  9  28 – 27 

D.O.S. Vriezenveen  10  3  1  6  7  20 – 29 

Excelsior'31-2   9  3  0  6  6  24 – 42 

 

De resterende wedstrijd van de competitie werden niet gespeeld vanwege de anti Joodse 

maatregelen van de bezetter. 

 



2e klasse B 

Stand    GS  WN  GL  VL  PT  VR – TG 

Enter Vooruit Enter  10  9  0  1  18  76 – 14 

D.E.S. 2 Nijverdal  9  6  0  3  12  51 – 27 

Volharding 2 N’dal  8  4  1  3  9  30 – 26 

Enter Vooruit 2 Enter  8  2  2  4  6  20 – 40 

O.N. 2 Almelo   8  1  1  6  3  13 – 43 

Volharding 3 N’dal  7  1  0  6  0*  12 – 42 

 

Resterende wedstrijden worden i.v.m. oorlogsomstandigheden niet gespeeld. 

* "Volharding" 3 - Nijverdal krijgt twee winstpunten in mindering. 


