
 
 

OUDE LIEFDE ROEST NIET (2) 

Een gesprek, in december 2015, met Cor van der Kleij (geb. 02-03-1924) 

 

 

Cor is, bijna een jaar na het maken van dit verhaal, op 26 november 2016 overleden. 

 

 

 

Als vervolg op gesprekken met oud O.N.A.-

spelers en/of O.N.A.-vrijwilligers hebben we deze 

keer een gesprek met de 91-jarige Cor van der 

Kleij. Cor is al vanaf 1934 lid van O.N.A. en is in 

2014 op het O.N.A.-veld in het zonnetje gezet 

voor zijn 80-jarig lidmaatschap en kreeg een shirt 

met zijn naam erop. 

 

 
 

We zijn te gast in het appartement van Cor en zijn 

vrouw Tonny aan de Ronsseweg in Gouda, waar 

zij nu al weer 7 jaar wonen en een fraai uitzicht 

hebben op de nieuwe Goudse Bioscoop. Vóór die 

tijd woonden ze eerst in drie verschillende huizen 

in de Scheltemastraat en vervolgens 52 jaar in de 

Colijnstraat. Cor en Tonny zijn 63 jaar getrouwd. 

 

 
 

 

Cor is met voetbal in de Scheltemastraat begonnen én speelde bovendien op diverse 

trapveldjes in de Korte Akkeren. Het gezin van der Kleij had het niet erg breed. Zijn vader 

had, net als veel andere arbeiders in de crisisjaren van de jaren dertig, geen werk. Cor 

wilde ondanks dat toch graag in een O.N.A.-shirt spelen. Zijn moeder heeft toen zijn eerste 

O.N.A.-shirt gebreid met rood/zwarte verticale banen. Cor speelde in zijn jeugd in diverse 

elftallen van O.N.A. Vlak na zijn 18e verjaardag in 1942 werd Cor aangewezen om in 

Duitsland te gaan werken, waardoor hij pas na de oorlog weer kon gaan voetballen. Nadien 

maakte hij 25 jaar deel uit van de Jeugdcommissie. 

Aan het begin van ons gesprek laat Cor weten het jammer te vinden dat O.N.A. geen 

clubblad meer heeft en alles nu digitaal gaat. Hij heeft van armoe een laptop moeten 

aanschaffen om op de website van O.N.A. alles te kunnen volgen. Zijn dochter komt vaak 

langs en dan vraagt hij, wijzend naar zijn laptop: “Zoek O.N.A. even voor me op”. Cor heeft 

niet zoveel met “dat ding”, maar gelukkig helpt zijn dochter hem om op de website van 

O.N.A. te komen en kan hij toch alles volgen. 

 

Cor startte in 1934 met voetbal in de jeugd van O.N.A. Zware jaren waren dat met hun 

gezin zo vóór de oorlog. Een rot periode volgens Cor. Hij weet nog goed dat hij bij 



 
 

carrosserie fabriek “Verheul” in Waddinxveen ging werken. Hij was toen 15 jaar. Hij moest 

om 7:00 uur beginnen en werkte 50 uur of meer in de week. Hij verdiende daar vier gulden 

in de week en moest op een fiets naar zijn werk. En omdat zijn ouders geen fiets voor hem 

hadden, heeft zijn vader toen op afbetaling een fiets gekocht. Omdat zijn vader echter 

werkloos was en van de overheid een steunuitkering kreeg, werd 2/3 op de verdienste van 

Cor ingehouden. De fiets moest ook nog worden afbetaald. Hij hield dan maar 35 cent 

zakgeld over. Cor vertelt dat zijn vader in die tijd nog aan het Gouwekanaal heeft gewerkt, 

dat werd toen nog met de hand gegraven. Daar werkten veel mensen met steun van de 

overheid. Je verdiende dan iets meer dan wanneer je alleen maar in de steun liep. Je 

stond dan op een lijst en als je geluk had werd je opgeroepen voor werk. Absoluut een rot 

periode zoals Cor aangeeft. 

 

 

Cor speelde bij de jeugd van O.N.A. en 

werd met B1 in 1939 kampioen. Later 

speelde hij in het A-elftal en werd 

daarmee in 1941 elftal kampioen van 

Gouda. 

In dat A-elftal speelden toen onder 

andere ook Arie van den Berg, Jan van 

Dam, Han Markus en Adrie Evengroen. 

Henk van der Speld was toen elftalleider. 

Cor heeft het voetbal bij O.N.A. in de 

daaropvolgende oorlogsjaren van 1942 -

1945 niet meer meegemaakt omdat hij 

door de Duitsers verplicht werd om in 

Duitsland te gaan werken via de Arbeids 

Einsatz. 

 

 

 
Aftrap bij O.N.A. 1 in 2014 

 

In 1940 brak de oorlog uit. Cor werkte toen bij carrosserie fabriek “Verheul” in 

Waddinxveen. In 1942 liepen de Duitsers de fabrieken in Nederland af om mensen te 

vorderen voor hun fabrieken in Duitsland. Dit vanwege het feit dat de Duitsers die daar in 

de fabrieken werkten het leger in moesten en er schaarste aan personeel ontstond. Je 

moest minimaal 18 jaar zijn om daarheen gestuurd te kunnen worden. Bij de controle in 

de fabriek van “Verheul” was Cor 2 maanden ervoor 18 jaar geworden en werd met 7 

anderen aangewezen om naar Duitsland te gaan. Hij kwam daar weer in een fabriek te 

werken en heeft daar naar zijn zeggen wel het nodige meegemaakt. Over die tijd in 

Duitsland zou hij wel een boek kunnen schrijven. 

Je kon vanuit zijn adres in Duitsland post versturen en daar ook ontvangen, en natuurlijk 

miste hij daar zijn ouders. Hij kon in die periode met verlof naar huis. Dat heeft hij ook 

gedaan en is vervolgens niet meer teruggegaan naar de fabriek in Duitsland. Hij dook 

onder en kwam in Schoonhoven terecht bij de familie Schep in een gezin met twee 

dochters en een zoon. Deze familie woonde in een groot herenhuis en hadden vaak 



 
 

jongens in huis die in Schoonhoven op de Zilversmidschool zaten. Die jongens kwamen 

uit het hele land vandaan. Tussen die jongens viel hij niet op. 

 

 

Na de oorlog werkte Cor bij Machinefabriek “De Weger” aan de Bogen in Gouda. In het 

begin was dat slecht werk, omdat er vlak na de oorlog geen afzuiging was boven het 

laswerk dat je verrichtte. Cor heeft bijna 40 jaar bij “De Weger” gewerkt. In de jaren na de 

oorlog, toen Cor nog vrijgezel was, werd hij door Henk van der Speld benaderd met de 

vraag of hij een jeugdcommissie wilden oprichten. Vóór die tijd deden Henk van der Speld 

en Toon Koster alle opstellingen voor de Jeugd. Er was echter behoefte aan een 

Jeugdbestuur. Cor wilde dit maar onder één voorwaarde doen. Hij wilde er alleen aan 

beginnen als zijn maatje Jan van Dam daar ook in mee zou mogen doen. Cor is toen in 

het jeugdbestuur als secretaris begonnen met Jan van Dam als voorzitter. Zij haalden daar 

toen diverse ander actieve O.N.A-leden bij in het nieuw te vormen Jeugdbestuur.  

Het Jeugdbestuur organiseerde ook loterijen. Er moest geld binnenkomen voor de diverse 

activiteiten. Eén keer hebben ze een loterij georganiseerd waarbij ze bijna geen lot 

kwijtraakten. Iemand kwam toen op het idee om ook in Waddinxveen met de loten langs 

de deuren te gaan. Cor kan zich dat nog goed herinneren. Hij moest daar in Waddinxveen 

een aantal flats af en kreeg aan deur vreemde reacties, zoals: ”O.N.A., wat is dat “. Dat 

was eens maar nooit meer voor Cor. Het hoorde er echter bij zegt hij. 

 

Cor zat 25 jaar in het Jeugdbestuur en heeft nadat hij uit dit bestuur was gegaan een aantal 

jaren in de vereniging meegedraaid in de “Commissie voor Goede Diensten”. Toen die 

commissie werd opgeheven kwam Dolf van der Speld vragen of hij zitting wilde nemen in 

de “Bouwcommissie”. Daar heeft hij ook een aantal jaren in meegedraaid. Toen ze 

uiteindelijk met deze commissie zouden stoppen brak een week later brand uit in de 

toenmalige tribune. 

Konden ze weer niet opstappen en bleven ze wéér zitten in de “Bouwcommissie” om de 

bouw van de nieuwe tribune voor te bereiden en te begeleiden. 

Cor was ook vaak ceremoniemeester en werd veel gevraagd om een speech te houden 

bij officiële gelegenheden. Zo sprak hij namens de vereniging onder andere bij de opening 

van de nieuwe kantine en op diverse begrafenissen van O.N.A.-mensen. Dit laatste was 

voor hem vaak emotioneel omdat hij al die mensen goed had gekend. 

 

Zijn vrouw Tonny mengt zich in het gesprek en meldt dat Cor veel bij de jeugd van O.N.A. 

en bij de vereniging was. Ze zegt zich altijd vermaakt te hebben. Hun kleine kinderen 

hadden toch ook zorg nodig. Lachend meldt ze dat als hij niet thuis was ze ook geen ruzie 

konden maken en ze het niet zo lang (63 jaar) met elkaar hadden uitgehouden. Ze voegt 

daar nog aan toe, dat hij er altijd veel plezier in heeft gehad en een hele fijne tijd heeft 

meegemaakt. Veel toernooien heeft Cor bij O.N.A. meegemaakt. Er waren dan elftallen uit 

Frankrijk, Luxemburg, België en Duitsland. De spelers en begeleiders (16 mensen per 

vereniging) moesten dan worden ondergebracht bij O.N.A.-gezinnen. Het was veel werk 

om bij de O.N.A.-gezinnen langs te gaan voor de inkwartiering van spelers. De 

jeugdcommissie regelde dat samen met Jan van Dam, die alles coördineerde. De 



 
 

organisatie was erg goed. Volgens Cor hadden de meeste gezinnen niet zoveel trek om 

een Fransman in huis te nemen omdat men die taal niet verstond. Bovendien ook nog 

eens omdat die Fransen alleen maar Frans spraken. En dat is nog steeds zo volgens Cor. 

Cor en Tonny vertellen dat jaren later na een toernooi er nog weleens een jongen bij hun 

thuis is langs geweest toen hij in Nederland was en geen logies kon vinden. Dan werd er 

eten in huis gehaald, een kamer vrijgemaakt en was hij bij hen te gast. Cor voegt hieraan 

toe dat O.N.A. de eerste vereniging was die naar Solingen ging. Toen ze de eerste keer 

met de bus naar Solingen gingen, werd de bus aan de rand van Solingen opgewacht door 

een muziekkorps. Dat ging voor de bus lopen en bracht ze naar de plek waar de spelers 

en begeleiders ingekwartierd werden. Ook in Solingen sliep iedereen bij particulieren.   

 

Cor kijkt terug op die fijne tijd bij het Jeugdbestuur. O.N.A. heeft als een rode draad door 

zijn leven gelopen. Vooral die jaren bij het Jeugdbestuur. In die tijd ging men op de fiets 

naar alle uitwedstrijden. Dat was heel normaal. Zelfs naar een toernooi in Arnhem gingen 

ze op de fiets. Tussentijds overnachtten ze dan met het A-elftal in een sporthal in Ede. 

Een mooi verhaal is, dat toen ook de wedstrijdleiders mee moesten naar Arnhem om 

vriendschappelijk tegen de wedstrijdleiders van de andere verenigingen te voetballen. 

Dolf van der Speld was met het A-elftal mee, maar toen de wedstrijdformulieren in Arnhem 

werden ingevuld bleek Dolf twee maanden te oud en mocht niet meespelen met de jeugd. 

“Geen punt” zei Dolf, dan speel ik gewoon met de elftalleiders mee. 

 

Cor speelde in O.N.A. 2, dat de thuiswedstrijden zondags altijd om halfdrie speelde. In die 

tijd was het zo dat als O.N.A. 1 een uitwedstrijd speelde, het 2e thuis speelde. De tribune 

zat bij de thuiswedstrijd van O.N.A. 2 altijd helemaal vol. Donateurs hadden volgens Cor 

dan geen zin om naar de uitwedstrijd van O.N.A. 1 te gaan. Er was dan altijd veel volk 

langs het veld. Cor genoot daarvan, dat was fijn spelen. 

Daarnaast beleefde Cor veel plezier aan de benefietwedstrijden die O.N.A. en Gouda aan 

het einde van het seizoen tegen elkaar speelden. Je kon dan als 2e elftalspeler meedoen 

in een elftal met 1e elftalspelers tegen gerenommeerde spelers van Gouda. De opbrengst 

van die benefietwedstrijd werd besteed aan Goudse bejaarden die via ouderenvereniging 

“Ons Belang” één keer per jaar met vrijwilligers meegingen met een volledig verzorgde 

bootreis of busreis. 

 

In het verleden waren er veel verenigingen binnen O.N.A. Zo was er een toneelvereniging, 

een visvereniging, een korfbalclub en een atletiek afdeling. Cor heeft nog foto’s uit die tijd 

van de atletiek. Trainingen vonden plaats op een veld dat toen tussen het eerste en tweede 

veld in lag. Het was daar altijd druk bij het hardlopen, hoogspringen, verspringen en 

kogelstoten en deed er een behoorlijk grote groep ONA leden aan mee. Ook op het 

hoofdveld werd wel een gedeelte afgezet voor atletiek. O.N.A. deed mee aan wedstrijden 

tegen Vires et Celeritas. Cor vertelt dat O.N.A. in die tijd goede wedstrijdlopers had. Zo 

deed Hans van der Broek mee als lange afstandloper en was Wim Fluks erg goed op de 

100 meter en de 400 meter. 

De atletiekclub ging volgens Cor soms met de kolenwagen van Freek Kempers naar 

atletiekwedstrijden. Dan zaten ze achterop de auto in een open laadbak en als je pech 



 
 

had dat het regende dan zat je daar tijdens de rit in die open bak. Het is niet anders zegt 

Cor, zo ging dat nou eenmaal in die tijd. 

 

In het verleden werd vaak in opdracht van O.N.A. of in opdracht van vrijwilligers een 

herinneringsbord gemaakt en aangeboden. Henny meldt dat de borden en andere trofeeën 

die bij O.N.A. in het archief liggen, momenteel door Hilda op foto worden gezet zodat deze 

ook digitaal voor de O.N.A.-familie bewaard blijven. Hij vermoedt dat er nog veel spullen 

bij oudere O.N.A.-leden in bezit zijn. 

 

Cor en Tonny bezitten nog een 

Delftsblauw herinneringsbord dat zijn 

moeder in oktober 1967 tijdens een 

receptie aangeboden kreeg omdat zij als 

barmedewerkster na 25 jaar afscheid 

nam. De ouders van Cor waren jarenlang 

actief in de O.N.A.-kantine waar Cor ook 

vaak moest meehelpen. 

Bij het afscheid moest zijn moeder op 

zaterdagochtend naar de kantine komen 

en kreeg daar namens het bestuur door 

voorzitter Schoolmeester een gouden 

horloge en bloemen aangeboden. Veel 

stamgasten kwamen naar de receptie om 

afscheid te nemen en boden haar onder 

ander een Delftsblauw herinneringsbord 

aan. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Cor blikt terug op de vrijdagavonden bij O.N.A. Dat waren altijd geweldige avonden. Je 

kon dan de Toto bij Jan van Dam en Ton Belt inleveren. Het was dan erg druk in de kantine. 

Op die avonden kwam ook altijd Jan de Riet. Jan was verstandelijk gehandicapt en was 

een graag geziene gast. Jan had ooit op de kermis bij een bokstent gezien dat iemand uit 

het publiek in die kermistent mocht boksen tegen een bokser uit de kermistent. Als Jan 



 
 

daarna op de vrijdagavonden bij O.N.A. kwam, wilde hij ook altijd “zogenaamd” boksen. 

Er was er maar één waartegen hij dat wilde doen omdat hij die vertrouwde, en dat was 

Cor van der Kleij. Hij was veel te bang dat een ander hem een echte klap zou geven. Elke 

vrijdagavond was “het bal”. Dan ging Jan zitten, trok dan zogenaamd zijn 

bokshandschoenen aan en ging in bokshouding tegenover Cor staan. Jan heeft me nooit 

een echte klap op mijn gezicht gegeven zegt Cor. Op een keer kwam Jan weer en heb ik 

gezegd: “Joh Jan, ik heb nu geen tijd je moet een tijdje wachten”. Chiel Kreijenborg stond 

naast me en zei tegen mij: “Cor ik neem het wel even van je over”. Jan was echter veel te 

bang dat hij van een vreemde wel een klap zou krijgen en wilde niet. Na lang praten, toen 

Chiel voorstelde om voor een flesje bier te boksen, ging Jan overstag en gingen ze 

zogenaamd boksen. Op een gegeven moment deed Chiel net of hij geraakt was en ging 

tegen de grond. Hij deed net of hij knock-out geslagen was. Jan stond daar dan als grote 

overwinnaar. We hebben daar wat meegemaakt in de kantine op die vrijdagavonden zegt 

Cor en voegt eraan toe dat Jan erg geliefd was. Als je alleen al zag wat Jan met Sinterklaas 

bij O.N.A. kreeg, tjonge jonge wat was dat veel volgens Cor. 

Toen Jan 50 jaar werd, was er een feest in de kantine. Er zijn toen veel foto’s gemaakt en 

het staat ook op film. Jan was helemaal bezeten van Ed de Goey, de toenmalige keeper 

van Feyenoord. Martin van der Horst heeft toen een afspraak met Ed de Goey gemaakt 

om het cadeau dat ze hadden gekocht door hem te laten aanbieden aan de jarige Jan. Ed 

is toen naar de O.N.A.-kantine gekomen om dit cadeau aan te bieden, waarna de hele 

familie van Jan met Ed de Goey op de foto ging. 

 

Het gesprek gaat nog over het vrije gebruik van de O.N.A.-velden na sluitingstijd en in de 

weekenden. Vooral het kunstgrasveld wordt veel gebruikt door jeugd uit de wijk. 

Cor vertelt dat weinig mensen weten dat in het verleden, als s ’avonds het veld open was, 

er een man op een stoel bij de entree zat om de mensen tegen te houden die op de velden 

wilden spelen. “Ouwe Luitjes” noemden ze die man. “Ouwe Luitjes” had een zwarte pet op 

en zat daar elke avond om de jeugd van de velden af te houden. Je kwam dan echt het 

terrein niet op. 

 

Cor kan nog wel uren doorpraten over O.N.A. en alles wat hij bij de club heeft beleefd. Het 

toont aan dat hij genoot van alles wat er rondom hem heen bij O.N.A. gebeurde en dat hij 

altijd met heel veel plezier vrijwilligerswerk bij de vereniging heeft gedaan. Nu het allemaal 

zo dichtbij komt zou Cor het 100-jarig bestaan van O.N.A. in 2019 toch nog wel graag 

willen meemaken. Wat ons, en wat O.N.A. betreft, zou dat een mooie aanvulling zijn op 

het 100-jarig bestaan van de club. 

 

 

 

December 2015 

 

Henny van Driel 

Arie de Wit 

Hilda van Welzen 


