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Woordd vooraf 

Inn 1987 verwierf het gemeentearchief van Alkmaar, waarvan ik toen directeur was, de 

archievenn van de voetbalclub AZ. Ik nam mij voor daar ooit iets mee te gaan doen. 

Voetball en geschiedenis zijn immers mijn grote passies. In 1994 begon ik aan een 

uitgebreidd onderzoek naar de lotgevallen van de club. Ik probeerde dat te combineren 

mett het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Dat lukte natuurlijk niet: de gejaagdheid 

vann de politiek trekt immers haar eigen agenda. Toch boeide het onderwerp mij zozeer 

datt het weinig moeite kostte om ook na lange tussenpozen mij weer aan het schrijven 

tee zetten. 

Veell mensen hebben mij hierbij geholpen. In de eerste plaats wil ik mijn 

promotorr en vriend prof. dr. Leo Noordegraaf noemen, die met enthousiasme dit 

onderzoekk heeft begeleid en mij in de juiste richting wist te sturen. Ook mijn copromotor 

dr.. Jaap Talsma ben ik zeer dankbaar. Zijn grote betrokkenheid was voor mij van grote 

waarde. . 

Dee vele personen die bereid waren mij te woord te staan of mij op andere wijze 

informatiee verstrekten ben ik zeer erkentelijk. Het is onmogelijk hen allemaal te 

noemen,, maar hun namen staan achter in dit boek vermeld onder de geraadpleegde 

bronnen.. Een uitzondering wil ik maken voor de grote voetbalkenners en -verzamelaars 

Jann Visser en Thijs Ruiter. Zij lieten mij niet alleen profiteren van hun riante 

verzamelingen,, maar kwamen telkens weer aanzetten met nieuwe gegevens. 

Bovendienn behoedden zij mij ook voor tal van fouten. 

Hett bestuur van AZ, namelijk Dirk Scheringa en René Neelissen, wil ik 

dankzeggenn voor de toestemming om vrijelijk gebruik te mogen maken van de 

archievenn van de club. Die dank geldt ook de medewerkers van de diverse 

archiefinstellingenn in ons land die mij zo goed als mogelijk van dienst waren bij het 

raadplegenn van hun collecties. De voor mij belangrijkste dienst op dit gebied was het 

Regionaall Archief Alkmaar, waarvan ik met name wil noemen Marijke Joustra en Bert 

Veer. . 

Tomm van Hulsen, journalist bij Voetbal International, schoot mij vaak te hulp als ik 

opp zoek was naar artikelen uit dit weekblad. Dank ook aan Anita Nauta, die bereid was 

eenn groot deel van het manuscript te redigeren. Die dank geldt ook Willem Zeijlmans, 

diee de foto ter beschikking stelde die het omslag siert. 

Mett ere vermeld ik mijn vriendin Ellen Holtkamp, die zoveel over dit onderwerp 

heeftt moeten aanhoren dat zij zich nu met recht kenner van het Alkmaarse voetbal mag 

noemen. . 

Alss kind bezocht ik samen met mijn vader voor het eerst een wedstrijd van 

Alkmaarr '54. Mijn vader was ook degene die mij de belangstelling voor het vak 
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geschiedeniss bijbracht. Helaas heeft hij de verschijning van dit boek niet mogen 

meemaken.. Aan hem draag ik dit boek op. 



Inleidin g g 

Opp zaterdag 14 augustu s 1954 trokke n in de namidda g ruim eïfduizen d mensen uit 
Alkmaa rr  en de wijd e omgevin g naar het Gemeentelij k Sportpar k in de Alkmaarde r Hout . 
Naa maanden van geruchte n en speculatie s zou die avond voor het eerst het elfta l van 
dee Noordhollands e Profclu b Alkmaart e bewondere n zijn . De elf mannen , die afkomsti g 
warenn uit bijn a alle uithoeke n van de provincie , traden die avond aan tegen de Profclu b 
Venlo .. Veel werd er niet gegeven voor de kansen van de Profclu b Alkmaar . Per slot 
vann rekenin g had geen van de speler s ooi t op een hoger niveau gespeel d dan in de 
Tweedee Klass e van de amateurs . Tot ieders stomm e verbazin g waren het echte r de 
Limburger ss die met een 3-0-overwinnin g van de thuisclu b werden teruggewezen . Deze 
wedstrij dd ging de geschiedeni s in als de eerste officiël e wedstrij d die in het Nederland s 
betaaldd voetba l werd gespeeld . 

Vijfti gg jaar later worde n aan de rand van de stad Alkmaa r de eerste 
voorbereidinge nn getroffe n voor de bouw van een groo t en nieuw stadion , waarvan een 
groo tt  winkelcentrum , het zogenoemd e KooimeerPlaza , onderdee l zal uitmaken . Om 
betaaldd voetba l mogelij k te maken , is het onlosmakelij k verbonde n geraak t met de 
wereldd van de commercie . In vijfti g jaar tijd is het betaald voetba l uitgegroei d tot een 
miljoenenbusines ss en heeft het zich ontwikkel d tot een bedrijfsta k waarin door relatie f 
modal ee voetballer s vorstelijk e salarisse n worde n verdiend . Anno nu is, om Paus 
Johanne ss Paulus II te citeren , Voetba l (...) het belangrijkst e van alle onbelangrijk e 
dingen.' 1 1 

Dezee studi e heeft als onderwer p de ontwikkelin g van het betaald voetba l in 
Alkmaa rr  en beschrijf t de lotgevalle n van de club die eerst bekend ston d onder de naam 
Alkmaa rr  '54, vanaf 1967 als AZ '67 en zich sind s 1986 tooi t met de naam AZ. 

Dee probleemstellin g 

Dee constaterin g dat er tot nu toe weini g historisc h onderzoe k is verrich t naar de 

geschiedeni ss van het voetba l in ons land maakt het alleen al zinvo l een bijdrag e te 

leverenn aan het wegwerke n van deze achterstan d in de geschiedschrijving . Gelet op de 

gering ee hoeveelhei d secundair e literatuu r zou het te ambitieu s zijn om mij te wagen aan 

dee geschiedeni s van het betaald voetba l als geheel . Vandaar dat deze studi e zich 

concentreer tt  op de ontwikkelinge n in het betaald e voetba l in één stad, namelij k in 

Alkmaar .. Wel worde n die ontwikkelinge n zoveel mogelij k afgezet tegen de 

ontwikkelinge nn elders in het Nederland s betaald voetbal . 

Inn deze studi e staan de volgend e vragen centraal . In de eerste plaats word t de 

vraagg behandel d welke belange n de divers e geledinge n in de Alkmaars e 
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voetbalsamenlevingg hadden bij het betaald voetbal, alsmede de vraag hoe deze 

geledingenn zich tot elkaar verhielden. Die geledingen zijn de spelers, de toeschouwers 

diee de wedstrijden bezochten of de club juist meden, de bestuurders, de sponsors en 

dee gemeentelijke politiek die vanaf het eerste moment nauw bij het betaalde voetbal 

betrokkenn raakte. Iedereen die te maken had met de plaatselijke betaalde voetbalclub 

hadd zo zijn eigen belangen. Die belangen konden flink botsen en leidden tot forse 

conflicten.. Toch was er wel een gedeeld belang en dat was het bereiken van een zo 

goedd mogelijk sportief resultaat. Dat immers verschafte de spelers een hoger inkomen, 

leverdee vreugde op bij de duizenden toeschouwers, stelde sponsors in staat hun 

productenn te promoten, droeg bij aan het aanzien van de bestuurders, terwijl dit ook 

goedd was voor de gemeentelijke inkomsten en het imago van de stad en haar 

bestuurders.. Omdat die belangen in de loop van de jaren veranderden dient tevens de 

vraagg aan de orde te komen waaruit die veranderingen bestonden en welke 

ontwikkelingenn die veranderingen veroorzaakten. 

Dee tweede vraag die wordt besproken is in hoeverre veranderingen in de 

Nederlandsee samenleving hun invloed lieten gelden op de invoering van alsmede de 

ontwikkelingenn in het betaald voetbal. In deze studie worden de ontwikkelingen binnen 

hett betaald voetbal vooral geplaatst tegen het decor van de maatschappelijke 

veranderingenn na 1945; met name de doorwerking van de oorlogsjaren, de 

moderniseringg en vervolgens de verharding van de Nederlandse samenleving krijgen 

daarbijj aandacht. 

Diversee maatschappelijke veranderingen drukten hun stempel op de invoering 

enn de beginjaren van het Nederlandse voetbal. Zo werkte de invloed van de 

oorlogsjarenn nog lang door waardoor tegenstanders van betaald voetbal de strijd 

daartegenn in een verbeten goed-foutperspectief plaatsten. Tezelfdertijd zorgden de 

oorlogsjarenn er tevens voor dat de vooroorlogse gezagsverhoudingen niet meer zo 

vanzelfsprekendd waren en dat gold zeker voor het aanzien van de oude KNVB. Naast de 

ervaringenn uit de oorlogsjaren liet ook de modernisering van de samenleving haar 

invloedd op het voetbal gelden. Deze modernisering kenmerkte zich onder meer door de 

opkomstt van de verzorgingsstaat en uitbreiding van de mogelijkheden van besteding 

vann de vrije tijd. De invulling daarvan lieten mensen zich steeds minder door anderen 

voorschrijvenn en zeker niet door autoriteiten die door het grote publiek verantwoordelijk 

werdenn gehouden voor de bedroevend slechte Nederlandse voetbalprestaties sinds 

1945.. De modernisering van de Nederlandse samenleving maakte ook de groei van het 

betaaldd voetbal mogelijk. Dat gold in de eerste plaats voor de vervoersrevolutie 

waardoorr toeschouwers van heinde en verre de wedstrijden konden bezoeken. 

Daarnaastt konden ook de bedragen die in voetbal omgingen enorm toenemen omdat 

mett name door de rappe verspreiding van de televisie onder de huishoudens betaald 
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voetball meer dan ooit aantrekkelijk werd voor externe geldgevers. Hierdoor kon het 

voetball uitgroeien tot de belangrijkste mediasport in ons land. De verzakelijking en de 

verhardingg die de samenleving vanaf de jaren zeventig kenmerkten, vertaalde zich ook 

inn het voetbal. Door de toename van het geld en de grote belangen die het bedrijfsleven 

zagg in het voetbal veranderde de sfeer die zakelijker en harder werd. Dat kwam bij het 

voetball ook tot uiting in de explosieve toename van het supportersgeweld dat vanaf het 

middenn van de jaren zeventig een structureel verschijnsel werd. 

Historiografiee van het voetbal 

Inn hoeverre kan voor deze studie worden teruggevallen op bestaande literatuur 

betreffendee opkomst en ontwikkeling van het betaald voetbal? Voetbal is slechts 

mondjesmaatt voorwerp geweest van historisch onderzoek. Nog steeds op tamelijk 

eenzamee hoogte staat de dissertatie uit 1955 van de socioloog Cees Miermans, 

VoetbalVoetbal in Nederland.2 In zijn voetsporen traden de sociologen Ruud Stokvis en 

Maartenn van Bottenburg die beiden dissertaties schreven over de geschiedenis van de 

sport.33 In de laatste jaren neemt de belangstelling voor sport- en voetbalgeschiedenis 

onderr historici toe. Zo wijdden diverse historici hun doctoraalscriptie aan aspecten van 

dee geschiedenis van het voetbal. In 1992 promoveerde de historicus André Swijtink op 

onderr andere de geschiedenis van het voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog.4 Een 

belangrijkk initiatief was de introductie door Theo Stevens van het vak sportgeschiedenis 

aann de Universiteit van Amsterdam. Ook organiseerden historisch belangstellenden 

zichh in de stichting De Sportwereld. Lange tijd bleef echter aandacht voor de 

geschiedeniss van de sport en de betekenis daarvan voor de samenleving onder 

historicii een uitzondering. In een recent overzichtswerk over de jaren vijftig en zestig 

kreegg sport en laat staan voetbal nauwelijks aandacht.5 

Ookk in het buitenland bestond onder historici lange tijd weinig belangstelling voor 

sportgeschiedenis,, maar in landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werd die 

omissiee eerder goed gemaakt dan in ons land. Zo onderstreepte de Britse historicus 

Haroldd Perkin het belang van sportgeschiedenis met de opmerking: The history of 

societiess is reflected more vividly in the way they spend their leisure time than in their 

politicss or work.'6 

Dee geschiedenis van het naoorlogse voetbal in ons land heeft vooral de 

aandachtt gekregen van sportjournalisten en liefhebbers die de betrokkenheid bij hun 

clubb vertaalden in het schrijven van gedenkboeken. In deze werken wordt vooral 

aandachtt besteed aan wat er op de voetbalvelden te zien was en dat werd door deze 

auteurss vooral geboekstaafd in de vorm van statistieken, uitslagen en opstellingen. 

Anderzijdss is Om 't spel en de knikkers van de journalisten Matty Verkamman en Evert 
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Vermeerr een boek waarin de ontwikkeling van het betaald voetbal meer in brede zin 

behandeld.77 Ook andere joumalistiek-historische publicaties zoals Het Surinaams 

LegioenLegioen van Humberto Tan, Pim Muiier door Gijs Zandbergen en Tom Egbers' De 

ZwarteZwarte Meteoor overtreffen het niveau van gebundelde krantencolumns of statistische 

publicaties.8 8 

Periodisering g 

Dezee studie concentreert zich vooral op de periode 1954 tot 1993. de keuze van het 

jaarr 1954 ligt voor de hand omdat in dat jaar het betaald voetbal immers van start ging. 

Inn 1993 ging AZ over in handen van een andere sponsor, namelijk Dirk Scheringa, de 

eigenaarr van Frisia Financieringen. Daarmee begon een nieuwe fase in het bestaan 

vann de club die zich voortzet tot op de dag van vandaag. De jaren na 1993 zijn om die 

redenn geen onderwerp geweest van uitgebreid historisch onderzoek. Wel zullen aan 

hett slot van deze studie de gebeurtenissen van de laatste tien jaren in vogelvlucht de 

revuee passeren. 

Hett verhaal over de periode 1954-1993 is over twee hoofdstukken verdeeld met 

19722 als scheidsjaar. De jaren 1954 tot 1972 moeten vooral gezien worden als de 

opbouwjarenn van het betaald voetbal, dat langzaamaan professioneler en zakelijker 

werdd en waarin financiële belangen een steeds grotere rol gingen spelen. In deze jaren 

groeidee het voetbal zowel nationaal als internationaal uit tot massasport. Aan het slot 

vann deze periode begon het Nederlands voetbal ook internationaal mee te tellen. Zo 

behaaldee Feyenoord als eerste Nederlandse club in 1970 de Europacup, terwijl deze 

prestatiee nadien door Ajax diverse malen werd herhaald. Omstreeks 1970 begon de 

overgangg naar een nieuwe fase die zich kenmerkte door een enorme toename van de 

hoeveelheidd geld die in de voetbalsport omging. Naast de verkoop van 

toegangskaartenn werden de opbrengsten uit sponsoring, televisierechten en 

merchandisingg steeds belangrijker. Dit was een ontwikkeling die zich in heel Europa 

voltrok.99 Ik koos echter precies het jaar 1972 als cesuur omdat er in dat jaar met de 

overnamee van AZ '67 door het Zaandamse bedrijf Wastora een nieuwe fase in het 

clubvoetball in Alkmaar aanbrak die AZ '67 in luttele jaren tot de nationale en 

internationalee top zou brengen. 

Bronnenn en onderwerpkeuze 

Hett was aantrekkelijk om de Alkmaarse betaalde voetbalclub als voorwerp van 

onderzoekk te nemen omdat de archieven van deze club vrij goed bewaard zijn 

gebleven.. Dat maakt het mogelijk om de analyse te verdiepen. Tezelfdertijd zeggen de 
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ontwikkelingenn binnen het Alkmaars betaald voetbal ook het een en ander over de 

ontwikkelingenn die zich elders binnen de Nederlandse voetbalwereld afspeelden. 

Alkmaarr was immers geen eiland en ondanks alle regionale kleuringen en verschillen 

kwamenn de ontwikkelingen in Alkmaar in grote lijnen overeen met wat er elders 

gebeurde.. Wel zijn vanwege het ontbreken van wetenschappelijke studies over de 

geschiedeniss van het betaald voetbal in Nederland detailstudies naar afzonderlijke 

clubss noodzakelijk om te komen tot een omvattend beeld. Het is daarom wenselijk dat 

ditt onderzoek navolging vindt in de vorm van studies over andere betaalde voetbalclubs 

inn ons land. 

Inn 1987 werd het archief van de Alkmaarse betaalde voetbalclub overgedragen 

aann het Regionaal Archief van Alkmaar. Het archief, waarvan in 1994 een grove 

inventarisatiee werd gemaakt, bestaat uit twee delen. Het ene deel is het verenigings- en 

laterr het stichtingsarchief. Het andere deel wordt gevormd door het archief van de 

naamlozee vennootschap. Zoals veel betaalde voetbalclubs bestond de Alkmaarse club 

uitt een NV die in de eerste plaats verantwoordelijk was voor de aanvullende 

financiering,, alsmede een vereniging of stichting die de club feitelijk bestuurde. In de 

bronverwijzingenn maak ik een onderscheid tussen het NV- en het verenigingsarchief. 

Naastt het clubarchief waren ook andere archieven van belang, zoals die van de 

gemeentee Alkmaar. Nuttig waren ook de collecties van personen die een belangrijke rol 

speeldenn bij de club of die van het begin af aan alles verzamelden dat betrekking had 

opp het betaald voetbal in Alkmaar. 

Eenn onmisbare bron werd gevormd door de duizenden persverslagen en andere 

artikelenn die in tal van kranten en tijdschriften werden gewijd aan het voetbal in 

Alkmaar.. Tenslotte leverden ook interviews met enkele tientallen betrokkenen welkome 

informatiee op. Deze gesprekken vonden onder meer plaats met oud-spelers, vroegere 

bestuurderss en journalisten. 

Hett zal duidelijk zijn dat van de gehanteerde bronnen vooral de informatie die 

aangereiktt werd via persverslagen en interviews met voorzichtigheid moest worden 

benaderd.. Beschouwingen in de pers vormen de neerslag van de hitte van het moment, 

waarinn nuances veelal ontbreken. Voor de interviews geldt dat herinneringen kunnen 

vervagenn of vervormen. Toch zijn ook deze bronnen voor deze recente 

geschiedschrijvingg onmisbaar en zij vormen een nuttige aanvulling, bijvoorbeeld daar 

waarr primaire bronnen ontbraken, zoals het archief van Wastora. 

Indelingg van het boek 

Ditt boek is ingedeeld in drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt vooral 

aandachtt besteed aan de invoering van het betaald voetbal in zowel ons land als in 
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Alkmaar.. De verwikkelingen rondom de invoering van het betaald voetbal worden 

gepresenteerdd tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen en de 

veranderingenn in ons land na de Tweede Wereldoorlog. 

Hett tweede hoofdstuk analyseert de ontwikkeling van het betaald voetbal in 

Alkmaarr vanaf de start in 1954 tot 1972 toen de Alkmaarse club werd overgenomen 

doorr het succesvolle elektronicaconcern Wastora uit de Zaanstreek. Dankzij de 

moderniseringg van de samenleving, waardoor zich vanaf de jaren vijftig een enorme 

toenamee van de mobiliteit voltrok, kon de Alkmaarse betaalde voetbalclub uitgroeien tot 

eenn organisatie die uit de wijde regio toeschouwers trok. De populariteit van de club 

wordtt behandeld in het licht van de vrijetijdsmogelijkheden die er in de jaren vijftig 

waren. . 

Hett derde hoofdstuk beslaat de jaren 1972 tot 1993. In laatstgenoemd jaar nam 

Dirkk Scheringa de club, die inmiddels kortweg AZ was gaan heten, over. Dit waren 

turbulentee jaren die aanvankelijk in het teken stonden van de grote successen die 

mogelijkk waren dankzij de sponsoring door Wastora. Het hoogtepunt was het behalen 

vann het landskampioenschap in 1981 waarmee AZ '67, net zoals DWS in 1964, bij wijze 

vann uitzondering de hegemonie van de drie grote topclubs Ajax, PSV en Feyenoord wist 

tee doorbreken. Deze jaren kenmerkten zich door een toenemende verharding en 

verzakelijkingg binnen de voetbalwereld. In de conclusies worden de hoofdvragen uit dit 

onderzoekonderzoek nog eens nagelopen. Ten slotte komen de ontwikkelingen van de laatste 

tienn jaar aan de orde. 
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I.. Het betaal d voetba l word t afgedwonge n 

11 De geboorte van een fenomeen 

a.a. Van spel tot volkssport 

Toenn de scholier Pim Muiier in 1879 de Haarlemse Football Club stichtte, kon hij niet 

wetenn dat hij daarmee de grondlegger werd van wat in ons land veruit de populairste 

sportt zou worden. Aanvankelijk werd de sport beoefend door jongeren uit de 

maatschappelijkee bovenlaag, maar geleidelijk vond het voetbal verspreiding onder 

bredee lagen van de bevolking.1 Van belang voor de verspreiding van de voetbalsport 

waswas de oprichting in 1889 van een overkoepelende voetbalbond die het mogelijk 

maaktee om het voetbal in competitieverband te beoefenen. Wedstrijden in 

georganiseerdd verband trokken ook toeschouwers, die er op hun beurt weer voor 

zorgdenn dat kranten erover publiceerden. De uitbreiding van het spoorwegennet 

maaktee het mogelijk dat clubs uit verder gelegen plaatsen elkaar konden bezoeken en 

inn regionale competities tegen elkaar konden uitkomen. 

Maarr hoe kon voetbal, zeker na 1918, uitgroeien tot volkssport? Een belangrijke 

voorwaardee voor de democratisering van de voetbalsport was dat de toegenomen 

welvaartt vanaf het begin van de twintigste eeuw ook de lagere sociale milieus in staat 

steldee deze sport te gaan beoefenen. Voetbal bracht immers kosten met zich mee, 

zoalss die van contributie, reizen en uitrusting. 

Vann belang was ook de geleidelijke toename van de vrije tijd die het voor 

arbeiderss mogelijk maakte te gaan voetballen. Dat gold zeker ook voor de 

arbeiderskinderenn die door de invoering van de leerplicht in 1902 over veel meer vrije 

tijdd en ook energie beschikten dan toen zij lange dagen in de fabriek moesten werken. 

Ookk de legerleiding stimuleerde de verspreiding van het voetbal. In 1898 maakte het 

ministeriee van Oorlog bekend dat voetbal tot de opleiding van de dienstplichtige 

militairenn zou gaan behoren. Voetbal, zo wist men, droeg bij tot een goede lichamelijke 

conditiee en wat zeker even belangrijk was: het was een uitstekend middel tegen de 

verveling. . 

Ookk de aard van het spel droeg bij aan de populariteit van voetbal. Zo kon 

voetball onder nagenoeg alle weersomstandigheden worden gespeeld, en op alle 

mogelijkee plekken: op het schoolplein, op straat, aan het strand, op trapveldjes diel 

bijnaa alle steden en dorpen hadden. Met de eenvoudigste materialen kon een speelveld 

wordenn afgebakend. Twee jasjes vormden al een doel, een bal was zo in elkaar 

geflanst.. Het was ook niet noodzakelijk om volwaardige elftallen in het veld te brengen 

omm te kunnen voetballen: met zijn tweeën kon er al een wedstrijd worden gespeeld. 
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Illustratieff voor de snelle verspreiding en popularisering van het voetbal in ons land is 

dee enorme groei van de ledenaantallen van de in 1895 opgerichte Nederlandsche 

Voetbalbondd (NVB), die zich vanaf 1929 mocht tooien met het predikaat 'Koninklijk' (zie 

tabell 1). 

Tabell 1 

Ledenontwikkelingg bij de (K)NVB 1900-1947 

Jaarr Aantal leden 

19000 240 0 

19100 750 0 

19200 48.00 0 

19300 98.00 0 

19477 263.50 0 

Bron:: Miermans, Voetbal in Nederland, 248, 249. 

Vanaff 1910 zou de voetbalbond alle andere sportbonden in ledenaantallen ver achter 

zichh laten. Alleen sporten als schaatsen, turnen en tennis konden in de jaren dertig met 

elkk tussen de twintig a dertig duizend georganiseerde sporters nog enigszins in de 

buurtt blijven. Met de groei van het aantal leden van de voetbalbond nam ook het aantal 

elftallenn dat deelnam aan de competitie spectaculair toe, zoals uit tabel 2 blijkt. 

Tabell 2 

Aantall elftallen in (K)NVB-verband 1891-1951 

Jaarr Aantal elftallen 

18911 7 

19011 21 5 

19111  65 0 
19211 120 0 

19311 354 5 

19411 659 0 

19511 16.24 0 

Bron:: Miermans, Voetbal in Nederland, 200. 

Voorr de jongens en mannen uit de lagere sociale milieus moet het zeker aantrekkelijk 

zijnn geweest dat zij door te voetballen in contact kwamen met de maatschappelijke 

elite:: op het veld was er sprake van gelijkheid en telde alleen het resultaat en niet de 

afkomst.. Voetbal was daardoor niet meer het exclusieve domein van de gegoede 
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burgerij ,, maar beter nog, door aan de competiti e deel te nemen , versloegen  arbeider s 

voorr  het eerst in de geschiedeni s de elite zelfs op haar eigen terrein ! Wellich t heeft dat 

bijgedrage nn aan het zelfbewustzij n van de arbeiders. 2 

Mett  gemengd e gevoelen s volgd e een deel van de elite de onstuimig e groe i van 

hett  zogenoemd e volksvoetbal . Een deel daarvan kon de nieuw e uitdagin g wel 

appreciëren ,, maar vaker had men moeit e met het afbrokkele n van het eigen , geslote n 

domein .. Oude eliteclubs , die al in de negentiend e eeuw waren opgericht , voerde n 

ballotagebepalinge nn in om te voorkome n dat zij zouden worde n overstroom d met leden 

uitt  de arbeiderskringen . Om het elitekarakte r zoveel mogelij k te behouden , werd naar 

Engelss voorbeel d in 1922 de verenigin g Nederlands e Corinthian s opgericht , die zich in 

theori ee inzett e voor het hooghoude n van de amateurbepalinge n in de sport , maar zich 

inn de praktij k voora l sterk maakte voor de belange n van de elite binne n het voetbal . Wie 

dee democratiserin g van de voetbalspor t helemaa l niet wild e meemaken , kon haar de 

rugg toekere n en overstappe n naar toen nog exclusiev e sporte n als hocke y en tennis . 

Dee topfunctie s binne n de voetbalbon d bleven gereserveer d voor heren uit de 

beteree kringen . Zij waren de felst e tegenstander s van betalinge n aan spelers . 

b.b.  Eerste  pogingen  tot  invoering  betaald  voetbal 

Vanaff  het begin van de twintigst e eeuw, toen de voetbalspor t in ons land zich 

verbreedd ee tot een volkssport , vonde n er heftig e discussie s plaats over de vraag of 

betalinge nn aan speler s geoorloof d waren . Die discussie s vonde n overigen s niet alleen 

inn ons land plaats maar net zo goed elders in Europa . Geruchte n over betalinge n deden 

veelvuldi gg de ronde . Het was een publie k geheim dat menig e wisselin g van club door 

getalenteerd ee voetballer s tot stand kwam na al dan niet verkapt e betalingen . Er werd 

voora ll  met een scheef oog naar Limbur g gekeken waar, naar men vermoedde , het met 

dee betalingsmoraa l niet zo nauw werd genomen . Zo verhuisd e de Nederlands e 

internationa ll  Beb Bakhuy s in 1937 van Zwoll e naar Venlo om voor w v uit te komen . In 

rui ll  daarvoo r kreeg hij een sigarenwinkel . Ook in het westen van het land vonde n 

betalinge nn plaats . In de jaren derti g kreeg aanvoerde r Puck van Heel betaald door 

Feyenoord. 33 Er werd ook betaald in de vorm van een café of een baan of zelfs een 

combinati ee van beide . Zo kreeg Bob Jonge n in 1953 van SV Kerkrad e een café én een 

bovengronds ee baan bij de mijnen . Betalinge n in geld konde n behoorlij k in de papiere n 

lopen .. Vóór de Tweede Wereldoorlo g betaald e de Limburgs e club Julian a haar speler s 

viaa een tussenpersoo n 5 gulde n voor een gelijkspe l en 10 gulde n bij een overwinning . 

Inn die tijd waren dat behoorlijk e bedragen. 4 

Hoee algemeen waren die beloningen ? Dat is moeilij k te bepalen . De KNVB 

schatt ee in 1936 dat minsten s 20 procen t van de club s zich hieraan schuldi g maakte. 5 
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Dee maatschappelijk gegoeden binnen de voetballerij hadden die betalingen niet nodig, 

zoalss al bleek uit de oprichting van de vereniging Nederlandse Corinthians.6 Diegenen 

diee het geld wel goed konden gebruiken, vonden een extra argument om een 

vergoedingg te wensen in het feit dat door hun inspanningen de clubkassen dik werden 

gevuld,, omdat het publiek vooral afkwam op de wedstrijden van het eerste elftal. Juist 

inn tijden van crisis, zoals tijdens en na de Eerste Wereldoorlog en in de jaren dertig, kon 

ditt argument veelvuldig worden beluisterd. 

Vóórr de Tweede Wereldoorlog werden er diverse pogingen gedaan om betaald 

voetball in ons land van de grond te krijgen. Zo nam de Ajacied Jan de Natris in 1921 

eenn initiatief tot betaald voetbal. De Natris had in 1920 al eens van zich laten horen 

toenn hij een revolte had geleid van Oranjespelers tijdens de Olympische Spelen in 

Antwerpen.. Hij had toen felle kritiek op het feit dat de spelers waren ondergebracht in te 

kleinee hutten op het marineschip Hollandia terwijl de bondsbestuurders hun intrek 

haddenn genomen in de beste hotels.7 De Natris verzamelde nu een vijftiental spelers 

diee het voornemen hadden om tegen beloning gelegenheidswedstrijden te spelen. Een 

vann hun argumenten was dat zij die grote inkomsten voor hun clubs bij elkaar 

voetbaldenn nu ook eens wat wilden verdienen. Dit initiatief mislukte volledig. Een 

nieuwee poging volgde vijfjaar later, in 1926, toen de accountant A. Hoffman zich tot de 

NVBB wendde met de mededeling dat er een comité in Amsterdam was gevormd dat 

beroepsvoetball wilde invoeren. Beroepsclubs zouden in de vorm van een NV worden 

georganiseerd.. Ook deze ambitie werd niet waargemaakt. 

Inn 1934 volgde de oprichting van de Eerste Nederlandsche Maatschappij ter 

Bevorderingg van de Voetbalsport, die een wedstrijd organiseerde tussen een 

Rotterdamss en een Haags team. Diverse vooraanstaande spelers van onder meer vuc, 

Scheveningen,, Excelsior en ADO verbonden zich hieraan. Met op de tribune enkele 

honderdenn toeschouwers speelden deze teams onder de naam Red Star en Green 

Starr een wedstrijd in Rotterdam. De KNVB probeerde nog te verhinderen dat het 

voetbalterreinn voor dat doel werd verhuurd maar de rechter stak daar een stokje voor. 

Err volgde nog de oprichting van profclub 'De Kennemers' en profclub 'Amsterdam', 

maarr na nog een enkele wedstrijd strandde ook dit initiatief. 

Eenn jaar later, in 1935, werd een nieuwe poging gewaagd toen in Amsterdam 

eenn Amsterdams en een Goois elftal met betaalde voetballers elkaar bestreden. De 

Amsterdammerss speelden onder de naam Eerste Amsterdamse Beroepsvoetbalclub. 

Naa een waarschuwing van de KNVB verdween ook deze vorm van nieuwlichterij. 

Dee laatste poging vóór de Tweede Wereldoorlog werd opnieuw in 1935 

ondernomenn door een groep notabelen uit vooral Amsterdam die een circulaire had 

opgesteldd waarin zij erop wees dat door de economische crisis talloze jongeren 

werklooss waren, terwijl die door het te gelde maken van hun voetbalcapaciteiten toch 
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eenn bestaan zouden kunnen opbouwen. Bovendien, aldus de initiatiefnemers, onder 

wiee mr. F. baron Van der Feltz, verdienden de clubs zoveel geld met recettes dat daar 

bestt wel wat vanaf kon.8 

Waaromm vonden die initiatieven vooral plaats in het westen van het land? De 

verklaringg voor dit verschijnsel zou kunnen zijn dat geheime betalingen aan spelers 

vakerr voorkwamen in het zuidelijk deel van Nederland dan in het westen. De druk om 

betalingenn te legaliseren door de invoering van betaald voetbal werd in dat deel van 

Nederlandd dan ook niet gevoeld. Mogelijk keek men in Brabant en Limburg wat 

pragmatischerr aan tegen het betalen van vergoedingen dan in de wat meer 

beginselvastee overige landsdelen. Bovendien zal het voor de KNVB moeilijker zijn 

geweestt om de clubs in de verafgelegen zuidelijke provincies te controleren dan die in 

hett westen en in het midden van het land. 

Opvallendd is tevens dat bijna alle pogingen om betaald voetbal van de grond te 

krijgen,, werden genomen in tijden van economische crisis zoals in 1921, 1934 en 1935. 

Voorall in deze jaren van armoede en werkloosheid was het voor jongens uit de 

volksmilieuss aantrekkelijk om hun sportieve kwaliteiten te gelde te maken. 

Dee KNVB had echter vóór de oorlogsjaren weinig moeite de verlokkingen van het 

betaaldee voetbal het hoofd te bieden. Waarom? Noch de publieke opinie, noch de pers 

warenn in deze jaren, anders dan na de Tweede Wereldoorlog, voorstander van het 

betalenn van spelers. Met uitzondering van Beb Bakhuys, die in het buitenland speelde, 

kwamenn de Nederlandse topspelers nog uitsluitend uit voor de Nederlandse clubs. 

Toenn dat na 1945 veranderde en deze spelers als gevolg daarvan niet meer werden 

opgesteldd in Oranje leed de nationale trots dan ook nederlaag op nederlaag, waardoor 

dee sympathie voor betaald voetbal onder de bevolking groeide. Een andere factor was 

datt kapitaalkrachtige zakenlieden die bereid waren hun schouders onder betaald 

voetball te zetten in de jaren dertig ontbraken. Kortom, de voorwaarden die later wel 

aanwezigg waren om een machtige, goed georganiseerde organisatie als de 

voetbalbondd te trotseren en zelfs tot buigen te dwingen, waren in de jaren vóór de 

Tweedee Wereldoorlog niet aanwezig. 

Onderr de bestuurders van de voetbalbond was de afwijzing van betalingen aan 

spelerss algemeen. Wel bestond er een onderscheid tussen 'rekkelijken' en 'preciezen'. 

Dee rekkelijken waren van mening dat een maaltijdvergoeding op zijn tijd nog wel 

geoorloofdd was en zij meenden dat spelers die zelf ook nog trainingen verzorgden 

daarvoorr betaald mochten worden. De preciezen vonden dat er geen enkele concessie 

mochtt worden gedaan aan wat verkapt professionalisme werd genoemd. 

Watt werd er ondernomen om betalingen aan spelers tegen te gaan? Vanaf 1917 

tott aan de Tweede Wereldoorlog werden tal van commissies ingesteld, al dan niet in 

reactiee op de initiatieven tot invoering van betaald voetbal, die overtredingen van de 
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amateurbepalingenn moesten onderzoeken en bestrijden. De achtereenvolgende 

commissiess probeerden korte metten te maken met betalingen aan spelers, maar hun 

adviezenn werden niet in alle gevallen door het NVB-bestuur gevolgd. Hoewel begin jaren 

twintigg de NVB zelfs een detective aanstelde om gerapporteerde gevallen te 

onderzoeken9,, probeerde het bestuur een enkele maal de scherpste kanten van de 

strijdd voor het amateurisme af te slijpen. Het bestuur ging hierin het verst toen het in 

19188 de Beginselverklaring inzake het beroepsspel aannam waarin onder strikte 

voorwaardenn betalingen werden toegestaan en zelfs de oprichting van een profbond 

niett werd uitgesloten, mits deze zou functioneren onder leiding van de NVB! Aan deze 

frivoliteitt kwam snel een einde toen in 1921 uit een enquête onder de clubs bleek dat 

eenn grote meerderheid daarvan niets voelde voor invoering van beroepsvoetbal. 

Nadienn kon betaald voetbal in welke vorm dan ook rekenen op volledige afwijzing en 

datt kan niet los gezien worden van de pogingen vanaf dat jaar om beroepsvoetbal van 

dee grond te krijgen. Pas toen de aanval op het amateurisme door concrete initiatieven 

werdd ingezet, werd de tegenaanval scherper en harder. Desondanks kon er in het 

bestuurr van de NVB enige compassie worden opgebracht met spelers die het in de 

crisisjarenn zwaar hadden te verduren en voor wie een reisvergoeding of iets 

vergelijkbaarss zeer welkom was. Zo merkte de voorzitter van de voetbalbond K. Lotsy 

opp 7 november 1936 op dat het voor hem '(...) een wrange gedachte (blijft), dat 

sommigee spelers niet te eten hebben, terwijl zij door hun spel medewerken aan het 

binnenvloeienn van grote bedragen in de clubkassen.'10 Toch hadden de harde krachten 

inn de KNVB het toen gewonnen en het zou tot 1954 duren alvorens de KNVB een andere 

koerss zou inslaan en gedwongen werd om zich neer te leggen bij de invoering van het 

betaaldd voetbal. 

c.. Betaald voetbal wint aan steun 

Hoee kwam het dat wat vóór 1940 niet lukte in 1954 opeens wel mogelijk bleek? De 

verklaringg hiervoor moet zowel gezocht worden in de veranderingen die het voetbal in 

Nederlandd sinds 1945 had ondergaan, alsook in de ontwikkelingen die de Nederlandse 

samenlevingg sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog had doorgemaakt waardoor 

hett vasthouden aan het amateurisme een verloren zaak werd. Welke waren die 

veranderingen?? Op voetbalgebied viel er weinig vreugde meer te beleven in de jaren na 

dee bevrijding. Vooral aan het einde van de jaren veertig en het begin van de jaren vijftig 

vondd er een ware uittocht plaats van Nederlandse topspelers naar met name Franse 

clubs.. Idolen als Faas Wilkes, Frans de Munck, Kees Rijvers, Cor van der Hart, Bertus 

dee Harder en vele andere toppers zeiden de Nederlandse clubs vaarwel om in ruil voor 

salarissenn waarvan zij tot dan toe slechts konden dromen, in het buitenland hun geluk 
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tee beproeven. Alleen Abe Lenstra bleef zijn Heerenveen trouw. Tot groot verdriet van 

perss en publiek waren hun helden niet meer te bewonderen op de Nederlandse velden. 

Aangezienn het hier om spelers ging die juist het verschil konden maken, liep het niveau 

enn daarmee ook de attractiviteit van het clubvoetbal sterk terug. 

Ergerr nog waren de consequenties voor het Nederlands elftal. Alle spelers die 

proff werden in het buitenland werden geroyeerd als lid van de KNVB en mochten niet 

meerr uitkomen voor Oranje. Plots bleek de Nederlandse Leeuw een tandeloos creatuur 

tee zijn geworden. Tussen eind 1949 en 1954 verloor het Nederlands elftal liefst 22 van 

dee 28 gespeelde wedstrijden, terwijl slechts drie daarvan werden gewonnen, ledere 

voetbalsupporterr en iedere sportjournalist wist dat de nationale en internationale zwakte 

vann het voetbal in ons land een direct gevolg was van het beleid van de KNVB. Dit beleid 

hadd als consequentie dat talenten naar het buitenland moesten vertrekken om van hun 

hobbyy hun broodwinning te kunnen maken, terwijl zij als sanctie ook nog eens uit het 

Nederlandss elftal werden gezet. Bij de toeschouwers groeide dan ook de aversie tegen 

dee grote clubs en de KNVB die, in hun ogen, niet alleen rijk waren geworden door de 

spelers,, maar ook door het publiek, dat immers het geld neertelde om de wedstrijden te 

bezoeken.11 1 

Veell te genieten viel er bovendien toch al niet in de eerste jaren na de Tweede 

Wereldoorlog,, de jaren van, zoals Hans Blom het ooit treffend uitdrukte, 'tucht en 

ascese'.122 Zo waren de economische vooruitzichten matig en waren er sombere 

voorgevoelenss over een opnieuw uitbreken van een wereldcatastrofe.13 Nederland was 

inn de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog, zoals historicus Piet de Rooy dat 

noemde,, een gefrustreerd land.14 In de gedeprimeerde stemming die heerste in die 

jarenn hadden juist successen van het Nederlands elftal voor wat afleiding kunnen 

zorgen,, maar wat een afleiding had moeten zijn, werd in feite een nieuwe bron van 

frustratie.. Bovendien kreeg wat er nog restte aan nationaal zelfbewustzijn na het verlies 

vann Nederlands-lndië in 1949 nog eens een nieuwe knauw door de vanaf dat jaar 

begonnenn bijna continue stroom van nederlagen van Oranje. Na het verlies van de 

vertrouwdee vooroorlogse samenleving en na het verlies van Nederlands-lndië verloor 

onss land ook nog eens het weinige waarop het nog trots had kunnen zijn, namelijk de 

voetbaleer.. Deze frustraties over de teloorgang van het Nederlands voetbal maakten de 

geestenn bij pers en publiek langzaamaan rijp voor het omhelzen van betaald voetbal: 

menn wilde zich wel weer eens een keer winnaar voelen. Om die reden werd de atlete 

Fannyy Blankers-Koen dan ook zeer geestdriftig onthaald nadat zij in 1948 viervoudig 

Olympischh kampioene was geworden. Er was zo kort na de oorlog eindelijk weer eens 

ietss waar men trots op kon zijn!15 Hoe belangrijk sportieve successen hadden kunnen 

zijnn voor het moreel onder de bevolking blijkt bijvoorbeeld toen Duitsland onverwacht in 

19544 het Wereldkampioenschap voetbal in de wacht sleepte door Hongarije te 
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verslaan.. Het betekende een omschakeling van het gevoel de oorlogsverliezers te zijn 

naarr dat van Wir sind wieder wer' en er zijn zelfs Duitse historici die deze gebeurtenis 

zienn als 'die wahre Geburtsstunde der Bundesrepubliek Deutschland'.16 

Maarr er waren ook andere maatschappelijke ontwikkelingen die het 

machtsbolwerkk dat de KNVB was geleidelijk aan sloopten. In de jaren 1945-1955 

veranderdee de Nederlandse samenleving ingrijpend. Het contrast met de samenleving 

vann vóór 1940, een samenleving waar het amateurisme in het voetbal zo'n 

onlosmakelijkk deel van uitmaakte, werd in de naoorlogse jaren steeds sterker. De 

oorlogsjarenn zelf hadden ervoor gezorgd dat na de bevrijding de vooroorlogse 

gezagsstructurenn waren aangetast. Normen en waarden waren niet meer zo 

vanzelfsprekend.177 Tot die gezagsstructuren behoorde zeker vanouds de KNVB, van wie 

hett gezag minder vanzelfsprekend werd dan vóór 1940 het geval was. 

Tezelfdertijdd onderging Nederland tussen 1945 en 1955, zoals Schuyt en 

Tavernee dat omschrijven, een ingrijpende modernisering, die de vooroorlogse 

samenlevingg onomkeerbaar zou veranderen.18 Nederland industrialiseerde in hoog 

tempo,, terwijl de bevolkingsgroei zorgde voor een enorme verstedelijking. Het 

plattelandd raakte door de uitbreiding van de infrastructuur en de verspreiding van 

bromfiets,, motorrijwiel en auto steeds minder geïsoleerd, terwijl het ook al zo'n ander 

aanzienn had gekregen door agrarische modernisering en herverkaveling.19 

Dezee jaren werden ook gemarkeerd door de introductie van tal van nieuwe 

producten,, zoals elektrische huishoudelijke apparaten. Zij vormden dan ook het begin 

vann de massaconsumptie waarin mensen in de eerste plaats zelf wilden bepalen welke 

productenn zij wilden omarmen. De na 1950 heel langzaam toenemende welvaart én de 

opkomstt van de verzorgingsstaat, die in de plaats kwam van traditionele, vaak 

bevoogdendee vormen van armenzorg en caritas, maakten dit mogelijk. Het gevolg 

hiervann was dat mensen vanaf de jaren vijftig zelfstandiger in hun opvattingen en in hun 

keuzess werden.20 

Dee vooroorlogse zuilenmaatschappij bleek bovendien in de jaren vijftig niet meer 

zoo machtig te zijn als bijvoorbeeld twintig jaar daarvoor het geval was. Al vóór de jaren 

zestigg was er sprake van een gestage ontkerkelijking in met name de Nederlands-

hervormdee kerk. Van diegenen die wel lid bleven van de kerk bleven steeds meer 

mensenn weg bij de kerkdiensten.21 Ook de rooms-katholieke geestelijkheid moest met 

ledee ogen toezien hoe de kritiek op de kerkelijke tradities toenam, terwijl de jeugd 

steedss minder boodschap had aan de normen waar de georganiseerde rooms-

katholiekee jeugdbeweging eens voor stond.22 Heel langzaam en onzichtbaar aan de 

oppervlaktee leidde de modernisering van de Nederlandse samenleving tot een 

verschuivingg in opvattingen en tot wat ook genoemd werd een ondergrondse 

ontzuiling.233 Kortom, vanaf de Tweede Wereldoorlog en met een versnelling na 1950 
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liett  de samenlevin g zich minde r dan vroege r het geval was, bevoogde n door de 

almachtig ee institutie s van weleer . Een van die institutie s die steeds meer onder vuur 

kwamenn te ligge n was de KNVB, wiens beroep op de ethisch e idealen van de spor t 

steedss minde r aanspra k in een samenlevin g die geleidelij k aan minde r moralistisc h van 

karakte rr  werd . De schar e voetballiefhebber s wild e in de jaren vijftig , zoals overduidelij k 

bleekk toen de eerste profwedstrijde n werden gespeeld , zelf bepalen welke wedstrijde n 

enn welke speler s het bekijke n waard waren . De keuze van de KNVB was niet meer hun 

keuzee en dat zou spoedi g blijken . 

Welkee wapens zette de KNVB in om betaald voetba l tegen te gaan? Naarmate de 

maatschappelijk ee druk toenam om betaald voetba l toe te laten werd het verzet 

daartege nn van de KNVB alleen maar feller . Dat verzet werd tot op het laats t toe 

volgehouden .. In onze ogen bijn a hilarisc h is de stra f die de KNVB in novembe r 1953 

oplegd ee aan v w omdat zij elf jaar eerder , in 1942, de spele r Frans van der Veen 

premi ee had betaald , alsmed e een baan en een huis had bezorg d toen hij zich verbon d 

aann de Limburgers . Vier bestuurslede n van v w werden voor lange tijd geschorst , terwij l 

Vann der Veen, die inmiddel s uitkwa m voor Heracles , een schorsin g oplie p voor vij f jaar 

diee overigen s werd teruggebrach t tot één jaar.24 Toen Eindhove n in 1953 het 

landskampioenscha pp behaald e en de speler s een fiets cadeau deed, ston d de KNVB 

eropp dat die weer zou worde n ingenomen . Zo'n cadeau druist e in tegen de 

amateurbepalingen .. De bond stuurd e zelfs een controleu r die erop moest toezien dat 

dee fietse n ook daadwerkelij k werden ingeleverd . Na gedane control e vonde n de fietse n 

tochh weer hun weg onder de spelers. 25 Een ander voorbeel d van het harder wordend e 

optrede nn tegen overtredinge n van de amateurbepalinge n was dat in de eerste jaren na 

dee Tweede Wereldoorlo g de KNVB slecht s enkele keren schorsinge n oplegd e wegens 

ditt  vergrijp , terwij l zij er daarna op grot e schaa l toe overgin g (zeven schorsinge n in de 

seizoene nn '45-'46 en '47-48, en maar liefs t 82 schorsinge n in de vier opvolgend e 

seizoenen. 26 6 

Repressi ee was slecht s één wapen in de strijd . Het andere was beïnvloedin g van 

dee publiek e opinie . Daartoe gaf de KNVB aan twee vooraanstaand e voetbalkenner s de 

opdrach tt  om brochure s te schrijve n waarin geplei t werd voor het behou d van het 

amateurisme .. De eerste die daarto e de opdrach t kreeg was A.J. van Leusen , de oud -

voorzitte rr  van de Velser voetbalverenigin g vsv . In het voorjaa r van 1950 verschee n in 

eenn oplag e van maar liefs t 18.000 exemplare n zijn geschrif t Amateurisme 27 In fell e 

bewoordinge nn nam Van Leusen afstan d van beroepsvoetbal . Dat zou volgen s hem 

financiee ll  niet haalbaar zijn en alleen maar profiteur s aantrekken . Bovendien , aldus 

Vann Leusen , scherme n de voorstander s van betaald voetba l met het argumen t dat 

betalinge nn in het amateurvoetba l al scherin g en insla g zijn , een vals beeld : 'Wij 

herinnere nn ons de method e van het nationaa l socialism e om voortduren d te roeren op 
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diee plaatsen waar maar wat stank kon worden vermoed, waardoor een angstig groot 

aantall Nederlanders is gaan vermoeden, dat alles stonk.'28 Het zou niet de laatste keer 

zijnn dat de suggestie van verraad in de strijd tegen de voorstanders van betaald voetbal 

werdd ingebracht. Een meer inhoudelijk argument dat de auteur aanvoerde tegen 

betaaldd voetbal was dat veel clubs dan hun inkomsten met name zouden gebruiken 

voorr het eerste elftal, hetgeen ten koste zou gaan van de lagere elftallen en de 

jeugdafdelingen.. De jeugd zou het slachtoffer worden van betaald voetbal want dit zou 

dee jongeren afleiden van waar het werkelijk om gaat in de samenleving, namelijk studie 

enn arbeid: 'Wie de jeugd afleidt van deze noodzakelijke voorbereiding, wie de jeugd 

voorspiegelt,, dat ook het spel productief zal kunnen worden gemaakt (...), voor onze 

samenlevingg en voor onze jeugd is hij een gevaar, dat geschuwd dient te worden als de 

pest.'29 9 

Tweee jaar later deed de KNVB een nieuwe poging om op basis van argumenten 

hett amateurisme overeind te houden. De sportjournalist Jan Cottaar werd aangezocht 

omm de argumenten tegen vergoeding van spelers op een rij te zetten. Zijn Vaste koers -

Amateurisme!Amateurisme! dat in 1952 verscheen was rustiger van toon, maar niet minder 

gedecideerdd in de afwijzing van betaald voetbal.30 Cottaar legde in zijn geschrift sterk 

dee nadruk op het verloren gaan van de spelvreugde bij invoering van betaald voetbal, 

immers,, de profvoetballer verricht werk. De waarde van de sport zou dan ook verloren 

gaann en het accepteren van betaald voetbal zou niet minder zijn dan het binnenhalen 

vann het Paard van Troje in de vesting van het Nederlandse voetballeven. De schrijver 

zagg ook wel in dat het Nederlands elftal door het vasthouden aan de 

amateurbepalingenn danig was verzwakt, maar Oranje zou toch nooit tot de wereldtop 

gaann behoren en een keer verliezen is toch ook geen ramp. Hoe dan ook, het was het 

niett waard om de ethische waarden overboord te zetten. En wie klaagde over het lage 

spelpeill moest zich maar realiseren dat de prestaties minder belangrijk waren dan het 

beoefenenn van de sport. Van deze twee geschriften viel vooral de brochure van Van 

Leusenn bij de voorstanders van betaald voetbal in slechte aarde.31 

Waaromm verzette de KNVB zich met zoveel ijver en felheid tegen invoering van 

betaaldd voetbal? De inhoudelijke argumenten die men aanvoerde zijn hierboven al 

beschreven.. Die argumenten werden met verve aangevoerd door een generatie 

bondsbestuurderss die al ver vóór 1940 topposities bekleedden binnen de KNVB. ZO ging 

voorzitterr Karel Lotsy, die dit ambt uitoefende van 1942 tot 1953, al een heel lang leven 

meee in de sportwereld. Hij behoorde tot het organiserend driemanschap van de 

Olympischee Spelen van 1928, terwijl hij in de jaren dertig vanwege zijn donderspeeches 

('mentall training') aan het adres van de Oranje-spelers faam opbouwde als leider van 

hett Nederlands elftal. Maar ook tal van andere prominenten binnen de KNVB en de clubs 

haddenn al diepe sporen in het vooroorlogse voetballeven getrokken. Voor hen, die 
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warenn opgegroeid met de idealen van het amateurisme, was het een moeilijke opgave 

omm in de herfst van hun bestaan de omslag te maken naar een stelsel dat zij hun leven 

langg tot op het bot hadden bestreden. Bovendien kon deze generatie 

voetbalbestuurderss weinig begrip opbrengen voor de aanhangers van betalingen in de 

sport,, omdat zij zelf behoorden tot de maatschappelijk gegoeden die daar niet van 

afhankelijkk hoefden te zijn. Zij hoefden zelf niet gepaaid te worden met een baantje, 

eenn kroeg of een sigarenwinkel in ruil voor een verbintenis aan een voetbalclub. Ook 

toenn het voetbal zich in de eerste helft van de twintigste eeuw ontwikkelde tot volkssport 

kwamenn zijn bestuurders nog altijd voort uit de rangen van de gegoede burgerij. 

Eenn belangrijk aspect in de strijd tegen betaald voetbal, een strijd die alleen 

maarr feller zou worden naarmate de realisering ervan dichterbij kwam, waren natuurlijk 

ookk de machtsverhoudingen. Karel Lotsy, bijgenaamd Karel de Kerel, en de zijnen 

warenn mannen van groot aanzien en gezag die zich onaantastbaar waanden. Door toe 

tee geven aan de krachten die zich sterk maakten voor betaald voetbal, zo wisten zij, 

zouu afbreuk worden gedaan aan hun invloed en standing. De aloude, machtige en 

koninklijkee bond mocht niet toegeven. 

d.d. De sportieve gevolgen van de Watersnood (1953) 

Misschienn had de KNVB nog een tijdlang met succes de invoering van betaald voetbal 

kunnenn tegenhouden, ware het niet dat een grote nationale ramp als de hefboom 

werktee die de invoering van betaald voetbal aanmerkelijk versnelde. Nadat in de nacht 

vann 31 januari op 1 februari 1953 de Watersnoodramp de Zeeuwse en Zuid-Hollandse 

eilandenn trof, bleken alle pogingen om betaald voetbal te keren door straffen en 

publicatiess futiel. Niemand kon toen bevroeden dat deze gebeurtenis ook op sportief 

vlakk grote gevolgen zou hebben, die de dijken die om het amateurisme waren 

opgeworpenn zou verpulveren. 

Watt gebeurde er? Ten behoeve van de talrijke slachtoffers werd het 

Rampenfondss in het leven geroepen. Overal in het land werd op grote schaal geld 

ingezameld.. Ook het buitenland liet zich niet onbetuigd. Om hun steentje daaraan bij te 

dragenn boden Bram Appel en Theo Timmermans, die beiden in Frankrijk als prof 

speelden,, aan een wedstrijd te organiseren tussen de Nederlandse profs die in het 

buitenlandd uitkwamen en het Franse nationale elftal. De opbrengst van de wedstrijd 

waswas bedoeld voor het Rampenfonds. Om begrijpelijke redenen voelde de KNVB hier niet 

veell voor. Het zou een knieval betekenen voor het betaald voetbal. Lo Brunt, de 

secretaris-penningmeesterr van de Bond, had een wat mildere kijk op de gang van 

zakenn en gaf de initiatiefnemers de hint om de steun voor dit plan in te roepen van 

paleiss Soestdijk. Dat gebeurde. Prins Bernhard liet weten het plan van harte toe te 
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juichen.. Toen kon de KNVB zich daar niet langer tegen verzetten en moest de bond wel 

dee organisatie van dit initiatief ter hand nemen. In feite werd de KNVB gedwongen om 

meee te werken aan een profvoetbalactiviteit. 

Opp 12 maart 1953 vond in het Parijse Pare des Princes de legendarisch 

gewordenn wedstrijd plaats tussen de Nederlandse profspelers en het Franse nationale 

elftal.322 Deze wedstrijd, die de boeken inging onder de naam het Watersnoodduel, werd 

bezochtt door liefst 40.000 toeschouwers die voor Nederland lang verloren zonen als 

Franss de Munck, Gerrit Vreken, Arie de Vroet, Rinus Schaap, Cor van der Hart, Joop 

dee Kubber, Bram Appel, Theo Timmermans, Jan van Geen, Kees Rijvers en de 

Goddelijkee Kale, Bertus de Harder een 2-1-overwinning zagen behalen op een echt 

groott voetballand. Onder deze toeschouwers zaten 6000 Nederlanders. In een tijd 

waarinn zelfs binnenlandse vakantie een luxe was, mag dat zeer opmerkelijk worden 

genoemd.. Het zegt iets over de steun die er in eigen land bestond voor de profspelers, 

eenn steun die door dit onverwacht goede resultaat alleen maar toenam en die werd 

gevoedd door de geestdriftige persverslagen van de meegereisde sportjournalisten. Zo 

berichttee Het Parool: 'Een gloriedag voor elf jongens die in het buitenland met hun 

voetbalcapaciteitenn een door velen ten onrechte geminachte werkkring hebben 

gevonden,, maar Nederlanders zijn gebleven tot in elke vezel van hun getrainde 

lichamen.'333 Nog schrijnender werd gevoeld hoe machteloos het officiële Oranje wel 

niett was. En zo onnodig: de topspelers lagen voor het oprapen, maar mochten niet! 

Flauww werd ook gevonden dat de KNVB het de Nederlandse profs verbood om in oranje 

shirtss uit te komen en voorafgaand aan de wedstrijd het Wilhelmus te zingen. In plaats 

daarvann werd er gespeeld in rode shirts, witte broeken en blauwe kousen. Het 

alternatieff voor het Wilhelmus werd Wien Neehands bloed. 

Hett gevolg van het Watersnoodduel was dat het grote publiek definitief 

gewonnenn was voor invoering van het betaald voetbal. Daar droeg aan bij dat het 

argumentt dat betaald voetbal onethisch was, werd ontkracht. Immers, door het zonder 

vergoedingg spelen van een wedstrijd stelden beroepsspelers zich in dienst van een 

ethischee zaak.34 Het spelen van een profwedstrijd werd vervolgens verlegd naar 

Nederland.. Onder belangstelling van zo'n 60.000 toeschouwers speelden op 21 mei 

19533 Rapid Wien en Middlesborough een demonstratiewedstrijd in het Olympisch 

Stadionn in Amsterdam. Vier maanden later raakte dit stadion opnieuw uitverkocht toen 

Barcelonaa aantrad tegen het elftal van de wereldvoetbalbond, de FIFA. Maar ook de 

Nederlandsee profs lieten het er niet bij zitten. Tegen de wil van de KNVB regelden zij, op 

vakantiee in Nederland, op 26 juli 1953 een demonstratiewedstrijd op Duinhorst bij 

Wassenaar.. Het duel werd bijgewoond door enkele duizenden toeschouwers. Het 

ParoolParool zag voetballers die (...) in tweemaal 35 minuten meer techniek demonstreerden 

dann de wel 300.000 bij de KNVB geregistreerde voetballers in een volledig seizoen uit de 
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benenn trekken. Natuurlijk was de KNVB zelf allerminst onder de indruk van dit duel, dat 

hijj betitelde als een 'circus-vertoning': 'Van een wedstrijd kon geen sprake zijn, 

aangezienn er veel spelers uitkwamen, die van voetballen niet veel konden. De spelers 

Wilkes,, de Harder, de Kubber, Rijvers en Appel hebben wel eens "iets" laten zien, 

dochh over het algemeen was het echt vacantie-voetbal.'36 

Eenn pers die op de hand was van betaald voetbal en een publieke opinie die na 

dee watersnoodwedstrijd helemaal om was, bleken niet genoeg om de KNVB te 

vermurwenn tot het loslaten van de amateurbepalingen. Daarvoor was een extra kracht 

nodig,, een kracht van buiten in de vorm van een breekijzer dat zich aandiende als de 

Nederlandsee Beroepsvoetbal Bond, de NBVB. 

e.. Oprichting van de Nederlandse Beroepsvoetbal Bond 

Inn een koffiehuis in Amsterdam werd op 20 december 1953 de NBVB opgericht. Het 

initiatieff werd genomen door onder anderen de Amsterdamse zakenman Harrie van 

Lentt en de oud-international Jan de Natris.37 De Natris kwamen we in 1921 al tegen bij 

éénn van de eerste pogingen om betaald voetbal in Nederland van de grond te krijgen. 

Alss heel bedreigend werd de 'wilde' bond door het voetbal-establishment niet ervaren. 

Zoo gaf de KNVB-voorzitter als commentaar: 'Er schijnt ook een tweede voetbalbond 

opgerichtt te zijn met een stuk of twee, drie verenigingetjes. Och, ik ben daar niet bang 

voor.'388 Dat gevoel moet alleen maar zijn versterkt toen een maand later een conflict 

wass uitgebroken binnen het bestuur van de NBVB. Van Lent werd geroyeerd omdat hij 

zonderr toestemming van het bestuur reiskosten zou hebben gedeclareerd. Ook Jan de 

Natriss trad af na het verwijt dat hij collega-bestuurslid Van Lent zou hebben gesteund. 

Officieell was dit natuurlijk om gezondheidsredenen.39 Toch had de aankondiging van 

dee NBVB tijdens de officiële oprichting op 3 januari 1954 dat zich inmiddels al tien 

profclubss hadden gemeld, enigszins te denken moeten geven dat dit initiatief wellicht 

minderr halfslachtig was dan alle mislukte voorafgaande pogingen. Nog op 11 januari 

19544 berichtte de KNVB aan de wereldvoetbalbond FIFA: 'We ourselves do not consider 

thiss matter as very serious. We are of opinion that it is doomed to failure from the very 

startt and will not last long.'40 

Dee hoop op een échec bleek ijdel toen een groep zakenlieden brood leek te zien 

inn betaald voetbal en zich daarmee actief ging bemoeien. De meest bekwame onder 

henn was de Limburgse bouwer Egidius Joosten uit Geleen. Vanaf het moment dat hij 

tenn tonele kwam, was er voor de KNVB geen houden meer aan. Wie was deze Egidius 

Joosten?? Hij werd op 13 november 1921 in Heerlen geboren als zoon van een 

aannemer.. In Delft studeerde hij af aan de Technische Hogeschool als civiel ingenieur. 

Gedurendee de oorlogsjaren nam hij actief deel aan het Limburgse verzet tegen de 
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bezetter.. Na de oorlog, inmiddels neergestreken in Geleen, maakte hij carrière in de 

bouwwereld.. In de tijd van wederopbouw en grote bouworders deed zijn 

bouwimperium,, de NV Vascomij, uitstekende zaken. Met een grenzeloze energie en 

eenn tomeloze inzet werd in Zuid-Limburg het ene na het andere project gerealiseerd. 

Maarr zelfs een bouwgigant heeft op zijn tijd ontspanning nodig en die vond hij bij het 

Wereldkampioenschapp voetbal in 1954 in Bern, waar Oranje ontbrak. Volgens de 

overleveringg deed hij daar de inspiratie op om zich in eigen land in te zetten voor 

betaaldd voetbal. 

Terugg in Nederland bouwde Joosten eerst de profclub Fortuna '54 op, waarvoor 

hijj de in Duitsland voetballende Frans de Munck wist te contracteren. Hiervoor moest 

hett toen ongekende bedrag van 100.000 gulden als transfersom worden neergelegd. 

Ookk contracteerde Joosten de befaamde international Cor van der Hart. Joosten en in 

zijnn kielzog ook bestuurders van de andere profclubs bouwden hun rechtsvorm van 

stichtingg of vereniging om naar een NV. Dat maakte dat zij in beeld kwamen van 

geldschieters,, zakenlieden dus, die hun geld wel in een NV wilden steken maar niet in 

eenn vereniging of stichting. Het waren dan ook deze zakenlieden, onder leiding van 

Joosten,, die op 22 juli 1954 het oude NBVB-bestuur aan de kant schoven. Voorzitter van 

hett nieuwe bestuur werd, hoe kan het ook anders, Egidius Joosten.41 

Mett Joosten maakte een nieuwe, zakelijke elite zich voor een deel meester van 

hett betaald voetbal. Het waren vaak jonge mannen die pas na de Tweede 

Wereldoorlogg hun fortuin maakten. Deze nieuwe elite kenmerkte zich door zakelijkheid 

enn pragmatisme en kende niet de morele scrupules die de elite van vóór de Tweede 

Wereldoorlogg vaak voelde tegen betaald voetbal. Ongetwijfeld betrof het hier ook 

zakenliedenn die een zekere hang kenden naar avontuur en nieuwe uitdagingen. Soms 

wass er een winstmotief, zoals bij de Amsterdamse zakenman L.H. Röpcke. Deze 

hooptee door het verwerven van aandelen in profclubs een lucratieve investering te 

hebbenn gevonden. Ook zal het maatschappelijk aanzien een rol hebben gespeeld. Wat 

bijj Joosten zeker een belangrijke factor was, was het enthousiasme om iets nieuws te 

realiserenn dat leefde bij het grote publiek maar waarvoor de KNVB nauwelijks ruimte 

wildee maken. Behendige en kapitaalkrachtige organisatoren als Joosten waren nodig 

omm het betaalde voetbal daadwerkelijk van de grond te kunnen krijgen. Daarvoor was 

dee publieke opinie en het bestaan van een tot dan toe amateuristisch geleide NBVB 

onvoldoende.42 2 

f.f. Fel verzet van de KNVB 

Alss de uitdrukking 'Voetbal is oorlog' al toepasselijk is, dan mag die zeker gebruikt 

wordenn voor de strijd die de KNVB voerde tegen de NBVB naarmate de invoering van een 
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eigenn competiti e naast die van de KNVB dichterbi j kwam. 43 Op tal van maniere n 

probeerde nn de bond en zijn medestander s de NBVB dwars te zitten . Spelers werden 

onderr  grot e druk gezet om niet te tekenen bij één van de tien profclub s die waren 

opgerich tt  en die daadwerkelij k zouden meedoen aan de profcompetitie . Als speler s 

zoudenn tekenen , werden zij bestraf t met een levenslan g royemen t als lid van de KNVB. 

Voorr  de Nederlands e speler s die uit het buitenlan d overkwamen , maakte dat niet uit . Zij 

warenn toch al geroyeerd . Ook op de speler s die in de nadagen van hun carrièr e zaten, 

maaktee dat dreigemen t niet veel indruk : zij hadden toch al een heel voetballeve n achte r 

dee rug. Voor de jonger e speler s was deze dreigin g wel heel reëel. De kans was 

bepaaldd niet denkbeeldi g dat het experimen t zou mislukken , waarmee dan een einde 

zouu zijn gekome n aan hun voetbalcarrière . Toch lieten velen zich door de verlokkin g 

vann het geld en de drang naar avontuu r en uitdagin g niet afschrikken . In 1954 royeerd e 

dee KNVB 150 speler s en drie consul s omdat zij lid werden van de NBVB. De speler s 

kregenn een brie f toegestuur d waarin het royemen t werd aangezegd wegens overtredin g 

vann artike l 13, lid 2, sub b van het huishoudelij k reglement , namelij k het schade n van 

dee belange n van de K.N.V.B., zijn toegelate n vereniginge n en van de voetbalsport'. 44 

Tegenn degenen die wel in zee ginge n met de NBVB werd in alle bothei d nog een 

anderr  wapen in stellin g gebracht : de beschuldigin g van verraad . Vanzelfspreken d was 

dee bedoelin g van deze beschuldigin g anderen ervan te weerhoude n deze stap ook te 

zetten .. Verraad aan de KNVB, verraad aan de eigen club waren beschuldiginge n die met 

groo tt  gemak werden geuit . Deze beschuldiginge n vonde n plaats in een 

maatschappelij kk  klimaa t waarin het gebrui k van de term tot dan toe zich voornamelij k 

beperkt ee tot misdraginge n in de Tweede Wereldoorlog . De vele beschuldiginge n van 

verraadd wijzen er ook op hoe de herinneringe n aan de oorlogsjare n het denken in deze 

kwesti ee beheersten . Zo werd doelma n Wim Landman , die een contrac t tekend e bij 

profclu bb Rotterdam , op de volgend e open brief onthaal d van de columnis t Zamora in 

HetHet  Vrije  Volk:  'Weet je, Wim, de KNVB is voor voetballer s als een vader gewees t (...). 

Zo'nn vader mag je niet in de goot trappen . En jij zeker niet , Wim. Want ji j bent een 

buitenbeentj ee gewees t onder al die zonen . Hij heeft jou veel meer van het leven laten 

geniete nn dan 350.000 anderen . Hij heeft jou met het Nederlands e elfta l naar Huil en 

naarr  Londen , naar Finland , Stockholm , of weet ik veel waarheen allemaa l laten gaan. 

Enn dat heeft je nooi t een cent gekost . En nu dan, Wim, ben jij uit zijn huis weggelopen . 

Voorr  een paar zilverlinge n ben je gegaan naar de man die de moordenaa r van je vader 

wordt ,, als hij de kans krijgt . Wim, je bent een slecht e zoon van vader KNVB. Ik hoop dat 

hijj  je nooi t meer in huis neemt.' 45 Tinus Osterholt , die eveneens voor profclu b 

Rotterda mm had geteken d en daarvoo r tweeduizen d gulde n had ontvangen , kreeg een 

inzinkin gg nadat hij zijn handtekenin g had gezet. 'Is het niet misselij k vriendscha p te 

verrade nn voor geld? ' vroeg hij aan zijn vrou w en samen hebben ze toen zitten huilen. 46 
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EenEen rechtstreekse verwijzing naar het verraad uit de Tweede Wereldoorlog 

veroorloofdee zich een Limburgs bestuurslid van de KNVB dat de concurrerende bond 

betiteldee als 'dat stelletje SS'ers'.47 Al eerder, zoals we al zagen, vergeleek de KNVB in 

zijnn brochure Amateurisme de propaganda voor het betaald voetbal met die van het 

nationaal-socialisme.488 Ook de spelers van profclub Alkmaar, zoals we later zullen zien, 

kondenn rekenen op soortgelijke kwalificaties. 

Eenn beproefd wapen van de KNVB tegen de NBVB was het 'besmet' verklaren van 

dee accommodaties waar de profclubs uitkwamen. Dat hield in dat het de 

amateurverenigingenn verboden werd om op diezelfde velden hun wedstrijden te spelen. 

Dee bedoeling daarvan was om de gemeentebesturen die die terreinen in eigendom 

haddenn onder druk te zetten, omdat zij anders belangrijke huuropbrengsten van de 

amateurclubss zouden mislopen. Op tal van manieren probeerde de KNVB 

gemeentebesturenn te bewegen om geen velden te verhuren aan de dissidente clubs. 

Dee KNVB, die daarvoor vele besprekingen voerde met gemeentebesturen en deze ook 

viaa telegrammen onder druk zette, stelde de beroepsbond voor grote problemen.49 De 

gemeentebesturenn van Amsterdam en Rotterdam weigerden een veld te verhuren aan 

hunn respectievelijke profclubs. De profclub Amsterdam kocht vervolgens het terrein van 

TDW,, dat in Duivendrecht voetbalde en in financiële nood verkeerde. Een probleem was 

datt dit veld niet meer plaats bood dan aan 9000 toeschouwers. En dan nog zwommen 

err mensen over de sloot om hun club te bekijken. Was Duivendrecht nog enigszins in 

dee buurt, de profclub Rotterdam zag zich genoodzaakt zijn thuiswedstrijden te spelen in 

hett Drentse Veenoord, een dorpje ten zuiden van Emmen. De spelers waren 17 uur 

vann huis, terwijl de kosten van reizen en vertering zo begrotelijk werden dat de profclub 

Rotterdamm maar ging fuseren met profclub Den Haag.50 

Tochh klopte de NBVB niet bij alle gemeentebesturen tevergeefs aan. Ook 

gemeentebesturenn waren zich bewust van de publieke opinie, die immers niet 

afwijzendd stond tegenover betaald voetbal51, terwijl de te verwachten opbrengsten aan 

veldhuurr en vermakelijkheidsbelasting evenmin te versmaden waren. In Alkmaar lukte 

hett de daar opgerichte profclub de beschikking te krijgen over het Gemeentelijk 

Sportpark.. Burgemeester Boddens Hosang van Doetinchem ging zelfs nog een stapje 

verder.. Hij verrichtte de aftrap van de eerste oefenwedstrijd die De Graafschap speelde 

tegenn Fortuna. Woedend was de KNVB. De bond stuurde telegrammen naar de 

burgemeesterr en de Minister van Binnenlandse Zaken waarin beklag werd gedaan dat 

eenn door de Kroon benoemde gezagsdrager afbreuk trachtte te doen aan het sociale 

werkk van de KNVB.52 Tot ontsteltenis van de KNVB verrichtte ook burgemeester J.M.M. 

Hamerss van de gemeente Jutphaas de aftrap bij de wedstrijd tussen profclub Utrecht 

enn profclub Rotterdam. Hamers, die nota bene lid was van de Commissie van Beroep 

vann de KNVB, hield voorafgaand aan de wedstrijd een toespraak waarin hij opmerkte het 
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opp prij s te stelle n als nieuw e NV's zich in zijn gemeent e wilde n vestigen. 53 In Kerkrad e 

schroomd ee het gemeentebestuu r niet om de amateurverenigin g Julian a de huur op te 

zeggenn van sportpar k Kaalheid e om dit vervolgen s te verhure n aan profclu b Rapid '54. 

Mogelij kk  was dat het werk van Egidiu s Joosten , die veel woninge n had gebouw d in 

Kerkrad ee en goede contacte n had met het gemeentebestuur. 54 Toen de gemeent e Den 

Bosc hh bereid bleek om een veld te verhure n voor het spelen van een profwedstrij d 

benaderd ee de KNVB bisscho p W. Mutsaert s van Den Bosc h met het verzoek zijn invloe d 

aann te wenden bij het gemeentebestuu r om te voorkome n dat die wedstrij d doorgan g 

zouu vinden. 55 Heel ver ging de KNVB in zijn verzet toen de gemeent e Velsen bereid was 

hett  gemeentelij k sportpar k ter beschikkin g te stelle n voor profwedstrijden . Toen naar de 

smaakk van de KNVB de Umonds e voetbalvereniginge n Kinheim , Terrasvogels , Velsen , 

W BB en svu daar niet hard genoeg tegen hadden geprotesteerd , werden zij door de 

KNVBB  in staat van beschuldigin g gestel d wegens het schade n van de belange n van de 

Bond .. Als sancti e werden de jeugdelftalle n niet meer in de eigen regio ingedeeld , 

waardoo rr  zij gedwonge n werden lange en dus kostbar e reizen te maken . Het 

gemeentebestuu rr  van Velsen reageerd e woest en berichtt e de KNVB: 'Moch t U 

beslissinge nn nemen, welke een pogin g inhoude n om de gemeent e Velsen te treffen , 

dann zijn de gevolge n daarna geheel voor Uw verantwoording.' 56 

Intusse nn zagen amateurvereniginge n met lede ogen toe hoe op verschillend e 

plaatse nn in het land profclub s uit de gron d werden gestamp t die hun beste speler s bij 

henn probeerde n weg te lokken . Een onverbiddelij k vasthoude n aan de 

amateurbepalingen ,, waarmee , zo wiste n zij , toch al met name in het zuiden van het 

landd zo de hand werd gelicht , zou wel eens desastreuz e gevolge n voor hun club 

kunne nn hebben . De zelfbewust e afwijzin g van betaald voetba l van weleer maakte 

plaatss voor twijfel , waarna deze twijfe l werd omgezet in bereidhei d om onder 

voorwaarde nn betalinge n toch toe te staan . 

Eindd jun i 1954 kwam een aantal club s uit de hoogst e klass e van de KNVB bijeen 

inn Hotel Terminu s te Utrecht . Aanwezi g waren vertegenwoordiger s van Sparta , 

Feyenoord ,, Excelsio r en ADO. Tijden s deze vergadering , die de geschiedeni s zou 

ingaann als de Bedsteeconferentie,  kwamen de clubvertegenwoordiger s met elkaar 

overeenn een soor t ultimatu m te stelle n aan de KNVB om akkoor d te gaan met verruimin g 

vann de amateurbepalingen . Later tijden s deze vergaderin g verschene n de voorzitte r en 

dee secretaris-penningmeeste r van de Bond , aan wie de boodscha p op indringend e 

wijzee werd overgebracht . Een paar dagen later , op 3 juli , nam het Bondsbestuu r het 

historisch ee beslui t om akkoor d te gaan met betalinge n aan speler s die uitkwame n in de 

hoogst ee klasse . De kogel was door de kerk . Daar kon ook de hartstochtelijk e uitroe p 

'Lafaards! ''  aan het adres van het KNVB-bestuu r van oud-voorzitte r Karel Lots y niets 

meerr  aan veranderen. 57 In augustu s ging de Bondsvergaderin g akkoor d met het 
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voorstell om spelers uit de hoogste klasse vergoedingen te betalen. 

Fullprofessionalismee werd om principiële redenen afgewezen. In deze situatie was er 

toenn nog geen sprake van een handreiking aan de NBVB. Strijdlustig als men was, werd 

gehooptt dat hiermee de 'wilde* bond de wind uit de zeilen kon worden genomen. Op de 

Bondsvergaderingg van 30 oktober 1954 werd onderstreept dat de strijd tegen de NBVB 

mett energie zou worden voortgezet. Wat de clubvertegenwoordigers niet wisten, was 

datt er toen al geheime onderhandelingen gaande waren tussen de besturen van de 

KNVBB en de NBVB. Deze onderhandelingen mondden uit in een overeenkomst die op 5 

novemberr werd gepresenteerd. Deze bestond uit de volgende elementen. Het 

belangrijkstee was dat de NBVB op zou gaan in de KNVB en vertegenwoordigers zou 

krijgenn in het KNVB-bestuur en het orgaan dat het betaalde voetbal zou gaan leiden. De 

inmiddelss gestarte NBVB-competitie zou worden stilgelegd en een nieuwe competitie 

zouu worden begonnen met vier afdelingen van veertien clubs van waaruit later zou 

wordenn gepromoveerd naar de te vormen Hoofdklasse. Ook zouden de bestaande 

profclubss hun NV-structuur moeten wijzigen. Aangezien de KNVB alleen verenigingen 

kende,, werden deze NV's omgezet in verenigingen, waarbij de NV's wel bleven 

bestaann als geldschieter van de clubs. Een apart onderdeel van deze overeenkomst, 

diee omschreven werd als de Vrede van Den Haag, was dat enkele profclubs met elkaar 

fuseerdenn of met bestaande KNVB-verenigingen. Drie profclubs gingen zelfstandig door 

enn één daarvan was de profclub Alkmaar.58 Wat voor stad was Alkmaar en wat was er 

aann de hand in die grootste stad boven het Noordzeekanaal? 
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22 Ook in Alkmaar 

a.a. De stad 

Hoewell het inwoneraantal van Alkmaar in de twintigste eeuw langzaam steeg, telde de 

stadd in het jaar waarin het betaald voetbal van start ging niet veel meer dan 40.000 

inwoners.. De stad vervulde van oudsher de functie van streekcentrum voor het 

omliggendd platteland. Regio's als West-Friesland, Noord-Kennemerland en ook de Kop 

vann Noord-Holland vonden in de stad een afzetgebied voor agrarische producten en 

vis.. Veel van deze producten werden verkocht via markten, winkels en veilingen. De 

stadd was als knooppunt van tal van land- en waterwegen goed bereikbaar. 

Opp zijn beurt verzorgde Alkmaar de regio. De markten, winkels en diensten 

voorzagenn in een belangrijke behoefte. Hoewel Alkmaar met uitzondering van 

chocoladefabriekk Ringers nooit een grootschalige industrie heeft gekend, had de stad 

eenn uitgebreide nijverheid, zoals bierbrouwerijen, bakkerijen en scheepswerven. 

Belangrijkk waren ook de dienstverlenende instellingen en bedrijven in de stad: scholen, 

ziekenhuizen,, banken en bioscopen.59 

Natuurlijkk telde de stad diverse voetbalclubs. Zo waren er de christelijke 

voetbalverenigingg Jong Holland, de rooms-katholieke club RKAFC en diverse neutrale 

voetbalclubss waarvan Alkmaarsche Boys en Alcmaria Victrix de grootste waren. De 

laatstee was, opgericht in 1898, de oudste van de stad. Zij was ook de meest 

prestigieuzee vereniging in Alkmaar, hoewel ballotage niet al te streng werd toegepast.60 

Landelijkk gezien waren haar prestaties niet heel indrukwekkend. De club kwam nooit 

hogerr uit dan in de Tweede Klasse van de KNVB. Toch draaide zij binnen de regio goed 

meee en was zij de sterkste vereniging van Alkmaar. Wie, hetzij als speler, hetzij als 

bestuurder,, echt iets in de Alkmaarse voetbalwereld wilde betekenen, was betrokken bij 

Alcmariaa Victrix. Het verwondert dan ook niet dat uit de gelederen van deze club 

initiatiefnemerss van het betaald voetbal in Alkmaar voortkwamen. 

b.b. De eerste initiatieven 

Hett initiatief tot de oprichting van profclub Alkmaar werd genomen door Aldert 

Hoogvorst,, die daartoe werd aangezet door zijn kennis Harry van Lent van de NBVB. 

Hoogvorst,, die betrokken was bij de voetbalvereniging Jong Holland, benaderde de 

jongee ambtenaar Henk van der Hoef voor het opzetten van een betaalde voetbalclub in 

Alkmaar.611 Laatstgenoemde was lid van voetbalclub Alcmaria Victrix. Met name uit 

Alcmaria-kringenn waren mensen aanwezig op de oprichtingsvergadering, 8 januari 

1954,, ten huize van Hoogvorst. Negen pioniers waren op deze historische vergadering 
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aanwezig.. Onder hen waren vijf spelers en oud-spelers van Alcmaria Victrix. Er werd op 

dee bijeenkomst gesproken over de vorming van een bestuur waarvoor Alcmaria-trainer 

K.. Wit onmiddellijk bedankte. Hij verklaarde vurig voorstander' te zijn van 

beroepsvoetball en zou ook graag zijn medewerking willen geven, maar hij was te 

bevreesdd voor ernstige maatregelen van de KNVB, die grote financiële gevolgen voor 

hemm zouden hebben. 

Uiteindelijkk werd er een eerste bestuur gevormd dat bestond uit de voorzitter 

Aldertt Hoogvorst, secretaris-penningmeester Henk van der Hoef, vice-voorzitter Gerrit 

Afinkk en als lid John Dinkelberg. Gerrit Afink, die doelman was bij Alcmaria Victrix, was 

aanvankelijkk benaderd als keeper voor het te vormen profelftal. Dinkelberg woonde in 

Utrechtt en zou dan ook snel buiten beeld raken. Korte tijd later werd het bestuur 

aangevuldd met Th.C. van der Lek, Frits Jansen en Egbert Cornells Hartog. Jansen, 

woonachtigg in Egmond aan Zee, was aangezocht door Henk van der Hoef, met wie hij 

alss ambtenaar bij de Keuringsdienst van Waren werkte62 Hartog was een verhaal 

apart.. Al dik in de zestig en chauffeur bij de Openbare Bibliotheek stuurde hij op 9 

februarii een brief aan Hoogvorst waarin hij zijn medewerking aanbood. Hij beriep zich 

eropp dat hij in België acht jaar had gevoetbald en dus internationale ervaring had 

opgedaan.. Wat het bestuur echter heel goed uitkwam was dat Hartog de beschikking 

hadd over een auto, die hard nodig was om overal in de provincie spelers te kunnen 

contracteren.. Een week later was Hartog dan ook opgenomen in de 

bestuursgelederenn .63 

Dee initiatiefnemers behoorden duidelijk niet tot de bovenlaag van de Alkmaarse 

samenleving:: een werkloze (Hoogvorst), twee ambtenaren in de lagere rangen (Van 

derr Hoef, Jansen), een zwem bad instructeur (Afink) en een chauffeur (Hartog). Kortom, 

hett bedrijfsleven was in deze fase nog volstrekt afwezig. Met uitzondering van Hartog 

warenn ze allen twintigers en dertigers. Wat hen dreef laat zich raden: enthousiasme, 

voetballiefde,, uitdaging. In het geval van Hoogvorst, zoals later zou blijken, speelden 

ookk minder nobele motieven een rol. Veel professionele armslag had dit bestuur niet. 

Alleenn Hartog beschikte over een oud T-Fordje.64 Zelfs in april 1954 had de secretaris 

nogg niet eens een telefoonaansluiting.65 Toch kreeg het bestuur het gedaan om een 

clubb op te bouwen die klaar was om mee te draaien met de eerste betaalde competitie 

inn ons land. 

Dee eerste opdracht was geldbronnen aan te boren die noodzakelijk waren om 

spelerss te kunnen interesseren zich aan te sluiten bij de formeel op 1 januari 1954 

opgerichtee profclub.66 Om het publiek warm te krijgen voor betaald voetbal en voor het 

inzamelenn van geld begon het bestuur met de organisatie van een aantal propaganda-

avonden.. Deze avonden hadden allemaal hetzelfde stramien. Na een inleiding door 

eenn propagandist van de NBVB konden er vragen worden gesteld door het publiek. De 
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hoofdmoott van de avond werd gevormd door de filmvertoning van een wedstrijd van de 

Italiaansee topploeg Internazionale, waar Faas Wilkes furore maakte, waarna als 

hoogtepuntt beelden van het beroemde Watersnoodduel werden vertoond. Filmavonden 

werdenn belegd in Hoorn, Den Helder, Zaandam en Alkmaar. De avond in Alkmaar werd 

opp 8 maart 1954 georganiseerd in een uitverkocht Wapen van Heemskerk.67 

Dezee avond leidde tot de val van voorzitter Hoogvorst. Al eerder waren er in het 

bestuurr grieven tegen Hoogvorst. Zo kreeg hij in februari '54 kritiek te verduren 

vanwegee zijn activiteiten om in Beverwijk een profclub op te richten en daarvan 

bestuurslidd te worden. Om verscheidene redenen waren de overige bestuursleden 

daarvann niet gecharmeerd. De beste spelers uit die regio zouden dan voor de 

Alkmaarsee club verloren gaan. Bovendien, zo vond men, kon je geen voorzitter zijn van 

tweee concurrerende verenigingen. Hoogvorst moest toegeven.68 De bom barstte op de 

bestuursvergaderingg van 25 maart, ruim drie weken na de succesvolle propaganda-

avondd in Alkmaar. In de kleine woonkamer van Hartog opende vice-voorzitter Gerrit 

Afinkk frontaal de aanval op zijn voorzitter. Afink beschuldigde Hoogvorst ervan dat hij de 

opbrengstt van de adverteerders voor het programma van de filmavond, namelijk een 

bedragg van 40 gulden, niet had afgedragen terwijl het bestuur daar diverse malen om 

hadd gevraagd, ledere keer kwam de voorzitter met smoesjes en uitvluchten. Ook werd 

hemm verweten dat hij zich opwierp als districtsvertegenwoordiger van de NBVB in Noord-

Hollandd terwijl die functie al lang niet meer bestond. Hoogvorst gaf na 'lang gepraat in 

dee ruimte' toe dat beide verwijten terecht waren en zei dat hij zojuist het bedrag had 

latenn storten op de rekening van de club. Zijn medebestuursleden weigerden dat te 

geloven,, waarna Afink de knock-out toebracht. Hij meldde inlichtingen omtrent de 

voorzitterr te hebben ingewonnen, ) waarbij aan het licht kwam dat zijn verleden 

zonderr meer slecht te noemen is'. Vervolgens vroeg hij hem of deze het op prijs stelde 

ietss naders daarover te vernemen. Dat was niet nodig, aldus Hoogvorst; hij kende 

immerss zijn verleden beter dan wie ook. Andere bestuursleden stelden dat hun 

voorzitterr 'dom en gemeen' had gehandeld en vroegen hem op te stappen. Hoogvorst 

gingg akkoord en na het opstellen van een persbericht waarin het 'vrijwillige' aftreden 

werdd gemeld, vertrok hij nadat hij alle bestuursleden de hand had gedrukt.69 Na de 

filmavond,, waar ook Hoogvorst het woord had gevoerd, kregen bestuursleden van 

verschillendee kanten signalen dat het met zijn verleden niet goed zat. Nadere informatie 

werdd ingewonnen, waaruit bleek dat hij bij twee werkgevers geld had achtergehouden 

datt met behulp van de politie werd teruggehaald. Ook voelde het bestuur zich 

bedrogen,, omdat Hoogvorst meldde dat hij overdag vrij had wegens vorstverlet, terwijl 

laterr bleek dat hij was ontslagen en werkloos was.70 Na zijn ontslag kreeg Hoogvorst 

spijt.. Hij probeerde zijn aftreden terug te draaien of anderszins genoegdoening te 
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krijgen.. Om dat te bereiken stuurde hij tal van brieven aan de profclub en aan de NBVB, 

maarr zonder resultaat.71 

Dee overige bestuursleden gingen verder met het van de grond tillen van betaald 

voetball in de Kaasstad. Het grote probleem was het geld; de propaganda-avonden 

leverdenn wat dat betreft nauwelijks iets op. In navolging van wat ook elders in den lande 

gebeurde,, moest het geld er komen via de oprichting van een naamloze vennootschap. 

Inn Alkmaar ging die op 13 april 1954 van start onder de naam 'Noordhollandse Profclub 

"Alkmaar"" N.V.'. Er werd voorzien in een kapitaal van~ 50.800,- dat moest worden 

ingebrachtt via aandelen van 100, 500 en 1000 gulden. Belangrijk waren de acht 

prioriteitsaandelenn van 100 gulden die de bezitters zeggenschap over de NV gaven. 

Slechtss een klein gedeelte van het beoogde kapitaal was opgebracht door de 

bestuursledenn van het eerste uur, Hartog, Van der Hoef en Jansen. De laatste had 

daarvoorr zelfs het geld dat hij had gereserveerd voor zijn aanstaande huwelijk 

vrijgemaakt.722 Zij waren bij lange na niet kapitaalkrachtig genoeg om het benodigde 

geldd bijeen te brengen of daarvoor borg te staan. Daarvoor dienden zich later de twee 

zakenliedenn Lodewijk Hendrik Röpcke en IJsbrand Kroonenburg aan. De eerste zou 

zichh nadrukkelijk manifesteren, terwijl de tweede vanaf de achtergrond het kapitaal 

verschaftee dat betaald voetbal mogelijk maakte. Zij namen, zo werd bepaald in de 

notariëlee akte die op 14 september 1954 werd gepasseerd, de aandelen van het 

voornoemdee trio over.73 

c.c. De werving van spelers 

Naastt het geld waren er natuurlijk ook spelers nodig. Maar hoe stel je een goed elftal 

samen?? Pogingen in januari 1954 om spelers van Alkmaarse Boys uit te nodigen voor 

eenn gesprek mislukten. Zij kwamen niet opdraven.74 Ook het lukraak bezoeken van 

spelerss die zich per brief hadden gemeld leverde niets op.75 Succesvoller was de 

beslissingg om gericht te rekruteren onder de topvoetbal Iers in Noord-Holland en met 

namee onder de spelers die uitkwamen in het Noord-Hollands of in het Kennemerlands 

elftall van de KNVB.76 

Tegenn een kilometervergoeding van 10 cent bezochten bestuursleden als 

Hartogg en Van der Lek diverse spelers. Wel bepaalde het bestuur dat als een treinreis 

voordeligerr zou zijn er van dat vervoer gebruik moest worden gemaakt.77 Dit zegt 

natuurlijkk alles over de financiële armslag van het bestuur in die periode. Veel indruk 

maaktenn de voetbal bestuurders niet toen zij meldden bij de kandidaat-spelers. Toen hij 

Hartogg aan zag komen in een oud T-Fordje vroeg de KFC'er Barend van Vliet zich af: 

'Hoee kan die ons nu betalen?'78 Ook zijn Zaanse ploeggenoten Dirk Kuijper, Ben Kabel 

enn Jaap Ramakers hadden zo hun gedachten toen de Alkmaarders in hun 
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'achtstehandss karretje' wilden vertrekken en de auto niet wilde starten: 'We hebben dat 

dingg toen maar met zijn drietjes aangeduwd, anders waren die mannen nooit meer in 

Alkmaarr aangekomen.'79 Zij vormden de Zaankanters van het te vormen profteam. Van 

voetbalclubb 'De Kennemers' uit Beverwijk werden Bas Peggeman, Ruud Michel en 

Henkk van der Sluis losgeweekt. In het oostelijke deel van de provincie deed het 

Alkmaar-bestuurr eveneens goede zaken. Het wist beslag te leggen op de gebroeders 

Klaas,, Evert en Thoom Smit, die uitkwamen voor voetbalclub Volendam. In een wat 

laterr stadium tekenden Piet Buis van Egmondia, Siem Stelling van West-Frisia uit 

Enkhuizenn en doelman Gerard Snabilie uit Amsterdam. 

Watt opvalt is de geografische spreiding van het eerste Alkmaarteam. De 

mannenn kwamen uit alle hoeken van Noord-Holland en vooral uit het noordelijk deel 

vann de provincie. Wat ontbrak waren, met uitzondering van Henk Kramer die afkomstig 

waswas van de Alkmaarsche Boys, spelers uit Alkmaar zelf. Alkmaar was zo slecht 

vertegenwoordigdd omdat de bestuursleden van de jonge profclub in de eerste plaats de 

spelerss rekruteerden die ook uitkwamen in het Noord-Hollands elftal. In dat elftal 

ontbrakenn Alkmaarse spelers. Om een topteam op de been te brengen, was men dus 

genoodzaaktt om de regio in te gaan. 

Watt waren de motieven van spelers om te kiezen voor het betaalde voetbal? 

Natuurlijkk was de financiële vergoeding bepaald niet te versmaden. De eerste 

contractenn voorzagen in een vast loon van 20 gulden per week en een premie die 

varieerdee van 40 gulden bij winst, 20 gulden bij een gelijk spel tot 10 gulden in geval 

vann verlies.80 Daarnaast werden reiskosten vergoed, behalve bij de gebroeders Smit uit 

Volendam,, die een bromfiets ter beschikking kregen om de trainingen en 

thuiswedstrijdenn te kunnen bezoeken - benzine en reparatiekosten waren echter voor 

eigenn rekening.81 En ook al waren voor hedendaagse begrippen de contracten mager, 

voorr de spelers uit die tijd, die doorgaans tot de lager betaalden behoorden, was dit 

contractt een forse aanvulling op het inkomen. 

Slechtss een enkele speler werd al in de amateurtijd uitbetaald, zoals Snabilie, die 

werdd betaald bij osv: 'Als rasechte Amsterdammer ging ik daar niet voor niets aan de 

gang.'822 Ook bij Volendam kwamen er wel betalingen voor.83 Soms konden de toppers 

bijj de amateurclubs nog wel op iets extra's rekenen, zoals Henk van der Sluis bij De 

Kennemers:: 'Er was in de buurt een kledingzaak en daar kon ik af en toe na sluitingstijd 

evenn langskomen. Eenmaal binnen zei de eigenaar: "Zoek maar een mooi jasje uit", en 

alss ik dan zei dat er wel een broek bij hoorde werd ook dat geregeld, 's Zondags zag je 

dee anderen kijken.'84 Bij KFC smoesden ervaren spelers als Jo Kruiver wel eens over 5 

guldenn 'douchegeld'.85 Bij de andere Zaanse club, ZFC, werd onder geen voorwaarde 

betaald:: 'We kregen na de wedstrijd een kogelflesje, daar hield het mee op.' Toen 

KFC'err Jaap Mol het bestuur om een trekharmonica verzocht om zo wat bij te kunnen 
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verdienenn op feesten, lichtte het bestuur de KNVB in, die hem prompt voor het leven 

schorste.866 Kortom, voor de meeste spelers gold dat zij voor het eerst in hun 

voetballendd bestaan konden rekenen op een financiële tegenprestatie voor hun 

sportievee inspanningen. 

Err waren ook andere motieven om in zee te gaan met Alkmaar '54. Geen van de 

spelerss had ooit op het hoogste niveau meegedraaid in het amateurvoetbal. Zij kwamen 

allemaall uit voor clubs die niet verder kwamen dan de Tweede Klasse van de KNVB. 

Vann de ene op de andere dag was er het vooruitzicht om uit te komen tegen voormalige 

spelerss van het Nederlands elftal.87 Alkmaar '54 was de enige NBVB-club zonder oud-

internationals.888 Uitkomen voor Alkmaar was een avontuur dat bij deze spelers sterker 

trokk dan de sanctie van een levenslang royement door de KNVB met de mogelijkheid dat 

daarmeee een acuut einde zou komen aan hun voetballoopbaan. Kabel, Kuijper en 

Ramakerss waren al in de dertig en hadden toch al geen lange carrière meer voor de 

boeg.. Veel was er dus niet te verliezen.89 Snabilie had evenmin veel te verliezen. Nadat 

hijj onder valse naam was gaan voetballen bij Mijdrecht, werd hij ontmaskerd en 

vervolgenss door de KNVB als lid geroyeerd.90 Klaas Smit twijfelde aanvankelijk wel nadat 

hijj gesproken had met het Alkmaar-bestuur vanwege de dreiging van levenslange 

schorsing.. Dat veranderde toen hij en broer Evert bij Volendam-voorzitter Mühren 

werdenn geroepen. Die deelde hun mee dat zij voor het leven geroyeerd waren. De 

redenn was niet dat zij een contract hadden getekend bij Alkmaar, want dat hadden zij 

nogg niet, maar louter dat zij hadden gesproken met vertegenwoordigers van de 

profclub.911 Er bleef hen toen niet veel meer over dan zich te verbinden aan de nieuwe 

club. . 

Ookk kon er een meer persoonlijke reden zijn om in zee te gaan met Alkmaar '54. 

Dee jeugdige Barend van Vliet koesterde grieven tegen KFC, dat de voorkeur gaf aan 

Klaass Molenaar boven hem voor de rechtsbuitenplaats. Van Vliet was ervan overtuigd 

datt hij de betere voetballer was maar het aflegde tegen de invloed van Klaas Molenaar 

opp de club. Hij overwoog te stoppen met voetbal maar toen de Alkmaarders zich 

aandiendenn greep hij die gelegenheid gretig aan.92 Toch durfde niet iedereen die werd 

uitgenodigdd om betaald voetballer te worden deze overstap aan. Han Janssen van De 

Kennemerss had graag getekend bij Alkmaar '54. Zijn vader, die secretaris was van De 

Kennemers,, was daar echter fel op tegen. Hoewel Janssen wel al zijn handtekening 

hadd gezet bracht de houding van zijn vader en de angst voor een levenslange KNVB-

schorsingg hem ertoe af te zien van de overstap.93 Twee spelers besloten uiteindelijk om 

niett toe te treden tot de Alkmaar-gelederen uit angst dat zij hiermee hun broodwinning 

zoudenn verliezen. Zo ondertekende de KFC'er Andries Kok op 20 mei 1954 een 

bereidverklaringg om te komen voetballen bij de profclub Alkmaar. Hij trok zich echter 

terugg omdat hij vreesde voor de toekomst van zijn haringzaak, die vooral steunde op de 

38 8 



aanhangerss van KFC. L. Rijkers uit Den Helder trof hetzelfde lot. Deze rijksambtenaar 

hadd wel een contract getekend, maar hem werd te verstaan gegeven dat hij er niet op 

konn rekenen voor verzuim in aanmerking te komen. Of ontslag en voetballen, of zijn 

werkzaamhedenn in rijksdienst voortzetten, zo was de boodschap.95 Ten slotte kon ook 

clubliefdee een reden zijn om niet naar profclub Alkmaar te gaan. Volendam-speler 

Klaass Karregat die ook was benaderd, weigerde: 'Voor een Solexie liet ik het dorp niet 

inn de steek', daarmee uithalend naar de gebroeders Smit, die een brommer van 

Alkmaarr '54 hadden gekregen.96 Voor Karregat vielen club- en dorpsbelangen blijkbaar 

samen. . 

Inn deze periode vol turbulentie werden de contacten in stilte gelegd. Dat gold 

bijvoorbeeldd voor de wijze waarop de gebroeders Smit in Volendam werden benaderd. 

Diee geheimhouding probeerde men zeker te betrachten bij de ondertekening van de 

contractenn die was voorzien op 23 juni in de bovenzaal van het Wapen van Heemskerk 

inn de Alkmaarse binnenstad. Twee dagen daarvoor werden de spelers hiervoor 

schriftelijkk uitgenodigd. Zij kregen op het hart gedrukt deze bijeenkomst geheim te 

houden.977 Het bestuur had belang bij geheimhouding, omdat bij bekendwording de druk 

opp de spelers zo zou groeien dat zij alsnog zouden kunnen besluiten om bij hun oude 

clubb te blijven. De spelers hadden op hun beurt er eveneens belang bij dat de 

bijeenkomstt niet bekend zou worden. Mocht het betaalde voetbalavontuur voordat de 

competitiee van start ging alsnog mislukken, dan konden zij zo weer aanschuiven bij hun 

oudee club zonder te zijn geroyeerd. Desondanks kwam de plaatselijke pers achter deze 

gebeurtenis;; twee fotografen en een verslaggever wachtten de spelers na het 

ondertekenenn van de verbintenissen op. Ben Kabel voelde zich betrapt, raapte een 

trottoirtegell op en liep daarmee dreigend op de fotograaf af die hem zojuist voor het 

nageslachtt had vastgelegd. De fotograaf maakte zich, achternagezeten door Kabel, uit 

dee voeten.98 

d.d. Woedende reacties 

Datt die spanningen terecht waren, bleek wel uit de reacties toen bekend werd welke 

spelerss zich hadden verbonden aan de nieuw opgerichte club. In de Zaanstreek, in 

Egmondd en in Volendam waren de reacties afwijzend tot zeer vijandig. Bijna overal 

werdd gesproken van verraad of werd ten minste een toespeling daarop gemaakt. De 

reactiee die werd afgedrukt in clubblad 'De Z.F.C.'er' was nog mild: 'Als een schok is het 

doorr onze gelederen gegaan, toen wij moesten vernemen dat Ben, Dick en Jaap 

[Kabel,, Kuijper, Ramakers- G.V.] hadden gemeend hun club te moeten verlaten 

teneindee in de toekomst enig geldelijk gewin van hun sport te genieten. Niet omdat wij 

opp het standpunt staan, dat zij, die de beroepssport stellen boven het amateurisme, 
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thanss voor ons minder waard zijn, doch uitsluitend waar het hier een drietal spelers 

betreft,, die van hun aspirantentijd af het ROOD-WITTE SHIRT droegen, was dit voor 

onss een op dat moment moeilijk te dragen slag, (...) doch blijven zal de herinnering aan 

eenn drietal fijne sportjongens, welke de kleuren van onze club op prachtige wijze 

hebbenn verdedigd.'99 Bonter maakte het bestuur van ZFC het tegenover de drie 

dissidenten,, die werden ontboden. Kabel kreeg daar te horen: 'Jij bent een man van de 

verschroeidee aarde. Alle voetstappen die jij zult zetten, zullen zwart worden.' Een 

bestuurslidd beet Ramakers zelfs toe dat hij een fascist, een NSB'er was.100 Dirk Kuijper, 

diee een winkel had, kreeg het de eerste maanden een stuk rustiger. Na een half jaar 

trokk dat wel weer bij. Alleen de fanatieke ZFC'ers bleven weg.101 De Egmonder Piet Buis 

werdd door zijn vroegere teamgenoten en door zijn collega's op de bouw genegeerd. 

Egmonderss hadden zelfs de bakker van de familie Buis onder druk gezet om geen 

broodd meer te leveren aan dit gezin. Anders, zo luidde het dreigement, zouden zij zelf 

eenn andere bakker opzoeken. Toen de bakker zich met dit dilemma wendde tot moeder 

Buiss loste zij dit voor hem op door in het vervolg het brood te halen bij de winkel. Het 

duurdee een half jaar voordat Piet Buis weer werd geaccepteerd in de Egmondse 

samenleving.1022 In het andere vissersdorp, Volendam, ging het er even heftig aan toe. 

Toenn bekend werd dat de gebroeders Smit voor de profclub hadden getekend, 

reageerdee de gemeenschap daarop uitermate vijandig: We waren verraders.'103 De 

Volendammerss die naar Alkmaar gingen, werden 'overwappers' genoemd, Volendams 

voorr overlopers, deserteurs.104 

Hett slagveld overziende valt op dat bij ZFC de woedende reacties waren 

ingegevenn door boosheid over het verraad dat de club werd aangedaan. Per slot van 

rekeningg werd het eerste elftal beroofd van drie van zijn beste spelers. Bij de hechte 

dorpsgemeenschappenn Egmond en vooral Volendam was er niet alleen sprake van 

verraadd aan de club maar daarmee juist ook aan het dorp. Al eerder zagen wij dat de 

Volendammerr Klaas Karregat weigerde uit te komen voor Alkmaar '54 omdat hij onder 

geenn beding zijn dorp in de steek wilde laten. Het voetbalgekke Volendam raakte niet 

alleenn drie topspelers kwijt, maar die spelers gingen ook naar een stad waar Volendam 

eenn aversie tegen koesterde. Alkmaar werd door het diepgelovige rooms-katholieke 

vissersdorpp gezien als een protestants, dus niet-katholiek, ketters oord.105 De 

animositeitt tussen de Alkmaarse en de Volendamse clubs zou de volgende jaren nog 

opp tal van manieren blijken. Al in de vorige paragraaf zagen wij hoe de controverse 

tussenn KNVB en NBVB in het perspectief van goed-fout en zeker ook van verraad werd 

geplaatst.. Jaap Ramakers van ZFC werd er zelfs van beschuldigd een NSB'er, een 

fascistt te zijn. De ervaringen van de Tweede Wereldoorlog zorgden ervoor dat 

tegenstellingenn een extra lading kregen door die te bezien in het licht van verraad en 
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vann de tegenstellin g goed-fout . In de al tientalle n jaren durend e strij d tusse n de 
aanhanger ss van amateurism e en die van betaald voetba l was dit een nieuw element . 

Err  was een profclub , er waren speler s en toch moest er meer gebeure n om 
definitie ff  van star t te kunne n gaan. De nog benodigd e vereiste n waren een naam, een 
tenue ,, een veld , tegenstander s en niet onbelangrijk : structurel e financiering . De naam 
waaronde rr  de nieuw e profclu b zich had laten registrere n was 'Noordhollands e 
Beroepsvoetbalclu bb "Alkmaar "  n.v.' . Een merkwaardig e parado x zat er wel in deze 
naamm besloten : Noord-Hollan d en Alkmaar . In zekere zin overlapte n deze ook wel het 
karakte rr  van de club . Immers , de speler s kwamen , met uitzonderin g van Henk Kramer , 
niett  uit Alkmaa r maar uit de rest van de provincie , terwij l het bestuu r uit voornamelij k 
Alkmaarder ss was geformeerd . Het publiek , zoals we later zullen zien, zou uit zowel 
Alkmaarder ss als overig e Noordhollander s bestaan . 'Alkmaar 1 zoals de club aanvankelij k 
werdd genoemd , en later Alkmaa r '54 liep met deze naam de bestaand e verenigin g 
'Alkmaar ** voor de voeten . Deze deed daar verder niet moeilij k over en veranderd e haar 
naamm in Go Ahead 1918.106 

Opp advies van de speler s ging de club van star t in het befaamd e Arsenal-tenue : 
rodee kousen , witt e broeke n en rood-wi t shirt. 107 Aanvankelij k had het bestuu r de 
voorkeu rr  voor een blauw-wi t geblok t shirt , maar later werd toch gekozen voor het 
Arsenal-shirt. 1088 Op de shirt s droege n de speler s als embleem het stadswape n van 
Alkmaa rr  in de vorm van een burcht . 

e.. De gemeente  en het  veld 

Naastt  speler s en geld was de derde voorwaard e die vervul d moest worde n het 
verkrijge nn van een speelveld . Ander s dan in een aantal andere gemeente n bleek dat in 
Alkmaa rr  geen problee m te zijn en was het gemeentebestuu r bereid accommodati e ter 
beschikkin gg te stellen . Waarom lukt e het in Alkmaa r om makkelij k een veld ter 
beschikkin gg gestel d te krijgen ? Er beston d blijkbaa r sympathi e bij het gemeentebestuu r 
voorr  dit nieuw e initiatief , dat, zo wist de gemeent e natuurlij k ook wel, zich moch t 
verheuge nn in de steun van het grot e publiek . Daarnaas t had het zeker oog voor de 
inkomste nn die betaald voetba l zou opleveren . Deze zouden er niet alleen zijn in de 
vormm van de huur van het veld , maar ook leken de te verwachte n inkomste n in het 
kaderr  van de vermakelijkheidsbelastin g die op ieder toegangsbilje t werd geheven niet 
tee versmaden . Mogelij k speeld e ook het feit dat twee van zijn eigen 
gemeenteambtenare nn tot de initiatiefnemer s behoorde n een rol in de gemeentelijk e 
houding . . 

Belangrij kk  en wellich t doorslaggeven d was toch zeker ook de houdin g van de 

directeu rr  van het Gemeentelij k Sportpark , G.Th.J. de Munk. Hij ontpopt e zich als een 
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warmm pleitbezorger van het betaald voetbal. De Munk geloofde daarin en ging daarvoor 

ookk reclame maken bij het gemeentebestuur. Met tevredenheid meldde het bestuur van 

Alkmaarr '54 dan ook aan de NBVB: 'Genoemde heer De Munk is zeer geporteerd van 

hett beroepsvoetbal en wij hebben in hem dan ook een zeer gewaardeerde steun.'109 

Toenn het bestuur van Alkmaar '54 om een gesprek verzocht, liet De Munk weten 

'gaarne'' een deputatie van het bestuur te willen ontvangen.110 Nadat dit gesprek in 

februarii had plaatsgevonden verzocht Alkmaar '54 medio april het gemeentebestuur om 

gebruikk te mogen maken van het Sportpark. Een maand later besloten burgemeester 

enn wethouders daarmee akkoord te gaan nadat de Raadscommissie van bijstand voor 

hett Sportpark gunstig had geadviseerd. De tegenactie die inmiddels gaande was om dit 

besluitt terug te laten draaien mocht niet baten. Het gemeentebestuur bleef bij het 

genomenn besluit.111 De KNVB dreigde in een gesprek met wethouder A.J.M. Leesberg 

opp 28 juni 1954 het terrein besmet te verklaren, maar zag daar uiteindelijk toch vanaf.112 

Dee waarschijnlijke reden is dat daarmee Alcmaria Victrix, dat niet zomaar kon uitwijken 

naarr een ander veld, te zeer zou worden benadeeld. Er werd een huur vastgesteld die 

200 procent bedroeg van de netto-recette, namelijk de entree minus de 

vermakelijkheidsbelasting.. Daarnaast kon de club een trainingsveld huren voor 5 

guldenn per keer, waarbij voor het gebruik van de lichtmasten nog eens 5 gulden per uur 

extraa in rekening werd gebracht.113 

Hett gegeven dat de Alkmaarse gemeenteraad acte de presence gaf bij de 

eerstee wedstrijd die de profclub op het Sportpark speelde, wijst er ook op dat het 

betaaldd voetbal de steun had van de plaatselijke politiek.114 Toch was het 

gemeentebestuurr er zich ook wel van bewust hoe gevoelig het betaald voetbal lag bij 

dee bestaande amateurclubs, die er een geduchte concurrent bij hadden gekregen. Zo 

werdd het Sportpark aanvankelijk alleen op de zaterdagen verhuurd. Op het verzoek van 

dee profclub om in november op zondag het terrein te mogen huren besliste het 

dagelijkss bestuur van de gemeente in principe positief maar het vond wel dat het 

amateurvoetbal,, dat ook op zondag speelde, niet mocht worden benadeeld. De zondag 

alss speeldag zou immers toeschouwers wegtrekken bij de amateurclubs. Kortom, 

maatregelenn en nader overleg met Alkmaar '54 en de clubs waren nodig.115 

Dee Alkmaarse amateurclubs en de KNVB hadden inmiddels de handen ineen 

geslagenn om te voorkomen dat de profclub op zondag de beschikking zou krijgen over 

eenn voetbalveld. Medio september vond er overleg plaats tussen bestuursleden van 

Alcmariaa Victrix, Alkmaarsche Boys, RKAFC en het hoofdbestuur van de KNVB over de te 

nemenn maatregelen. Eensgezind werd besloten dat de clubs zich niet zouden laten 

paaienn met een financiële compensatie van de kant van het gemeentebestuur: 

'Unaniemm verklaarden de clubs geen "bloedgeld" te zullen aanvaarden (...).' Ook werd 

beslotenn om de komende 8 Oktoberoptocht in het kader van de herdenking van 
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Alkmaarss Ontzet in 1573 aan te grijpen voor een protest tegen het betaald voetbal. Om 

zoveelzoveel mogelijk jeugdleden te bewegen mee te lopen, stelde de KNVB staanplaatsen 

beschikbaarr voor de komende interland Nederland-België om te verloten. Tevens 

subsidieerdee de bond met 500 gulden de aankleding van de praalwagens die werden 

gewijdd aan de voetbalsport.116 De jeugdleden liepen mee onder de leus 'En wij dan?' 

omm daarmee aan te geven dat betaald voetbal de amateurclubs kapot maakte en dus 

tenn koste ging van hun hobby.117 Voor zover bekend was dit de eerste en ook enige 

keerr dat deze jaarlijkse optocht werd gebruikt voor een politieke actie. Ruim een week 

naa deze optocht bezochten twee KNVB-hoofdbestuurders het stadhuis en probeerden 

wethouderr C. Venneker te bewegen zijn voornemen niet door te zetten.118 

Eenn laatste poging om het kwaad te weren werd ondernomen door het sturen 

vann een brief door de KNVB aan het gemeentebestuur. In de brief werd nogmaals een 

dringendd beroep gedaan om het veld niet op zondag te verhuren aan de profclub.'119 

Hett bleek allemaal tevergeefs. Vanuit de raad vond er slechts één directe aanval plaats 

opp het verhuren van het Sportpark. Het raadslid van de Katholieke Volkspartij, Fr. 

Otten,, riep in een interpellatie het College van B&W op om een einde te maken aan de 

verhuur.. Hij was het daar niet mee eens vanwege het commerciële karakter van de 

nieuwee voetbalclub en bovendien baarde het hem zorgen dat het betaald voetbal ten 

kostee zou gaan van de toeschouwersaantallen bij de amateurs. Otten was zelf een 

aanhangerr van RKAFC.120 De wethouder voor sportzaken antwoordde dat hij er niets 

voorr voelde om de Koude Oorlog tussen de KNVB en de NBVB over te brengen naar de 

raadszaal.. Bovendien had hij er geen bezwaar tegen dat het terrein werd verhuurd aan 

eenn NV. In de eerste plaats ging het hier om een Alkmaarse NV en bovendien vonden 

err op het Sportpark al tal van commerciële activiteiten plaats, zoals harddraverijen, 

motorracess en circusvoorstellingen. Dat de wethouder ook oog had voor het electorale 

belangg bleek uit zijn laatste argument, namelijk dat het gemeentebestuur ook tegemoet 

moestt komen aan mensen die van 'goed voetbal' hielden.121 

f.f. De eerste wedstrijden 

{1}Toenn deze interpellatie werd gehouden draaide het elftal van Alkmaar '54 inmiddels 

opp volle toeren en was de eerste wedstrijd al ruim twee maanden achter de rug. Bij 

Egidiuss Joosten en de zijnen, die erop gebrand waren met een betaalde competitie van 

startt te gaan die qua niveau de competitie van de KNVB ZOU overklassen, bestond er 

aanvankelijkk twijfel of de spelers van de profclub Alkmaar wel over voldoende 

voetbalkwaliteitenn beschikten. Per slot van rekening liep er in dit elftal geen enkele 

internationall rond en behoorden de spelers ook niet tot de amateur-top van Nederland. 

Dee hoogste afdeling waarin zij uitkwamen was de Tweede Klasse KNVB. 
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Alvorenss de Alkmaarders toe te laten besloot de NBVB dat zij eerst maar eens 

eenn examen moesten afleggen in de vorm van een proefwedstrijd. De voorbereiding 

vann deze wedstrijd vond in het diepste geheim plaats. De tegenstander werd geheim 

gehouden,, terwijl ook het veld tot op het allerlaatste moment werd verzwegen. Op 30 

julii 1954 kreeg Alkmaar '54 per brief de instructie om de volgende dag om 14.00 uur 

perr auto te vertrekken via de Velserpont naar Haarlem. Vóór het binnenrijden in 

Haarlemm moest een bijgevoegde, met lak verzegelde brief worden geopend - Tot dat 

ogenblikk moeten de lakzegels zich nog in ongeschonden staat bevinden.' De 

bijgevoegdee brief bevatte het einddoel van de reis, namelijk het voetbalterrein Duinhorst 

tee Wassenaar.122 Daar wachtte een verrassing in de vorm van het team van profclub 

Amsterdam.. Inmiddels stond het bestuur van Alkmaar '54 doodsangsten uit. Als het 

elftall zou falen tegen de Amsterdammers zou dat niet alleen betekenen dat men niet 

zouu worden toegelaten als profclub, maar ook dat de spelers dan door hun royement 

alss lid van de KNVB hun voetballoopbaan onmiddellijk moesten beëindigen. Het bestuur 

besloott dan ook de spelers niet te vertellen dat het hier om een toelatingswedstrijd 

ging.1233 De Alkmaarders kwamen verrassend goed voor de dag en hielden hun 

tegenstanderss op een 2-2-gelijkspel. Ze slaagden glansrijk voor het examen. Deze 

wedstrijd,, die bekend werd onder de naam Pontwedstrijd, werd gevolgd door een 

oefenwedstrijdd tegen de Amsterdammers op het Sportpark in Alkmaar. Bij deze 

wedstrijd,, 9 augustus in de vroege avond, werden toeschouwers geweerd. Amsterdam 

wass uit op revanche en won dan ook met 2-4.124 

Toenn Alkmaar '54 was toegelaten als profclub, kreeg de club ook het voorrecht 

omm de eerste officiële wedstrijd in het betaald voetbal te spelen. Alkmaar '54 was daar 

juistt zo op gebrand, omdat die wedstrijd midden in de grootschalige feestelijkheden viel 

diee Alkmaar organiseerde vanwege het feit dat de stad 700 jaar eerder stadsrechten 

hadd verworven. Het gemeentebestuur vond het een prima plan en verlaagde de 

huurprijss van het Sportpark met 50 procent. ) het zal een pracht stunt worden', 

melddee de Alkmaar '54-secretaris aan de NBVB. Hij had echter één verzoek: kon Venlo, 

dee tegenstander, doelman Frans de Munck niet lenen van Joosten? Dat zou het feest 

compleett maken.125 Dat laatste gebeurde niet. Desondanks stroomde het publiek op 

zaterdagg 14 augustus 1954 massaal toe. Honderden supporters waren uit Venlo 

meegekomen,, terwijl uit Alkmaar en de wijde omgeving duizenden belangstellenden 

naarr het Sportpark trokken. In en om de Sportlaan stonden 604 auto's, 436 

motorrijwielenn en 1200 fietsen geparkeerd. Er werden liefst 3895 programmaboekjes 

verkocht.. Er hing op het terrein de sfeer van een interland, die nog eens werd versterkt 

doorr het voorafgaand aan de wedstrijd spelen van het Limburgs volkslied en het 

Alkmaarsee stadslied (Van Alkmaar de Victorie!) door de Harmonie. Tot verrassing van 

velenn won de Alkmaarse ploeg, op de dag dat de Bondsvergadering van de KNVB zich 
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boogg over het voorstel om betaald voetbal mogelijk te maken, met liefst 3-0. Het was 

eenn uitslag die iedereen verbaasde en die onderstreepte dat de jonge profclub klaar 

waswas voor de te starten prof oom petitie.126 

g.g. Financiering van de jonge profclub 

Nuu het betaald voetbal daadwerkelijk van start was gegaan, werd het zaak om grote 

financierss aan te trekken voor de op instigatie van de NBVB opgerichte naamloze 

vennootschap.. De profclub kreeg te maken met de harde zakenmannen die het betaald 

voetball van de grond tilden, maar daar ook voor zichzelf voordeel in zagen. Diepe 

indrukk op de jonge Alkmaar-bestuurders maakte het bezoek dat Joosten in eigen 

persoonn aan Alkmaar bracht. Hij wilde wel eens met eigen ogen aanschouwen wat het 

initiatieff in Alkmaar eigenlijk voorstelde. Samen met drie andere NBVB-bestuurders 

zochtt hij de secretaris thuis op. 'Stel je voor: daar stond die slee voor de deur [een 

lichtblauwee Buick- G.V.] en hij in dat kleine kamertje van ons!' Joosten had voor de 

familiee Van der Hoef de uitstraling van een Amerikaanse filmster. Niettemin waren de 

Alkmaarderss voor de NBVB toch heel interessant, dankzij het veld waarover zij de 

beschikkingg hadden gekregen.127 Dé Stoop was een andere zakenman die zich in 

Alkmaarr liet zien. De man achter de profclub Amsterdam had plannen om Alkmaar '54 

opp te kopen, maar ving bot bij het bestuur: 'Wij wilden best praten met Stoop, maar 

tijdenss dat gesprek kregen wij het idee dat-ie niet te vertrouwen was, gewoon 

gevoelsmatig,, 'n Type waarbij je je vingers moet natellen als je hem een hand hebt 

gegeven.. Die transactie is dan ook niet doorgegaan.'128 

Eerderr al meldde de Amsterdamse zakenman L.H. Röpcke, inmiddels ook 

eigenaarr van profclub Den Haag, zich in Alkmaar. Hij was naar voren geschoven door 

Egidiuss Joosten.129 Nadat hij samen met IJsbrand Kroonenburg in het bezit was 

gekomenn van de prioriteitsaandelen deed hij pogingen om de bestuursleden uit te 

rangeren.. Dat leidde tot harde confrontaties en de bestuursleden Van der Hoef en 

Jansenn weigerden dat te accepteren. In een aangetekende brief wezen zij Röpcke erop 

datt bij de aandelenoverdracht in september was afgesproken dat zij in het bestuur 

kondenn blijven zitten. Tijdens een onderhoud daarover griefde Röpcke hen zeer: 'Zelfs 

gingg U zover ons, als een onderwijzer tegenover een schooljongen, met een dreigende 

vingerr het zwijgen op te leggen en het dreigement uit te spreken om ons persoonlijk in 

Alkmaarr te komen vermoorden.'130 Zij lieten hem weten hun bestuursfunctie neer te 

zullenn leggen. Zover kwam het toch niet, want Röpcke trok zich uiteindelijk terug uit 

Alkmaarr '54. Wat was het geval? De fusie tussen KNVB en NBVB leidde tot de afspraak 

datt de betaalde voetbalclubs zouden worden geleid door een vereniging of stichting. De 

NVV werd naar de achtergrond gedrongen en kreeg de functie van kapitaalverschaffer. 

45 5 



Diee nieuwe situatie was niet interessant voor Röpcke, die het betaald voetbal als bron 

vann inkomsten en niet als uitgavenpost zag en eerder al zijn profclub Den Haag in 1955 

voorr 175 duizend gulden van de hand deed aan de Haagse overhemdenfabrikant 

Rozenboom.1311 Uiteindelijk heeft Röpcke dus geen geld in de Alkmaarse profclub 

gestoken. . 

Datt gold niet voor de andere grootaandeelhouder, de in Heiloo woonachtige 

IJsbrandd Kroonenburg. Toen de club smachtte naar geld meldde deze aannemer zich 

enn verstrekte de nodige kredieten. Waarom? Niet uit winstbejag. Daarvan is nooit iets 

gebleken.. Uit voetballiefde? Ook dat niet. Een voetbalkenner was hij niet. In diverse 

variantenn deed het verhaal over hem de ronde dat hij zich eens publiekelijk afvroeg 

waaromm de doelman van Venlo een pet droeg, want dan kon hij toch niet koppen?132 

Drevenn aanzien en macht hem? Nee, ook niet. Kroonenburg zocht nimmer de 

publiciteit,, plaatste zich nooit op de voorgrond en trad zelden of nooit naar buiten. Bij de 

spelerss stond hij bekend als xde geldschieter'. Veel meer wisten zij niet van hem. 

Kroonenburgg vertoonde zich ook nooit na afloop van een wedstrijd in de kleedkamer.133 

Watt dreef hem dan om de eerste sponsor te worden van het betaalde voetbal in 

Alkmaarr en een aandelenpakket aan te schaffen van ruim 25 duizend gulden? Wie was 

dezee weldoener? 

Dee in 1902 geboren Kroonenburg bouwde een aannemingsbedrijf op in Heiloo. 

Misschienn door de invloed van zijn eerste vrouw, die in 1936 overleed en van Duitse 

afkomstt was, werd Kroonenburg nog voor de oorlog lid van de NSB. Tijdens de 

oorlogsjarenn schopte hij het zelfs tot Groepsleider van de NSB in Heiloo. Hij werd 

hiervoorr beloond, want als aannemer kwam hij in aanmerking voor tal van opdrachten 

vann de Wehrmacht. Zo bouwde hij bunkers, schietbanen en verrichtte hij 

werkzaamhedenn op het vliegveld Bergen. Na de oorlog bleek zijn vermogen gegroeid te 

zijnn tot ruim 260 duizend gulden.134 Het mocht hem niet baten, want behalve een 

detentiee van drie jaar raakte Kroonenburg na zijn veroordeling nagenoeg zijn gehele 

vermogenn kwijt. Na zijn vrijlating in 1948 zat hij volledig aan de grond. Als mens werd 

echterr niet ongunstig over hem geoordeeld. Hij stond bekend als een sociale werkgever 

diee zijn personeel nimmer onder druk zette om lid te worden van de NSB. Een 

vooraanstaandd verzetsman getuigde over hem dat Kroonenburg wist van diens illegale 

activiteitenn maar nooit iets deed met die kennis. Wellicht de meest rake typering kwam 

vann zijn boekhouder: 'Volgens mij is hij een goed vakman, maarte dom voor politiek.'135 

Naa zijn detentie lukte het hem om opnieuw een bloeiende aannemerij op te bouwen. 

Datt stelde hem in staat om de profclub Alkmaar van het nodige geld te voorzien. 

Waaromm deed hij dat? Het was voor hem een vorm van rehabilitatie. Hij meldde 

zichh niet zelf aan, maar werd bewerkt door zijn plaatsgenoot en voetballiefhebber J. 

Kueter.. Deze had een loodgietersbedrijf en had uit dien hoofde veel contacten met de 
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Heiloos ee aannemer . Samen met Alkmaar-bestuursli d F. Jansen zocht hij Kroonenbur g 

opp en sprak hem aan op zijn oorlogsverlede n in termen van: 'Je kunt nu goedmake n 

watt  je in de oorlo g hebt verpest.* 136 Kroonenbur g ging met de profclu b in zee omdat hij 

err  weer bij wild e horen. 137 Met de nodig e voorzichtighei d kan de vraag opgeworpe n 

worde nn in hoeverr e de initiatieve n om te komen tot betaald voetba l juis t geen uitgeleze n 

mogelijkhei dd boden voor vroeger e NSB-leden om voor het eerst sind s de oorlogsjare n 

weerr  aansluitin g te zoeken bij het maatschappelij k leven . Zo werd in een vertrouwelij k 

versla gg over de propaganda-avon d van de NBVB in Devente r gemeld dat deze werd 

bezoch tt  door tal van voormalig e NSB-leden. 138 Ook enkele bestuurslede n van 

Scheveninge nn Hollan d Spor t hadden een oorlogsverleden , waarvan één, net als 

Kroonenburg ,, bunker s aanlegd e voor de Wehrmacht. 139 Per slo t van rekenin g was het 

all  bijn a tien jaar geleden dat de oorlo g ten einde was en juis t betaald voetba l behoord e 

tott  een wereld waarbinne n niet werd gekeken naar politiek e keuzes die aanhanger s 

ooi tt  hadden gemaakt . Dat was overigen s niet het geval bij Ajax toen jaren later 

voorzitte rr  Jan Melcher s probeerd e te verhindere n dat twee voormalig e bunkerbouwer s 

lidd konde n worde n van deze club . Ook hen was het naar verluid t te doen om 

rehabilitati ee en ook zij behoorde n tot de grot e sponsor s van Ajax. 140 

Hoee was het mogelij k dat juis t in een tijd waarin het betaald voetba l door de 

tegenstander ss zo nadrukkelij k in een goed-foutperspectie f werd geplaats t en termen als 

verraadd en verrade r zo gemakkelij k werden gebezig d jegens de aanhanger s daarvan , 

menn uitgereken d de geldschiete r van de Alkmaars e profclu b zijn NSB-verlede n niet 

inpeperde ?? Een mooie r wapen in de propagandaoorlog , namelij k dat Alkmaa r '54 alleen 

konn draaien dankzi j de steun van een landverrader , was toch niet denkbaar ? Toch werd 

ditt  bott e wapen niet uit de kast gehaald . Kroonenbur g was geen Alkmaarder , maar 

woonachti gg in Heiloo . Het aantal mensen dat in Alkmaa r van zijn oorlogsverlede n weet 

had,, was beperkt . Bovendie n was hij als mens nooi t in opspraa k geraakt en ston d hij 

bekendd als een geschikt e vent . Daarnaas t hoefd e hij voor de publiek e opini e niet erg 

bevrees dd te zijn : die was immer s op de hand van de jong e profclub. 141 Ook de 

Alkmaarsch ee Couran t had weini g reden om Kroonenbur g publiekelij k aan de kaak te 

stellen .. De krant had immer s zelf een omstrede n rol in de oorlogsjare n gespeel d en 

werdd na de bevrijdin g gestraf t met een verschijningsverbod. 142 Ten slott e durfd e ook 

eenn uitgesproke n vijan d als de amateurverenigin g Alcmari a Victri x een aanval op 

Kroonenburg ss verlede n niet aan. Haar eigen voorzitter , Tije Bonsema , was in de 

Tweedee Wereldoorlo g zelf lid gewees t van Nationaa l Front en had als 

gemeenteraadsli dd openlij k zijn voorkeu r uitgesproke n voor wat hij noemd e de 

gewijzigd ee verhoudingen . Kortom , nieman d had de behoeft e om de strij d tegen 

Alkmaa rr  '54 op het scher p van de snede uit te vechten. 143 Het is onbeken d in hoeverr e 

dee KNVB op de hoogt e was van Kroonenbur g en zijn rol in de oorlogsjaren . Als dat wél 

47 7 



hett geval was dan had de Bond misschien ook wel reden om zich gedeisd te houden. 

Immers,, zijn verleden gedurende de oorlogsjaren was evenmin heroïsch geweest en 

wellichtt had de KNVB weinig behoefte aan een publieke discussie daarover.144 

Zoalss eerder al opgemerkt duurde de heerschappij van de NV niet lang. Na de 

fusiee tussen de KNVB en de NBVB werd deze naar de achtergrond gedrongen en kwam 

dee zeggenschap in handen van het verenigingsbestuur. Dat wilde niet zeggen dat de 

NVV geen grote invloed behield. Als financier bleef haar macht groot; Dat zou in de 

toekomstt nog tot veel strubbelingen leiden. Voor Röpcke was de lol er echter af. Hij 

deedd op 6 december 1954 op een vergadering in het Wapen van Haarlem zijn 

prioriteitsaandelenn over aan Kroonenburg en trok zich terug. De laatste ging ermee 

akkoordd de prioriteitsaandelen om te zetten in gewone aandelen en die toe te wijzen 

aann anderen die belangstelling hadden voor het aandeelhouderschap. Deze avond was 

omm twee redenen van groot belang. In de eerste plaats raakte Alkmaar '54 hiermee de 

dissonantt Röpcke kwijt. In de tweede plaats werd door het verdwijnen van de 

prioriteitsaandelenn de NV interessant voor andere buitenstaanders en werd de basis 

gelegdd voor een structuur zoals die nadien nog lang zou bestaan, namelijk een NV die 

werdd gevormd door zo'n vijftig aandeelhouders.145 Het verdwijnen van de 

prioriteitsaandelenn was noodzakelijk omdat er anders geen nieuwe aandeelhouders 

kondenn worden aangetrokken: die zouden niets te zeggen hebben gehad. Toen de 

prioriteitsaandelenn waren ingeleverd, kwamen de middenstanders als vliegen op de 

stroopp af!'146 Er kwam geld, er was al een veld, een organisatie, er waren spelers en al 

velee toeschouwers, kortom, Alkmaar '54 stond aan het begin van zijn carrière in het 

betaaldd voetbal. 
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33 Balans 

Inn het standaardwerk van Schuyt en Taverne over de Nederlandse samenleving in de 

jarenn vijftig en zestig dat verscheen onder de titel 1950 Welvaart in zwart-wit, wordt 

geenn aandacht besteed aan de voetbalbeleving in die periode en de grote 

maatschappelijkee commotie die de strijd tussen de KNVB en de NBVB teweegbracht.147 

Datt is opmerkelijk, want ook in die jaren besteedde de krant dagelijks aandacht aan 

sportt en het wekelijkse voetbalbezoek was het weinige dat de meerderheid van de 

bevolkingg zich op het gebied van de vrijetijdsbesteding kon veroorloven. 

Alss wij de balans proberen op te maken van die roerige jaren in de voetbalsport 

valtt op dat pas door initiatieven van buitenaf de KNVB om ging en akkoord ging met 

betaaldd voetbal. Het is daarom beter om te spreken van het afdwingen in plaats van het 

invoerenn van betaald voetbal. Het betaald voetbal werd afgedwongen door een verbond 

vann publiek, pers, spelers en een nieuwe zakelijke elite tegen de oude elite die binnen 

dee KNVB lang weerstand wist te bieden tegen deze vernieuwing. Dat verbond werd nog 

versterktt door diverse gemeenten die speelvelden ter beschikking stelden. 

Ookk keerden de traditionele zuilen zich niet massaal tegen het betaald voetbal. 

Waaromm niet? Zeker voor het orthodoxe deel binnen de protestants-christelijke zuil gold 

datt de invoering van het betaald voetbal geen bedreiging was. Zij kende haar eigen 

zaterdagsee sportbeoefening en er waren in die periode geen aanwijzingen dat de nieuw 

opgerichtee betaalde voetbalclubs spelers probeerden te rekruteren uit de rangen der 

zaterdagamateurs.. In juli 1954 berichtte het Verbond van Christelijke 

Voetbalverenigingenn in Nederland (vcv) aan de KNVB dat het geen hinder ondervond 

vann de NBVB.148 Toen voetballer Wout Heinen in november 1954 alsnog de overstap 

maaktee van Spakenburg naar HVC was de verontwaardiging in zijn woonplaats dan ook 

groot.1499 Evenmin hoefde de protestants-christelijke zuil bezorgd te zijn dat uit haar 

gelederenn veel mensen dit nieuwe vermaak zouden bezoeken. Betaald voetbal 

betekendee immers zondagarbeid, die zeker in gereformeerde kringen principieel werd 

afgewezen.. Het was nagenoeg ondenkbaar dat het bezoek aan de predikant in de 

ochtendurenn werd gevolgd door het dienen van de Mammon in de vorm van het 

bezoekenn van de betaalde voetbalclub in de middag. De rooms-katholieke zuil ging 

evenminn de strijd tegen het betaald voetbal aan. Binnen de Nederlandse Katholieke 

Sportbondd (NKS) waren de meningen over beroepssport verdeeld. Zijn voorzitter W.M. 

vann der Grinten vond dat beroepssport als broodwinning toelaatbaar was. Begin jaren 

vijftigg nam de NKS een motie aan waaruit naar voren kwam dat deze organisatie een 

nogall ambivalente houding tegenover de beroepssport innam. Professionalisme, aldus 

dee NKS, was religieus en sociaal niet verwerpelijk, maar voor de bond zelf om 

organisatorischee en ideële redenen onaanvaardbaar. Toen ook de KNVB overging tot 
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hett accepteren van betaald voetbal wees de NKS dit weliswaar af, ofschoon een groot 

deell van de katholieke sporters een ander standpunt huldigde.150 Voor de rooms-

katholiekee kerk betekende betaald voetbal geen bedreiging voor de kerk als instituut en 

dee greep die zij had op haar geloofsgenoten. Althans, die dreiging werd blijkbaar niet zo 

groott geacht dat zij meende te moeten ingrijpen met harde maatregelen, zoals de 

bisschoppenn wel deden in het voorjaar van 1954 met de uitvaardiging van het 

bisschoppelijkk mandement waarin het lidmaatschap van organisaties als het N W en de 

VARAA werd verboden voor de gelovigen. Mogelijk vonden de kerkelijke leiders het ook 

niett verstandig om zo kort na dit bisschoppelijk mandement zich nog eens krachtig te 

bemoeienn met het het maatschappelijk leven van 'hun schapen'. Trouwens, in rooms-

katholiekee landen bij uitstek, zoals Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal was betaald 

voetball de gewoonste zaak van de wereld, die de geloofsbeleving niet in de weg stond. 

Waaromm zou dat in Nederland anders zijn? 

Hoewell van oudsher de socialistische beweging niets moest hebben van 

prestatiesportt en dus ook niet van beroepssport keerden de PvdA en de aan haar 

verwantee organisaties zich evenmin fel tegen het betaald voetbal. De Nederlandse 

Arbeiderssportbond,, opgericht in 1921, werd na de oorlog voortgezet als Nederlandse 

Culturelee Sportbond, maar deze stond los van de PvdA. Al voor de Tweede 

Wereldoorlogg gaf de SDAP de voorkeur aan sportbeoefening binnen de bestaande 

sportbondenn en voelde zij weinig voor verzuilde sportbeoefening.151 Betaald voetbal 

betekendee dus geen bedreiging van organisaties van de socialistische zuil. Bovendien 

zall de PvdA als volkspartij goed in de gaten hebben gehad dat de sympathie van een 

groott deel van haar achterban uitging naar het betaald voetbal. 

Hett afdwingen van het betaald voetbal was ook de definitieve overwinning van 

hett volksvoetbal op het voetbal zoals dat werd voorgestaan door de vooroorlogse elite. 

Diee overwinning voltrok zich in drie fasen. In de eerste fase, in het begin van de 

twintigstee eeuw, moest de elite accepteren dat haar sport ook verspreiding vond onder 

dee andere lagen van de bevolking, waardoor voetbal niet meer exclusief door de elite 

werdd beoefend. Tijdens de tweede fase maakten arbeidersvoetbalclubs als EDO, 

Veendam,, NEC en De Volewijckers zo'n groei door dat zij de gegoede burgerij op haar 

eigenn terrein, namelijk het voetbal, versloegen. Als dat niet in de vorm van deze 

arbeidersvoetbalclubss ging, dan was het wel dat de traditionele clubs hun 

ballotagebepalingen,, die bedoeld waren om het lidmaatschap van arbeidersjongens 

tegenn te gaan, moesten opheffen of versoepelen. In die tweede fase verloren de betere 

standenn hun primaat in de uitoefening van de voetbalsport. Die omslag vond plaats na 

1918,, zoals onder meer blijkt uit de afkomst van de spelers van het Nederlands elftal.152 

Dee laatste en derde fase, die zich voltrok na de Tweede Wereldoorlog, kenmerkte zich 

doorr het slechten van de amateurbepalingen in het voetbal. Die vormden het laatste 
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bastio nn van de elite binne n de voetballerij . Van oudshe r onderscheidd e het voetba l zich 

vann de echte volkssporten , zoals wielrenne n en schaatsen , waar betalinge n wel 

gebruikelij kk  waren . De gegoed e burgeri j kon het zich permittere n om haar ethisc h 

ideaall  van de sportbeleving , dus zonder beloningen , op te leggen : zij was immer s zelf 

niett  afhankelij k van extra inkomste n uit de sport . Voor de betere voetballers , die voor 

eenn groo t deel uit de lagere milieu s afkomsti g waren , waren de beloninge n voor hun 

sportiev ee kwaliteite n zeer welkom . Die stelde n hen in staat op een voet te leven die 

voordie nn ondenkbaa r was. 

Zijj  hadden die strij d echter nooi t kunne n winne n zonder de steun van de 

honderdduizende nn voetbalsupporters , die vaak uit dezelfd e milieu s afkomsti g waren als 

dee spelers . Voor hen waren de wanprestatie s van het Nederland s elfta l een door n in 

hett  oog . Zij konde n er wel begri p voor opbrenge n dat voetballer s die in een zelfde 

maatschappelijk ee situati e verkeerde n als zij met hun kwaliteite n wat extra' s wilde n 

verdienen . . 

Bovendie nn lijk t zich in de sympathi e van het publie k voor de wilde ' bond ten 

kost ee van de KNVB een eerste inbreu k op gevestigd e maatschappelijk e belange n af te 

tekenenn die al binne n een decenniu m tot voll e wasdo m zou komen . De 

maatschappelijk ee onrus t die zo kenmerken d was voor de jaren zestig kwam natuurlij k 

niett  uit het niets . De lang e jaren zestig ' begonne n al eerder in de jaren vijfti g en 

misschie nn al in 1945.153 In die jaren werd de grondsla g gelegd voor de latere onrus t en 

proteste nn en waren de eerste haarscheure n zichtbaa r die de Nederlands e samenlevin g 

laterr  op haar grondveste n zouden laten schudden. 154 Misschie n was de KNVB wel de 

eerstee van de vele institutie s die het zouden moeste n ontgelde n in de jaren die volgden . 

Hermann Kuiphof , de sportjournalis t die de strij d tusse n KNVB en NBVB van nabi j 

meemaakte ,, omschree f deze als volgt : 'De strij d tegen de machtige , internationaa l 

erkend ee KNVB had iets van het gevech t tusse n David en Goliat h en altij d was David 

populairde rr  dan Goliath.' 155 

Goliat hh voerd e de strij d met harde middelen , maar het conflic t won aan scherpt e 

enn ladin g door er termen aan te verbinde n die in de oorlogsjare n werden gebezigd : 

verrader ,, landverraad , fascist , NSB'er en andere kwalificaties . De ervaringe n uit de 

Tweedee Wereldoorlo g deden hun invloe d gelden : in deze percepti e was iemand die zijn 

bondd of zijn club in de steek liet voor geld een verrader , net als in de jaren '40-'45. De 

oorlogsjare nn fungeerde n na de bevrijdin g als een moree l ijkpunt , als een 

referentiekade rr  waaraan naoorlogs e ontwikkelinge n werden getoets t en beoordeeld. 156 

Ditt  gebeurd e in dit geval in de vorm van vaak suggestiev e vergelijkinge n van speler s 

mett  landverraders , NSB'ers of fascisten . De ervaringe n in de Tweede Wereldoorlo g 

zorgde nn ervoo r dat, meer dan daarvoo r het geval was geweest , ontwikkelinge n in een 

goed-foutperspectie ff  werden geplaatst , waarin voor nuance s geen plaats meer was. 
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Ookk de kort na de bevrijding ingetreden Koude Oorlog verscherpte het denken in 

tegenstellingenn van goed of fout en zwart of wit. Kortom, de Tweede Wereldoorlog 

reiktee de termen aan om de aanhangers van profvoetbal te demoniseren. Bovendien 

versterktenn de oorlogsjaren en de Koude Oorlog daarna het denken in termen van goed 

off fout. Voor de KNVB was er nog een extra reden om de strijd tegen betaald voetbal 

mett bijna alle denkbare middelen te voeren. Anders dan in de jaren twintig of dertig was 

betaaldd voetbal na 1950 een veel reëlere bedreiging geworden voor de machtspositie 

vann de elite van de KNVB. 

Toenn de initiatieven van de NBVB niet meer te stuiten waren, koos de KNVB 

uiteindelijkk voor buigen in plaats van barsten. Wat kort daarvoor nog ondenkbaar leek, 

gebeurdee uiteindelijk toch: in plaats van de vijand tot op het bot te blijven bestrijden 

werdd voor een pragmatische koers gekozen, namelijk die van onderhandelingen, 

concessiess en fusie. Waarom was de KNVB uiteindelijk bereid deze stap te zetten? 

Natuurlijkk was in die fase betaald voetbal een feit geworden waar de Bond niet meer 

omheenn kon. Toch had de KNVB er wel degelijk voor kunnen kiezen om door te gaan 

mett de lijn van confrontatie. De Bond had bijvoorbeeld kunnen hopen dat door het 

toestaann van betalingen aan spelers in de eigen hoogste klasse de NBVB uiteindelijk 

doorr de knieën moest gaan. Toch kozen de bestuurders van de KNVB niet voor die weg. 

Omm daarvoor een verklaring te vinden moeten we kijken naar de wijze waarop de 

maatschappelijkee elite in ons land zich na 1945 ontwikkelde. In een moderniserende, 

veranderendee samenleving koos zij ervoor om vernieuwingen die uiteindelijk 

onafwendbaarr waren niet tot het einde te bestrijden, maar om zich daarmee uiteindelijk 

tee verzoenen en zich daarbij aan te passen. Of zoals de Amerikaanse historicus James 

Kennedyy het stelt: de moloch van de modernisering kon uiteindelijk het best tegemoet 

wordenn getreden door aanpassing.157 Door concessies te doen, aldus Kennedy, aan in 

dee ogen van de heersende elite ontwrichtende ontwikkelingen, kon de zo verfoeide 

chaoss worden voorkomen.158 Het is die algemene houding van de elite in ons land die 

uiteindelijkk ook zo typerend bleek voor de houding van de voetbalelite binnen de KNVB. 

Zijj koos er uiteindelijk voor om niet met mogelijk ook voor de KNVB zelf desastreuze 

gevolgenn de strijd tot het einde toe te blijven voeren, maar via aanpassing aan het 

onvermijdelijkee ontwikkelingen in een door haar gewenste richting om te buigen. 

Wellichtt heeft bij de uiteindelijke souplesse van de KNVB-bestuurders ook 

meegespeeldd dat betaald voetbal in het buitenland al meer regel dan uitzondering was. 

Nederlandd behoorde tot de weinige Europese landen die tot na de Tweede 

Wereldoorlogg bleven vasthouden aan het amateurisme. Zo werd betaald voetbal in 

Groot-Brittanniëë al in 1885 ingevoerd. In de jaren twintig en dertig volgden landen als 

Oostenrijk,, Hongarije, Tsjechoslowakije, Spanje, Italië, Zwitserland en Portugal. Twee 

factorenn vooral leidden tot invoering van het betaald voetbal in die landen. De eerste 
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waswas de grijpende economische crisis kort na de Eerste Wereldoorlog en in de jaren 

dertigg die de wens bij spelers alleen maar deed toenemen om zich te laten betalen voor 

hunn prestaties. De tweede factor was de invoering van het Wereldkampioenschap in 

1930,, waardoor vele nationale bonden tot de overtuiging kwamen dat om op 

wereldniveauu te kunnen presteren het noodzakelijk was om de topspelers te betalen, 

zodatt zij niet hun geluk in het buitenland zouden gaan beproeven.159 Het voert te ver 

omm in dit bestek een volledig antwoord te geven op de vraag waarom in genoemde 

landenn betaald voetbal zoveel eerder kon worden ingevoerd en waarom dat bij ons 

gebeurdee in 1954. In ieder geval zal hebben meegespeeld dat in die landen het 

bedrijfslevenn bereid was om betaald voetbal daadwerkelijk te financieren. Bovendien 

kon,, anders blijkbaar dan in andere landen, de elite binnen de KNVB haar gezag sterker 

enn langer laten gelden. Waarom? Misschien was de Nederlandse samenleving van de 

jarenn twintig en dertig door onder meer haar verzuilde karakter toch volgzamer en 

autoriteitsgezinderr dan elders. Zo vormden in Nederland, anders dan in veel 

omliggendee landen, links- en rechts-extremistische groepen nooit een serieuze 

bedreigingg voor de democratie. Door het meer volgzame karakter van de Nederlandse 

samenlevingg konden de bondsbestuurders langer hun amateur-idealen opleggen aan 

hunn leden. 

Dee Limburgse afgevaardigde W. Geraedts lijkt op de Bondsvergadering van de 

KNVB,, die op 29 september 1951 werd gehouden, geen ongelijk gehad te hebben toen 

hijj stelde dat in de hoogste regionen van de KNVB amateurisme '(...) een bombastisch 

woordd is geworden, een ijdel ding.'160 Hij kon het weten, want zeker in het zuiden van 

onss land werden die amateurbepalingen met regelmaat met voeten getreden. Op grond 

hiervann komen Vreeman en Sprenger in hun studie Voetballen als beroep tot de 

conclusiee dat de eerste periode van het betaald voetbal een voortzetting van de 

betalingg waar in de amateurperiode al sprake van was. Het was dus niet meer dan een 

leukee bijverdienste.161 In hoeverre is de invoering van het betaald voetbal feitelijk een 

legalee voortzetting van een bestaande situatie waarin vergelijkbare betalingen in 

verkaptee vorm algemeen plaatsvonden? Anders dan Vreeman en Sprenger zie ik wel 

eenn breuk met de daaraan voorafgaande periode. Er mag zeker bij de topclubs in het 

amateurvoetball en met name in het Zuiden sprake geweest zijn van betalingen, maar 

datt was niet overal zo. In Noord-Holland bijvoorbeeld kwamen, zoals eerder opgemerkt, 

betalingenn minder vaak voor. En bovendien, ook al werd er in het amateurvoetbal 

betaald,, dat zoveel spelers desondanks de overstap durfden te maken naar de NBVB 

wijstt erop dat die betalingen niet opwogen tegen wat zij konden verdienen als semi-

prof.. Voor een arbeider betekende die 'bijverdienste' al snel een verdubbeling van zijn 

regulieree salaris. Bovendien, als de verdiensten in het betaald voetbal in vergelijking 

mett die bij tal van amateurclubs zo weinig voorstelden, waarom namen dan zoveel 
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spelerss het risico van een levenslange schorsing door over te stappen naar het 

onzekeree bestaan bij de NBVB? Een contract bij een NBVB-club was zelfs interessant 

genoegg voor een aantal in het buitenland spelende profs om weer terug te keren naar 

dee vaderlandse velden. 

Dee modernisering van de Nederlandse samenleving was een voorwaarde om de 

invoeringg van het betaald voetbal mogelijk te maken. Tezelfdertijd was zij, zoals in het 

volgendd hoofdstuk blijkt, ook een voorwaarde om het betaald voetbal te kunnen doen 

slagen. . 
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III Op weg naar volwassenheid : 1954-1972 

11 Sportief overzicht 

Dee gebeurtenissen op het veld hadden grote invloed op de ontwikkelingen binnen de 

club,, zoals het aantal toeschouwers, de sfeer binnen het bestuur of de relatie met de 

gemeente.. Daarom volgt eerst een kort overzicht van het sportieve reilen en zeilen van 

dee voetbalclub. 

Inn het eerste seizoen speelde Alkmaar '54 in twee competities. Er werd met tien 

clubss begonnen in de NBVB-competitie. Tot veler verrassing wisten de Alkmaarders 

uitstekendd mee te draaien temidden van clubs die vaak grote namen in hun team 

hadden.. De eerste competitiewedstrijd, op 13 september 1954, werd gespeeld op het 

terreinn Duinhorst te Wassenaar tegen Profclub Den Haag. Dat elftal had de beschikking 

overr internationals zoals Piet Kraak, Mick Clavan en Bertus de Harder. Alkmaar '54 was 

niett geïntimideerd en versloeg de Hagenaars met 2-3. Een wellicht nog grotere 

prestatiee leverde de club op 18 oktober in Geleen tegen Fortuna '54, de club van 

Egidiuss Joosten. Op deze wedstrijd kwamen maar liefst 27.000 toeschouwers af om te 

kijkenn hoe hun vedetten als Frans de Munck, Cor van der Hart, Jan Notermans en 

Henkk Angenent de Alkmaarders zouden terugwijzen. Met de grootste moeite kwamen 

dee Limburgers weg met een 3-3-gelijkspel. 

Toenn in november de competitie werd stilgezet om vervolgd te worden door een 

betaaldee KNVB-competitie stond Alkmaar '54 inmiddels op de derde plaats waarbij het 

moestt alleen Profclub Amsterdam en Fortuna '54 boven zich dulden. De Alkmaarse 

clubb had tien wedstrijden achter de rug, waarvan zij vier had gewonnen, vier had 

verlorenn en twee had gelijkgespeeld.1 

Dee eerste betaalde competitie van de KNVB ging van start met maar liefst 56 

clubss die in vier afdelingen moesten strijden om promotie naar de te vormen 

Hoofdklasse.. Alkmaar '54 bereikte die Hoofdklasse door op de vijfde plaats te eindigen. 

Inn het seizoen *55-'56 maakte Alkmaar '54 in de Hoofdklasse B een vliegende 

start.. Een eindklassering bij de eerste negen zou entree bieden naar de Eredivisie, die 

hett seizoen daarop van start zou gaan. De Alkmaarders wisten grote namen te 

vernederen.. Zo werd Feyenoord in eigen huis ten overstaan van 40.000 toeschouwers 

mett 0-3 verslagen. Ruud Michel was de maker van de drie doelpunten. In Alkmaar beet 

Elinkwijk,, dat kampioen zou worden, met 2-0 in het gras. 15.000 enthousiaste 

toeschouwerss wisten niet hoe ze het hadden. Toen aan het eind van de competitie de 

balanss werd opgemaakt, kwam Alkmaar '54 echter vier punten te kort om de stap te 

zettenn naar het voetbalwalhalla: jarenlang moest de club genoegen nemen met de 

Eerstee Divisie. 
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Inn de Eerste Divisie draaide Alkmaar '54 in het seizoen '56-'57 goed. Voor het 

eerstt trad het aan tegen streekgenoot KFC uit de Zaanstreek met spelers als Klaas en 

Ceess Molenaar. Het seizoen leverde een tweede plaats op. Slechts de eerste plaats 

betekendee promotie naar de Eredivisie en die werd behaald door ADO. 

Dee twee daarop volgende seizoenen kon Alkmaar '54 niet imponeren. In '57-58 

kwamm de club niet verder dan een negende plaats en het bestuur betitelde dat jaar dan 

ookk als 'het zwarte jaar1.2 Het jaar daarop ging het met het bereiken van de vierde 

plaatss duidelijk beter. Wel moest Alkmaar '54 aanzien dat streekgenoot Volendam 

promoveerdee en de eerste stap zette in een lange reeks van promoties en degradaties, 

waardoorr de club de bijnaam Heen en Weer verwierf. Het jaar daarop, in het seizoen 

,, werd Volendam weer terugverwezen naar de Eerste Divisie. Alkmaar *54 wist 

echterr te promoveren door kampioen te worden van de Eerste Divisie B. De promotie 

werdd pas op de laatste competitiedag veiliggesteld door een gelijkspel tegen DFC, dat 

zelff zou zijn gepromoveerd als het Alkmaar '54 had verslagen. Ook vsv kon nog 

kampioenn worden, maar verloor met 0-5 tegen Limburgia, dat onderaan stond. Het 

werdd dé wedstrijd voor Bas Peggeman: 'Hoog als een berk, lenig als een tijger, snel als 

eenn hinde en rekenend als een boekhouder, zo torste de Alkmaarse stopper de last van 

priemendee dolkstoten. (...) Plotseling laaide het als schroeiend vuur over de tribunes: 

Limburgiaa staat beslissend voor. Plotseling waaierde er zo'n orgie van wilde kreten, 

schallendee aanmoedigingen en hysterisch gegil over het terrein, dat de strijdende 

elftallenn het gefluit van de scheidsrechter nauwelijks nog konden horen. Eenvoudige 

dokwerkerss ontpopten zich als talentrijke dirigenten en gaven leiding aan het wildste 

concertt ooit op een Nederlands voetbalveld gespeeld. Nog twee minuten, nog één. 

"Houu me tegen jongens, ik ben op!" En was daar eindelijk het hemelse ogenblijkG'3 De 

deceptiee zou spoedig volgen. 

Tweee seizoenen lang stapelde zich bij Alkmaar '54 rampspoed op rampspoed. 

Ondankss een fabuleuze 2-0-overwinning op Ajax, waar zo'n 18.000 toeschouwers op 

afkwamen,, degradeerde Alkmaar '54 al na één jaar uit de Eredivisie. De voorlaatste 

plaatss werd de club fataal. De rampspoed werd compleet in het daaropvolgende 

seizoen,1961-1962.. De KNVB had besloten dat na afloop van dat seizoen de twee 

afdelingenn van de Eerste Divisie zouden worden samengevoegd. Daarom zouden de 

laagstt geëindigde twaalf clubs moeten degraderen naar de Tweede Divisie. Alkmaar 

'544 kwam niet verder dan een twaalfde plaats en verdween naar de krochten van het 

betaaldee voetbal. Dit resultaat vormde het decor van grote conflicten binnen het 

bestuur. . 

Hett eerste seizoen in de Tweede Divisie, in '62-'63, werd een merkwaardige 

ervaring.. De club draaide wel mee met de top, maar kwam toch niet verder dan een 

vierdee plaats. Sensationeel was echter haar optreden in het Bekerkampioenschap. 
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Niemandd gaf een cent om de kansen van Alkmaar '54 toen het in de achtste finale 

moestt uitkomen tegen landskampioen Feyenoord. Alkmaar '54 versloeg op eigen 

terreinn de Rotterdamse club met 2-0 en vestigde definitief zijn reputatie van 

reuzendoder.. Maar nog was het feest niet voorbij want in de kwartfinale werd GVAV, dat 

goedd draaide in de Eredivisie, verslagen. In de halve finale had Willem II een verlenging 

nodigg om de Alkmaarse club ten slotte nipt te verslaan. Deze bekerprestatie beloofde 

tochh wel veel goeds voor het daaropvolgende seizoen, het seizoen '63-'64. Alkmaar '54 

werdd kampioen van de Tweede Divisie A, maar dat leverde nog geen promotie op. 

Eerstt moest nog een promotiewedstrijd worden gespeeld tegen de kampioen van de 

Tweedee Divisie B, NEC. Deze wedstrijd werd door de Nijmegenaren met 3-1 gewonnen. 

Daaropp volgde een nacompetitie met drie andere clubs uit de Tweede Divisie, die de 

winnaarr beloonde met promotie. De Alkmaarders wonnen ternauwernood en mochten 

inn het seizoen '64-'65 weer uitkomen in de Eerste Divisie. Onvergetelijk werd dit seizoen 

niet:: Alkmaar '54 eindigde onopvallend in de middenmoot. Dat werd anders in het jaar 

daarop. . 

Onderr leiding van de nieuwe trainer Barry Hughes deed de club het goed en 

draaidee zij mee in de top van de Eerste Divisie. Zij had uitzicht op promotie maar 

daarvoorr moest het laatste competitieduel tegen NAC worden gewonnen. Voorafgaand 

aann de wedstrijd werden onder leiding van cheerleaders yells ingestudeerd en liet het 

bestuurr van Alkmaar '54 gratis toeters en ratels uitdelen. Het baatte allemaal niet. 

Achterinn hield een fantastisch keepende Peter van der Merwe het doel van NAC 

gesloten,, terwijl de bezoekers er drie goals injoegen en promoveerden.4 

Inn het jaar waarin het betaald voetbal zijn koperen jubileum vierde, seizoen '66-

'67,, maakte Alkmaar '54 de aspiraties niet waar. Na een veelbelovende competitiestart, 

waarinn het na dertien wedstrijden de tweede plaats had veroverd, viel het sterk terug. 

Dee club kwam niet verder dan de twaalfde plaats en moest toezien dat Volendam weer 

eenn keertje promoveerde naar de Eredivisie. 

Hett seizoen '67-68 werd in verscheidene opzichten gedenkwaardig. In dat jaar 

fuseerdee Alkmaar '54 met FC Zaanstreek en ging verder onder de naam AZ '67. 

Sportieff gezien was de samenvoeging een succes want AZ '67 werd tweede in de 

competitiee en dwong daarmee promotie af. 

Dee rentree in de Eredivisie was wederom moeizaam. Samen met het Utrechtse 

DOSS en met Volendam kwam AZ '67 niet verder dan een voorlaatste plaats. De tweede 

degradantt moest komen uit een nacompetitie tussen deze drie clubs. Volendam bleek 

dee te kloppen club en degradeerde wederom. 

Hett tweede seizoen in de Eredivisie, '69-70, verliep verrassend goed. AZ '67 

wistt zich in de middenmoot te handhaven. Een hoogtepunt was de achtste finale om de 

KNVB-beker,, waarin Ajax in een zinderend duel ten onder ging met 2-1. Om te 
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voorkomenn dat de kwartfinale met een oneven aantal clubs zou worden gespeeld, werd 

éénn verliezer uit de achtste finale weer ingeloot en dat was natuurlijk 'lucky Ajax', dat 

vervolgenss ook de beker won. 

Hett seizoen 70-71 vormde een groot contrast met het daaraan voorafgaande. 

Pass in december mocht AZ '67 de eerste overwinning boeken. Ontgoochelend waren 

dee nederlagen tegen Feyenoord (6-1), Ajax (8-1) en PSV (6-0). Met slechts vijftien 

schamelee punten5 verdween AZ '67 met de staart tussen de benen uit de Eredivisie. 

Hett verlies van topspeler Chris Dekker, die werd verkocht aan NEC, kwam AZ '67 niet te 

boven. . 

Hett verblijf in de Eerste Divisie bleek wederom tijdelijk. Na een matige 

competitiestartt wisten de mannen onder leiding van trainer Cor van der Hart de tweede 

plaatss te bereiken en mochten zij weer terugkeren naar de Eredivisie. Angst voor 

degradatiee naar de Tweede Divisie hoefde de club niet meer te hebben. In het kader 

vann de sanering van het aantal betaalde voetbalclubs werd de onderste voetbalafdeling 

mett ingang van dat seizoen opgeheven. Terwijl AZ '67 vol trots de Eredivisie 

binnentrok,, zag het een oude bekende weer langskomen: Volendam, dat weer eens 

degradeerdee uit diezelfde Eredivisie. 

Iss er een constante aan te wijzen in het presteren van de club? Als we de balans 

opmakenn van de eerste achttien seizoenen van Alkmaar '54 en later AZ '67 in het 

betaaldee voetbal, dan zien we dat, uitschieters daargelaten, de club zich met name 

bewoogg tussen de kop van de Eerste Divisie en de staart van de Eredivisie. Dit patroon 

deedd zich ook voor bij streekgenoten zoals Haarlem, Volendam en Telstar. De top van 

hett vaderlandse voetbal werd ingenomen door vooral de clubs die stevig waren 

gevestigdd in de grote stedelijke agglomeraties, zoals Feyenoord, Ajax en PSV. In hun 

stadd hadden zij een sterk monopolie en de kleinere clubs speelden dan ook de tweede 

viool.. Alleen DWS slaagde erin het monopolie van de grote drie eenmaal te doorbreken, 

namelijkk in het seizoen '63-'64. De Alkmaarse club werd één keer teruggezet naar de 

Tweedee Divisie maar wist voor het overige in haar bestaan de kelders van het betaalde 

voetball te mijden. Haar verzorgingsgebied, zoals wij in de volgende paragrafen zullen 

zien,, was daarvoor te groot. Alkmaar '54 en later AZ '67 behoorden tot de grote onder 

dee kleine clubs. 
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22 Bestuurder s en geldschieter s 

a.a. Gewilde  functies 

Welkee maatschappelijk e achtergron d hadden de bestuurslede n en waarui t zijn de 

veranderinge nn daarin te verklaren ? Bovendien , wat waren de motieve n om een rol te 

wille nn spelen als bestuursli d of als aandeelhoude r van de NV? In het vorig e hoofdstu k 

maaktenn we kenni s met een bestuu r dat een wel heel divers e achtergron d had. Daarin 

bewoge nn zich jong e ambtenaren , oud-AIcmariaspeler s en een avonturie r als Alder t 

Hoogvorst ,, die niet met zijn handen van de kas kon blijve n en moest opstappen . De 

avonturie rr  en zakenman Röpck e zei de club al snel vaarwe l toen hij na de fusi e tusse n 

NBVBB  en KNVB geen financiee l voordee l meer zag in zijn aandeelhouderschap . Alleen 

IJsbran dd Kroonenbur g bleef achter als grot e geldschieter , maar hij koos ervoor , gezien 

zijnn oorlogsverleden , om op de achtergron d te blijven . Avonturier s en liefhebbers , zo 

zouu de samenstellin g van het bestuu r van Alkmaa r '54 in de eerste period e van zijn 

bestaann kunne n worde n gekarakteriseerd . 

Datt  avonturierscha p leek ook op te gaan voor de nieuw e voorzitte r A.J . van 

Holten ,, die aantrad in 1955. Deze eigenaar van een assurantie - en financieringskantoo r 

inn de Umond had zichzel f aangemel d als aandeelhouder . Typeren d voor het bestuu r uit 

diee tijd werd hij 'doo r zijn radde tong zo voorzitter!' 6 Ook Van Holten genoo t niet lang 

vann zijn nieuw e status . Begin 1957 trad hij af nadat hij wegens fraude , verduisterin g en 

valshei dd in geschrift e in opspraa k was geraakt . Hij bemiddeld e in de verstrekkin g van 

leninge nn voor de aankoo p van bedrijfswagens . Daarbi j wist hij voor eenzelfd e aankoo p 

eenn dubbel e financierin g bij kredietverstrekker s los te weken . Toen hij tegen de lamp 

liep ,, deelde Van Holten de club op diplomatiek e wijze mee af te treden 'in verban d met 

hett  feit , dat ik mij niet meer in staat acht de belange n van de verenigin g als voorzitte r te 

dienenn (...)'/ 

Vann Holten werd opgevolg d door de Alkmaars e ijzerhandelaa r Klaas Langedij k 

enn met hem brak een nieuw e fase aan waarin de middenstan d van Alkmaa r en 

omgevin gg een belangrijk e rol ging spelen in de club . Deze situati e duurd e tot 1967. Na 

dee fusi e met FC Zaanstree k kreeg het bestuu r een ander karakter ; daarove r volg t later 

meer.. In de eerste jaren kende Alkmaa r '54 ook twee Edamse bestuursleden , C. 

Rijswij kk  en J. Simons . Zij waren bekende n van W. Bouwes , de schoonvade r van de 

Volendamme rr  voetballe r Klaas Smit . Met Bouwes , die al snel directeu r werd van de 

naamloz ee vennootschap , werd een vijfta l andere Edammer s aandeelhoude r voor 

bedrage nn die varieerde n van 1000 tot 3000 gulden . Alkmaa r '54 lag niet zo gevoeli g in 

Edam,, in tegenstellin g tot Volendam , waar het ondenkbaa r was dat mensen zich als 

aandeelhoude rr  zouden melden. 8 De Edamse invloe d in het bestuu r van Alkmaa r '54 
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verdweenn in 1957 toen de Edammer aandeelhouders hun aandelen van de hand deden 

enn zich volledig uit de vereniging terugtrokken. Slechts één aandeelhouder bleef voor 

eenn gering bedrag deelnemen.9 Het vertrek van de Edammers werd veroorzaakt door 

dee overgang van Klaas Smit naar Beroepsvoetbalclub Amsterdam. Hiermee verviel de 

bindingg van Edam met Alkmaar '54.10 

Dee tweede machtsfactor binnen de Alkmaarse club werd gevormd door de 

aandeelhouderss van de NV, die werd bestuurd door directie en commissarissen. Zij 

immerss verschaften een deel van het kapitaal voor de club. De aandeelhouders waren 

voorall afkomstig uit Alkmaar, hoewel ook de regio en dan met name Heiloo en Bergen 

goedd vertegenwoordigd was.11 Velen van hen waren actief in het bedrijfsleven, 

bijvoorbeeldd in de winkelstand, de reiswereld, de kaashandel en de horeca. 

Watt waren de motieven om aandeelhouder, commissaris van de NV en/of 

bestuurslidd van de vereniging te worden? Natuurlijk kon louter interesse in het betaald 

voetball een overweging zijn. Zo hadden sommige aandeelhouders en bestuursleden 

eenn voetbalachtergrond en waren zij voordien betrokken geweest bij vooral de 

voetbalclubb Alcmaria Victrix. Toch waren er meer, al dan niet verborgen, motieven. 

Voorr de aandeelhouders gold dat, hoewel hun investering weliswaar niet echt 

rendeerde,, de vaste gratis plaats op de hoofdtribune aantrekkelijk was.12 

Zekerr in een tijd waarin er nog geen Rotaryclub in Alkmaar actief was, was de 

NVV dé club waar het Alkmaarse bedrijfsleven elkaar trof. Wilde je er echt bij horen, dan 

moestt je aandeelhouder van Alkmaar '54 zijn.13 Vooral een commissaris of een 

bestuurslidd had invloed en aanzien. Een bestuurslid had toegang tot de bestuurskamer, 

bezochtt ook de uitwedstrijden, mocht prins Bernhard de hand schudden toen Alkmaar 

'544 een liefdadigheidswedstrijd speelde bij paleis Soestdijk, begeleidde de spelers op 

eenn trip naar Engeland en had een grote naam in de Alkmaarse samenleving. Kortom, 

dee commissaris en meer nog het bestuurslid onderscheidden zich van de anderen. 

Diee behoefte om erbij te willen horen, aanzien te verwerven en als het even kon 

aansluitingg te vinden bij de stedelijke elite hing samen met de ontwikkeling van de 

winkelstandd na 1945. De uitbreiding van het aantal warenhuizen, alsmede de 

totstandkomingg van landelijke winkelfiliaalbedrijven zorgden ervoor dat de winkelstand 

beterr georganiseerd raakte. Voor het eerst werden er gezamenlijke winkelacties 

gehouden,, zoals braderieën. Ook werd door de langzame toename van de 

consumptievee bestedingen na 1954 de winkelstand welvarender en zelfbewuster en dat 

laatstee leidde tot de wens om een grotere rol in het maatschappelijk leven te spelen. 

Natuurlijkk was het ook een mooie vorm van vrijetijdsbesteding. Zo was de kleine 

woonkamerr van secretaris Henk van der Hoef een dynamisch kantoor waar de telefoon 

onophoudelijkk rinkelde en het een komen en gaan was van spelers en anderen die iets 

betekendenn in het voetbal.14 
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Maarr  zeker speelde n ook economisch e motieve n een rol bij de wens zich te 

manifestere nn als aandeelhouder , commissari s of bestuurslid . De aandeelhouder s 

troffe nn elkaar tijden s de tweewekelijks e thuiswedstrijde n en daar konde n zij belangrijk e 

contacte nn leggen en zaken regelen . In die zin vormde n de aandeelhouder s een 

businessclu bb avant la lettre . 

Dee horec a van Alkmaa r en de direct e omgevin g was goed vertegenwoordig d 

onderr  de aandeelhouders . Waar gevoetbal d wordt , word t vergaderd , gefees t en 

gegetenn en daarom was het zaak om zo dich t mogelij k bij het vuur te zitten . Ook de 

reiswerel dd zag het belang van Alkmaa r '54 in. ledere twee weken verlie t een stoe t van 

busse nn met speler s en supporter s de stad . De middenstan d profiteerd e van Alkmaa r 

'544 op divers e manieren . Indirec t doorda t er meer mensen naar de stad werden 

getrokke nn en direc t bijvoorbeel d als voorverkoopadre s van toegangskaarten . Zo 

haddenn twee sigarenhandelare n die ook fungeerde n als voorverkoopadres , C. de 

Grandd en L. Prins , zittin g in het bestuu r van de vereniging . Prins behartigd e wel heel 

direc tt  zijn zakelijk e belange n toen hij als bestuursli d voorsteld e om het aantal 

voorverkoopadresse nn in Alkmaa r terug te brenge n van negen naar vier . Het verbaas t 

niett  dat hij en De Grand tot de gelukkig e vier behoorden. 15 

Prominen tt  aanwezig onder de aandeelhouder s was ook de kaaswereld . Zo 

warenn de kaashandelare n C. Vlaar en Geuit Kaper respectievelij k commissari s en 

directeu rr  van de NV. Voora l de laatste , die in het maatschappelij k leven zo'n zestien 

bestuursfunctie ss bekleedde 16, zou zich nadrukkelij k binne n de club laten gelden . Kaper 

hadd een belangrijk e drijfvee r en dat was de stad zo bekend mogelij k te maken . 

Bekendhei dd van Alkmaar , zo wist hij , zou zijn handel ten goede komen . Voor Kaper 

moeste nn daarvoo r twee hoofdinstrumente n worde n ingezet . In de eerste plaats was dat 

dee beroemd e Alkmaars e kaasmarkt , op de tweede plaats kwam Alkmaa r '54.17 

Dee weg naar het bestuurslidmaatscha p van de verenigin g liep via het 

aandeelhouderschap .. Die eer was niet voor iedereen weggelegd . Het aantal 

aandeelhouder ss werd bewus t beperk t gehoude n en wie daarto e aspiratie s had, moest 

worde nn geballoteerd . De zittend e aandeelhouder s hadden er blijkbaa r grot e behoeft e 

aann om hun exclusivitei t te bewaren , hoewel ook de angst voor ontwaardin g van de 

bestaand ee aandelen bij uitgift e van nieuw e aandelen een rol speelde . Tenslott e kon er 

opp die manier ook worde n voorkome n dat mensen aandeelhoude r werden waarvan 

menn vond dat die niet in het gezelscha p pasten. 18 

Kortom ,, de betekeni s van het bestuurslidmaatscha p was groot : het bood status , 

terwij ll  het ook om economisch e redenen interessan t kon zijn . Het 

bestuurslidmaatscha pp was een gewil d artikel , dat echter schaar s was. Dat gold 

trouwen ss ook voor de functie s binne n de NV. Deze schaarst e werkt e conflicte n in de 

hand.. Daar kwam bij dat de merkwaardig e structuur , namelij k een NV en een 
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verenigingg binnen de club, conflicten en machtsstrijd in de hand werkte. Deze conflicten 

kregenn een extra lading door botsende karakters, afgunst en persoonlijke ambities die 

werdenn nagestreefd of gefrustreerd. 

b.b. Conflicten 

Dee eerste strubbelingen deden zich voor in 1956. Hoewel de bronnen niet rijkelijk 

stromen,, dringt zich het beeld op van animositeit van aandeelhouders jegens het 

bestuurr van de vereniging en wrevel over het gegeven dat de bestuursleden bepalen 

wiee lid van de vereniging mochten zijn en daardoor sommige aandeelhouders als lid 

weigerden.. De ontevredenen kregen vooral een stem in de Alkmaarse makelaar H.A. 

Toepoel,, die maar liefst 1000 gulden in de club had geïnvesteerd. De man die wordt 

herinnerdd als 'onuitstaanbaar'19 verweet het bestuur van de vereniging een 

ledenvergaderingg te hebben belegd zonder de aandeelhouders te hebben uitgenodigd. 

Opp de aandeelhoudersvergadering eiste hij dat alle aandeelhouders lid moesten 

kunnenn worden van de vereniging. Voorzitter Van Holten wees die eis af. Van hem 

mochtenn de meeste aandeelhouders wel lid worden, maar waren een paar daarvan 

uitgezonderd.. De kritiek zat het bestuur zo hoog dat het bij schriftelijke stemming 

vertrouwenn vroeg van de aandeelhouders. Dat vertrouwen kreeg het inderdaad en de 

vergaderingg kon worden afgesloten nadat men elkaar beterschap had beloofd.20 Dit 

conflictt kreeg een extra persoonlijke inkleuring door het optreden van Toepoel, die al 

eenss eerder als aandeelhouder was geschorst omdat hij 'zich meerdere malen in het 

openbaarr onaardig heeft uitgelaten tegenover derden betreffende enige onzer 

bestuursleden.'21 1 

Frictiess bleven er, zoals op de aandeelhoudersvergadering in 1960 naar voren 

kwam.. Een aandeelhouder verweet op die bijeenkomst het verenigingsbestuur dat het 

vann de aandeelhouders en de NV af wilde. Dit werd door voorzitter Langedijk ontkend 

mett het argument dat de aandeelhouders als leden van de vereniging zelfs de 

meerderheidd vormden. Een andere aandeelhouder, die zich erover beklaagde dat de 

verenigingg geen rente betaalde aan de NV over het geleende geld, kreeg te horen dat 

dee gratis seizoenkaart ter waarde van 45 gulden een vorm van rentebetaling was, die 

hoogg genoeg was.22 Deze incidenten waren slechts simpele rimpelingen in vergelijking 

mett het conflict dat begon in 1961 en dat de club ruim een jaar lang in een wurggreep 

hield. . 

Ditt conflict openbaarde zich voor het eerst in de aandeelhoudersvergadering van 

44 september 1961. De stemming zat er toch al niet goed in want kort daarvoor was 

Alkmaarr '54 gedegradeerd naar de Eerste Divisie. Voorzitter Klaas Langedijk riep vrij 

onverwachtt uit dat hij op de komende ledenvergadering niet herkiesbaar was want: "Ik 
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laatt  mij niet langer overa l bekletsen. ' Onmiddellij k kreeg hij steun van penningmeeste r 

Geuitt  Hartland , die aankondigd e dat ook hij zijn functi e ter beschikkin g zou stellen . De 

directeu rr  van de NV, Gerri t Kaper , vroeg om een nadere toelichtin g en kreeg van de 

voorzitte rr  te horen dat zij zich dag en nacht inzette n voor de club , maar: Toc h krijge n 

wee de onbehoorlijkst e kritieke n naar ons hoof d gesmeten . Het word t me te veel . Ik kan 

err  niet meer tegenop. ' Kaper probeerd e de zaak te susse n door te verklare n dat er te 

veell  werd gepraa t binne n de club waardoo r ook de indru k was gewekt dat er een 

controvers ee zou bestaan tusse n hem en de voorzitter . Dat ontkend e Kaper ten 

stelligste ::  'Indie n we als verenigin g zonder Langedij k verder moeten gaan, dan is dit 

hetzelfd ee als een tafel zonder poten. ' Dat Kaper zelf weini g probleme n had met 

pootloz ee tafels en graag de zaag hanteerde , zou spoedi g blijken . Vooralsno g werd 

beslote nn dat de betrokkene n de zaak na afloo p maar eens moeste n uitpraten. 23 

Eenn klein e drie weken later , in de ledenvergaderin g van 22 septembe r 1961, 

bleekk de kwesti e nog allermins t te zijn opgelost . Tegen twee herkiesbar e zittend e 

bestuursleden ,, die kandidaa t waren voor de functi e van 2e penningmeeste r en 2e 

secretaris ,, werden tegenkandidate n naar voren geschoven . Wat de grieve n waren , 

werdd niet duidelij k gemaakt , maar de 2e penningmeester , J.R. Flens werd verwete n dat 

hijj  een uit de bestuurskame r gestole n overja s vergoe d had gekregen . De aanval op 

Flenss en zijn medebestuursli d J. Kueter had geen succes : zij vergaarde n voldoend e 

stemme nn om hun bestuurslidmaatscha p te kunne n continueren. 24 De achtergron d van 

dezee ruzie was een controvers e tusse n penningmeeste r Hartlan d en zijn twee 

medebestuursleden .. Dezelfde avond nog stuurd e Hartlan d een brie f aan het bestuu r 

waarinn hij zijn ontsla g aankondigd e als penningmeester . Hij gaf als reden op dat hij zich 

niett  kon verenige n met de herverkiezin g van Kueter en Flens . Hij achtt e hen beiden 

incapabe ll  en gaf aan op persoonlij k vlak niet met de heren te kunne n opschieten . 

Natuurlij kk  werd er in de bestuursvergaderin g van begin oktobe r uitgebrei d gesproke n 

overr  het conflict . Er vielen harde woorden . Flens beschuldigd e zijn penningmeeste r 

ervann dat die alle macht naar zich toe wild e trekke n door mensen in het bestuu r te laten 

verkieze nn die hem steunden . Bovendie n speeld e Hartlan d onder één hoedj e met 

directeu rr  Kaper , met wie hij alle zaken voorbespra k alvoren s het bestuu r in te lichten . 

Flenss wierp zelfs zijn ingewande n in de strij d toen hij uitrie p '(...) reeds enige tijd 

kotsmisselij kk  te zijn van de manier waarop Hartlan d altij d te pas en te onpas op 

vergaderinge nn en andere gelegenhede n bedank t werd voor het gedane werk en hij 

begreepp niet dat Hartlan d daar ook niet al lang kotsmisselij k van was' . De afgetrede n 

penningmeeste rr  ontkend e natuurlij k zijn machtshonge r en weerlegd e uitgebrei d de 

beschuldigingen .. Bovendien , zo liet hij weten , werd hij bepaald niet kotsmisselij k van de 

complimente nn want als die gemeend zijn , is het altij d pretti g die in ontvangs t te nemen . 
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Hijj bleef erbij het penningmeesterschap neer te leggen, maar wilde wel voorlopig 

aanblijvenn als bestuurslid.25 

Inmiddelss bleek dat de prestaties van Alkmaar '54 in de Eerste Divisie van dien 

aardd waren dat degradatie naar de Tweede Divisie reëel werd. Die bracht Gerrit Kaper 

tott een opmerkelijke soloactie, die met enige fantasie kan worden aangemerkt als een 

coupp binnen de club. In december 1961 woonde Kaper een bespreking bij van trainer 

Piett de Wolf met zijn spelersgroep. Op die bijeenkomst stuurde de kaashandelaar de 

trainerr weg, posteerde zich voor de spelers en deed de voetballers het aanbod om hun 

mentalee trainer te worden. De veldtrainingen zouden worden verzorgd door assistent-

trainerr Bonnie Bult. De spelers gingen daarmee akkoord. Onmiddellijk informeerde 

Kaperr het bestuur, dat zich neerlegde bij de ontstane situatie. De Wolf werd met 

ziekteverloff gestuurd. Niemand van de bestuursleden was van tevoren op de hoogte 

gesteldd van deze actie.26 

Kaperr ging echter verder en liet zich in de aandeelhoudersvergadering in het 

beginn van januari 1962 tezamen met drie getrouwen door negentien aandeelhouders 

kandiderenn voor het bestuur. Alleen de secretaris zou mogen aanblijven. Het was 

duidelijkk dat Kaper opteerde voor de voorzittersfunctie.27 De bestuurswisseling moest 

haarr beslag krijgen tijdens de ledenvergadering van de vereniging, die een week later 

plaatsvond.. In die vergadering zette voorzitter Langedijk de zaak op scherp door te 

meldenn dat vier bestuursleden hun lidmaatschap hadden neergelegd terwijl de overige 

drie,, onder wie hijzelf, hun zetel ter beschikking hadden gesteld. Wat zijn motieven 

warenn is onduidelijk, maar Kaper besloot zijn kandidatuur voor het voorzitterschap niet 

tee handhaven en kwam vervolgens met een alternatief voorstel dat hem eveneens veel 

invloedd zou geven. In plaats van het voorzitterschap stelde hij de leden voor dat hij zijn 

zelff gecreëerde functie van manager van het eerste elftal zou continueren. Voorts, en 

datt was ingrijpender, kwam hij met het voorstel om de club op te splitsen in een 

afdelingg Betaald Voetbal, een afdeling Amateurvoetbal en voor het overige 

bestuurswerkk zou een ingekrompen bestuur verantwoordelijk zijn dat moest bestaan uit 

vijff personen. De afdeling Betaald Voetbal zou worden gerund door Kaper zelf met 

steunn van de arts J. Plaisier. De ledenvergadering nam deze voorstellen over. Het 

gevolgg was dat Langedijk voorzitter bleef en dat ook Gerrit Hartland weer terugkeerde 

inn het bestuur.28 

Dee vrede zou van korte duur blijken te zijn en de strijd barstte snel weer los. 

Immers,, met de instelling van de afdeling Betaald Voetbal was er een nieuwe 

machtsfactorr binnen de club geïntroduceerd in de vorm van het tweemanschap Kaper-

Plaisier.. Taken en bevoegdheden waren niet helder gedefinieerd en de ambities en 

persoonlijkheidd van Kaperstonden garant voor nieuwe spanningen. Het tweemanschap 

hadd inmiddels met voortvarendheid gewerkt aan voorstellen om het spelpeil te 
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verhogen.. Het belangrijkste voorstel was dat er een trainer uit Engeland moest 

overkomenn die gedurende twee weken zou laten zien hoe er moest worden getraind. 

Hett bestuur zag met name niets in dit laatste voorstel, waardoor het conflict weer 

nieuwee impulsen kreeg.29 

Inmiddelss was er een nieuwe trainer voor het volgende seizoen aangetrokken, 

Ariee Rentenaar, en het bestuur wilde hem alleen verantwoordelijk maken voor het 

eerstee elftal. Vanzelfsprekend paste dat niet in de opvatting van Gerrit Kaper, die als 

'managerr van het eerste elftal' zo'n grote greep had op het voetbal. Het was duidelijk 

datt de volgende uitbarsting alweer voor de deur stond. Die diende zich aan op de 

ledenvergaderingg van medio juni 1962. Gerrit Kaper lanceerde daar een aanval op het 

bestuur,, dat hij gebrek aan samenwerking verweet. Vervolgens kondigde hij aan samen 

mett zijn kompaan Plaisier af te treden als lid van de afdeling Betaald Voetbal. Voorzitter 

Langedijkk verwierp de verwijten maar wist niet te voorkomen dat de vergadering in een 

chaoss belandde. 'Had ik maar een kneedbom bij me!' riep een van de aanwezigen. Het 

bestuurr ging zelfs zover dat het zijn mandaat ter beschikking stelde. Uiteindelijk werden 

dee gemoederen toch weer wat gekalmeerd en werd besloten dat het bestuur tot de 

volgendee ledenvergadering zou mogen aanblijven.30 

Inn het rustieke restaurant Koekenbier, dat zich op twee steenworpen afstand van 

hett voetbalstadion bevond, troffen de strijdende partijen elkaar op 28 september 1962 

weerr in wat de laatste akte van het drama zou worden. Het bestuur had zich toch 

herkiesbaarr gesteld en moest het opnemen tegen Gerrit Kaper, die zich als 

voorzitterskandidaatt had opgeworpen. Voorzitter Langedijk opende de vergadering met 

eenn felle aanval op zijn opponent, die hij van dictatoriale neigingen betichtte. 

Opmerkelijkk was dat Kaper niet de steun had van de Raad van Commissarissen van de 

NV,, die zijn directeur keihard liet vallen. De president-commissaris J. Vlaanderen nam 

hett woord om te verklaren dat de commissarissen het zittende bestuur steunden. 

Commissariss C. Vlaar, net als Kaper kaashandelaar en dus een concurrent, deed daar 

nogg een forse schep bovenop en riep: 'Onze directeur heeft ons een dolkstoot in de rug 

gegeven.. Hij heeft ons niet laten weten dat hij zich kandidaat zou stellen.' In de 

stemmingg die volgde, versloeg Langedijk de tegenkandidaat met een krappe 

meerderheid.311 Kort daarna stapte Kaper op als directeur van de NV.32 Ook Hartland 

gaff er de brui aan en trad af als penningmeester. Hij motiveerde die stap met het 

argumentt dat hij het niet eens was met de wijze waarop Langedijk de vergaderingen 

leidde.333 Het bestuur en de commissarissen probeerden nog een handreiking te doen 

aann Kaper door hem aan te bieden 'voorzitter van de sectie betaald voetbal' te worden. 

Kaperr weigerde: 'Ik ben niet bereid tegenover de Voorzitter een ondergeschikte functie 

tee accepteren.'34 Hiermee was het conflict in het voordeel van het zittende bestuur 

beslist.. Kaper en Hartland verdwenen uit beeld en zouden pas jaren later weer van zich 
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doenn spreken. Op het beslissende moment bleek Kaper net niet voldoende steun te 

hebbenn om succesvol te zijn in zijn greep naar de macht: te veel mensen vonden dat 

zijnn ambities te ver gingen.35 Zijn gedrevenheid en zijn optreden riepen weerstanden 

op. . 

Hoee kon het dat de club zo verscheurd werd door conflicten die de organisatie 

zoo lang in hun greep hielden? In de eerste plaats was een gebrek aan professionele, 

evenwichtigee bestuurders daar debet aan. In zekere zin was de voetbalclub de 

speeltuinn van vooral de Alkmaarse middenstand, die daar macht en aanzien zocht. 

Alkmaarr '54 werd geleid door vrijwilligers. Een van de voorwaarden om toegelaten te 

wordenn tot het betaalde voetbal door de KNVB was dat de betaalde voetbalorganisaties 

moestenn worden bestuurd door amateurs.36 Toch kan betwijfeld worden of, zoals wel 

eenss is beweerd, deze bepaling een sta-in-de-weg betekende voor een professioneel 

bestuur.377 De clubs waren destijds simpelweg nog niet aantrekkelijk voor professionals 

uitt het grote bedrijfsleven. Overigens is een door professionals geleide bedrijfstak ook 

geenn garantie voor het uitblijven van conflicten. 

Belangrijkk was, zoals al eerder opgemerkt, dat de bestuursfuncties binnen de 

clubb populair maar schaars waren. In dit spanningsveld botsten de ambities en de 

karakterss van met name Langedijk en Kaper. Als persoonlijkheid waren zij volstrekte 

tegenpolen.. Langedijk stond bekend als een innemende, zachtaardige man, die een 

voetballiefhebberr was in hart en nieren. Wel was ijdelheid hem niet vreemd en dat 

maaktee natuurlijk ook dat hij het voorzitterschap van Alkmaar '54 de moeite waard 

vond.38 8 

Kaperr deelde met Langedijk zijn achtergrond als vroegere aanhanger van de 

voetbalclubb Alcmaria Victrix. Maar dat was dan ook het enige. Mede dankzij de 

bekendheidd van de Alkmaarse kaasmarkt bouwde hij een bloeiende kaashandel op, 

waarinn in de jaren zestig zo'n 5 miljoen kilo kaas per jaar werd afgezet.39 Hij bekleedde 

tall van bestuursfuncties in de kaaswereld en in de stad. Zo was hij ten tijde van de 

conflictenn voorzitter van de plaatselijke v w en het verbaast dan ook niet dat we leden 

vann deze organisatie tegenkomen als aandeelhouder. Kaper had de neiging om te 

domineren.400 Zijn gedrevenheid maakte dat hij weerstanden opriep. Die weerstanden 

zorgdenn ervoor dat hij faalde in zijn greep naar de macht binnen de club. 

Vann belang in dit conflict was dat door het verdwijnen van de Edamse 

aandeelhouderss uit het bestuur en uit de Raad van Commissarissen een tegenwicht 

wegviell waardoor het conflict een bijna volledig Alkmaars karakter kreeg waarin ook de 

verhoudingenn binnen de Alkmaarse middenstand zich afspiegelden.41 Juist door het 

opstappenn van de Edammers kon Gerrit Kaper, die in 1956 al eens tevergeefs 

geprobeerdd had om in het bestuur te komen, de hierdoor vacant gekomen functie van 

directeurr van de NV overnemen.42 
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Natuurlijkk waren de desastreuze ontwikkelingen op sportief gebied een 

belangrijkee factor in dit conflict. De degradatie uit de Eredivisie en het jaar daarop ook 

nogg de degradatie naar de Tweede Divisie droegen bij tot een sfeer van verwijten en 

verdachtmakingen.. Een structurele oorzaak, ten slotte, was de situatie dat de club 

bestondd uit zowel een vereniging als een naamloze vennootschap. In de eerste jaren 

vann het bestaan van de club gaf dat niet zoveel problemen, want bestuursleden waren 

vaakk ook commissaris, terwijl ook de Edammers in beide organen vertegenwoordigd 

warenn en voor een balans zorgden. Toen de samenstelling van zowel bestuur als Raad 

vann Commissarissen grote verschillen begon te vertonen werd de aanwezigheid van 

tweee kapiteins op één schip een structureel probleem. Die personele balans werd weer 

hersteldd na het opstappen van penningmeester Hartland, waardoor commissaris C. 

Vlaarr tevens zitting nam in het bestuur. Bestuurlijk gezien kwam Alkmaar '54 na het 

terugtredenn van Gerrit Kaper en Gerrit Hartland in rustiger vaarwater. Conflicten zouden 

zichh pas weer voordoen na de fusie met FC Zaanstreek, waarmee een nieuwe fase in 

dee clubgeschiedenis werd ingeluid. 

c.. Fusie met FC Zaanstreek 

Hoee uniek was de fusie tussen Alkmaar '54 en FC Zaanstreek en hoe moet die 

geplaatstt worden binnen de ontwikkelingen in het betaald voetbal in ons land? Na het 

samengaann van KNVB en NBVB ging het betaald voetbal in Nederland van start met zo'n 

tachtigg profclubs. Voor een groot aantal van deze clubs was betaald voetbal te hoog 

gegrepen:: de inkomsten waren ontoereikend om echt mee te kunnen doen. In de loop 

derr jaren moest dan ook een behoorlijk aantal clubs andere oplossingen verzinnen om 

hunn bestaan voort te zetten. Zo'n oplossing kon een vrijwillige terugkeer naar de rangen 

derr amateurs inhouden of een fusie met een andere betaalde voetbalorganisatie die in 

dezelfdee regio actief was. Zo was in het seizoen waarin Alkmaar '54 fuseerde met FC 

Zaanstreek,, namelijk in 1967, het aantal clubs van 80 in 1955 al teruggelopen tot 57. 

FCC Den Bosch en Wilhelmina, Xerxes en DHC '66, vsv en Stormvogels, Enschedese 

Boyss en Sportclub Enschedé, DWS en Amsterdam waren voorbeelden van clubs die al 

eerderr hun heil bij elkaar zochten en besloten tot fusie. Het samengaan van Alkmaar 

'544 en FC Zaanstreek paste dus in een algemeen kader van fusies en saneringen 

binnenn het betaalde voetbal. De terugdringing van het aantal betaalde voetbalclubs 

bereiktee een hoogtepunt in de ogen van de een, maar een dieptepunt in die van de 

anderr toen de KNVB in 1971 besloot de Tweede Divisie te laten verdwijnen en dertien 

clubss terug te verwijzen naar de amateurs.43 

Tochh was FC Zaanstreek niet de eerste club waarmee Alkmaar in 

onderhandelingg trad over fusie. Al in 1962 maakte het Limburgse Rapid JC, dat net was 
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gedegradeerdd uit de Eredivisie en het financieel niet meer kon bolwerken, avances naar 

Alkmaarr '54. In januari van dat jaar stuurde Rapid-manager A. Widdershoven een brief 

naarr het Alkmaar-bestuur waarin hij voorstelde om te fuseren.44 in feite zou dit geen 

echtee fusie zijn geweest maar het opkopen van de plaats van Rapid JC in de Eerste 

Divisie,, waaruit Alkmaar dreigde te degraderen. Een fusie met Rapid JC zou 50 

duizendd gulden moeten kosten.45 Alkmaar '54 voelde hier wel voor, maar uiteindelijk 

gingg het feest niet door omdat Rapid JC zich verkocht aan Roda Sport, dat hierdoor als 

Rodaa JC de Eerste Divisie bereikte.46 Alkmaar '54 zou zijn bruid dichter bij huis moeten 

zoeken.. Die bruid werd gevonden in de Zaanstreek. 

Vanaff het begin van de twintigste eeuw werd het voetbal in de Zaanstreek 

beheerstt door twee voetbalclubs, namelijk KFC uit Koog aan de Zaan en ZFC uit 

Zaandam.. De rivaliteit tussen beide clubs was van oudsher groot: 'ZFC tegen KFC was 

Zaandamm tegen de Koog, haat en nijd,' aldus een oud-ZFC'er.47 KFC was de club van de 

succesvollee zakenlieden Klaas en Cees Molenaar. Deze broers hadden al vroeg scherp 

inn de gaten dat twee profclubs in de Zaanstreek te veel van het goede was en dat een 

fusiee tussen beide clubs geboden was. Immers, er kwamen te weinig toeschouwers op 

dee wedstrijden af terwijl de concurrentie heel groot was. Op nauwelijks meer dan tien 

kilometerr afstand speelde Ajax, terwijl er binnen een straal van dertig kilometer niet 

minderr dan twaalf betaalde voetbalclubs actief waren. Ook ondervond het betaald 

voetball in de Zaanstreek concurrentie van amateurclubs als Z W en Zilvermeeuwen.48 

Hoewell het bedrijfsleven in de Zaanstreek goed vertegenwoordigd was, steunden grote 

bedrijvenn als Albert Heijn, Bruynzeel, Duyvis, Honig en Wessanen het betaalde voetbal 

inn hun regio in onvoldoende mate. Die steun werd zelfs helemaal gestaakt toen de 

beoogdee fusie tussen ZFC en FC Zaanstreek, de betaalde opvolger van KFC die 

terugkeerdee naar de amateurs, mislukte. Vooral ZFC was daarin halsstarrig. Zij kon wel 

akkoordd gaan met een opgaan van FC Zaanstreek in ZFC, maar een fusie als 

gelijkwaardigee partners wees zij af. Het staken van de steun van het Zaanse 

bedrijfslevenn aan FC Zaanstreek, die inmiddels een florissante positie had verworven in 

dee Eerste Divisie, noopte de club tot ingrijpende maatregelen. Er was namelijk een 

schuldd opgebouwd van een kleine half miljoen gulden49 

Inmiddelss had het bestuur van Alkmaar '54 onder aanvoering van de nieuwe 

voorzitterr Jan van der Ben contact gezocht met FC Zaanstreek. Alkmaar '54 was 

geïnteresseerdd in haar speler Wim de Jager en bood aan deze te ruilen voor vier 

spelerss uit eigen stal. Het in financiële nood verkerende FC Zaanstreek wilde echter 

eenn bedrag hebben van 75 duizend gulden. Ook Alkmaar '54 zat in de rode cijfers en 

tijdenss die onderhandelingen is spontaan de gedachte naar voren gebracht om dan 

maarr te fuseren. Immers, Alkmaar '54 trok veel meer bezoekers dan FC Zaanstreek, 

terwijll de laatste over betere spelers beschikte. Die twee samengevoegd, zo was de 
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gedachte ,, zou een prachtig e toekoms t garanderen . De persoonlijk e chemi e tusse n de 

zakenmann Jan van der Ben, die een agrarisch e groothande l en exportbedrij f dreef in 

West-Friesland ,, en de Zaanse zakenman Klaas Molenaar was uitstekend . In hoog 

tempoo werd gewerk t aan de samenvoegin g van de twee clubs , die met ingan g van 1 jul i 

19677 een feit was.50 Wel moest Klaas Molenaar zelf nog diep in de buide l tasten om de 

schul dd van FC Zaanstree k te saneren . Alkmaa r '54 voeld e er namelij k weini g voor om 

eenn extra schuldenlas t op zich te nemen. 51 

Dee reactie s op de fusi e waren wisselend . Proteste n ginge n voora l op bij de 

aanhangg van FC Zaanstreek . Ruim tweehonder d supporter s kwamen op 26 jun i 1967 

bijeenn in de Lindeboomschoo l in Koog aan de Zaan om te protestere n tegen de fusie . 

Geheell  in de geest van die tijd belegde n zij een zogenaamd e teach-in . Daar 

probeerde nn zij de nodig e financië n bijeen te krijge n om de fusi e overbodi g te maken . 

Hett  moch t niet baten : meer dan drieduizen d gulde n werd er niet opgebracht. 52 Toch 

werdd over het algemeen de fusi e in de Zaanstree k niet negatie f ontvangen. 53 Proteste n 

inn de Alkmaars e geledere n bleven volledi g uit . De Alkmaars e supporter s leken het wel 

bestt  te vinden . Zij hadden dan ook minde r te klagen dan hun Zaanse collega's . Er werd 

namelij kk  afgesproke n dat het eerste elfta l zijn kunste n zou vertone n in de Alkmaarde r 

Hout .. Alleen het tweede elfta l zou gaan voetballe n in Koog aan de Zaan, maar daar 

kwamenn toch al weini g toeschouwer s op af. Behalv e de naam en een sterker e 

spelersselecti ee veranderd e er dus voor de Alkmaars e supporter s niet veel - zo leek het. 

Hett  vinde n van een geschikt e naam kostt e aanmerkelij k meer tijd dan de fusi e 

zelf.. Er werd een prijsvraa g uitgeschreve n door het nieuw e bestuur . Die leverd e 

suggestie ss op als FC Alkzania , AZ Victor y en Koek en Kaas.54 Een fanatiek e supporte r 

kwamm met de suggestie : "Bove n IJ" , Rijmt op de club waarvoo r ik strij!' 55 Inmiddel s 

wass als roepnaa m 'Alkmaar-Zaanstreek ' in gebruik , maar die bleek wat moeilij k te 

scanderen .. Het bestuu r besloo t toen deze naam te comprimere n tot AZ '67, een naam 

diee was ingezonde n door een supporte r uit Hoogwoud. 56 Het tenue werd het oude 

Alkmaar-tenu ee met dit verschi l dat op het embleem met de Alkmaars e burch t een 

Zaansee molen werd aangebracht . 

Dee fusi e tusse n Alkmaa r '54 en FC Zaanstree k was een direc t gevol g van de 

mislukkin gg van die tusse n ZFC en FC Zaanstreek . De fusi e mislukt e door de oude 

rivalitei tt  die vaardi g was over ZFC: als ZFC'er ging je niet voetballe n bij KFC/FC 

Zaanstreek. 577 Voor de Zaanstree k waren de gevolge n van het mislukke n van deze fusi e 

groot .. Door de saneringsoperati e van de KNVB in 1971, die leidd e tot het verdwijne n van 

dertie nn club s uit het betaald voetbal , werd ook ZFC getroffen , dat niet veel verder kwam 

dann ruim 1000 toeschouwer s per thuiswedstrijd. 58 Door de mislukkin g van de Zaanse 

fusi ee richtt e FC Zaanstree k zich nu op Alkmaa r '54. Hoewel later het bestuu r van de 

nieuw ee fusieclu b feitelij k werd overgehevel d naar de Zaan, betekend e de fusi e in feite 
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dee liquidatie van het betaald voetbal in de Zaanstreek. Voor het Alkmaarse voetbal zou 

dezee fusie grote gevolgen krijgen. 

d.d. Een nieuwe fase 

Welkee gevolgen had het samengaan voor de bestuurssamenstelling, het beleid en het 

karakterr van de Alkmaarse club? De fusie luidde een periode in van vele veranderingen 

opp tal van gebieden. Hoewel die veranderingen zich vooral na 1972 het snelst 

voltrokkenn en zouden uitmonden in ongekende sportieve successen, werd het 

fundamentt al kort na de fusie gelegd. De sfeer uit de tijd van Alkmaar '54, sterk bepaald 

doorr een amateuristische inslag, werd zakelijker. Dat paste in de visie van Klaas 

Molenaar,, die vond dat het betaalde voetbal bedrijfsmatig moest worden aangepakt. In 

diee visie vond hij steun bij de zakenman Jan van der Ben. In de door Molenaar en de 

zijnenn voorgestane zakelijke aanpak paste niet de aloude verenigingsstructuur waarin 

dee leden het voor het zeggen hadden. 

OokOok de kleine aandeelhouders moesten uit de NV verdwijnen. In 1968 werd 

beslotenn dat de kleine aandeelhouders, met een aandeel van 500 gulden, voor de 

keuzee werden gesteld hun aandeel in ruil voor de nominale waarde in te leveren of hun 

aandeell uit te breiden tot ten minste 1000 gulden. Voor de ruil zou hun tien jaar lang 

eenn gratis tribuneplaats worden verstrekt. Veel oude aandeelhouders verdwenen door 

dezee maatregel en wat overbleef was een kleine NV die werd gevormd door tamelijk 

kapitaalkrachtigee aandeelhouders.59 

Daarnaastt verdween de vereniging en kwam daar een stichting voor in de plaats 

mett een bestuur dat bestond uit twaalf leden en vier adviserende leden. Uit dit 

stichtingsbestuurr werd een dagelijks bestuur van vier leden benoemd. Klaas Molenaar 

propageerdee de stichtingsvorm omdat die zijns inziens de garantie bood voor een 

zakelijkee aanpak. Stichtingen, aldus Molenaar, werden niet geplaagd door 

ledenvergaderingenn die zomaar hun bestuur konden wegjagen. Een winkel of fabriek, 

zoo betoogde hij, zou ook nooit de verenigingsvorm kiezen en een betaalde voetbalclub 

wass net zo goed een bedrijf of zou het moeten zijn. Ten slotte, vond hij, deed ook zowel 

hett bedrijfsleven als de overheid liever zaken met een stichting dan met een 

vereniging.60 0 

Dee fase waarin de Alkmaarse middenstand een grote greep had op de club 

veranderdee geleidelijk aan in een waarin de grotere zakenwereld het voor het zeggen 

kreeg.. Voorzitter van het algemeen bestuur werd B. van Vloten, die commissaris was 

bijj Wastora, de handelsonderneming van Klaas Molenaar. Met zijn zestien leden was 

hett algemeen bestuur van een welhaast Oost-Europese omvang en het verbaast dan 

ookk niet dat veel besluiten werden voorbereid dan wel genomen door het vierkoppige 
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dagelijkss bestuur. Twee zetels in dit dagelijks bestuur werden ingenomen door Klaas 

Molenaarr en Jan van der Ben. Merkwaardig was dat de voorzitter van het algemeen 

bestuurr geen zitting had in het dagelijks bestuur. De voorzitter van het laatste was Van 

derr Ben. Dit was het begin van een ontwikkeling naar steeds meer macht voor het 

dagelijkss bestuur en steeds minder macht voor het algemeen bestuur. Bovendien was 

hett voor Van Vloten, die ver buiten Alkmaar woonde, onmogelijk om zich bezig te 

houdenn met de dagelijkse gang van zaken binnen de club. In augustus 1971 trad hij als 

voorzitterr van het algemeen bestuur af wegens tijdgebrek.61 

Dee fusie versterkte tevens een ontwikkeling naar verzakelijking. Daarmee wordt 

inn de eerste plaats een proces bedoeld, waarin de financiële belangen toenamen, de 

clubcultuurr onpersoonlijker werd, de afstand tussen bestuur en supporters toenam, en 

ookk die tussen bestuur en spelers. Die verzakelijking binnen AZ '67 was natuurlijk niet 

alleenn het gevolg van de fusie. Internationaal en nationaal was er sprake van een 

ontwikkelingg die zich kenmerkte door toenemende financiële belangen en een daarmee 

gepaardd gaande verharding binnen de voetbalwereld. Door de enorme verspreiding van 

dee televisie ontwikkelde voetbal zich tot een wereldsport, waarvan de belangrijkste 

wedstrijdenn de bevolking in tal van landen aan de buis hielden gekluisterd. Het 

wereldkampioenschapp voetbal in Mexico 1970 was een wereldwijd bekeken en 

beleefdee gebeurtenis die door een miljardenpubliek ademloos werd gevolgd. Door de 

enormee televisiebelangstelling namen andere financiële belangen, zoals die van 

reclamee en sponsoring, navenant toe. Ons land vormde daarop geen uitzondering, 

zekerr niet omdat in deze jaren Nederland zich ontwikkelde tot een van de leidende 

voetbalnatiess in de wereld. De grote Europacup- en wereldcupsuccessen van 

Feyenoordd en Ajax vanaf 1970 lieten dan ook hun invloed gelden op het Nederlandse 

voetbal.. De belangen werden alleen maar groter en daarmee werd ook de sfeer 

zakelijker.. Juist door de ontwikkeling van voetbal van radio-evenement tot televisieshow 

kondenn adverteerders en sponsors zichtbaar worden gemaakt. De enorme verspreiding 

vann de televisie luidde de omslag van de betaalde voetbalclubs als verkapte 

gezelligheidsverenigingenn naar miljoenenbusiness in. 

Betekendee het proces van verzakelijking dat het bestuur ook professioneler ging 

opererenn en de conflicten uit de voorgaande periode voorbij waren? Dat was allerminst 

hett geval. Al vrij snel na het aantreden van het nieuwe bestuur deden zich binnen de 

fusieclubb strubbelingen voor, waaruit valt op te maken dat er tegenstellingen waren 

tussenn Molenaar en de zijnen aan de ene kant en de oude Alkmaar-bestuurders aan de 

anderee kant. De eerste wrijving, hoewel nog tamelijk onschuldig van karakter, 

openbaardee zich in januari 1969. Op voorstel van Klaas Molenaar werd eind december 

dee voormalige KFC-speler Toon Bruins Slot aangetrokken als technisch directeur 

fdirecteur-sportif).622 Deze beslissing viel in slechte aarde bij enkele Alkmaarse 
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bestuursleden,, die in twee brieven klaagden dat het Stichtingsbestuur in deze 

benoemingg niet was gekend. Dat betrof niet alleen dit besluit, maar ook het aantrekken 

vann de speler Hassie van Wijk - dat juist was ontkend in de laatste bestuursvergadering 

-- en het betalen van 4000,- ten behoeve van het kerstdiner en de sinterklaasviering 

voorr de spelers. Het dagelijks bestuur bekende schuld en beloofde beterschap.63 Deze 

aanvaringg was typisch voor een situatie waarin een omvangrijk bestuur macht inlevert 

tenn gunste van het dagelijks bestuur. Het conflict typeerde ook de eigengereidheid van 

Klaass Molenaar en Jan van der Ben, die niet schroomden buiten het bestuur om 

maatregelenn te nemen en hun zin door te drijven. 

Konn dit conflict nog snel gesust worden, dat bleek niet het geval met de ruzie die 

eenn half jaar later binnen het bestuur uitbrak. De opmaat voor deze controverse voltrok 

zichh in de bestuursvergadering van 14 juli 1969. Tijdens die vergadering kwamen 

brievenn aan de orde van Jan van der Ben en Klaas Molenaar, waarin zij bedankten als 

lidd van het dagelijks bestuur. Van der Ben motiveerde zijn besluit met het argument dat 

tijdgebrekk hem geen andere keus liet, maar het was duidelijk dat er andere redenen in 

hett spel waren. Molenaar liet weten geen verantwoordelijkheid meer te willen dragen 

voorr de gang van zaken en daarom zijn lidmaatschap van het dagelijks bestuur op te 

zeggen.. Wel raadde hij het bestuur aan om een administrateur aan te trekken.64 

Hiermeee namen zij overigens geen afscheid van het bestuur van AZ '67: Van der Ben 

bleeff aan als adviserend lid en Molenaar als lid van het algemeen bestuur. De 

voorzittersfunctiee kwam in handen van een oude bekende, namelijk Gerrit Kaper, die na 

hett vertrek van zijn rivaal Klaas Langedijk geen beletselen meer zag om terug te keren 

inn de bestuursgelederen van de club. 

Dee aanleiding voor het opstappen van het duo Molenaar-Van der Ben is 

onduidelijk,, maar uit de gebeurtenissen die hierna volgden, blijkt dat er tal van 

tegenstellingenn waren tussen de beide vrienden aan de ene kant en een groot deel van 

dee oude Alkmaarse garde. Die tegenstellingen zouden met name een jaar later aan de 

oppervlaktee komen en zich uiten op voetbaltechnisch gebied. Wat was het geval? Na 

eenn redelijk succesvol seizoen '69-70 bleven het seizoen daarop de successen uit en 

belanddee de club in de staart van de Eredivisie. Om hieraan het hoofd te bieden werd 

beslotenn een Technische Commissie in het leven te roepen die de beminnelijke trainer 

Robertt Heinz zou moeten bijstaan. Deze Technische Commissie zou met de trainer 

onderr diens eindverantwoordelijkheid overleg voeren over de voetbaltechnische zaken. 

Wel,, en dat was natuurlijk vragen om moeilijkheden, hadden de spelers het recht om 

buitenbuiten de trainer om te praten met de Technische Commissie.65 Tijdgebrek speelde 

blijkbaarr niet meer voor Jan van der Ben, want samen met Klaas Molenaar vormde hij 

dee Technische Commissie, die een tegenwicht vormde voor het dagelijks bestuur, dat 

tochh al was verzwakt door hun uittreden. 
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Tott  verbijsterin g van het bestuu r van AZ '67 liet Van der Ben op 23 decembe r 

19700 telefonisc h aan voorzitte r Kaper weten dat hij en de op dat momen t vakanti e 

vierend ee Klaas Molenaar het lidmaatscha p van de Technisch e Commissi e neerlegden . 

Zijj  motiveerde n hun beslui t met het argumen t dat zij het niet eens waren met de boete 

diee traine r Heinz had opgeleg d aan enkele speler s wegens negatiev e uitlatinge n in de 

pers .. Dat er ook sprak e was van meningsverschille n binne n het bestuu r bleek wel uit de 

passag ee in hun perscommuniqué , waarin werd gemeld dat de traine r '(...) waarschijnlij k 

word tt  gesteun d door het dagelijk s bestuur 1.66 Waar iedereen zeer over viel was dat over 

ditt  beslui t geen overle g had plaatsgevonde n met het bestuur , maar dat terston d de pers 

wass geïnformeerd . In de bestuursvergaderin g van een paar dagen later vielen dan ook 

hardee woorde n aan het adres van de kompanen . Divers e bestuurslede n sprake n over 

'eenn laffe streek ' en uitte n er hun verbazin g over dat de Technisch e Commissi e zich 

nooi tt  eerder negatie f had uitgelate n over de trainer . Integendee l zelfs , want zo had 

Klaass Molenaar eens geroepe n dat Heinz zulke goede besprekinge n hield met de 

speler ss en het 'zo leuk ' deed met het magnetisch e bord waarop de tactie k voor de 

wedstrij dd werd toegelicht . Beslote n werd dat traine r Heinz en de jeugdtraine r Piet 

Ouderlan dd de technisch e leidin g op zich zouden nemen. 67 

Eenn paar weken later , medio januar i 1971, kwam het bestuu r opnieu w bijeen om 

tee praten over de gerezen moeilijkheden . Ditmaa l waren Van der Ben en Molenaar wel 

aanwezig .. Zij verdedigde n hun handelwijz e door erop te wijzen dat de traine r veel te 

weini gg rekenin g hield met de Technisch e Commissie . Veel nader kwamen de partije n 

niett  tot elkaar in deze emotionel e vergadering . Klaas Molenaar vond dat de speler s 

geenn vertrouwe n meer hadden in hun traine r en steld e voor deze aan de kant te 

schuiven .. Daar voelde n de anderen niet voor en het voorste l werd gedaan dat het 

dagelijk ss bestuur , waarin Klaas Molenaar zou mogen terugkeren , een paar weken later 

zouu beoordele n of de traine r nog was te handhaven . Molenaar weigerd e om weer 

plaatss te nemen in het dagelijk s bestuur , waarmee dat voorste l van tafel ging . Ten 

slott ee werd beslote n dat Gerri t Kaper toegevoeg d zou worde n aan het duo Heinz-

Ouderland .. Molenaar en Van der Ben bleven wel aan als bestuurslid. 68 

Inn de bestuursvergaderin g van 1 maart bleek dat de kwesti e toen nog steeds niet 

wass uitgeziekt . Klaas Molenaar opend e wedero m de aanval op Rober t Heinz en riep uit 

datt  de combinati e van de traine r met assistent-traine r Ouderlan d 'een halfbakke n 

toestand ''  was. Hij steld e opnieu w voor Heinz te ontslaan . De overig e bestuurslede n 

snapte nn er niets van. De een riep uit dat Ouderlan d juis t zo positie f was over de 

samenwerkin gg met zijn trainer , waarna een ander opmerkt e dat niet Heinz de oorzaak 

vann de misèr e was, maar Van der Ben en Molenaar zelf, door hun aftrede n als leden 

vann de Technisch e Commissie . Bovendie n waren zij in het begin juis t zo te spreke n 

overr  de trainer : er was geen betere traine r dan Heinz. Toch lukt e het Van der Ben en 
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Molenaarr om een stapje in hun richting gezet te krijgen toen zij voorstelden om de oud-

trainerr van Alkmaar '54, de Oostenrijker Ludwig Veg, uit te nodigen om naar Nederland 

tee komen voor een bespreking. Daarmee ging het bestuur akkoord.69 

Hett leek voor zowel AZ '67 als voor Robert Heinz een vrolijke dag te worden: 28 

maartt 1971. AZ '67 ontving die dag NAC, dat met 2-1 werd verslagen. Heinz kon 

tevredenn zijn, want hij boekte zijn tweede thuisoverwinning. Zijn gezicht zou er echter 

aanmerkelijkk minder zonnig hebben gestaan als hij had geweten wat zich op twee 

steenworpenn afstand van het stadion afspeelde in het huis van Gerrit Kaper. Terwijl 

secretariss Van der Hoef als enig bestuurslid de representatieve verplichtingen waarnam 

inn de bestuurskamer vond in het Oranjepark een bespreking plaats met Ludwig Veg, 

aann wie de functie van Heinz werd aangeboden. Het tijdstip was slim gekozen want 

iedereenn die ook maar iets met AZ '67 van doen had, was in het stadion waardoor de 

besprekingg in het diepste geheim kon worden gehouden. Zij leidde echter niet tot 

resultaat:: de salariseisen van Veg waren voor het AZ '67-bestuur onoverkomelijk.70 

Voorr Heinz betekende dit geen uitstel van executie, want onmiddellijk daarna werd hem 

tee verstaan gegeven dat het einde oefening was. 'Ik ben kapot gemaakt', liet hij de 

AlkmaarscheAlkmaarsche Courant wetend In april verliet hij gedesillusioneerd de Alkmaarder Hout. 

Heinz,, die hartpatiënt was, stierf ruim een jaar later op 48-jarige leeftijd. AZ '67 zou 

spoedigg Cor van der Hart als nieuwe trainer contracteren. In de interim-periode trad 

Klaass Molenaar op als technisch leider. 

Spoedigg na het vertrek van Robert Heinz kwam een nieuwe controverse binnen 

hett bestuur van AZ '67 aan het licht, namelijk over de plaats waar het B-team zou 

spelen:: in Koog aan de Zaan of in Alkmaar. Bij de fusie was overeengekomen dat het 

tweedee elftal vijf seizoenen zou uitkomen op het KFC-veld. Dit was ook ter delging van 

dee schuld die FC Zaanstreek nog had bij KFC.72 Het dagelijks bestuur van AZ '67 

besloott medio april om het B-team met ingang van het volgende seizoen terug te 

trekkenn uit de Zaan en in Alkmaar te laten uitkomen. Dat had financiële voordelen, want 

inn Koog aan de Zaan kwamen nauwelijks toeschouwers op deze wedstrijden af en de 

verwachtingg was dat dat in de Alkmaarder Hout anders zou zijn. Dit besluit viel niet in 

dee smaak bij Klaas Molenaar en Jan van der Ben, die vonden dat dit slecht zou vallen 

inn de pers en bij de publieke opinie. Wederom stonden zij hierin alleen. Hun bezwaren 

werdenn niet gedeeld door de andere bestuursleden die van mening waren dat 

verhuizingg ook gerechtvaardigd was omdat de Zaanse industrie niets deed voor AZ '67. 

Tochh zou men nog eens goed naar de cijfers kijken.73 Uiteindelijk besloot het bestuur in 

junii toch om de verhuizing van het tweede team met ingang van het volgende seizoen 

doorr te zetten. Van der Ben en Molenaar bleven zich verzetten; zij waarschuwden dat 

doorr dit besluit de band van AZ '67 met de Zaanstreek verloren zou gaan.74 
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Alss we de balans opmaken van de conflicten die zich vanaf 1969 binnen het 

bestuurr van AZ '67 openbaarden, dan valt in de eerste plaats op hoe groot de 

tegenstellingenn waren tussen enerzijds de vrienden Molenaar en Van der Ben en 

anderzijdss de overige bestuursleden. De vraag wie het binnen de club voor het zeggen 

had,, speelde een grote rol. In de conflicten kwamen ook tegenstellingen tussen het 

Zaansee en het Alkmaarse deel van het bestuur naar voren, toen de discussie losbarstte 

overr de vraag of het tweede elftal overgeheveld moest worden uit de Zaan naar 

Alkmaar.. Aangenomen mag worden dat ook persoonlijke irritaties de conflicten op 

scherpp zetten. Ook deze conflicten kregen vleugels door de degradatie van de jonge 

eredivisieclub:: de talrijke verloren wedstrijden voedden het chagrijn. Op de achtergrond 

speeldee de verslechterende financiële situatie. Het was juist die noodsituatie die 

Molenaarr en Van der Ben in de gelegenheid zou stellen de macht definitief naar zich 

toee te trekken. Hoe stond AZ '67 er financieel voor? 

e.. Financiële nood 

Mett name na de fusie kwam AZ '67 in grote financiële problemen. Voor een deel waren 

datt moeilijkheden die ook andere betaalde voetbalclubs hadden. Hoe ontstonden die 

financiëlee problemen bij de voetbalclubs en waarom werd structurele o verbesteding, -

hogeree uitgaven dan inkomsten-, zo kenmerkend voor het betaald voetbal? Daarvoor 

zijnn verschillende oorzaken aan te voeren. Anders dan een onderneming wordt een 

voetbalclubb niet afgerekend op de financiële resultaten, maar op de prestaties in het 

veld.. Het product, namelijk het voetbal, is geen middel maar doel. De populariteit van 

dee club en dus ook van de clubleiding was daarvan afhankelijk en dat versterkte de 

neigingg om de aandacht vooral te richten op het bereiken van een zo goed mogelijk 

sportieff resultaat en minder op het beheersbaar houden van de uitgaven. Bovendien 

goldd voor de clubbestuurders dat zij, anders dan bij hun eigen bedrijf het geval was, 

voorr hun eigen inkomen niet afhankelijk waren van de club: zij waren 'slechts' 

bestuurderss die financieel gezien niet persoonlijk hoefden op te draaien voor eventueel 

mismanagement.. Ook speelde een rol dat voorafgaand aan een seizoen de 

begrotingenn altijd uitgingen van een optimistisch scenario: er werd altijd uitgegaan van 

goedee sportieve prestaties en daardoor hoge toeschouwersaantallen. Tegenvallende 

resultatenn of degradatie werden nimmer ingecalculeerd, terwijl juist de resultaten zo 

bepalendd waren voor de recettes.75 Bij de Alkmaarse club, bijvoorbeeld, maakten in de 

jarenn zestig de opbrengsten van de kaartverkoop 60 procent tot 90 procent uit van het 

totaall aan inkomsten.76 Ook namen in de jaren zestig de uitgaven van de clubs toe. Zo 

stegenn de salarissen van de spelers, terwijl ook steeds meer vrijwilligers werden 

vervangenn door vast personeel. Die hogere uitgaven werden niet gecompenseerd door 
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eenn stijging van de inkomsten. Ook van groot belang was dat de clubbestuurders heel 

goedd wisten dat in tijden van financiële nood er altijd nog de gemeenten waren die, 

zoalss verderop wordt beschreven, functioneerden als financieel vangnet voor de 

schuldenn die zij zelf niet meer konden aflossen. Daarom loste de sanering van het 

aantall voetbalclubs weinig op. Alleen het aantal noodlijdende clubs nam af, maar dat 

liett de oorzaken van de ongezonde budgettering onaangetast. 

Dee financiële situatie werd bij AZ '67 extra bemoeilijkt door de fusie. Hierdoor 

kreegg AZ '67 heel veel spelers onder contract. In het seizoen '68-69 begon AZ '67 de 

competitiee met liefst 25 contractspelers.77 Ondanks deze grote selectie trok de club nog 

tall van andere spelers aan, waarmee soms veel geld was gemoeid. Zo contracteerde 

hett bestuur een drietal buitenlanders, twee Surinamers en kwamen ook Flip Stapper, 

Hassiee van Wijk en Gerrit Vooys naar Alkmaar. Alleen voor de Poolse aankoop Jan 

Liberdaa werd een andere constructie bedacht. Voor dit doel werd een zogenoemd 

Syndicaatt gevormd, dat bestond uit onder meer Jan van der Ben, Klaas en Cees 

Molenaar,, die 25.000 gulden opbrachten voor de aankoop van de Pool. In geval van 

winstt bij verkoop zouden de revenuen naar het Syndicaat gaan.78 

Tegenoverr de hoge personeelslasten stonden afnemende opbrengsten uit 

recettess vanwege de prestaties in het veld. Uit tabel 3 valt af te lezen hoe de 

spelerslastenn toenamen en de inkomsten uit kaartverkoop terugliepen. 

Tabell 3 

Personeelskostenn en recettes x 1000 gulden 

Seizoenn Personeelskosten Opbrengsten uit recette 

'68-*692533 548 

'69-703533 447 

70-713500 422 

71-723499 353 

Bron:: Jaarrekeningen AZ '67 

Dee tekorten namen snel toe. In mei 1970 werd er een tekort geconstateerd van 155.000 

gulden.799 Een half jaar later bedroeg dat tekort inmiddels 270.000 gulden.80 Daarmee 

wass de bodem nog niet in zicht, want in april 1971 bedroeg het tekort 295.000 gulden.81 

Hett tekort voor het komende seizoen werd berekend op maar liefst 500.000 gulden.82 

Err was sprake van een noodsituatie. Al begin 1970 betaalden bestuursleden de 

spelerssalarissenn uit eigen zak.83 In september 1971 sloot het bestuur een lening af om 
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dee spelerssalarisse n over jul i en augustu s te kunne n betalen . In de maanden 

septembe rr  en oktobe r moeste n speler s en staf het zonder salari s stellen. 85 

Watt  kon het bestuu r doen om aan deze crisi s het hoof d te bieden ? Het nam 

maatregele nn om uit de financiël e impass e te komen , maar de slagkrach t werd beperk t 

doorr  de conflicte n die binne n het bestuu r heersten . Ook de situati e dat de club dreef op 

bestuurder ss die het werk in hun vrij e tijd deden en er geen professionel e directeu r was, 

beperkt ee de mogelijkhede n van het bestuur. 86 Allereers t werd er in decembe r 1969 een 

zogenoemd ee propagandacommissi e gevorm d die moest probere n geld in te zamelen . 

Succesvo ll  was dit initiatie f niet , want een half jaar later staakt e de commissi e haar 

werkzaamhede nn wegens tijdgebre k van een aantal leden . Bovendie n moest de 

commissi ee teleurgestel d constatere n dat de bereidhei d van het bedrijfsleve n om geld in 

dee club te steken nihi l was.87 

Ookk kwam een fusi e met de voetbalclu b Telsta r uit Velsen in beeld . Klaas 

Molenaarr  wees erop dat een fusi e met deze club ertoe zou kunne n leiden dat 

Hoogoven ss AZ '67 zou gaan steunen . Hoewel het bestuu r aanvankelij k lauw 

reageerde ,, werd Molenaar toch gevraag d om maar eens contac t te leggen met de 

Umonders. 888 Molenaar wild e zetfs nog verder gaan. Zo steld e hij voor om niet alleen 

mett  Telstar , maar ook met Haarlem te fuseren . De nieuw e club zou dan FC Noord -

Hollan dd moeten gaan heten. 89 Een subsidi e van het Alkmaars e gemeentebestuu r van 

60.0000 gulde n en een lenin g van Klaas Molenaar van 50.000 gulde n waren welkom , 

maarr  boden onvoldoend e soelaas . 

Hett  bestuu r zag natuurlij k ook in dat het noodzakelij k was in de uitgave n te 

snijde nn en besloo t het aantal contractspeler s terug te brenge n van 28 naar 22.^  Een 

vann de beste spelers , Chris Dekker , werd verkoch t aan NEC. Molenaar voorspeld e in 

hett  bestuu r dat AZ '67 door deze aderlatin g op voetbalgebie d een stap terug zou 

moetenn zetten. 91 Hij kreeg gelijk , want in het eerste Dekkerloz e seizoen degradeerd e 

dee club uit de Eredivisie . De mogelijkhede n voor verder e bezuiniginge n waren zo 

gering ,, dat het bestuu r zelfs achter kruimel s moest aanjagen . Zo besloo t het geen 

bloeme nn voor de bestuurskame r meer aan te schaffen . De melkverstrekkin g na de 

trainin gg aan de speler s werd stopgezet . Zij moeste n het in het vervol g maar doen met 

eenn kop thee. Ook de gebruikelijk e twee consumptiebonne n na de wedstrij d werden 

hunn afgenomen . Behalv e de speler s moest ook het arbitral e trio het ontgelden . De 

uitsmijte rr  die hun na de wedstrij d plach t te worde n voorgeze t was in het vervol g passé : 

diee konde n ze zelf wel betalen. 92 

Maarr  ook deze bezuiniginge n konde n niet voorkome n dat AZ '67 dieper in de 

rodee cijfer s kwam. De nood werd zo groot , dat er steeds openlijke r werd gesproke n 

overr  het beëindige n van het betaald e voetba l in Alkmaar . De eerste keer dat de 

mogelijkhei dd van een faillissemen t ter tafel kwam, was in de bestuursvergaderin g van 
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medioo juni 1971. Nauwelijks een maand later stuurde het bestuurslid Van Twuijver 

eenn brief aan zijn collega's met het voorstel om AZ '67 te liquideren. Er volgde een 

gesprekk met het dagelijks bestuur, waarin hij verklaarde dat hij deze brief in een 

opwellingg had geschreven, maar dat hij deze weer introk.94 

Inn november belegde het bestuur een spoedvergadering. Voorzitter Kaper 

opendee de bijeenkomst met de mededeling dat hij, als hij als zakenman sprak, moest 

constaterenn dat de club failliet was. Er zou, zo werd afgesproken, nog eens worden 

gesprokenn met de gemeente.95 In de Raad van Commissarissen werd gedacht aan een 

noodplann dat voorzag in de liquidatie van de club, waarna de KNVB toestemming zou 

moetenn geven om het betaald voetbal voort te laten zetten door de NV. De lopende 

contractenn zouden in dit scenario niet worden overgenomen door de NV en datzelfde 

zouu gelden voor de schulden die de Stichting AZ '67 had opgebouwd.96 Erg realistisch 

wass het scenario niet - er werd althans niet meer over gesproken. De dramatische 

ontknopingg voltrok zich in januari 1972. 

f.f. Wastora redt AZ'67 

Opp 14 januari 1972 kwam het dagelijks bestuur bijeen. De stemming was moedeloos. 

Voorzitterr Kaper kondigde aan zo niet verder te kunnen gaan en vertelde dat hij aftrad 

mett ingang van februari. De overige leden van het dagelijks bestuur besloten zijn 

voorbeeldd te volgen.97 Drie dagen later, op 17 januari, kwam het bestuur opnieuw bijeen 

-- ditmaal in volledige samenstelling. Gerrit Kaper opende de vergadering en schetste de 

troostelozee situatie. De spelers hadden te horen gekregen dat zij langer op hun geld 

moestenn wachten en dat gold ook voor de trainer, de masseur en de leveranciers. 

Ondankss verzoeken aan de bestuursleden om met financiële plannen te komen, was er 

vann die kant geen reactie gekomen. Dankzij een voorschot van de gemeente kon men 

weerr even vooruit, maar begin maart, zo verwachtte Kaper, zou de schuld weer 

200.0000 gulden bedragen. De voorzitter vroeg zich af of een beroep op het grote 

publiekk soelaas kon bieden. Die suggestie werd onmiddellijk afgewimpeld: de 

toeschouwerss kwamen om voetbal te zien, niet om schulden te vereffenen. Een 

suggestiee om maar eens met Hoogovens te gaan praten werd ook kansloos geacht. 

Hett staalbedrijf steunde Telstar al met 50.000 gulden. Er bleek geen enkel haalbaar 

reddingsplann te bedenken en het doek leek te vallen voor AZ '67. 

Opp dat moment nam Klaas Molenaar het woord. Hij begon met op te merken dat 

hijj had gehoopt op een oplossing, maar nu die er niet kwam en het faillissement voor 

dee deur stond, was hij samen met zijn broer Cees bereid ten minste tot 1 juli 1972 AZ 

'677 de helpende hand te bieden. Hun bedrijf, Wastora, zou de totale leiding overnemen 

enn tevens een directeur aanstellen. Alle schulden, inclusief de schulden die nog zouden 
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ontstaann tot 1 juli, zouden door Wastora worden betaald. Een uitzondering werd 

gemaaktt voor de schuld die AZ '67 had bij de gemeente en het Alkmaarse 

verzekeringsbedrijff 't Hooge Huys. In ruil voor het geld dat AZ '67 nodig had voor de 

exploitatiee werden de spelers overgedragen aan de NV. De gemeente moest haar 

vorderingenn op de club uitstellen tot 1 juli en de vermakelijkheidsbelasting verrekenen 

viaa een rekening-courant. Bovendien moest er een commissie worden ingesteld die 

medioo mei moest rapporteren over de vraag of betaald voetbal in Alkmaar haalbaar 

wass en zo ja, in welke vorm. Mocht er geen goed plan op tafel komen, dan zouden de 

spelerss worden verkocht en Wastora schadeloos worden gesteld. 

Dee voorstellen van Klaas Molenaar werden met instemming ontvangen. 

Niemandd van de aanwezige bestuursleden maakte er bezwaar tegen dat de club werd 

overgenomenn door de gebroeders Molenaar en dat zij hun zetel ter beschikking 

moestenn stellen. Alle bestuursleden betuigden hun instemming met het reddingsplan 

vann Klaas en Cees Molenaar.98 Wat bewoog de broers om deze stap te zetten, die 

verstrekkendee gevolgen zou hebben voor zowel AZ '67, Alkmaar en hun bedrijf 

Wastora?? Alvorens in te gaan op die vraag zullen we ons nader verdiepen in de beide 

broers. . 

g.g. Klaas en Cees Molenaar 

Klaass en Cees Molenaar groeiden op in de Zaanstreek in een gezin van tien kinderen. 

Klaass werd geboren in 1921 en Cees kwam als jongste van het gezin ter wereld in 

1928.. Vader Molenaar was visser en werkte zich onder meer op tot visgroothandelaar. 

Tochh kende het gezin voor de Tweede Wereldoorlog ook armoede." At op dertienjarige 

leeftijdd verliet Klaas de school om te gaan werken. Eerst werkte hij op een scheepswerf, 

maarr in de oorlogsjaren kwam zijn zakelijk instinct tot uiting. In de jaren van 

brandstofschaarstee deed hij goede zaken door uit de Zaan kolen te vissen die 

kolenschepenn tijdens het bevoorraden van de fabrieken bij het lossen verloren. Dat 

leverdee hem een behoorlijk inkomen op. Na de bevrijding bleek dat hij een begenadigd 

verkoperr was toen hij met ansichtkaarten ventte waarvan de opbrengst bestemd was 

voorr de slachtoffers van het oorlogsdrama van Putten. Daarbij leerde Klaas zijn kracht 

kennen:: het met overtuiging aan de man brengen van goederen. Broer Cees beschikte 

daarentegenn over uitstekende kwaliteiten als inkoper en juist die combinatie bleek de 

grondslagg te zijn voor de opbouw van een succesvolle zakencarrière in de jaren na de 

oorlog. . 

Inn die jaren was er veel behoefte aan gebruiksartikelen die het leven konden 

veraangenamen.. Dat waren vooral artikelen met snoer en stekker: wasmachines, 

stofzuigerss en strijkijzers. Deze artikelen waren schaars en dus duur. Behalve dat zij 
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goedee in- en verkopers waren, hadden de Molenaars in de gaten dat vooral in de 

branchee van huishoudelijke apparaten goede zaken waren te doen. In 1948 richtten de 

broerss Electro Zaan op, dat grossierde in huishoudelijke apparatuur. De zaken gingen 

niett slecht, maar een onverwacht grote doorbraak volgde pas toen zij op het spoor 

kwamenn van de Bico-wasmachine. 

Eenn wasmachine was in die jaren een luxe waar iedere huisvrouw van droomde. 

Bijj toeval ontdekten zij bij een klant een wasmachine die nog geen 200 gulden kostte, 

dee BICO, en die honderden guldens goedkoper was dan de grote merken zoals AEG. 

Dee BICO was een uitvinding van loodgieter Birkhof uit Utrecht en zag eruit als een 

verchroomdee melkbus. Deze apparaten werden met een geringe winstmarge op de 

marktt gebracht, maar door de grote afzet waren de winsten fors. Om bekendheid te 

gevenn aan hun product trok een speciaal cabaret door het land om reclame te maken 

voorr de BICO. Deze formule werkte, want in een tijd waarin de televisie nog in de 

kinderschoenenn stond, was ieder gratis amusement meer dan welkom. 

Inmiddelss namen de Molenaars ook de rechtstreekse verkoop van apparatuur 

terr hand met de opening van de Wastora-winkel. Wastora was de afkorting en 

samentrekkingg van 'wasmachines, stofzuigers en radio's'. Uit Italië, van Zanussi, 

betrokkenn de Molenaars koelkasten die voor minder dan 400 gulden werden verkocht. 

Eenn hittegolf gaf de negotie vleugels. Toen de piratenzenders hun opmars begonnen 

enn de popmuziek de jeugd in haar greep kreeg, deden Klaas en Cees uitstekende 

zakenn door transistorradio's uit Japan op de markt te brengen. Uiteindelijk zouden 

honderdduizendenn 'transistortjes' hun weg naar de Nederlandse stranden en 

tienerkamerss weten te vinden. 

Dee filosofie achter hun zakendoen was dat luxe, gewilde artikelen tegen 

betaalbaree prijzen moesten worden aangeboden. De winstmarge zou laag blijven, maar 

ditt werd gecompenseerd door hoge omzetten. Hoe succesvol deze formule was, bleek 

uitt de omzet die tussen 1949 en 1961 groeide van 100.000 gulden tot bijna 9 miljoen 

gulden.1000 Bij de start in 1953 had de winkel een omvang van 80 m2. Toen AZ '67 in 

19722 werd overgenomen, had het bedrijf een omvang bereikt van 5000 m2.101 De 

broerss wisten met hun zakeninstinct dus zeker te profiteren van de elektrificering van 

hett huishouden, die dankzij de toenemende welvaart na 1950 een grote vlucht nam. 

Tabell 4 illustreert dat. 
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Tabell 4 

Bezitt van huishoudelijke gebruiksgoederen 1947-1972 (per 100 gezinnen) 

19477 1951 1957 1960 1962 1964 1965 1967 1970 1972 
Stofzuigerss 67 93 
Wasmachiness 31 58 83 86 

Koelkastenn 2 3 19 33 56 88 

Radio'ss 77 95 97 148 172 

Televisiess 8 25 68 88 

Bron:: Van Ours, Gezinsconsumptie, 115,116. 

Klaass en Cees Molenaar voorzagen in een enorme maatschappelijke behoefte door 

voorr relatief lage prijzen uiterst gewilde artikelen als wasmachines, stofzuigers, radio's, 

hett Wastora-assortiment, aan de man te brengen. 

Beidee zakenlieden deelden niet alleen hun passie voor de handel, ook, of 

misschienn juist vooral, bij het voetbal lag hun hart. De broers zouden vele jaren in het 

eerstee team van KFC uitkomen. Klaas debuteerde in KFC1 op 14 april 1940. Hij hield het 

inn het eerste elftal vol tot 24 mei 1958 en haalde 262 wedstrijden. Cees, die over meer 

voetbaltalentt beschikte en ook aanvoerder was van het Nederlands amateurefftal, 

speeldee van 1947 tot 1964 in het eerste elftal van KFC. In totaal speelde hij 444 

wedstrijdenn voor eerst KFC en later FC Zaanstreek.102 Een teamgenoot herinnerde zich 

Ceess Molenaar als 'een heel linke voetballer met een groot tactisch inzicht'.103 

Overr de voetbalkwaliteiten van zijn broer Klaas waren de meningen verdeeld. 

Volgenss twee toenmalige ploeggenoten had hij niet het niveau om in het eerste te 

spelen,, maar werd hem die plaats gegund omdat hij toen al KFC met grote bedragen 

steunde.1044 Heel anders luidde de visie van KFC-doelman D. Schouten, die Klaas 

Molenaarr omschreef als een keiharde werker die op eigen kracht in het eerste kwam. 

Hijj was een snelle, goede rechtsbuiten met een scorend vermogen.105 Dat laatste wordt 

bevestigdd door de cijfers. In totaal maakte Klaas Molenaar zo'n 300 doelpunten voor 

KFCC en in het seizoen '55-'56, toen de club kampioen werd van de Eerste Klasse C, was 

hijj zelfs topscorer met vijftien doelpunten.106 Wel maakte hij nogal wat doelpunten die 

hijj versierde door een zogenaamde Schwalbe: 'Dat kon ik mirakels goed. Ik ging het 

strafschopgebiedd binnen met een back op mijn hielen, dan hield ik eventjes in en hup, 

diee jongen trapte op mijn hakken en dan lag ik plat.'107 

Dee gebroeders Molenaar hadden als een van de eersten in de gaten dat voetbal 

eenn rol kon spelen in hun marketing en zij gebruikten KFC dan ook om in ruil voor steun 
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vann liefst 100.000 gulden hun Bico-wasmachines te promoten, BICO'S stonden 

opgesteldd bij de ingang van het veld, BICO'S werden opgesteld rondom het veld, maar 

dee meest spectaculaire verschijning van de BICO voltrok zich toen voorafgaand aan een 

uitwedstrijdd van KFC in 1956 een reclamestoet van 25 wagens met BICO'S het Olympisch 

Stadionn kwam binnenrijden, KFC kreeg dan ook de bijnaam Bico-Boys.108 

Watt voor mensen waren Klaas en Cees Molenaar? Uit interviews komt het beeld 

naarr voren van verschillende persoonlijkheden die elkaar perfect aanvoelden en 

aanvulden.. Cees was bedachtzamer en bleef het liefst op de achtergrond. Klaas 

stroomdee over van enthousiasme en hield ervan om op de voorgrond te treden en het 

vuurr erin te brengen. Klaas was een impulsiever persoonlijkheid, die er door zijn broer 

vann werd weerhouden om al te overhaaste beslissingen te nemen. Beiden werden 

herinnerdd als goudeerlijke mensen die hun woord altijd gestand deden.109 Vroegere 

clubgenotenn als Tonny Bruins Slot, Wim Blokland en Hans van Doomeveld bevestigden 

ditt beeld: 'Doodgoeie gasten en helemaal gek van KFC, echte, sympathieke 

voetballiefhebbers,, maar ook het voorbeeld van de winners die zowel zakelijk als 

sportieff wilden bereiken wat er maar te bereiken viel.'110 

Watt bracht hen ertoe om AZ '67 over te nemen? Zelf heeft Klaas Molenaar altijd 

volgehoudenn dat het vooral liefde voor de voetbalsport en voor de club was die hem 

daartoee aanzette: xAls zo'n club, je eigen club zeg maar, aan het verzuipen is, dan 

steekjee toch de helpende hand toe?'111 In een toespraak voor sportjournalisten in 1977 

lichttee hij deze stap toe door erop te wijzen dat hij zich op en top Noord-Hollander 

voeldee en nu eenmaal verschrikkelijk veel plezier beleefde aan het voetbal. Bovendien 

wass AZ '67 zijn club omdat ook FC Zaanstreek daarin was opgegaan: 'Dat zo'n brok 

sporthistoriee van de Kop van Noord-Holland verloren zou gaan, dat was voor mij 

onverteerbaar.'1122 Iets aardser drukte hij het uit in 1981: 'De één is gek van mooie 

wijvenn en spendeert daar zijn geld aan, de ander is gek van voetbal.'113 Ook 

voetbalkompaann en Wastora-directeur D. Schouten onderstreepte dat het hoofdmotief 

voorr de Molenaars de liefde voor de sport was. Toch, aldus Schouten, hadden zij toen 

all in de gaten dat deze stap voor het Wastora-concern goed zou kunnen uitpakken.114 

Datt zij daarin gelijk hadden, is later gebleken. 

Alss investering was het bedrag van 200.000 gulden dat Wastora in AZ '67 stak 

omm de schuldenlast over te nemen een tamelijke risicoloze operatie. Alleen al de 

waardee van de spelers was die investering dubbel en dwars waard, constateerde Klaas 

Molenaarr in 1972.115 Zakelijk zou de investering later voor Wastora gunstig uitpakken, 

maarr het is onduidelijk hoe helder dat de beide broers in 1972 voor ogen stond. Van 

gelijkk en wellicht groter belang was dat zij hun voetbalgekte door de overname van AZ 

'677 ongestoord konden uitleven of zoals een journalist het omschreef: AZ '67 was hun 

speelgoed,, hun hobby.116 In tegenstelling tot de situatie van vóór 1972 waren er geen 

82 2 



lastig ee bestuurslede n meer die Klaas Molenaar konde n dwarsbomen : de club was 

volledi gg in de macht van hem en zijn broer . 

Hoee uniek was de overnam e van AZ '67 door vermogend e eenlinge n in de 

voetbalwerel dd en was het toeva l dat dergelijk e overname s zich pas voordede n vanaf de 

jarenn zeventig ? In ongevee r dezelfd e tijd waarin Wastor a zich ontfermd e over AZ '67 

werdd de directeu r van liftenfabrie k Starlift , Dé Stoop , voorzitter-sponso r van FC 

Amsterdam ,, dat was voortgekome n uit een fusi e tusse n Blauw Wit en DWS. Molenaa r 

enn Stoop waren de eersten in een ontwikkelin g waarin , voora l ook in het buitenland , 

vermogend ee directeure n hun bedrij f en voora l hun naam verbonde n aan een 

voetbalclub .. Dat paste in een period e in het begin van de jaren zeventi g waarin de 

sponsorin gg in de spor t in opkoms t kwam. Ander s dan de giften , advertentie s en 

donatie ss die al heel lang bestonden , kenmerkt e sponsorin g zich door het verlange n van 

eenn tegenprestati e in rui l voor financiël e steun . Aanvankelij k was sponsorin g voora l een 

instrumen tt  om de naamsbekendhei d te vergrote n en dus het produc t te promoten , later 

werdd het steeds meer ingezet voor relatiebehee r en imagoverbetering. 117 Stoop , die na 

zijnn period e bij FC Amsterda m ook nog FC Den Haag onder zijn hoede zou nemen , 

verklaard ee naderhan d dat zijn bedrij f in rui l voor de acht miljoe n gulde n die hij er in 

totaa ll  in had gestoke n veell  voordee l door reclam e had verkregen. 118 Net zoals Klaas en 

Ceess Molenaar liep Stoop al tientalle n jaren rond in de voetbalwereld . Dat was niet het 

gevall  met een andere miljonai r in het Nederlands e betaald e voetbal , de Schiedams e 

Mercedes-deale rr  John van Dijk , die in 1988 s w overna m en daarvan voorzitte r werd . 

Dee op dat momen t zieltogend e club kreeg weer vleugel s en bereikt e zelfs de Eredivisie . 

Nadatt  Van Dijk de relati e met zijn club beëindigde , zakte de inmiddel s met Dordrech t 

gefuseerd ee club weer weg in de anonimiteit. 119 

Ookk in het buitenlan d vonde n grot e zakenliede n vanaf de jaren zeventi g hun 

wegg in de voetballerij . Zo werd in Schotlan d David Murray de eigenaar van Glasgo w 

Rangers ,, maakte in Frankrij k Bernar d Tapie zich meeste r van Olympiqu e Marseill e en 

kreegg in Italië Silvi o Berluscon i AC Milan in handen . Geen van drieën had een 

voetbalachtergrond .. Voora l Tapie en Berluscon i gebruikte n hun voetbalclu b om macht 

enn aanzien te verwerven . Zij koesterde n allebe i politiek e ambities , die dankzi j AC Milan 

enn het gebrui k van de sloga n van het Italiaans e voetbaltea m Torza Italia ' voora l bij 

Berluscon ii  in vervullin g gingen : hij brach t het tot minister-presiden t van het land. 120 

Dee Nederlands e zakenliede n lieten zich de aandach t en de statu s ook graag 

aanleunen ,, maar geen van hen probeerd e hun club te gebruike n om een politiek e 

carrièr ee na te jagen . 

Dee overnam e door Wastor a paste in een ontwikkelin g waarin ten gevolg e van de 

groeii  van de consumpti e het voor het bedrijfsleve n interessan t werd om deze spor t te 

gebruike nn als marketinginstrument . Dat hadden Klaas en Cees Molenaar goed in de 
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gaten.. Maar toch telde bij het aangaan van dit avontuur hun enorme passie voor het 

voetball zwaarder.121 

Dee gemeente en het betaald voetbal 

a.. Kosten en baten 

Dee gemeente verwachtte dat het betaald voetbal haar veel geld zou opleveren. In 

hoeverree kwam die verwachting uit? Het Gemeentelijk Sportpark, waar de eerste 

wedstrijdd tegen Venlo werd gespeeld, was niet echt geschikt. Het was een groot 

complexx met diverse speelvelden, dat ook nog omzoomd werd door een grote 

sintelbaann die werd gebruikt voor harddraverijen. Bovendien waren de velden toen in 

gebruikk bij Alcmaria Victrix. Aan dezelfde Sportlaan waar het Gemeentelijk Sportpark 

zichh bevond, lag een ander voetbalveld dat verhuurd werd aan de Alkmaarsche Boys. 

Opp dit veld, dat de naam 'Alkmaarder Hout' zou krijgen, speelde Alkmaar '54 op 18 

septemberr 1954 zijn eerste competitiewedstrijd. Deze samenwoning gaf problemen, 

zekerr toen Alkmaar '54 van de zaterdag naar de zondagmiddag wilde verhuizen en 

laterr ook nog zijn tweede elftal wilde laten spelen op dit veld. De consequentie was dat 

dee Boys letterlijk het veld moesten ruimen. Het bestuur van de Alkmaarsche Boys was 

bepaaldd niet ingenomen met het optreden van Alkmaar '54 en de houding van het 

gemeentebestuur.. De profclub gedroeg zich als een koekoeksjong dat zijn 

medehuurderr uit het nest werkte. De Boys hadden een moeizame juridische en 

politiekee strijd kunnen aangaan, maar zij kozen voor een andere tactiek: meegeven in 

ruill voor een groot aantal concessies van de gemeente. Zij waren bereid de Sportlaan 

opp te geven als de gemeente akkoord ging met forse investeringen in hun sportpark 

aann het Overdie. De gemeente, die zich niet sterk voelde staan, gaf toe en de Boys 

lietenn de Alkmaarder Hout over aan hun rivalen.122 Op 8 oktober 1956 vond de officiële 

overdrachtt plaats van de Alkmaarder Hout aan Alkmaar '54. 

Hett terrein kreeg een overdekte zittribune aan een van de lange zijden van het 

veld.. Aan de overkant verrees een onoverdekte tribune voor zowel zit- als 

staanplaatsen.. De beide korte zijden van het veld werden omzoomd met onoverdekte 

staantribunes.. In die tijd werden de toeschouwersaantallen nauwelijks beïnvloed door 

dee weersomstandigheden en had het investeren in comfort niet de hoogste prioriteit.123 

Doorr de afwezigheid van een atletiekbaan om het veld stonden de tribunes dicht op het 

veld.. Dit maakte een grote betrokkenheid van de toeschouwers bij het spel op het veld 

mogelijk.. Dat werd ook in de hand gewerkt door de hekken, die nauwelijks tot 

borsthoogtee kwamen waardoor vooral de jeugd zittend op het veld de wedstrijd volgde. 
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Omm die reden zag het bestuu r van Alkmaa r '54 de speciaa l gebouwd e jongenstribun e 

alss  een mislukt e investering. 124 

Voorr  het beschikbaa r stelle n van het stadio n berekend e de gemeent e een 

huurprij ss  die afhankelij k werd gestel d van de recette . Aanvankelij k was het huurbedra g 

200 procen t van de brut o recett e (opbrengs t entree zonde r aftrek van de 

vermakelijkheidsbelasting) .. Vanaf het seizoen '58-59 beston d de afdrach t van Alkmaa r 

'544 uit wisselend e percentage s van de netto recett e (opbrengs t entree na aftrek van de 

vermakelijkheidsbelasting) .. De hoogt e van het percentag e werd afhankelij k gestel d van 

dee hoogt e van de opbrengst . Voor het seizoen '58-59 moest over de eerste 70.000 

gulde nn 10 procen t worde n betaald en over de volgend e 35.000 gulde n 40 procent . Over 

dee inkomste n die dit laatst e bedrag te boven zouden gaan, moest nog eens 20 procen t 

huurvergoedin gg worde n betaald . In de jaren daarna werden de percentage s en de 

bedrage nn waarvoo r die zouden gelden divers e malen in een voor Alkmaa r '54 gunstig e 

zinn bijgesteld . Reden hiervoo r waren de financiël e probleme n waarmee de club 

structuree ll  te kampen had. In het seizoen '65-'66 werd er 10 procen t bereken d over de 

nettoo recett e tot 200.000 gulden . Daarbove n moest 15 procen t worde n afgedragen . Het 

percentag ee van 40 procent , zoals dat nog werd bereken d in seizoen '58-'59, werd 

inmiddel ss al lang niet meer gehanteerd. 125 Ander s dan de financiël e steun die later in 

allee openhei d werd gegeven , waren de huurverlaginge n een vorm van meer verborge n 

overheidssteu nn aan Alkmaa r '54. 

Dee huuropbrengste n werden al snel lager dan de lasten die het stadio n voor de 

gemeent ee met zich meebracht . Die lasten betroffe n koste n van onderhoud , een daarop 

afgestemd ee ambtelijk e formati e met de daaraan verbonde n salariskoste n en social e 

lasten ,, investeringe n en afschrijvingen . Het gemeentebestuu r kampt e met een jaarlijk s 

exploitatietekor tt  van het stadio n dat oplie p van ruim 12.000 gulde n in 1956 tot 40 a 

60.0000 gulde n eind jaren zestig en begin jaren zeventig. 126 Deze exploitatietekorte n 

warenn op zich geen ramp want daar stonde n extra inkomste n tegenove r in de vorm van 

dee zogenoemd e vermakelijkheidsbelasting , een belastin g die werd geheven op de 

entreee bij recreatiev e evenementen . De opbrengs t van deze belasting , die natuurlij k 

afhankelij kk  was van het aantal toeschouwers , was fors maar werd voor een belangrij k 

deell  tenie t gedaan door de hoge exploitatietekorte n waarme e de gemeent e zich 

geconfronteer dd zag bij de verhuu r van de Alkmaarde r Hout . Tabel 5 illustreer t dit . 
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Tabell 5 

Kostenn en baten Alkmaarder Hout voor de gemeente Alkmaar in guldens 

Jaarr huuropbrengst lasten stadion exploitatietekort vermakelijkheidsbelasting 

1966 6 
1967 7 
1968 8 
1969 9 
1970 0 
1971 1 

41.000 0 
33.000 0 
42.000 0 
41.000 0 
39.000 0 
43.000 0 

86.000 0 
81.000 0 
92.000 0 
97.000 0 
102.000 0 
92.000 0 

44.000 0 
48.000 0 
49.000 0 
56.000 0 
63.000 0 
49.000 0 

52.000 0 
47.000 0 
79.000 0 
74.000 0 

54.000 0 

Bron:: Secretariearchief gemeente Alkmaar, dossiernrs. 6488 en 5980. 

Kortom,, de gemeente had de opbrengst van de vermakelijkheidsbelasting nodig om de 

exploitatietekortenn van het stadion te kunnen bestrijden. Die opbrengst was vaak weer 

voldoendee om in de plus te geraken, ware het niet dat vanaf medio jaren zestig Alkmaar 

'544 meermalen een beroep deed op de gemeente om de club financieel uit het dal te 

trekken,, waardoor de balans voor de stedelijke overheid toch weer negatief uitsloeg. 

b.b. Alkmaar '54 vraagt om steun 

Hoewell voorzitter Klaas Langedijk al in 1964 bij de promotie naar de Eerste Divisie het 

gemeentebestuurr opriep tot een geen woorden, maar daden', werd het eerste formele 

verzoekk om gemeentesteun pas in 1966 gedaan.127 In mei van dat jaar benaderde het 

bestuurr van Alkmaar '54 de gemeente met het voorstel om Esso Nederland in de 

gelegenheidd te stellen om in een van de uitbreidingswijken een benzinestation te 

openen.. In ruil daarvoor was Esso bereid om de voetbalclub een bedrag te schenken 

vann 150.000 gulden. Sportwethouder K. Kirpensteijn voelde wel wat voor dit voorstel, 

datt de gemeente niets hoefde te kosten. Betaald voetbal, aldus de wethouder, hield de 

jeugdd van de straat en hij constateerde dan ook dat 'in onze centrumstad relatief weinig 

nozemss en provo's rondlopen en dat dit komt omdat hier zo intensief de sport wordt 

beoefend'.1288 Het dagelijks bestuur van de stad dacht daar anders over en wees het 

voorstell om de club op deze wijze te steunen af. Het liet de voetbalclub weten dat door 

eenn dergelijke transactie (...) een door de overheid te verlenen vergunning tot een zaak 

vann koophandel gemaakt (zou worden), hetgeen wij minder juist achten'. Ook stelden 
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burgemeeste rr  en wethouder s zich op het standpun t dat het niet op hun weg lag om 

direc tt  of indirec t de aankoo p van speler s te financieren. 129 

Dee voetba l bestuurder s lieten het daar niet bij zitten en benaderde n een jaar later 

dee gemeenteraa d met een ander voorstel . Zij vroege n de raad om een stuk gron d waar 

dee club dan zelf een benzinestatio n zou kunne n openen en exploiteren . Hierdoo r zou 

dee club extra inkomste n verkrijge n en een bijkomen d voordee l was dat enkele speler s 

eenn betrekkin g konde n krijge n als pompbediende. 130 Het Colleg e van B&W bleef echte r 

bijj  zijn eerdere standpun t en steld e de gemeenteraa d voor om dit verzoek af te wijzen . 

Ditmaa ll  was de raad kritische r over de houdin g van B&W en bespra k de kwesti e 

uitgebrei dd op 20 apri l 1967. Raadslede n van zowel linker - (PvdA, CPN) als rechterzijd e 

(ARP,, KVP en W D ) bekritiseerde n de afwijzin g van het verzoek van de club en vonde n 

datt  ten minst e naar andere vorme n van steun , zoals subsidie , gekeken moest worden . 

Zijj  wezen erop dat ook andere gemeentebesture n betaald e voetbalclub s steunde n en 

datt  Alkmaa r '54 belangrij k was voor de passiev e recreati e van veel burgers . Ook werd 

eropp gewezen dat belangrijk e inkomste n zouden wegvalle n als de club zou ophoude n 

tee bestaan . Burgemeeste r en wethouder s voelde n er echter niets voor om toe te geven . 

Zijj  wezen erop dat inwilligin g van dit verzoek ook kolenhandelaren , 

bioscoopexploitante nn en amateurvereniginge n op het idee zou brenge n om een 

benzinepom pp te beginnen . 

Ookk voor subsidi e liepen B&W niet warm . Ander e club s zouden dan eveneens 

aankloppe nn en bovendie n ston d de gemeent e er financiee l ook niet best voor . Deze 

reacti ee kon niet op een warm onthaa l rekenen bij de meeste raadsleden . De ARP wees 

eropp dat de gemeent e er geen probleme n mee had om het Noordholland s 

Philharmonisc hh Orkes t te steune n met 30.000 gulden , terwij l daar niet meer dan 600 

Alkmaarder ss op afkwamen . 

WD-raadsli dd H.W. Holsmulle r kwam met een belangrij k argumen t dat in de 

daaropvolgend ee jaren de houdin g van de gemeent e sterk zou beïnvloeden . Hij steld e 

datt  als Alkmaa r '54 zou stoppe n met betaald voetba l het stadio n er als dood kapitaa l bij 

zouu komen te ligge n en een enorm e kostenpos t zou worde n voor de gemeente . 

Uiteindelij kk  werd beslote n dat de gemeent e nog eens zou praten met Alkmaa r '54 en zo 

langg zou het raadsvoorste l worde n aangehouden. 131 Dat gespre k vond een maand later 

plaats ,, maar leidd e niet tot concret e toezeggingen. 132 

Inmiddel ss zette Alkmaa r '54 de gemeent e onder druk door te dreige n met 

verhuizin gg naar Heiloo of naar een andere omliggend e gemeente . Met de gemeent e 

Bergenn was zelfs al contac t gelegd. 133 Uiteindelij k beslote n burgemeeste r en 

wethouder ss aan de raad voor te stelle n dat als Alkmaa r '54 50.000 gulde n wist op te 

halenn bij particuliere n zij dit bedrag zouden verdubbelen . Bovendie n moch t de club de 

exploitati ee van de stadionreclam e in eigen hand nemen. 134 Ten overvloed e liet het 
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Collegee nogmaals aan de club weten geen vergunning te willen verlenen voor een 

benzinepomp:: %Wij wensen van publiekrechtelijke vergunningen geen voorwerp van 

koophandell te maken.'135 Het voorstel stuitte in de raadsvergadering van 15 juni 1967 

opp weinig problemen.136 

Ditt besluit was belangrijk omdat hiermee de gemeente voor het eerst de 

voetbalclubb op een directe wijze financierde. Daarmee was een precedent geschapen, 

waarvann de club, die inmiddels AZ '67 was gaan heten, actief gebruik zou maken. Al 

heell snel zou de club zich ontpoppen als Rupsje Nooit Genoeg. 

EenEen jaar later, in 1968, berichtte AZ '67 het gemeentebestuur dat het 250.000 

guldenn nodig had. Dat geld moest aangewend worden om de beschikking te kunnen 

krijgenn over de spelers van FC Zaanstreek en ook om het elftal met nieuwe spelers te 

kunnenn versterken. Kort daarvoor was AZ '67 immers gepromoveerd naar de 

Eredivisie.. De vraag die AZ '67 het gemeentebestuur voorlegde was of Alkmaar garant 

wildee staan voor een lening ter hoogte van dit bedrag, die verstrekt zou worden door de 

Alkmaarsee verzekeraar 't Hooge Huys. Deze was bereid de lening te verstrekken tegen 

eenn jaarlijkse rente van 6c procent met een looptijd van tien jaar. Er moest wel snel 

uitsluitsell worden gegeven met het oog op het sluiten van de transfermarkt. Twee 

dagenn nadat het schriftelijke verzoek van AZ '67 was binnengekomen besloten 

burgemeesterr en wethouders de gemeenteraad voor te stellen garant te staan voor de 

leningg en zij schreven hiervoor een extra raadsvergadering uit. De gemeenteraad 

hoefdee zich geen zorgen te maken over het geld, aldus het College, want als AZ '67 

zichh wist te handhaven in de Eredivisie was het voor de club geen probleem om aan de 

verplichtingenn te voldoen.137 

Ditmaall leefden er meer reserves bij de raadsleden. Al in de Raadscommissie 

voorr Financiën en die voor het Sport- en Badbedrijf waren die eerder naar voren 

gebracht.. Kwam het geld wel terug, was de steun wel voldoende en vooral ook: kwam 

dee garantie niet neer op feitelijke steun aan FC Zaanstreek, die 140.000 gulden van de 

leningg gebruikte om haar schulden te kunnen delgen? Wethouder Kirpensteijn 

wimpeldee de bezwaren weg: er was geen sprake van verloren geld want de toekomst 

voorr AZ '67 zag er florissant uit.138 

Opp 24 juni 1968 boog de gemeenteraad zich over de borgstelling. De kritische 

opmerkingenn waren niet van de lucht. Zo riep het ARP-raadslid A.J.C. Huisman, die het 

vorigee jaar subsidie aan de profclub nog enthousiast omarmd had, uit dat de gemeente 

niett alleen het geld nooit meer zou terugzien, maar ook dat het niet te verteren was dat 

hett grootste deel van het bedrag van het arme Alkmaar naar de rijke Zaanstreek zal 

gaann '. Kritisch was ook de KVP'er A.V.M. Leesberg die opmerkte dat 'de handel in 

mensenn in dit verband belangrijker wordt bezien dan de overige culturele taken'. Een 

anderr raadslid van de KVP verklaarde zich vanwege het aspect van mensenhandel 
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rondui tt  tegen steunverlenin g aan AZ '67. Voorstander s wezen op het belang van het 

betaaldd voetba l voor de passiev e recreatie , alsmed e ook voor de lokal e economie , en 

haddenn er alle vertrouwe n in dat de gemeent e dit geld niet zou kwijtraken . Bovendie n 

wezenn zij erop dat als AZ '67 de stad zou verlate n Alkmaa r een grot e financiël e stro p 

zouu hebben . Onomwonde n steld e het Colleg e vast dat het uitblijve n van een 

garantstellin gg het einde van AZ '67 zou betekenen . Bovendie n steld e het dat, als er 

twijfe ll  beston d dat de gemeent e het geld zou kwijtraken , dit voorste l nooi t was gedaan . 

Inn tweede instanti e brach t het CHu-raadsli d P. van der Borde n een nieuw bezwaar in. 

Hijj  steld e dat hij één groo t bezwaar had tegen betaald voetba l ' omdat profvoetballer s 

wanneerr  een van hen een doelpun t maakt , elkaar omhelze n en bijn a zoenen' . Nadat de 

wethoude rr  toezegd e deze opmerkin g door te geven aan het bestuu r van AZ '67 konde n 

Vann der Borde n en de meeste van zijn collega' s instemme n met de steun aan AZ 
, 6 7139 9 

Mett  een perfec t gevoe l voor ritm e klopt e AZ '67 een jaar later opnieu w op de 

deurenn van het stadhuis . Op verzoek van de club vond er eind novembe r 1969 een 

gespre kk plaats met wethouder s en topambtenaren . Tijden s dit gespre k legde AZ '67 de 

probleme nn op tafel en steld e dat zonder subsidi e degradati e naar de Eerste Divisi e 

onvermijdelij kk  was. Kon de gemeente , aldus de club , geen subsidi e toezegge n van 

125.0000 gulde n per jaar en op kort e termij n met een kredie t van 50.000 gulde n over de 

brugg komen ? De wethouder s toonde n begri p en zegden toe de kwesti e in het Colleg e 

tee zullen bespreken. 140 Het hoof d financië n van de gemeent e stoord e zich inmiddel s 

flin kk aan de opstellin g van de club , die zelf niet aangaf wat zij wild e doen om de 

tekorte nn terug te draaien : 'Julli e - gemeentebestuu r - ziet maar hoe je het oplost. ' Ook 

viell  hij over de reiskoste n voor de speler s van 60.000 gulden : 'Er van uitgaand e dat 

jong ee mensen als deze voor fl . 2000,- a fl . 2500,- per jaar een auto kunne n rijden , vraag 

jee je wel af hoevee l auto' s er in Noord-Hollan d op koste n van AZ '67 rondrijden . Maar ja, 

mett  een Ford Capri zoals die van W. de Jager kom je wel duurde r uit.' 141 

Hett  gemeentebestuu r steld e de raad voor om de club voor de jaren 1969 en 

19700 te subsidiëre n met 50.000 gulden . Bovendie n werd er een bedrag van 125.000 

gulde nn in rekening-couran t beschikbaa r gestel d voor de aflossin g van de lenin g van 't 

Hoogee Huys en om AZ '67 in de gelegenhei d te stelle n de vermakelijkheidsbelastin g te 

kunne nn betalen . Eind januar i 1970 had AZ '67 het gemeentebestuu r laten weten dat het 

niett  meer in staat was om de lenin g van 't Hooge Huys af te lossen . Op 16 februar i 

19700 kwam het voorste l van B&W in de raad. Onder verwijzin g naar de al eerder 

aangevoerd ee argumente n van het belang voor de passiev e recreati e en de hoge koste n 

diee een eventuee l verdwijne n van AZ '67 voor de gemeent e met zich mee zouden 

brengen ,, ging de gemeenteraa d zonder hoofdelijk e stemmin g opnieu w akkoor d met de 

voorstellen. 142 2 
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All in december 1970 deed AZ '67 een nieuw 'dringend' beroep op de gemeente 

omm haar subsidie in 'belangrijke' mate te verhogen.143 Nog voordat dit verzoek de 

gemeentee bereikte, liet 't Hooge Huys de gemeente weten dat AZ '67 in gebreke bleef 

bijj het betalen van rente en aflossing. De gemeente, die garant stond voor de lening, 

moestt die vervolgens overnemen.144 Ambtelijk was er irritatie gerezen over de hoge 

vergoedingenn van AZ '67 aan bestuursleden en spelers, terwijl ook de spelersvrouwen 

meerr dan elders het geval was in de watten werden gelegd. Bovendien dreigde de 

gemeentee min of meer de enige financier te worden van AZ '67. Toch werd ook 

ingezienn dat stopzetting van de subsidiëring de club onmiddellijk de genadeslag zou 

geven,, terwijl dat ook snijden zou zijn in eigen vlees: het zou dan voorbij zijn met de 

terreinhuurr en de vermakelijkheidsbelasting.145 

Tott een snel besluit kwam het gemeentebestuur niet - ook niet na een gesprek 

mett het AZ-bestuur in mei 1971.146 In dat gesprek gaf AZ '67 aan voor een faillissement 

tee staan. Toch rees er vooral irritatie bij het gemeentebestuur. Al eerder vond het 'niet 

inn overeenstemming met de tegenover de gemeente in acht te nemen egards * dat de 

clubb verzuimde om de gemeente te vragen om de garantiebetalingen van 't Hooge 

Huyss over te nemen.147 De gemeente vond het ook al niet in de haak dat AZ '67 vanaf 

oktoberr 1970 geen vermakelijkheidsbelasting meer betaalde. In de zomer van 1971 

sommeerdee zij de club om die in het vervolg voorafgaand aan de wedstrijd te 

voldoen.1488 Uiteindelijk besloot het gemeentebestuur AZ '67 toch nieuwe steun aan te 

biedenn in de vorm van 60.000 gulden subsidie over 1971 en een krediet in rekening-

courantt ter beschikking te stellen ter grootte van 200.000 gulden. 

Eindd september 1971 boog de gemeenteraad zich over de voorstellen. 

Sarcastischh werd opgemerkt dat er nu sprake was van een 'gemeentelijk voetbalelftal'. 

CHU-raadslidd H. Hamann trok de vergelijking met een doodzieke patiënt die iedere keer 

eenn klein beetje bloed krijgt toegediend: 'Deze patiënt blijft reutelend achter, maar sterft 

ookk niet.' Toch wezen de raadsleden wederom op het belang van de passieve recreatie 

enn de lokale economie en waarschuwden zij voor de kosten die een faillissement van 

dee club voor de gemeente zou meebrengen. Uiteindelijk zouden bijna alle fracties 

voorstemmen.. Alleen het raadslid voor de Kabouters, K. Puhl, stemde tegen: 'De 

voetballerss worden er alleen door in de gelegenheid gesteld hun sportwagen af te 

betalen.'149 9 

Tochh was het duidelijk dat er een einde kwam aan de gemeentelijke bereidheid 

omm iedere keer opnieuw extra geld ter beschikking te stellen aan AZ '67. Twee 

maandenn na deze raadsvergadering besloten de voetbalbestuurders zich 'gezien de 

uiterstt precaire financiële toestand' opnieuw te wenden tot het gemeentebestuur met 

hett verzoek om een gesprek.150 Half december vond dit gesprek plaats. Gerrit Kaper 

gaff namens AZ '67 een dramatische uiteenzetting van de financiële situatie. Hij stelde 
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onomwonde nn vast dat als er geen verbeterin g kwam, stoppe n met voetba l 

onvermijdelij kk  was: 'Vandaa r dat wij aan U, geacht college , vragen : Quo Vadis. ' Dit keer 

stuitt ee hij op minde r begrip . Het gemeentebestuu r brach t naar voren dat er geen geld 

voorr  extra steun was. De financiël e positi e van de gemeent e Alkmaa r was vergelijkbaa r 

mett  die van AZ '67. Na dit gespre k constateerd e het gemeentebestuu r dat de club 

mogelij kk  in maart al zou moeten stoppen . Uiteindelij k werd beslote n om een voorscho t 

vann 30.000 gulde n op de subsidi e van 60.000 gulde n voor het komen d jaar ter 

beschikkin gg te stellen . Ook moch t de club de afdrach t van de terreinhuu r en van de 

vermakelijkheidsbelastin gg voorlopi g schuldi g blijven. 151 Natuurlij k bood deze 30.000 

gulden ,, waarvoo r de provinci e overigen s geen toestemmin g zou geven gezien de 

deplorabel ee financiël e toestan d van de gemeent e zelf, geen soelaas. 152 

Mett  opluchtin g zal het gemeentebestuu r de reddingsacti e van Wastor a hebben 

verwelkomd .. De gemeent e liet AZ '67 weten dat zij akkoor d kon gaan met de lenin g van 

hett  Zaanse bedrij f aan de club , alsmed e met de voorwaard e die door Wastor a daaraan 

werdd verbonden , namelij k dat deze lenin g niet werd ingezet om de schulde n van AZ '67 

aann de gemeent e en  rt Hooge Huys te saneren. 153 Wat de gemeentebestuurder s niet 

konde nn bevroeden , was dat de overnam e door Wastor a de ouvertur e vormd e voor nog 

veell  hoger e claim s op de gemeentelijk e budgetten . 

Hoee was het in deze period e gestel d met het beleid dat andere gemeente n 

voerde nn op dit gebied ? Gegevens hierove r zijn bekend vanaf 1970. De grot e club s 

Ajax ,, Feyenoor d en PSV moeste n het zonder subsidi e stellen . Die konde n zichzel f wel 

bedruipen ,, zo zal de opvattin g gewees t zijn van hun gemeentebesturen . De andere 

profclub ss uit die steden konde n evenmi n rekenen op gemeentesteun : als die zou 

worde nn gegeven zouden natuurlij k ook hun grot e broer s bij de gemeent e hebben 

aangeklop tt  voor steun . Amsterda m kende in die period e vier en Rotterda m drie 

profclubs .. De consequenti e van steunverlenin g aan één club was natuurlij k dat ook de 

anderee club s bij hun gemeentebestuu r aan de bel zouden trekken. 154 

Maarr  in Noord-Hollan d kreeg niet alleen de Alkmaars e club steun ; Telsta r en 

Haarlemm hadden evenmi n te klagen . Volenda m moest het zonder de gemeent e redden . 

Dee meeste club s in het land werden op enigerle i wijze door hun gemeent e gesteund , 

bijvoorbeel dd in de vorm van een terreinhuu r die onder de kostprij s lag. Ook bijdrage n 

vann de gemeente n om de exploitatietekorte n van de club s te bestrijde n waren begin 

jarenn zeventi g meer regel dan uitzondering . Voora l buite n de randsta d kon de 

gemeentesteu nn soms fors oplopen , waarbi j Leeuwarde n met 260.000 gulde n steun aan 

SCC Cambuu r in 1970 de kroo n spande. 155 

Alss we de gemeentesteu n in de period e tot aan de overnam e van AZ '67 door 

Wastor aa in ogenschou w nemen , begon die steun in de vorm van lagere terreinhuu r en 

werdd de club met name na de fusi e in 1967 volledi g afhankelij k van direct e steun door 
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dee gemeente. Zonder de overname in 1972 door Wastora zou AZ '67 in 1972 hebben 

moetenn stoppen, maar zonder de steun van de gemeente in de daaraan voorafgaande 

jarenn zou het hek van de Alkmaarder Hout al eerder definitief op slot zijn gegaan. Hoe 

kreegg Alkmaar '54 en later AZ '67 de gemeente zover om steeds meer steun te 

verlenen?? Welk belang zag de plaatselijke politiek in het betaald voetbal en waarom 

werdd er nooit gezegd dat de club zelf maar haar problemen moest oplossen? Hoe was 

hett mogelijk dat de lokale overheid vanaf 1967 keer op keer met haar geld in het 

betaaldd voetbal werdd gezogen en daarvan niet meer wist los te komen? 

Inn deze periode werd naamsbekendheid van Alkmaar door het betaald voetbal, 

stadspromotiee dus, nauwelijks aangevoerd als argument om de club te ondersteunen. 

Tochh was het gemeentebestuur zich hiervan wel bewust. Toen Alkmaar '54 in 1960 

promoveerdee naar de Eredivisie onderstreepte de loco-burgemeester het belang 

daarvann als volgt: 'Wij mogen, meen ik, "Alkmaar" dankbaar zijn voor het feit dat de 

naamm onzer stad momenteel in het centrum der belangstelling staat.'156 De 

belangrijkstee argumenten die keer op keer naar voren werden gebracht, waren het 

belangg voor de passieve recreatie en de kosten die het einde van AZ '67 voor de 

gemeentee met zich mee zou brengen. Zowel burgemeester en wethouders als 

raadsledenn wezen op de functie die het betaald voetbal vervulde voor de passieve 

recreatie.. Immers, iedere thuiswedstrijd kwamen er duizenden voetballiefhebbers naar 

dee Alkmaarder Hout om hun helden toe te juichen. Meer dan de helft van de 

toeschouwerss was afkomstig uit Alkmaar zelf. Dit paste in een tijd waarin de overheid 

meerr dan voorheen oog begon te krijgen voor het belang van een zinvolle 

vrijetijdsbestedingg voor het welzijn van de burgers.157 

Inn de jaren van wederopbouw, tussen 1945 en 1960, werd sport door de 

overheidd vooral als instrumenteel gezien voor de opbouw van ons land. Sport, zo was 

dee gedachte, moest de burger fysiek en mentaal weerbaar maken. Ook, zo meende de 

overheid,, was sport een middel om de jeugd te kunnen opvoeden en in goede banen te 

leiden.. Vanaf 1960 raakte de pedagogische functie in het denken over sport meer op 

dee achtergrond. Het beleid van de overheid inzake sport werd minder moralistisch en 

dee overheid kreeg meer oog voor andere functies, zoals het belang van sport voor de 

passievee recreatie. De nadruk in het overheidsbeleid op het in dienst willen stellen van 

sportt voor de wederopbouw, maakte na 1960 plaats voor een ander belang, namelijk 

datt van de vrije tijd.158 Na de aandacht voor de arbeid volgde die voor de rust. Niet 

alleenn in Alkmaar maar ook elders kreeg de profsport om deze reden een plaats in het 

gemeentelijkk overheidsbeleid. In 1971 vond er een overleg plaats van wethouders voor 

sportzakenn uit steden met clubs uit het betaald voetbal. Daar werd uitgesproken dat 

betaaldd voetbal vanwege het belang voor de passieve recreatie tot de zorg van de 
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overhei dd moest worde n gerekend . Dat maakte , aldus de wethouders , dat subsidiërin g 

doorr  de overhei d verantwoor d was. 159 

Maarr  er waren meer redenen dan de passiev e recreati e alleen om te 

subsidiëren .. Wat niet hardo p werd gezegd , maar ongetwijfel d een rol zal hebben 

gespeeld ,, is dat die duizende n supporter s ook kiezers waren die een belangrijk e 

invloe dd konde n hebben op de raadsverkiezingen . Geen van de politiek e partije n wild e 

dee Brutusro l op zich nemen door het einde van AZ '67 te forcere n met het onthoude n 

vann gemeentesteun . Dat zou ongetwijfel d veel stemme n hebben gekos t en een enkel 

raadsli dd uitgezonder d hebben de plaatselijk e politic i hun vinger s daaraan niet durve n 

branden .. Als raadslede n al tegenstemden , stonde n zij in hun afwijzin g vaak alleen in 

hunn fractie . Wat dat betref t was de bereidhei d van politiek e partije n om het betaald 

voetba ll  financiee l tegemoe t te komen ook een gevol g van de ontzuilin g van de 

Nederlands ee samenleving . Immers , politiek e partije n konde n niet meer rekenen op de 

automatisch ee steun van de kiezers op gron d van het behore n tot een bepaald e zuil . 

Stemmenn moeste n voora l 'verdiend ' worde n op basis van beleid en daarom moest 

worde nn voorkome n dat kiezers zich teleurgestel d zouden afwende n van hun parti j 

omdatt  die verantwoordelij k zou zijn voor het einde van hun club waaraan zij zo 

hartstochtelij kk  waren verknocht . De politiek e partije n hadden heel goed in de gaten dat 

hett  onthoude n van gemeentesteu n aan het betaald voetba l door een deel van het 

electoraa tt  bepaald niet zou worde n gewaardeer d en electoral e gevolge n zou hebben . 

Vann groo t belang was ook dat Alkmaa r '54 en later AZ '67 de gemeent e 

financiee ll  in de tang had. Als de club faillie t was gegaan , ston d de gemeent e voor een 

paarr  fors e tegenvallers . In de eerste plaats zou het stadion , waarin veel geld was 

geïnvesteerd ,, er als dood kapitaa l hebben bijgelege n en dat zou een fors e kostenpos t 

hebbenn betekend . In de tweede plaats was het gemeentelij k apparaa t ingestel d op de 

dienste nn die de gemeent e leverd e aan het betaald voetbal , zoals terreinonderhoud , het 

Sportbedrij ff  en gemeentelijk e administratie . Kortom , de gemeent e voeld e zich wat dat 

betref tt  gebonde n aan AZ '67 en gebruikt e het financiël e argumen t om toch maar door 

tee gaan met het steune n van de voetbalclub . 

Natuurlij kk  vonde n raadslede n betaald voetba l zelf ook gewoo n leuk en maakten 

zijj  veelvuldi g gebrui k van de grati s seizoenkaarte n voor de hoofdtribun e die hun vanaf 

19555 werden verstrekt . Behalv e voor zichzel f kregen zij ook een kaart voor een 

introducé. 1600 Die seizoenkaarte n vormde n een aantrekkelijk e suppleti e op de 

raadsvergoeding .. Vanzelfspreken d werden raadsleden , wethouder s en burgemeeste r 

dann ook in en om het veld aangesproke n op gemeentelijk e steun en troffe n zij menig 

voetbalbestuurde rr  in de bestuurskame r of daarbuiten . In ieder geval kan worde n 

aangenome nn dat het bezit en het gebruikmake n van de seizoenkaarte n de 

onafhankelijkhei dd ten opzicht e van de voetbalclu b ondermijnde . 
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Datzelfdee gold ook voor de raadsleden die namens de gemeente zitting kregen 

inn het bestuur van AZ '67. Al in 1955 verzocht Alkmaar '54 het gemeentebestuur om 

eenn vertegenwoordiger als commissaris van de NV af te vaardigen. Nu de club voor 

langee termijn een huurovereenkomst voor het stadion met de gemeente had gesloten, 

liepenn de belangen van gemeente en club parallel, zo meende de club. De gemeente 

gingg niet in op dit aanbod maar stelde wel voor dat de wethouder voor sportzaken 

gerechtigdd zou zijn vergaderingen van de commissarissen te bezoeken.161 In 1967 

verzochtt Alkmaar '54 de gemeente opnieuw om een vertegenwoordiger aan te wijzen in 

zijnn bestuur. Het gemeentebestuur wees dit af met het argument dat het voor die 

persoonn heel moeilijk zou zijn om de gemeentelijke belangen binnen het bestuur van de 

profclubb te behartigen.162 Een jaar later kwam het gemeentebestuur terug op dat 

standpuntt en was het opnemen van twee gemeentelijke vertegenwoordigers in het 

bestuurr van AZ '67 zelfs voorwaarde voor steun. Het liefst zag het gemeentebestuur 

datt er naast een raadslid een wethouder in het bestuur zitting zou nemen, maar daar 

voeldee de raad weinig voor, onder meer omdat de onafhankelijkheid van het college 

doorr afvaardiging van een wethouder in het AZ-bestuur onder druk zou komen te staan. 

Datt argument paste de raad niet op zichzelf toe toen hij besloot in oktober 1968 zijn 

ledenn H.W. Holsmuller en A.V.M. Leesberg af te vaardigen naar het bestuur van de 

voetbalclub.1633 De raadscommissie voor het Sport- en badbedrijf schoof Holsmulier 

naarr voren 'omdat hij zo van voetbal hield'.164 Voor die tijd was Leesberg steeds kritisch 

geweestt over steun van de gemeente aan het betaalde voetbal. In 1969 maakten de 

beidee raadsleden zelfs deel uit van de AZ-delegatie en niet van die van de gemeente 

toenn beide partijen elkaar spraken over de financiële moeilijkheden van de club.165 Het 

opnemenn van gemeentevertegenwoordigers in haar bestuur pakte voordelig uit voor de 

club.. Met name in de jaren die nog zouden komen plukte AZ '67 daarvan volop de 

vruchten.. Het lid worden van plaatselijke politici van het bestuur van AZ '67 paste ook in 

eenn tijd waarin voetbal - ook voor televisiekijkers - zo'n grote attractie werd, dat politici 

hett nuttig vonden om daarmee te worden geassocieerd.166 

Warenn er verschillen tussen de opvattingen van de politieke partijen over het 

verlenenn van steun aan de voetbalclub? Die verschillen waren niet groot, ledere fractie 

hadd wel een lid dat sceptisch stond tegenover subsidiëring van betaald voetbal, maar 

nochh van christelijke zijde noch van de linkerzijde werd een fundamentele vraag 

geplaatstt bij de steun aan de profclub. Van de zijde van met name de ARP en de CHU 

haddenn bezwaren verwacht kunnen worden omdat betaald voetbal vermijdbare 

zondagsarbeidd inhield. Bovendien waren voetbalstadions doorgaans oorden waar de 

Bondd tegen het Vloeken veel zegenrijke arbeid kon verrichten. Blijkbaar ervoeren de 

raadsledenn van deze partijen het betaald voetbal toch als een realiteit en waren zij 

pragmatischh genoeg ingesteld om dit fenomeen vooral bestuurlijk te benaderen. Aan de 
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linkerzijdee had de PSP nogal eens bezwaren, maar als het erop aankwam wilde zij hier 

evenminn een punt van maken. Voor de CPN was steun onomstreden: het gewone volk 

vermaaktee zich enorm op de tribunes en dat moest gesubsidieerd kunnen worden. 

Binnenn de PvdA-fractie overheerste in die jaren eveneens de bestuurlijke invalshoek; 

ideologischee bezwaren tegen wat gezien werd als de kapitalistische uitwas van het 

betaaldd voetbal zouden zich pas na 1972 manifesteren. 

Kortom,, de gemeente, die aanvankelijk had gehoopt in het betaald voetbal een 

aantrekkelijkee melkkoe te vinden, kwam bedrogen uit. Van ontvanger werd zij betaler 

enn alleen dankzij haar steun wist de club te overleven. Die steun was zij bereid te 

gevenn in een tijd waarin de samenleving was veranderd ten opzichte van de eerste 

jarenn na de oorlog. Er was sprake van een proces van ontzuiling, waardoor politici het 

voetball als een instrument gingen beschouwen om hun electorale aantrekkingskracht 

tee behouden. Daarnaast was de overheid minder bevoogdend geworden, met als 

gevolgg dat de aandacht voor sport als moreel en fysiek vormend opschoof naar het 

inzichtt dat zij goed was voor de passieve recreatie van de burgers. 

44 Supporters en toeschouwers 

a.a. Populariteit 

Alkmaarr '54 mocht zich van meet af aan verheugen in een grote publieke belangstelling 

enn werd binnen de kortste keren dé club voor stad en regio. Als door een magneet 

werdenwerden de toeschouwers bij de bestaande amateurverenigingen weggezogen en 

duizendenn voetballiefhebbers bekeerden zich tot de nieuwe club. Waarom ruilden 

zoveelzoveel supporters hun oude vertrouwde club in voor een 'uitvinding' als Alkmaar '54 en 

hoee was het mogelijk dat deze club onmiddellijk zo goed aansloeg? Natuurlijk kwam dat 

doorr de spanning en de sensatie die de nieuwe club teweegbracht, maar een 

belangrijkee overweging was het niveau van het spel dat aanzienlijk hoger lag dan bij 

hunn oorspronkelijke club.167 Om die reden trokken nog voor de invoering van het 

betaaldd voetbal veel Alkmaarders op zondagen naar de Zaanstreek, Velsen en 

Amsterdamm omdat het voetbal daar op een hoger niveau werd gespeeld.168 Uit de wijde 

omtrekk kwamen de beste spelers naar de centrumgemeente en die namen ook weer 

hunn eigen aanhang mee. Aantrekkelijk was ook dat het publiek in Alkmaar dié spelers 

konn bewonderen die jarenlang hun heil hadden gezocht in de buitenlandse competities. 

Alkmaarr '54 werd als veruit de sterkste club het voetbalgezicht voor stad en regio en 

hett succes van de club straalde af op de toeschouwers.169 In die zin waren 

toeschouwerss dus belanghebbenden. In hun club en hun spelers meenden 

toeschouwerss eigenschappen te herkennen die zij ook kenmerkend achtten voor hun 
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stadd of regio en voor zichzelf. Op deze wijze voedde Alkmaar '54 het regionaal 

chauvinisme.. Zo heette het in het clublied van de supportersvereniging: 

'Daarr boven 't IJ, tussen Zaan en Den Helder, 

Daarr is de Profclub van Alkmaar ontstaan! 

Wonenn de werkers, de strijders, de zwoegers, 

Komenn ontelbare sportlui vandaan!'170 

Hett toedichten aan het spel van de club van veronderstelde kenmerken van de regio en 

vann zichzelf, kwam ook elders veelvuldig voor. Over Limburgia schreef de Gazet van 

LimburgLimburg begin jaren vijftig: Mn het verfrissende, wijdopen spel der Brunssummers 

herkennenn wij het sprankelende Limburgse land; in het tomeloos energieke herkennen 

wijj de mijnwerker; in het staalharde moreel en de prachtige teamgeest weerspiegelt 

zichh de strijd aan het kolenfront. Dat is Limburgia!'171 Een vroegere secretaris van 

Veendamm merkte over zijn club en de supporters op: 'De mensen hebben hier altijd 

moetenn sappelen en knokken voor het bestaan. Dat willen ze in het elftal terugvinden. 

Hett voetbal van Veendam moet voor hun iets eigens belichamen.'172 Recentelijk nog 

meendee de journalist Smeets dan ook dat voetbal vooral cultureel van aard was en dat 

dee verschillen tussen Rotterdam en Amsterdam in het spel van Ajax en Feyenoord te 

herkennenn vielen: 'In de Kuip (...) verheugen de fans zich in het bescheiden 

arbeidzamee en vooral doelgerichte karakter van Feyenoord dat naadloos aansluit bij het 

herwonnenn zelfvertrouwen van stad en haven. In (...) De Meer, wekelijks voor amper 

driekwartt gevuld, bejubelen de supporters het vlerkerige van Ajax waarin Amsterdam 

zijnn artistieke pretenties weerspiegeld ziet.'173 Kortom, bij Alkmaar '54 zagen de 

supporters,, net zoals elders, zich bevestigd in hun zelfbeeld van in dit geval 'werkers, 

strijderss en zwoegers.' En nergens anders kon dit zo massaal beleefd worden als bij 

Alkmaarr '54. Overigens, deze vorm van chauvinisme komt ook op nationaal niveau 

voor.. De massale erupties van Oranjegezindheid bij wedstrijden van het Nederlands 

elftal,, bijvoorbeeld, zijn ook uitingen van trots op de eigen nationaliteit.174 

Nett als elders was het bezoeken van voetbalwedstrijden van Alkmaar '54 en 

daarvoorr die van de amateurclubs ook zo gewild omdat de mogelijkheden voor 

recreatiee in de jaren vijftig beperkt waren. De snelheid waarmee Alkmaar '54 vaste voet 

aann de grond kreeg in de regionale samenleving kan niet worden los gezien van de 

beperktee mogelijkheden die er in die jaren waren op het gebied van de 

vrijetijdsbesteding.. Hoe zag die eruit in die jaren? 
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Vrijetijdsbestedingg in de jaren vijftig 

Vakantiess waren in die jaren nog lang niet algemeen. In 1954, het jaar waarin het 

betaaldd voetbal van start ging, kon niet meer dan 20 procent van de bevolking zich een 

vakantiee buitenshuis permitteren.175 Zelfs zes jaar later, in 1960, bracht bijna de helft 

vann de bevolking de vakantie nog thuis door. Slechts een kleine minderheid van 

diegenenn die zich wel een vakantiereis konden veroorloven ging naar het buitenland.176 

Dee televisie behoorde in die jaren nog nauwelijks tot de recreatiemogelijkheden. In 

19566 waren er niet meer dan 26.000 televisietoestellen geregistreerd, waarvoor 

overigenss niet meer dan drie uur per week uitzendingen beschikbaar waren.177 Wie 

buitenshuiss wilde recreëren kon een wandeling maken, picknicken, naar het strand 

gaan,, naar de jaarlijkse kermis, een sportwedstrijd bekijken of de bioscoop bezoeken. 

Voorall de bioscoop was op afstand volksvermaak nummer één en zelfs toen het 

betaaldd voetbal was ingevoerd trok dat nog lang niet zoveel toeschouwers als de 

bioscoop.1788 Tabel 6 laat zien hoe in Alkmaar het bioscoopbezoek zich verhield tot het 

bezoekk aan sportevenementen. 

Tabell 6 

Bezoekerss bioscopen en sportevenementen in Alkmaar 

Jaar r 

1952 2 

1953 3 

1954 4 

1955 5 

1956 6 

1957 7 

1958 8 

1959 9 

1960 0 

Bioscoop p 

469.000 0 

515.000 0 

493.000 0 

498.000 0 

519.000 0 

481.000 0 

486.000 0 

378.000 0 

377.000 0 

Sport t 

124.000 0 

115.000 0 

169.000 0 

211.000 0 

219.000 0 

211.000 0 

200.000 0 

202.000 0 

250.000 0 

Bron:: Statistische cijfers gemeente Alkmaar 1950-1960 

Kortom,, hoewel de bioscoop het sportbezoek weliswaar ver achter zich liet, blijkt uit de 

groeii van het aantal bezoekers aan de sportevenementen na 1953 dat de invoering van 

hett betaald voetbal door velen als een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding werd 

verwelkomd. . 
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Niett alleen de uitbreiding van de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding heeft 

bijgedragenn aan de populariteit van het betaald voetbal. Betaald voetbal bood ook een 

extraa mogelijkheid om vrije tijd buiten gezinsverband door te brengen. Tot in de jaren 

vijftigg werd de vrije tijd vooral binnen gezinsverband doorgebracht. Daarin stond de 

woonkamerr centraal. Daar werd naar de radio geluisterd, werden spelletjes gespeeld, 

enn aangezien de woonkamer ook de enige verwarmde ruimte in huis was, was ook het 

lezenn een gezinsaangelegenheid. De vrijetijdsbesteding buitenshuis was evenzeer een 

familiegebeuren:: het kerkbezoek op zondagochtend, de wandelingen en uitstapjes, 

terwijll vakantie, als daar al sprake van was, alleen met het gehele gezin werd 

doorgebracht.. Eigenlijk behoorden de bioscoop en de sportwedstrijden tot de weinige 

vormenn van vrijetijdsbesteding die op individuele wijze konden worden ingevuld en 

waarr emoties buiten gezinsverband konden worden geuit. Werd betaald voetbal mede 

omm die reden ook niet zo populair: eindelijk eens je gezin te kunnen thuislaten en toch 

niett hoeven te werken? 

Vanaff het begin leefde het betaald voetbal in Alkmaar. Wedstrijden trokken van 

meett af aan zelden gemiddeld minder dan zesduizend toeschouwers. Er waren 

wedstrijdenn die iets extra's hadden zoals die tegen clubs uit de eigen regio, de 

zogenaamdee derby's, wedstrijden tegen topclubs en wedstrijden waarin veel op het 

spell stond zoals promotie naarde Eredivisie. 

b.b. Derby's en toppers 

Inn derby's kwamen gevoelens van lokaal en regionaal chauvinisme het heftigst tot uiting 

enn liepen de sentimenten bij toeschouwers en spelers hoog op. Tot 1972 waren vooral 

dee derby's tegen de Zaanse clubs en tegen Volendam hoogtepunten. Telstar en 

Haarlemm lagen wat minder gevoelig. Voor wat betreft Haarlem zou dat na 1972 

veranderen,, maar daarover later meer. Vooral de wedstrijden tegen Volendam boorden 

diepee emoties aan. Dan gingen de spelers er extra tegenaan. Voor de spelers waren de 

duelss tegen de ploeg uit het vissersdorp dé wedstrijden. Het was belangrijker daarvan 

tee winnen dan van welke andere club ook.179 Ook de supporters lieten zich gelden. 

Voorafgaandd aan de thuiswedstrijd tegen Volendam op 2 oktober 1966 werd er een 

brieff die was ondertekend met 'De supporters van Alkmaar' bij het Volendam-bestuur 

bezorgdd met de tekst: 'We zullen die boeren voetballen leren.' De brief werkte 

averechts.. De Volendammers kwamen geladen naar de kaasstad, zagen en 

overwonnenn met 0 - 5.180 

Dee opkomst bij deze wedstrijden sloeg bijna keer op keer alle records. In het 

seizoenn '58-'59, nota bene midden in de winter op 28 december, trok het duel bijna 

14.0000 toeschouwers.181 Ook de andere seizoenen trok deze tegenstander 
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toeschouwersaantalle nn die hier dichtbi j in de buur t kwamen . Zelfs een vriendschappelij k 

duell  in het seizoen '60-'61 haalde 9000 bezoeker s naar De Hout. 182 

Maarr  wat maakte dat wedstrijde n tegen streekgenoten , zoals Volendam , ZFC, 

KFCC en na 1972 ook Haarlem, zulke gevoelig e aangelegenhede n waren die bij zowel 

speler ss als toeschouwer s zoveel extra emotie s opriepen ? Natuurlij k trokke n derby' s 

alleenn al om geografisch e redenen meer toeschouwers : de afstande n waren geringe r 

enn het was daarom eenvoudige r om de eigen club te vergezelle n naar uitwedstrijden . 

Dee gevoelighei d tusse n Alkmaa r '54 en Volenda m kreeg voora l vleugel s door de 

rivalitei tt  die dateerd e uit het begin van het betaald voetba l toen Alkmaa r '54 maar liefs t 

driee Volendams e voetballer s aan de palingclu b onttrok . Ook bij het aantrekke n van 

toeschouwer ss uit de eigen regio viste n beide club s soms in dezelfd e vijver . 

Tenn slott e waren er ook andere sentimenten . Een van die sentimente n was de 

tegenstellin gg tusse n het dorp en de stad . Toch zijn er ook dieperliggend e oorzake n aan 

tee geven die verklare n waarom de rivalitei t tusse n club s uit geografisc h dichtbi j elkaar 

gelegenn plaatse n zoveel grote r is dan tusse n club s die ver van elkaar gevestig d zijn . 

Waarom ,, bijvoorbeeld , hebben Rotterdammer s en Amsterdammer s vaak zo'n hekel 

aann elkaar - en dus ook de aanhang van Ajax en Feyenoord ? Omdat beide steden en 

duss ook beide club s zo van elkaar verschillen ? Wellich t zou de rivalitei t juis t verklaar d 

kunne nn worde n uit de overeenkomsten . Beide steden behore n tot de grootst e twee in 

onss land , beide steden zijn international e handels - en havenstede n en beide steden 

hebbenn club s die tot de international e top behoren . Kortom , de neigin g om vanweg e de 

overeenkomste nn de verschille n extra aan te zetten is eerder een oorzaak van de 

tegenstellinge nn dan diepgaand e verschille n tusse n beide steden . De antropoloo g Anto n 

Blokk noemt dit , naar een begri p van Freud , het 'narcism e van klein e verschillen' . Lokaa l 

off  regionaa l chauvinisme , gevoelen s van saamhorighei d komen met name tot uitin g 

doorr  zich juis t af te zetten tegen een nabijgelege n stad of dorp . De eigen identitei t kan 

bevestig dd worde n door zich af te zetten tegen persone n of gemeenschappe n die zich 

dich tt  bij de eigen gemeenscha p bevinden. 183 Het lijk t erop dat die neigin g alleen maar 

grote rr  werd door de verstedelijkin g van het plattelan d na 1945, waardoo r de verschille n 

inn cultuu r en leefwijz e tusse n bijvoorbeel d de regio Alkmaa r en de omliggend e regio' s 

alleenn maar kleine r werden . Die verschille n werden eveneens kleine r door de enorm e 

toenam ee van de mobilitei t waarove r later meer. 

Wedstrijde nn tegen de topclub s konde n eveneens op veel belangstellin g rekenen . 

Diee boden niet alleen de mogelijkhei d om de Nederlands e international s aan het werk 

tee zien, maar altij d was er de spannin g en hoop dat er iets onvoorspelbaar s zou 

gebeuren ,, namelij k dat Alkmaa r '54 of AZ '67 zo'n topclu b zou verschalken . Het was in 

diee wedstrijde n dat de Alkmaars e club de geuzennaa m reuzendoder "  verdiende . Ook 

uitwedstrijde nn tegen de vaderlands e top , zelfs in het verre Limburg , konde n op veel 
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aanhangg uit Alkmaar rekenen. In oktober 1954 trokken maar liefst 1500 supporters van 

Alkmaarr '54 naar Fortuna '54.184 Een andere Limburgse club, Rapid JC uit Heerlen, 

verwelkomdee in maart 1956 zeven touringcars met Alkmaarse supporters.185 Thuis 

kondenn topploegen als Feyenoord en Ajax op een uitverkocht huis rekenen. Zelfs een 

vriendschappelijkee wedstrijd tegen Fortuna '54 in augustus 1957 trok bijna tienduizend 

bezoekers.. De wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord konden vaak rekenen op meer 

dann 15.000 bezoekers - aantallen die in deze tijd ondenkbaar zijn. Zo vulden op 16 

oktoberr 1960 17 a 18.000 toeschouwers het stadion voor het duel tegen Feyenoord.186 

Aantallenn toeschouwers van 13 a 14.000 tegen Ajax en Feyenoord waren eerder regel 

dann uitzondering. Zo werd in het seizoen '68-69 Ajax op 17.000 toeschouwers 

getrakteerd.187 7 

OokOok als promotie op het spel stond, konden de toeschouwersaantallen 

indrukwekkendd zijn. Toen Alkmaar '54 in mei 1960 een gelijkspel afdwong tegen DFC en 

daarmeee promoveerde naar de Eredivisie trokken duizenden Alkmaarders in een stoet 

vann 34 autobussen naar Dordrecht.188 Vier jaar later, toen Alkmaar '54 afgezakt was 

naarr de Tweede Divisie, moest de club een beslissingswedstrijd voor promotie spelen 

tegenn NEC. Vanuit Alkmaar trokken vijftien bussen met supporters naar Utrecht, waar de 

wedstrijdd werd gespeeld. In totaal telde de Alkmaar-aanhang 5000 supporters, die hun 

clubb zagen verliezen en al snel spraken over de NEC-slag.189 Niet alleen uit de opkomst 

bijj deze promotiewedstrijden blijkt hoe groot de gehechtheid was aan de club; ook uit 

dee reacties zelf na het behalen van een kampioenschap of het bereiken van een 

promotiee viel af te leiden wat de club voor de duizenden aanhangers betekende. Zelfs 

hett behalen van het kampioenschap van het tweede elftal in 1959 riep geestdriftige 

reactiess op in Alkmaar. De uit Nijmegen terugkerende spelersbus werd aan de rand van 

dee stad opgewacht door honderden supporters en tientallen versierde auto's.190 

Ditt viel allemaal in het niet bij de orgie van vreugde die de stad overspoelde na 

hett bereiken van de Eredivisie in 1960. Toen de triomferende spelers 's avonds om 

21.000 uur in Alkmaar arriveerden, leek de hele stad te zijn uitgelopen. Duizenden 

supporterss vulden pleinen en straten. Bloemen en confetti daalden uit de vensters op 

dee spelers neer, toen zij hun triomftocht door de stad maakten. 'Ook tijdens de instuif in 

hett Gulden Vlies waren er een vreugde en een dankbaarheid, die zelfs de meest 

verstoktee anti-profman moet hebben verbaasd. Hier sprak niet de drang naar geld, 

maarr uitte zich de blijdschap van sportmensen, die hun doel bereikt hadden.'191 Toen 

dee club het jaar daarop degradeerde, waren de reacties navenant. 'Heel de stad huilde 

toenn we degradeerden,' herinnerde doelman Jaap Houtkooperzich.192 

Wildee taferelen speelden zich af toen Alkmaar '54 in 1964 onverwacht 

promoveerdee naar de Eerste Divisie. Daar was een spannende nacompetitie voor 

nodig.. De tweede wedstrijd daarna kon Alkmaar '54 promoveren mits het van 
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Zwartemeerr en Klazinaveen zou winnen. Aan de gevel van sigarenhandelaar Jaap Smit 

inn het centrum van de stad werden de tussenstanden opgehangen. Honderden 

supporterss volgden op die manier het verloop van dit duel. Toen Alkmaar '54 met 0 - 1 

voorkwam,, veranderde de straat van de winkelier, de Gedempte Nieuwesloot, in één 

grotee juichende massa. Tot veler verdriet sleepte Zwartemeer toch nog de winst 

binnen.1933 De zondag daarop verzamelden zich opnieuw drommen supporters voor 

Smitss winkel. De politie moest zelfs de straat afzetten omdat de belangstelling zo 

overweldigendd was. Toen Alkmaar '54 volkomen onverwacht toch nog promoveerde, 

brakk er een spontaan volksfeest uit in de stad. Duizenden supporters verzamelden zich 

'ss avonds voor het Gulden Vlies en na aankomst van de spelers om 23.00 uur werd het 

daarr 'een volmaakt gekkenhuis' en 'in een tumult dat met orkaankracht 12 nauwelijks 

wass te vergelijken' werden de voetballers binnengehaald. In alle ruimten van het 

zalencomplexx werd een promotiefeest gevierd dat tot diep in de nacht voortduurde.194 

Zulkee erupties van uitzinnige volksvreugde deden zich nadien niet meer voor -

niett bij de promoties naar de Eredivisie in 1968 en 1972 en zelfs niet bij het behalen 

vann het landskampioenschap in 1981. Waarom niet? In 1981 was AZ '67 zich aan het 

vervreemdenn van zijn achterban - maar daarover later meer -, terwijl in 1968 en 1972 

mogelijkk het nieuwe er al een beetje vanaf was. In 1960 was het de eerste keer dat 

Alkmaarr '54 de hoogste voetbalafdeling haalde, terwijl in 1964 het enthousiasme zo 

compleett was omdat de schande van twee degradaties op rij - in twee jaar tijd van de 

Eredivisiee naar de Tweede Divisie - werd goedgemaakt. Mogelijk werd Alkmaar '54 in 

dee vroege jaren zestig ook meer als de eigen volksclub ervaren dan in de jaren na de 

fusiee met FC Zaanstreek toen de clubcultuur bovendien zakelijk werd. 

Nuu we vooral de uitschieters naar boven hebben bekeken voor wat betreft de 

toeschouwersaantallenn is het nu tijd om ons te verdiepen in wat Alkmaar '54 en AZ '67 

normaliterr aan toeschouwers trok. 

c.. Toeschouwersaantallen 

Inn tabel 7 zien we per seizoen de toeschouwersaantallen die gemiddeld per wedstrijd 

naarr de Alkmaarder Hout trokken. Wat leren deze cijfers ons? 
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Tabell 7 

Toeschouwersaantallenn Alkmaar '54 en AZ '67, gerelateerd aan de plaats op de 

ranglijst t 

Seizoen Seizoen 

NBVBB '54-'55 

KNVBB '54-'55 

•SS-^Ö Ö 

'56-'57 7 

'57-'58 8 

'58-'59 9 

'59-'60 0 

'60-61 1 
'61-'62 2 

'62-'63 3 

'63-'64 4 

'64-,65 5 

'65-'66 6 

'66-'67 7 

'67-'68 '67-'68 

'68-'69 '68-'69 

'69-70 0 

'70-71 1 

71-72 2 

PositiePositie ranglijst 

comp.. onderbroken 

1ee kl. C: 5 (prom.) 

Hfdkl.:: 11 (degr.) 

1ediv.A:2 2 

1ediv.. A:9 

1ediv.. A: 4 

1ee div. B: 1 (prom.) 

erediv.:: 15 (degr.) 

1ee div.: 12 (degr.) 

2ee div. A: 4 

2ee div. A: 1 (prom.) 

1ee div.: 11 

1ee div. 4 

1ee div.: 12 

1ee div.: 2 (prom.) 

erediv.:: 15 

erediv.:: 12 

erediv.:: 17 (degr.) 

1ee div.: 2 (prom.) 

Toeschouwers Toeschouwers 

6.700 0 

6.500 0 

12.000 0 

5.881 1 

4.579 9 

6.012 2 

6.237 7 

10.558 8 

5.883 3 

5.173 3 

8.041 1 

7.850 0 

8.610 0 

7.383 3 

8.643 3 

8.198 8 

7.480 0 

6.334 4 

4.897 7 

Bron:: '54-'56: berekeningen J. Visser op basis van krantenverslagen 

'56-72:: Jaarrekeningen Alkmaar '54 en AZ '67] 

Wanneerr we naar deze cijfers kijken dan lijkt Alkmaar '54/AZ '67 over een harde kern 

vann supporters van ongeveer 5000 mensen te hebben beschikt. Ongeacht de plaats op 

dee ranglijst of de competitie waarin werd gespeeld kwamen er gemiddeld altijd zoveel 

mensenn naar hun club kijken. Speelde de club echter in de hoogste afdeling van de 

competitiee dan was dat een reden voor duizenden extra toeschouwers om naar het 

stadionn te trekken. Vooral het eerste seizoen na een degradatie gaf een grote terugval 

inn het aantal toeschouwers te zien. De teleurstelling was blijkbaar heel groot, waarna 

alleenn de vaste supporters hun club trouw bleven. 
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Heell opmerkelijk waren de ontwikkelingen na het seizoen '67-'68, toen AZ '67 

promoveerdee naar de Eredivisie. Het eerste jaar in de Eredivisie trok AZ '67 minder 

toeschouwerss dan het jaar daarvoor, toen het nog uitkwam in de Eerste Divisie. Dit is 

eenn afwijking ten opzichte van de andere seizoenen nadat de club promoveerde, 

namelijkk '55-'56 en '60-61. Ook in de drie daaropvolgende seizoenen (1968 -1971), 

toenn AZ '67 nog wel meedraaide in de Eredivisie, trok de club minder bezoekers dan zij 

doorgaanss deed in de jaren 1964-1968 toen zij nog aantrad in de Eerste Divisie. Dat 

goldd al helemaal voor het seizoen '71-72: ondanks promotie naar de Eredivisie bereikte 

dee Alkmaarse ploeg voor wat betreft het aantal toeschouwers bijna het dieptepunt in 

haarr geschiedenis; alleen in '57-58 lag dat aantal nog lager. 

Hoee kan deze teruggang worden verklaard? Zij weerspiegelde in ieder geval niet 

eenn landelijke trend, zoals uit tabel 8 blijkt. Landelijk gezien was er zelfs sprake van een 

toenamee van het stadionbezoek. 

Tabell 8 

Landelijkk stadionbezoek 1962-1972 

Seizoenn Gemiddeld aantal toeschouwers Geïndexeerd 

'62-'6 3 3 

'63-'6 4 4 

'64-'6 5 5 

'65-'6 6 6 

'66-'6 7 7 

'67-'6 8 8 

'68-'6 9 9 

'69-7 0 0 

70-7 1 1 

71-7 2 2 

479 6 6 

527 2 2 

560 3 3 

549 5 5 

458 2 2 

571 5 5 

525 6 6 

545 8 8 

631 4 4 

655 6 6 

100 0 
110 0 
117 7 
114 4 

95 5 
119 9 
109 9 
114 4 
132 2 
137 7 

Bron:: Voetbalhandboek 1968-1973, 176, 177 

Hett lijkt erop dat na de fusie met FC Zaanstreek nogal wat supporters zich minder 

verbondenn voelden met de fusieclub die als wat onpersoonlijker werd ervaren dan het 

vertrouwdee Alkmaar '54. Het uitblijven van aansprekende resultaten in de Eredivisie en 

zelfss degradatie naar de Eerste Divisie waren de reden om het maar voor gezien te 

houden. . 
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d.d. Regionale herkomst 

Waarr kwamen de toeschouwers vandaan? In 1955, kort na de oprichting van Alkmaar 

'54,, stelde het bestuur dat de helft van de supporters uit de stad kwam en de andere 

helftt uit de rest van de provincie boven het Noordzeekanaal.195 Houders van 

seizoenkaartenn voor zitplaatsen voor het seizoen '61 -'62 kwamen blijkens het 

desbetreffendee register uit de volgende regio's:196 

Alkmaarr 53% 

Restt Noord-Kennemerland 22% 

West-Frieslandd 16% 

Noordkopp 4% 

Zuid-Kennemerlandd 3% 

Waterlandd 1% 

Zaanstreekk 1 % 

Inn dit register werden 1131 seizoenkaarthouders ingeschreven, zodat kan worden 

aangenomenn dat deze percentages een redelijk representatief beeld geven van alle 

toeschouwers.. Na Alkmaar kwamen de meeste toeschouwers uit de aangrenzende 

gemeentenn Bergen (8 procent) en Heiloo (7 procent). Alkmaar '54 was een club, zo 

blijkt,, die vooral haar aanhang betrok uit het noordelijk deel van de provincie. De rest 

vann de provincie werd bestreken door clubs als Volendam, Stormvogels, vsv, ZFC, KFC, 

EDO,, RCH, Haarlem, 't Gooi en de Amsterdamse clubs. 

Onderr de aanhangers uit de Noordkop waren de supporters van Texel goed 

vertegenwoordigd.. De boot die hen naar het vaste land moest brengen was iedere keer 

afgeladen.1977 Van belang voor het bezoek uit de regio was ook de afkomst van de 

spelers.. Zo herinnerde doelman Houtkooper zich over deze periode: '(...) en iedere 

spelerr nam zijn eigen supporters mee. Piet Buis kwam met veel fans uit Egmond. Jan 

enn Wim Visser namen mensen uit Hoorn mee en Bas Peggeman uit Heemskerk. Zelf 

kwamm ik uit Alkmaar, net als Nico Kesselaar, Nico Wagemaker en Henk Tijm.'198 De 

Egmondsee publiekslieveling Piet Buis herinnerde zich dat naar iedere thuiswedstrijd 

zo'nn dertig supporters uit Egmond aan Zee op de fiets naar Alkmaar kwamen.199 

Maarr hoe kwam het dat de wijde regio zo goed was vertegenwoordigd onder de 

toeschouwers?? Het eerste elftal dat Alkmaar '54 op de been bracht, was vooral het 

Noord-Hollandss elftal van de KNVB en zoals hierboven al is aangegeven, volgden veel 

toeschouwerss de spelers uit hun eigen woonplaats of regio. Van groot belang was 

tevenss dat uitsluitend in Alkmaar goed voetbal was te zien en dat daar nergens anders 

inn West-Friesland, de Noordkop of Noord-Kennemerland sprake van was. Bovendien 
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warenn deze regio' s traditionee l al op Alkmaa r gericht . Ook dat maakt het begrijpelij k dat 

toeschouwer ss uit wat toch al van oudshe r tot het verzorgingsgebie d van Alkmaa r 

behoord ee niet naar andere plekke n in de provinci e trokke n om betaald voetba l te 

kunne nn zien. 

Eenn belangrijk e reden dat Alkmaa r '54 uitgroeid e tot regional e voetbalclu b was 

echte rr  dat het stadio n bereikbaa r was voor liefhebber s uit de wijd e regio . Van oudshe r 

warenn er dankzi j een uitgebrei d wegenne t goede verbindinge n tusse n de stad en de 

regio .. Dat wegenne t werd na de Tweede Wereldoorlo g uitgebrei d met de aanleg van 

Rijkswe gg A9. In de jaren vip g voltro k zich een revoluti e op vervoersgebied . Wie niet 

perr  eigen vervoe r kwam, kon gebrui k maken van streekbusse n die na 1945 de 

tramlijne nn en boemeltje s in hoog tempo verdrongen . Tussen 1950 en 1960 nam 

bijvoorbeel dd het aantal autobusse n in ons land toe van 6000 naar 9000200 

Dee revoluti e op vervoersgebie d kenmerkt e zich voora l door een enorm e 

uitbreidin gg van eigen vervoersmiddele n onder de bevolking . Zo groeid e het fietsbezit , 

hett  bezit van motorrijwielen , maar het meest spectaculai r was toch wel de opkoms t van 

dee bromfiets . De bromfiet s was relatie f goedkoop , ging veel snelle r dan de fiet s en werd 

voorr  de jeugd een belangrij k statusobject . Voora l voor arbeider s werd de bromfiet s het 

vervoermidde ll  waarme e zij gemotoriseer d konde n recreëren. 201 Al in 1955 reden er in 

onss land meer bromfietse n rond dan alle andere motorvoertuige n zoals auto's , 

vrachtwagens ,, motorrijwiele n en scooter s tezamen. 202 Het aantal bromfietse n groeid e 

vann 5000 in 1949 naar 500.000 in 1955. Vijfjaa r later , in 1960, reden er al ruim een 

miljoe nn bromfietse n rond , een aantal dat de daaropvolgend e tien jaren nog eens bijn a 

verdubbelde. 203 3 

Naastt  het brommerbezi t groeid e vanaf de jaren vijfti g ook het autobezi t 

spectaculair .. Vanaf 1950 nam het autobezi t jaarlijk s toe met 40.000 en voora l na 1960 

vondd het wonde r op wielen zijn weg onder de bevolking . De toegenome n welvaart , de 

opkoms tt  van een goed georganiseerd e markt voor tweedehand s auto's , alsmed e de 

groe ii  in het aanbod van kleine , goedkoper e auto' s zoals DAF en 2CV maakten dat 

mogelijk. 2044 In tabel 9 is te zien hoe snel het autobezi t om zich heen greep. 
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Tabell 9 

Groeii autobezit onder de Nederlandse bevolking 

Jaarr Aantal Per 1000 inwoners 

19500 139.000 13,8 

19600 522.000 45,5 

19700 2465.000 189,1 

Bron:: Schuyt, Taverne, 1950, 280. 

Inn toenemende mate trokken toeschouwers per auto naar het Alkmaarse stadion. In de 

jarenn vijftig vormden de auto's eenderde deel tot de helft van het totale verkeer dat naar 

dee wedstrijden van Alkmaar '54 trok. Na 1960 kwam het aantal auto's in de buurt van 

hett aantal fietsen en bromfietsen dat naar de Alkmaarder Hout reisde. Vanaf 1963 

lietenn de automobilisten de fietsers en bromfietsers zelfs achter zich. De Alkmaarse 

politiee hield de diverse vervoersmiddelen gedurende een aantal jaren nauwkeurig bij, 

zoalss uit tabel 10 blijkt. 

Tabell 10 

Gemiddeldd aantal voertuigen waarmee naar wedstrijden van Alkmaar '54 werd gereisd 

Jaarr auto's motorrijwielen rijwielen 

1954 4 

1955 5 

1956 6 

1957 7 

1958 8 

1959 9 

1960 0 

1961 1 

1962 2 

1963 3 

326 6 
522 2 
679 9 
498 8 
596 6 
407 7 

1146 6 

1100 0 

543 3 
1071 1 

241 1 
137 7 
163 3 
127 7 
264 4 
137 7 
179 9 
157 7 

58 8 
52 2 

ijwiele nn bromfietse n 

1038 8 

1228 8 

1428 8 

1061 1 

1488 8 

994 4 
11444 (1658 ) 

7599 (1213 ) 

5288 (783 ) 

6277 (1009 ) 

514 4 
454 4 
255 5 
337 7 

Bron:: Politiearchief Alkmaar, Jaarverslagen 1954-1963] 

Hett spreekt vanzelf dat voorwaarde voor de vervoersrevolutie was dat de welvaart 

toenam,, waardoor het mogelijk werd om een bromfiets of een auto aan te schaffen. Die 
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welvaartstoenam ee was bovendie n ook nodi g om de toegangsprij s voor de wedstrijde n 

tee kunne n betalen , die hoger was dan bij de amateurclubs . 

Inn hoeverr e had de fusi e met FC Zaanstree k in 1967 invloe d op de geografisch e 

herkoms tt  van de supporters ? Trokke n de Zaanse supporter s massaa l mee met hun 

club ?? In het seizoen 72-73 kwamen de seizoenkaarthouder s uit de volgend e regio's: 205 

Alkmaar/Oudor pp 54% 

Restt  Noord-Kennemerlan d 23% 

West-Frieslan dd 9% 
Zaanstree kk 6% 

Noordd kop 4% 
Zuid-Kennemerlan dd 2% 

Waterlan dd 1% 
Overigg 1% 

Inn de laatst e jaren van zijn bestaan trok FC Zaanstree k zo'n drieduizen d 

toeschouwers. 2066 Dat beteken t dat zo'n 15 procen t van de aanhang van FC Zaanstree k 

dee oversta p maakte naar de Alkmaarde r Hout . Veel supporter s van FC Zaanstree k 

ervoere nn AZ '67 niet meer als hun club . Ook zal de geografisch e afstan d voor velen 

eenn bezwaar zijn geweest . Naast de gehechthei d aan de eigen speler s was ook die 

aann het eigen stadio n in de eigen regio een belangrijk e oorzaak van het wegblijve n van 

dee Zaanse supporters . 

Onverander dd hoog bleef het aantal toeschouwer s dat afkomsti g was uit Alkmaar , 

namelij kk  meer dan de helft . Voor een groo t deel waren deze supporter s vóór de 

invoerin gg van het betaald voetba l aanhange r van de Alkmaars e amateurvoetbalclubs . 

Diee moeste n dan ook een fors e aderlatin g ondergaan . De verhoudin g tusse n Alkmaa r 

'544 en de Alkmaars e amateurclub s werd gedurend e een aantal jaren zeer vertroebeld . 

e.. Alkmaar  '54 en de amateurclubs 

Watt  betekend e de grot e popularitei t van Alkmaa r '54 voor de amateurclub s en hoe 

reageerde nn die daarop ? Het werd sti l om de velden van voora l Alcmari a Victri x en in 

watt  minder e mate van de Alkmaarsch e Boys . De rooms-katholiek e en christelijk e 

voetbalclub ss  RKAFC en Jong Hollan d hadden door hun verzuild e karakte r het minst e last 

vann de nieuw e club . Minder toeschouwer s betekend e natuurlij k ook minde r inkomsten . 

Inn 1952 trok Alcmari a Victri x nog 27.000 betalend e toeschouwers . In 1954 was dit 

aantall  inmiddel s geslonke n tot 17.000 bezoekers . Nog een jaar later , in 1955, trok de 

clubb niet meer dan zesduizen d bezoeker s en in de jaren die daarop volgde n bleef het 
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aantall toeschouwers schommelen rond dit aantal. Kortom, Alcmaria Victrix verloor meer 

dann driekwart van zijn aanhang. Bij de Alkmaarsche Boys ging de neergang 

geleidelijker,, maar ook deze club, die in 1954 nog 17.000 toeschouwers trok, zag dat 

aantall teruglopen en wel tot ruim 7500 in 1957.207 Hoe Alcmaria Victrix en de 

Alkmaarschee Boys voor wat betreft de aantallen toeschouwers werden benadeeld door 

dee jonge profclub blijkt wel uit de cijfers in tabel 11. 

Tabell 11 

Invloedd Alkmaar '54 op de bezoekersaantallen van Alcmaria Victix en Alkmaarsche 

Boys s 

Jaar r 

1953 3 

1954 4 

1955 5 

1956 6 

1957 7 

1958 8 

1959 9 

1960 0 

Bezoekerss Alkmaar '54 

45.113 3 

142.448 8 

138.844 4 

134.727 7 

123.441 1 

129.021 1 

186.810 0 

Bezoekerss Alkmaarsche Boys/AIcmaria Victrix 

56.771 1 

32.708 8 

17.396 6 

16.570 0 

13.770 0 

13.744 4 

16.233 3 

15.684 4 

Bron:: Statistische cijfers gemeente Alkmaar 1950-1960 

Kortom,, voor wat betreft de publieke belangstelling bleef van de eens zo trotse 

amateurclubss geen schim meer over en verschrompelden zij in twee jaar tijd tot 

voetbaldwergen. . 

Dee verhoudingen met vooral Alcmaria Victrix bereikten een dieptepunt. Alcmaria 

Victrixx was niet meer de gevierde publiekstrekker in de stad. Hierdoor kregen ook de 

spelerss van het eerste een dreun te verwerken. Zij waren geen stedelijke vedetten 

meer,, zoals vóór 1954. Alcmaria raakte bovendien veel oude leden kwijt, die in een 

aantall gevallen zelfs aandeelhouder werden bij de nieuwe profclub.208 Ten slotte moet 

menn zich realiseren dat Alcmaria Victrix van oudsher de eliteclub van Alkmaar was en 

juistt de elite moest niets hebben van het betaald voetbal. De Alcmarianen konden het 

bloedd van Alkmaarr '54 wel drinken. 

Hevigg waren de aanvaringen als Alkmaar '54 een begerig oog had laten vallen 

opp een speler van een van de amateurverenigingen en dat kwam veelvuldig voor. Een 

overgangg van zo'n speler werd dan ook zo veel mogelijk tegengewerkt. De Boys-speler 

A.. Kramer, die eens een training bij Alkmaar '54 bijwoonde, werd onmiddellijk geschorst 
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doorr  zijn bestuur . Alkmaa r '54 beklaagd e zich er begin 1956 over dat Alcmari a Victri x 

opp een 'misselijk e wijze ' zijn speler s probeerd e te ontmoedige n om over te stappen . Zo 

hieldd Alcmari a Victri x deze speler s voor dat Alkmaa r '54 toch faillie t zou gaan en dat de 

speler ss die waren overgestap t dan niet meer aan de bak kwamen . Door dit dreigemen t 

trokke nn jeugdspeler s zich alsno g terug. 210 Het stak de amateurclub s dat er buite n hen 

omm contacte n werden gelegd met de gescout e spelers . Een ware supportersstrij d 

ontbrandd ee toen zowel de supportersverenigin g van Alkmaa r '54 als aanhanger s van 

Alcmari aa Victri x een eigen voetbalpoo l hadden gestart . 

Totostrij d d 

Vóórr  de invoerin g van het betaald voetba l was de KNVB fel tegen ieder initiatie f om te 

komenn tot een sporttoto . Een toto werd beschouw d als wedden over de rugge n van de 

amateur-spelers .. Bovendie n zou zo'n initiatie f omkopin g van speler s in de hand kunne n 

werken ,, zo was de overtuigin g van de KNVB. Hoe groo t het vertrouwe n van de 

voetbalbon dd in de eigen speler s was, blijk t uit een brief van de KNVB-COITImissi e van 

Amateurism ee in 1947: 'De Engels e sportsma n is fair ; te vrezen is dat de Hollands e 

sportsrna nn gemakkelij k over te halen zal zijn tot unfair e praktijken.' 211 Inmiddel s werd er 

opp grot e schaa l deelgenome n aan buitenlands e voetbalpools , terwij l ook in eigen land 

dee nodig e informel e toto' s functioneerden . 

Naa de invoerin g van het betaald voetba l startt e de supportersverenigin g van 

Alkmaa rr  '54 een eigen pool , de Alkmaar-pool . Ook Alcmari a Victri x was met een eigen 

pooll  begonne n om de financiël e verlieze n ten gevolg e van het verdwijne n van de 

toeschouwer ss te kunne n opvangen . Het stak Alcmari a Victri x dat zijn pool veel 

geringer ee bedrage n uitkeerd e dan die van de concurrent . Toen de amateurclu b er bij 

toeva ll  achterkwa m wat het geheim was achter het succe s van de Alkmaar-pool , 

namelij kk  de aansluitin g van tal van amateurclub s die naar verhoudin g van hun omzet in 

dee wins t deelden , besloo t Alcmari a Victri x dezelfd e strategi e te beproeven . 

Koortsachti gg werden er contacte n gelegd met andere vereniginge n met de 

oproe pp om zich aan te sluite n bij Alcmari a Victrix . Zo ontston d er een heuse toto-oorlog . 

Terwij ll  de Alkmaar-poo l club s aantro k uit heel Noord-Holland , Friesland , Culembor g en 

Limbur gg trokke n de Alcmariane n eveneens over de provinciegrenze n en verlegde n het 

fron tt  naar Zuid-Holland , Utrech t en Gelderland . Het ging om meer dan de strij d om 

inkomsten ::  het was het antwoor d van Alcmari a Victri x op de gehate concurrent . 

Tientalle nn supporter s van beide partije n waren betrokke n bij het administrere n van de 

totoformulieren .. Alleen al in Alkmaa r vergd e het nakijke n van de Alcmaria -

totoformuliere nn wekelijk s de inzet van maar liefs t 140 mensen . 
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Maarr het succes was er ook naar: eind oktober 1956 groeide de Alcmaria-pool 

mett een uitkering van 15 duizend gulden uit tot de grootste van het land. De 

supportersverenigingg van Alkmaar '54 beantwoordde deze ontwikkeling op haar beurt 

doorr de Alkmaar-pool te bundelen met de pools van Ajax, Blauw Wit, EDO, RCH en 

Haarlem.. De uitkering van de Alkmaar-pool sprong in één keer met duizenden guldens 

omhoog.. Inmiddels had de KNVB, die net als bij het betaald voetbal in de gaten had 

gekregenn dat het beter was om te buigen dan te barsten, het initiatief genomen om met 

eenn eigen, nationale voetbalpool te komen. De clubs in het land werden onder druk 

gezett om hun pool te beëindigen en op te gaan in die van de KNVB, waarmee de 

totostrijdd tussen Alcmaria Victrix en Alkmaar '54 moest worden beëindigd.212 Overigens 

duurdee het nog tot 1960 alvorens kabinet en Staten-Generaal akkoord waren gegaan 

mett de instelling van een nationale voetbaltoto. Lang bestonden er vooral morele 

bezwarenn tegen deze vorm van gokken. Die zou, zo werd gesteld, leiden tot 

onzedelijkee hebzucht en omkoperij door de spelers in de hand werken.213 De 

toestemmingg van de rijksoverheid voor een nationale voetbaltoto was dan ook een 

uitingg van de moderniserende samenleving waarin de bevoogdende en moraliserende 

roll van de overheid afnam. 

Hoee diep de wrok zat bij Alcmaria Victrix bleek bij het zestigjarig jubileum van de 

clubb in 1958. Tot ergernis van het bestuur van Alkmaar '54 kreeg de profclub geen 

uitnodigingg voor de receptie.214 

Alleenn met de christelijke voetbalclub Jong Holland waren de contacten van 

meett af aan heel behoorlijk. Zo kende deze club het zogenaamde nederlagentoernooi, 

hetgeenn inhield dat het elftal dat Jong Holland de grootste nederlaag bezorgde winnaar 

werd.. Aan dit masochistisch gebeuren namen niet alleen enkele amateurclubs maar tot 

vreugdee van de Jong Hollandianen ook het tweede elftal van Alkmaar '54 deel. Op 

receptiess werden warme felicitaties uitgewisseld tussen beide clubs.215 Hoewel de 

christelijkee geloofsopvattingen afwijzend stonden tegenover betaald voetbal, want dat 

wass een inbreuk op de zonfagsrust, woog dat blijkbaar niet op tegen het feit dat juist 

Jongg Holland het minste last had van Alkmaar '54. Deze vereniging speelde op 

zaterdagg en als zondagsclub reed Alkmaar '54 haar dan ook niet in de wielen. 

Bovendienn waren de toeschouwers van Jong Holland vaak trouwe kerkgangers die toch 

all niet de neiging hadden af te dwalen naar Alkmaar '54. Tenslotte was er geen sprake 

vann een overgang van Jong Holland-spelers naar Alkmaar '54. 

Vanaff de jaren zestig verbeterde de verhouding tussen Alkmaar '54 en de 

Alkmaarsee amateurclubs. De tijd heelde wonden, het betaald voetbal was als realiteit 

geaccepteerd,, een scherpslijper als Alcmaria-voorzitter Jan Groet was teruggetreden, 

terwijll Alkmaar '54 ook regelmatig oefenwedstrijden speelde tegen amateurclubs. Van 

groott belang was dat Alkmaar '54 slechts een beperkt aantal elftallen kende, waardoor 
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anderee clubs niet de angst hadden om leeggezogen te worden. Op de receptie ter 

gelegenheidd van de promotie naar de Eerste Divisie bleek dat de strijdbijl tussen 

Alkmaarr '54 en de amateurclubs goeddeels was begraven. De voorzitters van Go 

Ahead,, RKAFC, de Alkmaarsche Boys, maar zelfs van Alcmaria Victrix kwamen en 

sprakenn hartelijke woorden aan het adres van de eens verguisde concurrent.216 

Inn de totostrijd speelde de supportersvereniging van Alkmaar '54 een grote rol. 

Hett bestaan van deze vereniging wijst er ook op dat de toeschouwers van Alkmaar '54 

meerr waren dan louter consumenten die afkwamen op het betere voetbal. Bij velen 

ontwikkeldee zich ware clubliefde. 

f.f. De supportersvereniging 

Dee bezoekers van de wedstrijden van Alkmaar '54 en later AZ '67 kunnen 

onderverdeeldd worden in drie groepen. In de eerste plaats waren er de supporters die 

hunn club door dik en dun steunden. Zij gingen mee naar uitwedstrijden en stonden er 

ookk als de prestaties tegenvielen. De tweede groep bestond uit geïnteresseerden. Dat 

warenn toeschouwers die vooral kwamen als het goed ging met de club of als er 

spannendee duels waren zoals tegen topclubs of clubs uit de regio. Als de resultaten 

tegenvielenn of na degradatie uit de Eredivisie, waren zij weer snel vertrokken. De derde 

groep,, ten slotte, bestond uit de belanghebbenden. Dat konden zakenmensen, politici 

off bekende personen uit de regio zijn die vooral belang hadden bij het leggen van 

nuttigee contacten of die hoopten extra status te verwerven door het bezoeken van de 

wedstrijden. . 

WieWie werden lid van de supportersvereniging en welke motieven waren er om lid 

tee worden? Het zal duidelijk zijn dat vooral de eerste groep, de onvoorwaardelijke 

supporters,, haar weg wist te vinden naar de 'Noord-Hollandse Supportersvereniging 

"Alkmaar"'' die op 17 september 1954 werd opgericht. Tijdens de 

oprichtingsvergaderingg gaf voorzitter H.T. Stephan de bedoelingen weer: 'Allereerst het 

medelevenn der supporters met de spelers. De supporters zullen er toe bijdragen het 

spelpeill op te voeren.'217 Oprichter van de supportersvereniging was H.J. Struijs, de 

schoonvaderr van het bestuurslid van Alkmaar '54 Gerrit Afink. Hij werd secretaris van 

dee supportersvereniging. Voorzitter Stephan was zo volslagen idolaat van voetbal dat 

zijnn werk als vertegenwoordiger eronder te lijden kreeg.218 

Hett ledenaantal ontwikkelde zich aanvankelijk voorspoedig. Binnen drie 

maandenn na de oprichting hadden zich tweehonderd leden aangemeld. Een half jaar 

later,, medio 1955, waren dat er al zeshonderd. Het hoogtepunt viel in 1956 toen zelfs 

15000 leden tot de vereniging waren toegetreden.219 Die enorme toeloop werd vooral 

veroorzaaktt doordat het lidmaatschap van de supportersvereniging voorwaarde was 
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omm deel te kunnen nemen aan de voetbalpool. Toen de pool in 1957 verdween, liep 

ookk het aantal leden sterk terug. Tabel 12 illustreert dit. 

Tabell 12 

Ledenontwikkelingg supportersvereniging Alkmaar '54 

Jaarr Aantal leden 

december r 

juni i 

augustus s 

maart t 

augustus s 

januari i 

juli i 

juni i 

april l 

1954 4 

1955 5 

1956 6 

1958 8 

1959 9 

1961 1 

1963 3 

1963 3 

1964 4 

1966 6 

200 0 

600 0 

1500 0 

450 0 

450 0 

300 0 

256 6 

288 8 

380 0 

480 0 

Bron:: Jaarverslagen, clubbladen, notulen bestuurs- en ledenvergaderingen 

supportersvereniging g 

Uitt deze cijfers blijkt dat na het verdwijnen van de totoleden niet uitsluitend de 

supporterss door dik en dun als lid van de vereniging overbleven. Na 1958 bleven de 

ledenaantallenn immers fluctueren en die bewegingen hielden gelijke tred met de 

sportievee prestaties van Alkmaar '54. Zo waren er een jaar voor de promotie naar de 

Eredivisiee in 1959 450 leden. Kort na de degradatie naar de Eerste Divisie in 1961 was 

ditt aantal inmiddels teruggelopen tot driehonderd. Toen Alkmaar '54 de twee 

daaropvolgendee jaren in de Tweede Divisie uitkwam, waren er zelfs nog minder leden. 

Naa de promotie naar de Eerste Divisie in 1964 begon het ledental weer op te lopen. De 

hardee kern onder de leden van de supportersvereniging bleef echter schommelen 

tussenn de 250 en 300 leden. 

Watt bood het lidmaatschap van de vereniging, waar de leden in de beginjaren 

eenn kwartje per week voor opzij moesten leggen? Klaverjasdrives, feestavonden en de 

wekelijksee clubavonden in het Noord-Hollandse Koffiehuis in het centrum van Alkmaar 

warenn op zich mooi meegenomen. Datzelfde gold ook voor het cluborgaan dat de 

meestt recente nieuwtjes over Alkmaar '54 bevatte. Maar het belangrijkste was toch wel 

datt de supporters tegen een gereduceerd tarief met de door de vereniging 
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georganiseerd ee busse n konde n meereizen naar de uitwedstrijden . Voor bestuurslede n 

bestonde nn er zelfs bijzonder e privileges . Zo hadden de leden van het dagelijk s bestuu r 

vanaff  1958 een grati s seizoenkaar t voor een gereserveerd e tribuneplaat s voor de 

thuiswedstrijden. 2200 In 1960 kregen bestuurslede n het recht om voor half geld mee te 

gaann naar de uitwedstrijden. 221 Deze voorrechte n werden in 1961 weer afgeschaft . 

Vanaff  dat momen t betaalde n bestuurslede n net als de leden van de 

supportersverenigin gg het voll e pond. 222 

Inn de period e waarove r de bronne n van de supportersverenigin g zich 

uitstrekken ,, namelij k 1954-1964, deden zich tal van conflicte n voor . Die conflicte n 

speelde nn zich af zowel tusse n bestuurslede n onderling , als tusse n het bestuu r en 

leden .. In deze period e kwamen maar liefs t negen conflicte n tot uitbarsting . Soms was 

hett  slech t functionere n van de voorzitte r aanleiding , andere keren was er 

ontevredenhei dd over het financiël e beheer en weer een ander e keer dreigd e er 

afscheidin gg van de klaverjasclu b en begonne n leden buite n de verenigin g om zelf met 

dee organisati e van busreize n naar uitwedstrijden . De gemoedere n konde n hoog 

oplopen ,, zelfs zo hoog dat op de ledenvergaderin g in 1961 een opposan t zijn 

kunstgebi tt  uit zijn mond haalde en het woeden d naar de bestuurstafe l slingerde. 223 Of 

hett  projectie l doel trof , weten we niet . 

Dee bestuurswisselinge n waren dan ook talrijk . Hoe zijn al deze conflicte n te 

verklaren ?? Blijkbaa r trok de supportersverenigin g niet altij d zakelijk e bestuurder s aan 

diee het vak van besture n verstonden . Daarnaas t speeld e wellich t ook een rol dat, net 

zoalss  bij de club het geval was, het bestuurslidmaatscha p van de supportersverenigin g 

eenn gewil d en dus schaar s artike l was. In zo'n situati e kon jaloezi e de kop opsteken , 

zoalss  in het geval van de voorzitte r die het verwij t kreeg in de spelersbu s te reizen in 

plaatss van met de supporters. 224 Blijkbaa r was de supportersverenigin g ook interessan t 

voorr  mensen die verder wilde n komen in de Alkmaars e voetbalwereld . Zo zat G. 

Hartlan dd in het bestuu r van de supportersverenigin g tot het momen t dat hij werd 

verkoze nn als bestuursli d van Alkmaa r '54. Een ander bestuurslid , L. Keizer , bedankt e in 

19555 als penningmeeste r omdat hij benoem d werd als accountan t van Alkmaa r '54.225 

Langslepend ee conflicte n binne n het bestuur , zoals die zich afspeelde n bij het bestuu r 

vann Alkmaa r '54, deden zich echter niet voor . Doorgaan s vertrokke n bestuurslede n snel 

omm plaats te maken voor een ander . Een uitzonderin g vormd e de verwikkelinge n in 

1960-19611 rondo m voorzitte r A.W. Jensch , die nogal persoonlijk e weerstande n opriep . 

Dee ruzies rondo m hem duurde n ruim een jaar.226 Wat uiteindelij k leden en 

bestuurslede nn bond was hun enthousiasm e voor elf speler s die wekelijk s in een roodwi t 

tenuee vreugd e of verdrie t verschaften . 
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5.. De matadors 

a.a. Achtergronden 

{1}Wiee waren de spelers die zich verbonden aan Alkmaar '54 en AZ '67? Waar kwamen 

zijj vandaan? Wat was hun achtergrond en welke betekenis had het betaald voetbal 

voorr hen? De geografische herkomst van de spelers staat weergegeven in tabel 13. 

Tabell 13 

Geografischee herkomst spelers, uitgedrukt in percentages.227 

Regio/Seizoenn '55-'56 '60-61 '65-'66 70-71 

Alkmaar r 

Restt Noord-Kennemerland 

West-Friesland d 

Noordd kop 

Zuid-Kennemerland d 

Waterland d 

Zaanstreek k 

Buitenn regio 

5 5 

10 0 

10 0 

0 0 

15 5 

15 5 

20 0 

25 5 

29 9 

8 8 

12.5 5 

0 0 

8 8 

4 4 

0 0 

37.5 5 

31.5 5 

21 1 

16 6 

5 5 

5 5 

0 0 

0 0 

21 1 

13 3 

9 9 

9 9 

4 4 

9 9 

4 4 

30 0 

22 2 

Alss we ervan uitgaan dat de Zaanstreek pas na de fusie tussen Alkmaar '54 en FC 

Zaanstreekk tot het verzorgingsgebied van de profclub is gaan behoren, dan valt op dat 

hett percentage spelers dat van buiten de regio afkomstig was, tussen 1955 en 1971 

geleidelijkk afnam. Het team dat in '55-'56 aantrad, droeg nog heel sterk de sporen van 

hett Noord-Hollands elftal waaruit Alkmaar '54 bij zijn aantreden grotendeels was 

opgebouwd.. Ook in '60-61 speelden er nog veel voetballers van buiten de regio bij de 

club.. Het was het eerste seizoen van Alkmaar '54 in de Eredivisie, waardoor het zich 

konn permitteren om spelers als Lörincz, Fernhout en Engelsma van buiten aan te 

trekken.. Daarna volgden er lange jaren in de Tweede en de Eerste Divisie en was de 

clubb om financiële redenen beperkt tot het aantrekken van spelers uit de eigen regio. 

Langzaamaann nam het aantal spelers uit Alkmaar en de direct omliggende regio, 

namelijkk West-Friesland en de rest van Noord-Kennemerland, toe. Die ontwikkeling 

werdd verstoord door de fusie met FC Zaanstreek toen in één klap het aantal 

Zaankanterss in de selectie van de nieuwe fusieclub fors werd. Maar ook na de fusie 

bleekk het regionale element niet te zijn verdwenen. 
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Dee vervoersrevolutie maakte het mogelijk dat de profclub spelers kon rekruteren 

uitt de wijde omgeving. Van full professionalisme was nog geen sprake, waardoor 

spelerss genoodzaakt waren om in hun eigen woonplaats hun beroep te blijven 

uitoefenenn en niet te verhuizen naar Alkmaar. In een tijd van woningschaarste was dat 

trouwenss al moeilijk. De aanschaf van een bromfiets of een auto was nodig om naar de 

stadd te rijden om daar te spelen en te trainen. Zonder de motorisering van het vervoer 

zouu Alkmaar '54 en later AZ '67 gedwongen zijn geweest om spelers vooral te zoeken 

inn Alkmaar en in de directe omgeving. 

Welkee beroepen oefenden de spelers uit, wat was hun maatschappelijke 

achtergrond?? De selectie van '55-'56 telde vooral voetballers die laaggeschoolde 

functiess uitoefenden zoals postbode, metaalbewerker, chauffeur en marktkoopman. 

Slechtss enkelen kwamen daarbovenuit en oefenden functies uit als sportleraar, 

boekhouderr en personeelschef. Elders in het land, bij andere profclubs in die periode, 

waswas de situatie niet veel anders en oefenden de spelers evenzeer vooral 

laaggeschooldee functies uit.228 Een aantal jaren later, in het seizoen '60-'61, was het 

beeldd niet drastisch gewijzigd, maar toch kende de selectie inmiddels twee spelers, Jan 

enn Wim Visser, die de onderwijzersopleiding volgden. De daaropvolgende jaren zagen 

eenn geleidelijke stijging in opleiding en functieniveau. Zo hielden in het seizoen 70-71 

dee spelers met een laaggeschoolde functie en die waarvoor een middelbare scholing 

vereistt was elkaar in evenwicht. Hoewel Theo Vonk er met zijn gymnasium-B bovenuit 

stak,, was het allang geen uitzondering meer dat spelers een middelbare 

schoolopleidingg voltooiden en het brachten tot onderwijzer, eigenaar van een 

reisbureauu of assurantiehouder. Wel zou de eerste academicus in het betaalde voetbal, 

Johann Plageman van DOS, lang een uitzondering blijven. Toen hij in 1966 zijn bul 

haalde,, stond de Nederlandse pers daarvan vol.229 

Toenemendee economische welvaart in de jaren vijftig en zestig en grote 

investeringenn in het onderwijs na de Tweede Wereldoorlog leidden tot betere scholing 

vann de spelers en daarmee ook tot hogere functies op de arbeidsmarkt. In de jaren 

vijftigg en zestig vonden er ingrijpende veranderingen plaats op onderwijsgebied. 

Onderwijss na de lagere school, dat oorspronkelijk standsgebonden was, ontwikkelde 

zichh tot massaonderwijs. In 1950, bijvoorbeeld, volgde nauwelijks meer dan een kwart 

vann de jongeren onderwijs na de lagere school. Tien jaar later, in 1960, was dat aantal 

all gestegen tot 41 procent. In de jaren daarna zou het steeds normaler worden dat uit 

allee maatschappelijke lagen van de bevolking leerlingen na hun vijftiende jaar op school 

bleven.2300 Het gevolg was, zoals tabel 14 laat zien, dat de voetballers hogere functies 

opp de arbeidsmarkt gingen bekleden. 
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Tabell 14 

Beroepenn van de contractspelers van Alkmaar '54 en AZ '67, ingedeeld naar lager en 

middelbaarr niveau (uitgedrukt in percentages)231 

Seizoenn Lager Middelbaar 

'55-'566 79 21 

•60-'611 73 27 

'65-'666 64 36 

'70-711 50 50 

Dee maatschappelijke achtergrond van de spelers uit het seizoen '55-'56 sluit aan bij die 

vann de spelers van het Nederlands elftal uit de jaren 1945 tot 1951, zoals onderzocht 

doorr C. Miermans. Hij rekende 83 procent van deze spelers tot wat hij betitelde als het 

volksmilieu.2322 Geconstateerd kan worden dat de sociale stijging die zich voordeed na 

19600 ook de voetbalwereld niet voorbijging. Met grote voorzichtigheid zou bovendien 

kunnenn worden geconstateerd dat met name vanaf de tweede helft van de jaren zestig 

hett beroep van voetballer ook aantrekkelijker werd voor jongens uit de betere milieus. 

Mett andere woorden: de status van de profvoetballers was toegenomen. Tot de spelers 

diee van buiten het verzorgingsgebied van Alkmaar '54 en AZ '67 werden gehaald, 

behoordenn in toenemende mate voetballers die afkomstig waren uit het buitenland of 

diee een Surinaamse achtergrond hadden. Hoe verging het hun in Alkmaar? 

b.b. Buitenlanders en Surinamers 

Inn de periode 1954-1972 ging Alkmaar '54 en later AZ '67 zeventien keer in zee met 

buitenlandsee voetballers. Waar kwamen zij vandaan en welke ervaringen werden 

ermeee opgedaan? De eerste buitenlander die zich in de Alkmaarder Hout meldde, was 

dee Engelsman George Swarbrick. Hij tekende in 1955 een contract, dat na drie 

wedstrijdenn werd ontbonden omdat hij als dienstplichtig militair werd overgeplaatst.233 

Hijj liet geen grote indruk achter. De komst van de Italiaan Mario Pallaoro in augustus 

19577 deed daarentegen veel stof opwaaien. Pallaoro kreeg een tijdelijk contract. De 

verwachtingenn waren zeer hoog gespannen. Zijn eerste wedstrijd in Alkmaar-tenue, 

notaa bene een vriendschappelijke wedstrijd, trok maar liefst tienduizend bezoekers -

eenn seizoenrecord.234 De overkomst van de Italiaan bleek echter problematisch. In zijn 

kielzogg kwam de minderjarige dochter van een Oostenrijkse politieman met hem mee, 

naarr wie werd gezocht door Interpol.235 Toen ook de Alkmaarse vreemdelingenpolitie 

geenn verblijfsvergunning wilde afgeven en hij evenmin een werkvergunning kreeg, 
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verbra kk Alkmaa r '54 al na een paar weken het contract . Erg werd dat niet gevonden , 

wantt  na enkele oefenwedstrijde n en één competitiedue l bleek de Italiaan niet de 

gedroomd ee sterspele r te zijn waarvoo r hij was gehouden . 

Beteree ervaringe n had de club eind jaren vijfti g met de Duitse r Sepp Seemann , 

maarr  die had zich daarvoo r al bewezen bij GVAV en SC Enschedé . De eerste helf t van 

dee jaren zestig diende n zich zes buitenlands e speler s aan. De Hongaars e Opstan d 

brach tt  een exodu s van Hongaars e voetballer s teweeg . In ons land maakten Tibor 

Lörinc zz en Janos Hanek, die begin jaren zestig in Alkmaa r neerstreken , een goede 

indruk .. Barry Hughes was de tweede Bri t bij de club . Ook hij voldee d en werd zelfs na 

tweee seizoene n hoofdtraine r van Alkmaa r '54. Matig daarentege n waren de prestatie s 

vann de Duitser s Erich Meier en Gerd Siedl , die binne n een jaar alweer waren 

vertrokken .. Even lang hield de Algerij n Paul Amara het uit , die in 1964 werd 

overgenome nn van Veendam . Hoewel geen slecht e voetballe r bleek hij zich in de 

persoonlijk ee sfeer moeilij k te kunne n aanpassen . Hij veroorzaakt e verschillend e auto -

ongelukke nn en begin g met de bruikleenaut o van de club talrijk e overtredingen . Voor 

Alkmaa rr  '54 was de maat vol toen hij weigerd e om uit te komen in het tweede elftal. 237 

Inn de daaropvolgend e jaren , namelij k 1966-1972, nam het aantal buitenlands e 

voetballer ss in Alkmaars e diens t toe. Dat paste in een ontwikkelin g waarvan bij andere 

club ss ook sprak e was.238 Buitenlands e voetballer s waren vóór 1966 voora l een 

curiosum ,, daarna werden zij een structuree l verschijnse l op de Nederlands e velden . 

Toenn de financiël e middele n in het betaald voetba l toename n en het ook mogelij k werd 

omm hoger e salarisse n te betalen en duurder e speler s aan te kopen , konde n er vaker 

dann voorhee n buitenlands e speler s worde n aangetrokken . Tevens ontston d er een 

international ee voetbalmarkt , waarop allerle i tussenpersone n bemiddelde n tusse n 

speler ss en clubs . 

Wederomm was Duitslan d met twee voetballer s bij Alkmaa r '54 grootleverancier . 

Maarr  waar Herber t Bonne n slaagde , mislukt e de voormalig e doelma n van FC Köln , 

Fritzz Ewert , jammerlijk . Na zijn aantrede n openbaard e zich bij hem slijtag e aan zijn 

heupgewricht ,, waardoo r hij wel naar de ene kant dook maar niet naar de andere 

kant. 2399 Het bestuu r van Alkmaa r '54 beschuldigd e zowel Ewert als FC Köln van 

oplichting .. Het eiste van de Duits e club teruggav e van de transferso m omdat zij een 

spelerr  'mi t verdeckte m Mangel ' had verkocht . Per kerend e post antwoordde n de 

Duitser ss dat zij geen weet hadden van lichamelijk e gebreken . Fijntje s werd opgemerk t 

datt  het in Duitslan d gewoont e was om speler s bij transfer s te laten keuren : 'Wir dürfe n 

dochh unterstelle n dass das bei Ihnen auch üblic h ist?' 240 Alkmaa r '54 ontbon d het 

contrac tt  maar zag niets meer terug van de transferso m en het handgel d van maar liefs t 

400 duizen d Duits e marken . Achtera f kon het bestuu r zich wel voor het hoof d slaan 

omdatt  het Ewert niet medisc h had laten keuren. 241 
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Evenminn gelukkig was AZ '67 met het aantrekken van de Joegoslavische spelers 

Maksimm Pusic en Jovan Racic in 1968.242 Mislukte aankopen waren ook de Hongaar 

Barnaa Liebhaber en de Roemeen Josif Varga. De laatste tekende wel het contract, 

maarr keerde terug naar Boekarest om nog wat zaken te regelen om vervolgens nooit 

meerr in Alkmaar op te duiken. Het was niet louter droefenis met de buitenlandse 

voetballers.. De Polen Jan Liberda en Zygmund Schmidt, die vanaf respectievelijk '69-

700 en '70-71 in Alkmaar opereerden, deden dit tot ieders volle tevredenheid. 

Dee meeste buitenlandse voetballers bleven slechts maximaal één seizoen bij 

Alkmaarr '54 of AZ '67. In een enkel geval was dat omdat een speler zich al in de 

nadagenn van zijn carrière bevond, maar in de meeste gevallen waren zij als voetballer 

doorr de mand gevallen of konden zij zich niet aanpassen aan hun nieuwe 

leefomgeving.. Slechts zes spelers bleven langer dan één seizoen verbonden aan de 

clubb en alle zes voldeden als speler. Veel spelers kwamen naar Nederland om in de 

nadagenn van hun carrière hier nog wat te foerageren. De gemiddelde leeftijd lag dan 

ookk tamelijk hoog, namelijk op ruim zevenentwintig. Veel Oost-Europeanen kregen pas 

opp latere leeftijd toestemming om naar het buitenland te vertrekken. 

Waaromm trok Alkmaar '54 en later AZ '67 zoveel buitenlanders aan en hoe kwam 

hett dat het bestuur zo vaak misgokte? In de opbouwfase van het Nederlandse betaald 

voetball leefde de overtuiging dat goed voetbal vooral buiten de landsgrenzen werd 

gespeeld.. Daaraan werd al snel de conclusie verbonden dat buitenlandse spelers een 

aanwinstt betekenden voor de club. Vaak waren de clubbestuurders geïmponeerd door 

dee klinkende staat van dienst die nogal wat buitenlandse spelers achter hun naam 

hadden.. Zo waren Ewert en Siedl meervoudig Duits international en had Meier een 

Europacupfinalee gespeeld voor Eintracht Frankfurt. Zeer onder de indruk van deze 

reputatiess realiseerden de bestuurders zich niet dat spelers van dertig jaar of ouder niet 

meerr konden waarmaken wat zij tien jaar geleden nog wel in huis hadden. Typerend 

voorr de gretigheid waarmee men buitenlanders wilde aantrekken was het zonder 

keuringg contracteren van doelman Ewert. Ook werd er nauwelijks of niet gescout. Pas 

inn 1965-66 trok een delegatie van Alkmaar '54 voor het eerst naar Duitsland om zelf 

spelerss te gaan bekijken. Voor die tijd ging men uitsluitend af op adviezen van 

buitenlandsee managers of, zoals die nu worden genoemd, spelersmakelaars.243 

Voorall buitenlandse spelers die al eerder voor andere Nederlandse clubs 

uitkwamen,, voldeden. Zij hadden zich daarbij al bewezen, zoals Hanek (DOS), 

Seemannn (SC Enschedé/GVAV) en Hughes (Blauw Wit). Na 1965 kwamen bijna alle 

buitenlandsee voetballers uit Oost-Europa. Voor hen was het aantrekkelijk om in 

Nederlandd te spelen omdat de verdiensten in vergelijking met die in eigen land enorm 

waren.. Voor het bestuur van de Alkmaarse club was het aantrekkelijk om deze spelers 

tee contracteren omdat zij relatief goedkoop waren. Zij speelden doorgaans voor 
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dezelfd ee salarisse n als hun Nederlands e collega's . Dat lag anders met Duits e 

voetballer ss als Bonne n en Ewert , voor wie fors e bedrage n werden neergeteld . 

Dee KNVB beschouwd e Surinaams e voetballer s als buitenlands e spelers . Voora l 

kortt  na de invoerin g van het betaald voetba l maakten zij furor e op de Nederlands e 

velden .. In de jaren 1956-1960 kwamen negentie n Surinaams e voetballer s naar 

Nederland. 2444 Met name Humphre y Mijnal s en Erwin Sparenda m groeide n uit tot 

vedetten . . 

Hooggestem dd waren de verwachtinge n toen AZ '67 in 1968 de Surinaams e 

voetballer ss Cor van Dorpe l en Siegfrie d Haltman contracteerde . Voora l Haltman , die 

niett  alleen Surinaam s internationa l was maar ook nog de veelbelovend e bijnaa m 'Het 

Scheermes ''  had verworven , zou groots e prestatie s neerzetten , zo hoopt e men. 

Haltmann kreeg echter last van een knieblessure , maar wat voora l hun carrièr e bij AZ '67 

leekk te nekken , was dat hun inzet niet goed bij de club viel . Trainer Wim Bloklan d 

schamperd ee in de Alkmaarsche  Courant  dat zij alleen wilde n prestere n bij mooi weer.245 

All  eerder had het bestuu r de beide speler s gewaarschuw d dat zij weggestuur d zouden 

worde nn als zij hun gedrag niet zouden veranderen. 246 Na een jaar kwam er een einde 

aann hun loopbaa n bij AZ '67. In diezelfd e period e was de grot e stroo m van Surinaams e 

voetballer ss inmiddel s al opgedroogd . Volgen s sportjournalis t Humbert o Tan kwam dat 

omdatt  het Nederlands e voetba l beter werd , waardoo r de afstan d met de Surinaams e 

amateur ss groeide. 247 Pas lang na de onafhankelijkhei d van Surinam e in 1975 ontston d 

eenn nieuw e bloeiperiod e voor speler s met een Surinaams e achtergron d in ons land . 

Watt  de buitenlander s met de Nederlands e speler s gemeen hadden , was dat de 

betekeni ss van hun verbinteni s met de Alkmaars e club voor hen groo t was. Niet de 

mins tt  belangrijk e reden daarvoo r was het inkome n dat zij verwierven . 

c.c.  Salarisontwikkelingen 

Watt  betekend e de verbinteni s met de club financiee l voor de speler s en hoe 

ontwikkelde nn de salarisse n zich? In de eerste tien jaar in het betaald voetbal , dus in de 

jarenn 1954-1964, bleven de inkomen s van de speler s behoorlij k constant . Er kwam 

nauwelijk ss veranderin g in de vergoedinge n die al in 1954 waren overeengekomen : 40 

gulde nn bij winst , 20 gulde n bij gelijkspe l en 10 gulde n bij verlies . Daarnaast ontvinge n 

dee speler s 20 gulde n trainingsgel d per week. In geval van vriendschappelijk e 

wedstrijde nn werden de premie s gehalveerd . Begin 1955 werd beslote n dat deze 

premie ss ook golde n voor de reservespelers , die het tot dan toe voor de helf t van het 

geldd moeste n doen . Dit werd nodi g geacht om te 'bevordere n dat speler s welke zich 

niett  geheel fit voelen , zich zullen laten vervangen'. 248 
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Somss werden ter aanmoediging extra premies in het vooruitzicht gesteld. Zo 

leekk in oktober 1958 promotie naar de Eredivisie niet onhaalbaar. Om de spelers te 

prikkelenn en tot grootse daden aan te zetten, stelde het bestuur voor om de spelers een 

promotiepremiee van 1000 gulden in het vooruitzicht te stellen. Directeur van de NV 

Gerritt Kaper maakte daar bezwaar tegen: 'De spelers en vooral de vrouwen van de 

spelerss zullen hierdoor zenuwachtig worden en dit kan het spel zeer beïnvloeden.' Toen 

trainerr Ludwig Veg betoogde dat de spelers juist goed zouden reageren op een 

dergelijkk vooruitzicht besloot het bestuur vast te houden aan zijn voornemen.249 Het 

mochtt niet baten. Toen promotie naar de Eredivisie in 1960 wel een feit werd, werden 

dee premies verdubbeld. Dat feest was echter van korte duur, want na de twee 

daaropvolgendee degradaties werd de situatie van voorheen hersteld. 

Err was nauwelijks differentiatie in de salariëring. In principe kregen de spelers 

hetzelfdee uitbetaald. Een uitzondering werd wel gemaakt voor een topspeler als Bas 

Peggeman,, die in 1957 een 'blijfpremie' kreeg toegekend van 1500 gulden onder de 

voorwaardee dat hij drie seizoenen bij Alkmaar '54 zou blijven.250 Ook buitenlandse 

spelerss zoals Pallaoro en Lörincz konden rekenen op een betere behandeling. De 

Italiaann zou zijn premies aangevuld krijgen tot 3000 gulden per jaar, terwijl Lörincz de 

toezeggingg kreeg dat hij jaarlijks op ten minste 4200 gulden kon rekenen, waarbij hij 

bovendienbovendien de garantie kreeg dat er voor hem een baan zou worden gevonden die hem 

minstenss eenzelfde bedrag zou opleveren. Als het loon lager zou uitvallen zou Alkmaar 

'544 zijn salaris aanvullen.251 

Veell emolumenten waren er in deze beginperiode niet te genieten voor de 

spelers.. In 1955 werd bepaald dat de spelers naar uitwedstrijden zelf hun brood 

moestenn meenemen.252 Ook op het gebied van kleding en materiaal werden de spelers 

niett in de watten gelegd. De vrouw van Bonnie Bult maakte in de jaren vijftig zelf de 

voetbalbroekjess voor haar man, omdat die van de club pijpen hadden waar zijn benen 

niett in pasten.253 

Naa 1964 werden de premies opgetrokken. Tot het seizoen '68-'69 gingen die 

naarr 125 gulden bij winst, 60 gulden bij een gelijkspel, maar in geval van een nederlaag 

werdd er niets uitbetaald. Het trainingsgeld werd doorgaans opgetrokken naar 25 gulden 

perr week. Een forse sprong werd gemaakt na de promotie naar de Eredivisie in het 

seizoenn '68-'69. De spelers mochten toen 250 gulden bijschrijven in geval van winst, 

1255 gulden bij een gelijkspel en een nederlaag leverde altijd nog zo'n 50 gulden op. 

Err werd wel gedifferentieerd in het trainingsgeld, de opstelpremies en de reis- en 

onkostenvergoeding.. Spelers als Gerrit Vooys, Chris Dekker en Jan van Veen hadden 

watt dat betreft een streepje voor ten opzichte van hun medespelers. Het bestuur van 

AZZ '67 liet de gemeente dan ook weten 'dat het nogal eens voorkomt dat onder het 

momm van vergoedingen extra betalingen aan de betere spelers werden gedaan, 
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teneind ee de ficti e van gelijk e beloninge n te handhave n maar die speler s toch te geven 

watt  hun meer dan de anderen toekomt.' 254 

Uitzonderinge nn in de salariërin g werden gemaak t voor een aantal buitenlands e 

spelers .. In 1964 kon Paul Amara al rekenen op ten minst e tienduizen d gulde n per 

jaar.2555 De Duitse r Herber t Bonne n toucheerd e niet alleen een netto maandsalari s van 

10000 DM, maar ook hoger e wedstrijdpremie s die varieerde n van 180 DM netto bij wins t 

tott  100 DM netto bij een gelijkspel. 256 Zijn landgenoo t Fritz Ewert had nog minde r te 

klagen .. Naast een handgel d van 40.000 DM was hem na een jaar nog eens een 

bedragg van 20.000 DM in het vooruitzich t gesteld . Daarnaas t verdiend e hij nog eens 

14000 gulde n per maand en kreeg hij 100 DM per behaald wedstrijdpunt. 257 De direc t uit 

Polenn overgekome n speler s Jan Liberd a en Zygmun d Schmid t moeste n het met minde r 

doen .. Zij konde n rekenen op ten minst e 15.000 gulde n per jaar, hetgeen nog altij d 

hogerr  was dan wat hun Nederlands e ploegmakker s doorgaan s ophaalden. 258 

Inn de period e 1954-1972 waren de verdienste n in het betaald voetba l betrekkelij k 

gering ,, zeker in vergelijkin g met de hoge vluch t die de salarisse n daarna zouden 

nemen .. Daarbi j moet men zich wel realisere n dat, met uitzonderin g van een enkele 

buitenlands ee voetballer , de speler s in die period e semi-prof s of misschie n beter 

gezegd ,, semi-amateur s waren die naast hun voetballe n een ander beroep uitoefenden . 

Datt  betekend e in veel gevalle n zo'n aanvullin g op hun inkome n dat zij in staat waren 

eenn relatie f luxe leven te leiden . Zo kon Barend van Vliet zijn regulier e inkome n van 68 

gulde nn dankzi j het voetballe n bijn a verdubbelen . Hij kon zich nu zaken permittere n die 

anderss niet konden , zoals de aanscha f van een motorfiets. 259 Ook de typograa f Siem 

Stellin gg verdubbeld e met het voetba l in de jaren vijfti g zijn inkomen. 260 Psychologisc h 

wass dat ook belangrij k voor de spelers : 'Wat me nog wel bijgebleve n is, dat is het 

gevoe ll  dat je altij d geld op zak had. (...) Ik ben er niet rijk van geworden , maar ik had 

well  een rijk gevoel.' 261 Ander e speler s konde n dankzi j het inkome n dat zij als voetballe r 

verdiende nn nieuw e investeringe n doen in hun maatschappelij k leven . Zo bouwd e 

Gerardd Snabili e zijn handelsondernemin g 'Gema' in de Amsterdams e Pijp op met de 

revenue nn van het betaald voetbal. 262 Dick Kuijper , die een sigarenhande l dreef , kon na 

tweee jaar sparen van zijn voetbalrecett e een sigarettenautomaa t aanschaffen : 'Allee n 

grot ee zaken in Amsterda m hadden zo'n apparaat , ik was de enige in Zaandam . Dat 

dingg leverd e mij gedurend e tien jaar nog vijfti g gulde n wins t per week op.' De 

verdienste nn van zo'n 100 gulde n per week of, in geval van een druk en succesvo l Paas-

off  Pinksterweekend , 160 gulden , gaven hem het gevoe l schatrij k te zijn. 263 

Ondank ss dit rijk e gevoe l werd een enkele keer ook een andere bron aangeboor d 

omm het inkome n aan te vullen . 
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d.d. Omkoping 

Tijdenss de wedstrijd Alkmaar '54 - Feyenoord op 27 juni 1955 gebeurden er rare 

dingen.. Spelers verknalden de prachtigste kansen.264 Op de tribune werd gefluisterd: 

'Err is poen op tafel gekomen.' De verslaggever van de Alkmaarsche Courant dacht 

daarr zo het zijne van: 'Wij zouden die uitspraak niet over durven nemen, maar dat het 

spell van de voorhoede van Alkmaar de indruk vestigde valt niet te ontkennen.'265 Voor 

dee Rotterdammers waren de belangen groot. De promotie uit de Eerste Klasse C naar 

dee te vormen Hoofdklasse was nog niet veiliggesteld en Feyenoord had aan het eind 

vann de competitie de punten hard nodig. In dit Pinksterweekend speelde Alkmaar '54 

tweee keer tegen Feyenoord. De eerste wedstrijd in Rotterdam, twee dagen eerder, 

eindigdee in een 2-2 gelijkspel, maar na afloop werden Alkmaar-spelers door die van 

Feyenoordd benaderd om hen in ruil voor geld de volgende keer te laten winnen.266 De 

Rotterdammerss wonnen inderdaad met 0-1 en konden mede dankzij deze overwinning 

hunn promotie veiligstellen. Toch kwam het niet tot uitbetaling. De Alkmaar-speler die het 

geldd in ontvangst zou nemen, kwam te laat uit de kleedkamer en trof op de afgesproken 

plekk zijn contactman van Feyenoord niet meer aan.267 Deze liep wel op tegen 

penningmeesterr Frits Jansen en wilde hem het geld overhandigen. Die wilde daar niets 

meee te maken hebben en weigerde het geld: Later heb ik het geweten hoor, want ik 

kreegg de spelers op mijn nek. Ze waren des duivels. Ik heb toen zitten huilen als een 

kind,, zoals ik op mijn sodemieter kreeg van de heren voetballers.'268 

Dee volgende dag werden de spelers ter verantwoording geroepen bij het bestuur 

vann de NV. Daar werd door de spelers naar voren gebracht dat 'op 25 Juni 1955 na 

afloopp van de wedstrijd Feyenoord-Alkmaar in Rotterdam de spelers van Feyenoord, 

diee wanneer ze een plaats in de Hoofdklasse zouden bereiken een belangrijk som geld 

zoudenn ontvangen, bij de spelers van Alkmaar waren gekomen om met hen te praten 

overr het laten winnen van de wedstrijd Alkmaar-Feyenoord op Zondag 27 Juni 1955. 

Dee spelers van "Alkmaar" hadden hierop Ja geantwoord en was afgesproken dat er 

geldd zou ontvangen worden vóór de wedstrijd op 27 Juni a.s.' Zij hielden de 

bestuursledenn voor dat het allemaal niet serieus bedoeld was en dat de spelers na het 

verzoekk van Feyenoord tegen elkaar zeiden: 'Stel je voor dat we verliezen, dan kunnen 

wee later altijd nog zeggen nou Feyenoordspelers komen jullie nog even betalen want 

wee hebben jullie laten winnen. Op deze manier was de premie altijd verzekerd. Wonnen 

wee deze wedstrijd dan kregen we van "Alkmaar" fl. 60.-, verloren we deze wedstrijd 

dann hadden we tegen Feyenoord gezegd: nu jullie betalen. Maar van laten winnen is 

geenn sprake en ook hebben we beslist niets van Feyenoord ontvangen, deze heren 

hebbenn dat spelletje beslist doorgehad.' De bestuursleden namen genoegen met deze 

verklaring.. Alleen B.J. Boersen, die de functie van manager bij de club bekleedde, had 
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zoo zijn twijfe l en kondigd e aan de zaak nader te zullen onderzoeken . Daarop nam 

aanvoerde rr  Ben Kabel het woor d en brach t naar voren dat het elfta l om verscheiden e 

redenenn niet bli j was met het optrede n van Boersen . Het bestuu r besloo t nog eens naar 

dee zaak te kijken . In de volgend e vergaderin g van het bestuu r van de NV lag er een 

brie ff  van de spelers , in overle g met sommig e bestuurslede n opgesteld , waari n werd 

aangedronge nn op het ontsla g van de manager . Dat verzoek werd door het bestuu r met 

beidee handen aangegrepe n en Boersen , een van de oprichter s van de NBVB, kon gaan. 

Zijnn ontsla g kwam de club goed uit , want nu kon ten minst e 60 gulde n reisgel d per 

weekk worde n bespaard . Zijn werkzaamhede n konde n worde n overgenome n door de 

secretaris. 2699 Overigens , Feyenoord-voorzitte r Cor Kieboo m had een andere 

reddingsboe ii  gevonde n als de club promoti e niet op eigen krach t zou bereiken . Hij was 

inmiddel ss met de eigenaar van Hollan d Sport , L.H. Röpcke , tot overeenstemmin g 

gekome nn dat Feyenoor d deze club , die wel was gepromoveerd , zou overnemen . Toen 

Feyenoor dd toch op eigen krach t de promoti e bewerkstelligde , werd Hollan d Spor t 

doorverkoch tt  aan reders uit Scheveningen. 270 Deze lezing over de wedstrij d Alkmaar -

Feyenoor dd kon niet bevestig d worde n van de zijde van Feyenoord. 271 De preciez e gang 

vann zaken blijf t onhelder , maar dat er tenminst e aanwijzinge n bestaan dat over het 

verloo pp van deze wedstrij d afsprake n voora f zijn gemaak t is duidelijk . 

Inn de jaren vijfti g deden meer geruchte n over omkopin g de ronde , waarbi j iedere 

keerr  de beschuldigend e vinge r wees naar een bepaald e speler . Het betro f hier twee 

wedstrijde nn uit 1956 en 1957. Een ploeggenoo t zei hierover : 'Je kon niets bewijzen , 

maarr  gevoelsmati g voeld e je dat het niet goed zat.'272 In 1957 stuurd e aanvoerde r Ben 

Kabell  een brief aan Alkmaar-voorzitte r Klaas Langedijk , waarin hij aandron g op het 

verwijdere nn dan wel rehabilitere n van de speler . Kabel schree f dat er veel geruchte n 

overr  hem waren : 'Wannee r er een rott e plek is moeten wij de moed hebben deze erui t 

tee snijden . Zijn wij er niet van overtuig d dat er een rott e plek bestaat , dan moeten alle 

maatregele nn genome n worde n om aan te nemen dat hier dus sprak e was van laster. ' 

Hijj  hekeld e het bestuu r omdat het de zaak wild e doodzwijgen . Zelf kondigd e hij aan dat 

hijj  niet meer wild e voetballe n met iemand die niet te vertrouwe n was. 273 

Hoee structuree l was omkoperi j in het betaald voetbal ? Alvoren s hierove r een 

uitspraa kk te doen , is het goed om na te gaan wat er bekend is over 

omkopingspraktijke nn in het betaald voetbal . Beruch t werd het optrede n van de doelma n 

vann het Nederland s elfta l Wim Landman , die ervan beschuldig d werd zich in 1955 door 

NACC te hebben laten omkope n en in 1956 door BW. In het laatst e geval werd omkopin g 

daadwerkelij kk  bewezen. 274 In seizoen '58-59 verkwanseld e Limburgi a wedstrijde n 

tegenn Leeuwarde n en tegen Volendam , die beide strede n om promoti e naar de 

Eredivisie .. Voora l Limburgia-spele r Peter Stephan speeld e hieri n een prominent e rol. 275 

Eenn seizoen eerder uitt e Volenda m beschuldiginge n aan het adres van Willem II-
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kringen,, die pogingen deden om spelers en bestuursleden van Volendam om te 

kopen.2766 In 1961 zou De Graafschap de doelman van NEC, Theo Jansen, hebben 

willenn omkopen voor 1000 gulden.277 Doelmannen waren kennelijk in trek als object 

voorr omkoping. In het seizoen 1969-1970 liet een verdediger van Fortuna SC zich 

omkopenn door een degradatiekandidaat.278 Het laatste ons bekende geval van een 

omkooppogingg deed zich voor in datzelfde seizoen, toen de Twente-spelers Willem de 

Vriess en Piet Schrijvers het verzoek279 kregen om in ruil voor duizenden guldens de 

Ajaciedd Johan Cruijff uit de wedstrijd te trappen. 

Hett is aan de hand van deze acht tot tien gevallen van (pogingen tot) omkoping 

inn de jaren '55 tot 70 niet mogelijk om aan te geven hoe frequent dit verschijnsel was. 

Dee bedoeling was niet dat omkoping aan het licht zou komen. Bovendien hadden zowel 

dee omkoper als de omgekochte een gedeeld belang: voorkomen dat hieraan 

ruchtbaarheidd zou worden gegeven. Er is dus sprake van een dark number waarvan 

naarr de omvang alleen maar gegist kan worden. Ongetwijfeld zijn de voorbeelden die ik 

hierr heb weergegeven aan te vullen met andere voorbeelden die in de literatuur bekend 

zijn.. Op grond van het aantal gevallen dat nu al bekend is over de jaren 1955-1970 kan 

gesteldd worden dat omkoping of pogingen daartoe geen incident waren. Maar hoe 

structureell dit euvel zich voordeed, valt nu nog niet aan te geven. 

Watt wel opvalt, is dat wat bekend is over omkoping in het betaald voetbal zich 

voorall afspeelt in de eerste jaren na de invoering daarvan. Na 1970 zijn geen gevallen 

vann omkoping bekend geraakt. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat daar geen sprake 

vann is geweest, maar het lijkt ook niet helemaal toevallig dat vooral in de jaren vijftig 

omkopingsschandalenn bekend zijn geworden. Vooral toen betekende een extra premie 

doorr omkoping een enorme suppletie van een op zich doorgaans mager inkomen. 

Bovendienn zal, net zoals bij sommige bestuurders, het betaald voetbal in het begin 

voetballerss hebben aangetrokken die het vooral om het geld te doen was en in het 

najagenn daarvan weinig scrupuleus te werk gingen. Ook uit de amateur-tijd zijn er 

beschuldigingenn van corruptie. Echter, de meest beruchte affaire, namelijk die waarin 

vuc-spelerr Bertus de Harder ervan werd beschuldigd in 1944 voor twee mud 

aardappelenn het landskampioenschap aan De Volewijckers te hebben overgelaten, lijkt 

meerr een volksroddel te zijn geweest dan dat deze op werkelijkheid berustte.280 

Omkopingg was vooral een verschijnsel dat zijn intrede deed toen de wereld van het 

geldd het won van het amateurisme. 

Geldd was echter niet het enige dat van betekenis was voor de spelers. Ook op 

anderee manieren greep het betaald voetbal in op hun leven. 
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e.. Wat bracht  het  betaald  voetbal  voor  de spelers? 

Dee speler s die het geluk hadden om aangetrokke n te worde n door Alkmaa r '54 en later 

AZZ '67 kwamen in een nieuw e wereld terech t die zich kenmerkt e door een volstrek t 

anderee entourag e en die ook maatschappelij k anders in elkaar stak dan zij gewend 

waren .. Alleen al sportie f gezien was het uitkome n in het betaald voetba l voor de 

amateur ss uit Noord-Hollan d een uitdaging : 'Welk e voetballe r had toen , en trouwen s nu 

nog,, niet het ideaal om eens tegen een De Munck , Cor van der Hart of De Harder te 

voetballen? ''  aldus speler Ben Kabel . Kortom , het betaald voetba l steld e hem in staat 

omm een betere voetballe r te worden. 281 Fascineren d was ook de nieuw e entourag e 

waarinn de speler s terechtkwamen : '(...) je kreeg een numme r op je rug. Dat vond ik 

hartstikk ee mooi , net als in het buitenland.' 282 Dankzi j het betaald voetba l konde n de 

meestee speler s voor het eerst in hun leven in een vliegtui g stappe n toen Alkmaa r '54 in 

19644 op bezoek ging bij West Bromwic h Albion , de vroeger e club van Barry Hughes . 

Dichte rr  bij huis maar evenzeer indrukwekken d voor de speler s was hun kennismakin g 

mett  prin s Bemhard , die ter gelegenhei d van zijn verjaarda g in 1956 de club had 

uitgenodig dd voor een wedstrij d tegen Fortun a '54 op het sportterrei n van paleis 

Soestdijk . . 

Dee opmerkin g dat betaald voetba l 'offer s a ticke t out of the ghetto' 283 ging 

misschie nn voor onze speler s wat ver, maar een feit was dat er zeker voor speler s uit 

lageree milieu s sprak e was van social e stijgin g en meer aanzien . De Egmonde r Piet Buis 

leerdee bij Alkmaa r '54 voor het eerst de combinati e van een mes en een vork te 

hanteren ,, hoewel hij zich voora f grot e zorgen maakte over zijn eerste diner : Thui s was 

ikk  alleen gewend met een vork te eten en bij dit diner wist ik niet wat ik moest 

aanpakken ::  daar lag een mes, hier een lepel , nog een lepel , een vork , enz.'284 Ook 

Helmon dd Sport-spele r Will y van Neerven leerde pas als voetballe r een bestek hantere n 

tijden ss etentje s na de wedstrij d en hij vond dit zo bijzonde r omdat * wij toen niet eens 

wiste nn hoe we een mes en vork vast moeste n houden'. 285 

Hett  aanzien en de bekendhei d die de speler s genoten , waren evenmi n te 

versmaden .. Die popularitei t betro f voora l de zogenaamd e publiekslievelingen . Dat 

warenn niet alleen speler s die excelleerden , maar voora l ook voetballer s die een enorm e 

werklus tt  aan de dag legden . Met deze speler s konde n toeschouwer s zich identificeren . 

Zulkee publiekslievelinge n waren bijvoorbeel d Piet Buis , die liefkozen d 'Pietje ' werd 

genoemd ,, en Hein Pitters. 286 Geroemd om zijn inzet was ook Jan Kooge . De lange 

verdediger ss Ben Kabel , Bas Peggeman en Dirk Kuijpe r konde n evenzeer rekenen op 

veell  krediet . Een tijdlan g was ook doelma n Snabili e heel populai r en hij werd zelfs 

vergeleke nn met de Zwarte Panter , Frans de Munck , de doelma n van het Nederland s 

elftal .. Ook speler s die uit Alkmaa r zelf kwamen , hadden vaak een streepj e voor bij het 
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publiek.. Dat gold met name voor Nico Wagemaker en de broers Henk en Siem Tijm. De 

verwachtingg ten aanzien van buitenlanders was altijd zeer hoog. Als zij die 

waarmaakten,, konden zij niet meer stuk bij de supporters. Dat gold met name voor 

Tiborr Lörincz en Janos Hanek.287 

Voorr spelers kon hun betrokkenheid bij Alkmaar '54 en later AZ '67 ook positieve 

gevolgenn hebben voor hun verdere maatschappelijke carrière. Zeer regelmatig 

begonnenn spelers aan een trainersopleiding en kregen zij na hun voetbalcarrière een 

functiee als trainer bij een amateurvereniging. Na zijn vertrek bij AZ '67 werd Jan Liberda 

hoofdtrainerr van de Poolse topclub Zaglebie Sosnowice. De ervaringen die hij bij AZ '67 

hadd opgedaan, kwamen hem daarbij goed van pas: 'Ik moet zeggen dat ik als trainer 

ergg veel profijt trek van de ervaringen die ik als profvoetballer in Nederland heb 

opgedaan.'2888 Een enkeling uit de periode tot 1972 zou het later brengen tot 

hoofdtrainerr van een Eredivisieclub, zoals Chris Dekker en Theo Vonk. Een bijzonder 

gevall was Barry Hughes, die van speler trainer werd van Alkmaar '54. Ook zou hij, net 

zoalss Dekker en Vonk, met Haarlem de Eredivisie bereiken. 

Voorzoverr viel te achterhalen gingen liefst tweeënvijftig spelers uit de periode 

1954-19722 verder als voetbaltrainer.289 Dat was een ruime meerderheid van de 

contractspelerss van Alkmaar '54 en AZ '67. Anderen vonden elders in de voetbalwereld 

functiess als elftalbegeleider, jeugdleider, scout of clubmanager. Juist de ervaring die zij 

haddenn opgedaan in het betaald voetbal maakte hen als trainer of anderszins 

aantrekkelijkk voor amateurclubs of betaalde voetbalclubs. 

Ookk buiten de voetballerij vonden voetballers dankzij hun sportieve carrière een 

baan.. Voor Arie Hersche was het belangrijkste dat zijn voetballoopbaan had opgeleverd 

eenn baan als administrateur bij Wastora.290 Voor doelman Dick Schouten gold 

hetzelfde:: 'Ik heb mijn carrière bij Wastora te danken aan mijn voetballoopbaan. Ik heb 

err doelbewust aan gewerkt om de sport te gebruiken om maatschappelijk te slagen.'291 

Hijj zou het zelfs tot directeur van Wastora brengen. Voetballers konden dankzij het 

betaaldd voetbal een netwerk opbouwen, dat leidde tot extra klanten voor 

vertegenwoordigerss of assurantiehouders of tot een baan bij een van de zakelijke 

relatiess van de voetbalclub.292 Zo was een van de aandeelhouders van AZ '67 tevens 

directeurr van een reisbureau. Deze hielp speler Bob van Rijssel aan een baan bij zijn 

bedrijf.. Later begon Van Rijssel een eigen reisbureau in de Zaanstreek.293 

Kortom,, in de jaren vijftig en zestig waren er weinig mogelijkheden voor jongens 

uitt arbeidersmilieus of met een vergelijkbare achtergrond om daaraan te ontsnappen. 

Dee belangrijkste mogelijkheid was het profiteren van de toegenomen 

onderwijsvoorzieningen.. Daarnaast was de sport en met name het betaald voetbal 

welhaastt de enige mogelijkheid voor deze jongens om een andere wending aan hun 

bestaann te geven, een wending die leidde tot aanmerkelijk hogere verdiensten, veel 
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aanzienn en de mogelijkhei d tot een goede carrièr e na beëindigin g van hun 
voetballoopbaan . . 

Vanzelfspreken dd brach t het betaald voetba l ook teleurstellinge n voor spelers . In 

dee eerste plaats natuurlij k bij een verlore n wedstrij d of een degradatie , maar dat is 

eigenn aan de sport . Teleurstellinge n konde n ook ontstaa n door het gedwonge n moeten 

beëindige nn van de carrièr e of als speler s uiteindelij k niet wiste n door te breken . Mislukt e 

transfer ss leidde n evenzeer tot teleurstellingen . Zo vertrokke n de Alkmaarder s Nico 

Wagemake rr  en Siem Tijm medio jaren zestig naar respectievelij k Blauw Wit en Ajax . 

Hunn verwachtinge n kwamen niet uit . Na een kort verblij f in Amsterda m waren zij weer 

terugg bij hun oude club : sadder  and wiser. 294 

Behalv ee de publiekslievelin g was er ook de zondebok . Begin jaren zeventi g was 

dee linksbuitenspele r Wim de Jager het slachtoffer . In het dagelijk s leven was hij 

stratenmaker .. Bij minder e acties scandeerd e een deel van het publie k leuzen als: 'Weg 

mett  De Jager , leve het konijn ' of er werd geroepe n 'Haal die klinke r uitj e broekzak , dan 

kann je harder lopen' . Gevolg was dat hij bij voorkeu r alleen uitwedstrijde n speeld e 'en 

dann het liefs t ver weg' . Als buitenspele r kreeg hij het voora l van de kant van de lange 

staantribun ee hard te verduren . Om die reden verzoch t hij de traine r zelfs of hij een 

plaatss op het middenvel d kon krijgen. 295 In het omarme n dan wel verstote n van speler s 

doorr  het publie k komt toch voora l de instrumentel e benaderin g van de speler s door de 

toeschouwer ss tot uiting . Toejuichinge n konde n met hetzelfd e gemak worde n vervange n 

doorr  verwensingen . De sportsocioloo g Ruud Stokvi s noemt dit verschijnse l met een 

knipoo gg naar het oude Rome 'gladiatorisering'. 296 Hoe dan ook: er waren meer 

publiekslievelinge nn dan anti-idolen . Belangrij k voor de speler s was vanzelfspreken d ook 

dee sfeer binne n de club en de verhoudinge n zowel onderlin g als met het bestuur . 

f.f.  Sfeer 

Dee sfeer in de spelersgroe p was in de beginperiod e uitstekend . Dat kwam ook doorda t 
bijn aa alle speler s al eerder met elkaar gevoetbal d hadden in het Noord-Holland s elfta l 
vann de KNVB. 297 Bovendie n was de selecti e toen heel klein , zodat de concurrenti e 
tusse nn de speler s onderlin g minde r groo t was dan later het geval werd . Met meer 
mannenn op de reserveban k word t de afguns t natuurlij k ook groter. 298 Ook droeg 
daaraann bij dat de speler s in deze period e langer bij de club bleven dan later 
gebruikelij kk  werd . 

Ookk de verhoudin g tusse n de bestuurslede n en de speler s was goed . De 

afstan dd tusse n bestuurslede n en speler s was gering . Spelers tutoyeerde n de 

bestuursleden. 2999 De leeftijdsverschille n waren gering . Tegenove r doorgaan s jong e 

bestuurslede nn - Gerri t Afin k was bijvoorbeel d aanvankelij k aangetrokke n als spele r -
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stondenn voetballers die vaak al in de nadagen van hun carrière waren. Ook leefde bij 

zowell spelers als bestuur heel sterk het besef dat zij samen in een onzeker avontuur 

warenn gestapt.300 In de beginjaren keken de bestuursleden zelfs op tegen de spelers.301 

Dee spelersgroep had dan ook een zekere invloed op het bestuursbeleid. Dat zagen wij 

all bij de omkopingsaffaire van Feyenoord, toen het bestuur heel snel geneigd was om 

dee zaak te laten rusten. Die invloed bleek ook bij de verkiezing van het bestuur van de 

NVV in 1955. Namens de spelers stuurde aanvoerder Ben Kabel een brief aan de 

aandeelhouderss waarin hij opmerkte dat e r ' een hele grote band (was) ontstaan die 

feitelijkk onverbreekbaar is geworden' met de oprichters van de NV. Hij riep de 

aandeelhouderss dan ook op om met de verkiezing van directie en commissarissen 

daarmeee rekening te houden.302 

Illustratieff voor de geringe afstand tussen bestuur en spelers en de 

gemoedelijkheidd waarmee zij met elkaar omgingen, is de wijze waarop een speler van 

buitenbuiten de stad na zijn transfer naar Alkmaar '54 werd opgevangen. Om te voorkomen 

datt hij de avond voor de wedstrijd naar het café zou gaan, gingen secretaris Van der 

Hoeff en zijn vrouw tedere zaterdagavond met hem kaarten.303 Evenzeer tekenend voor 

dee geringe afstand tussen bestuur en spelersgroep is het volgende voorbeeld. Na een 

uitt de hand gelopen feestdiner in Alkmaar verloor speler Ramakers zijn gebit bij 

restaurantt Koekenbier. Terug in zijn woonplaats Zaandam schroomde hij niet om de 

volgendee ochtend een bestuurslid te bellen met het verzoek om zijn kunstgebit te 

zoeken.304 4 

Vanaff de jaren zestig werd de sfeer wat onpersoonlijker. Er werden steeds meer 

spelerss aangetrokken die niet uit het traditionele verzorgingsgebied van Alkmaar '54 

afkomstigg waren, terwijl ook grotere salarisverschillen hun intrede deden. Vooral 

buitenlanderss kregen relatief veel geld en dat zij rondreden in een auto riep jaloezie op. 

Datt wilden de andere spelers ook wel. Ook de grotere doorstroming in de spelersgroep 

hadd invloed op de sfeer.305 Trainer Barry Hughes beëindigde in 1967 zijn contract, 

onderr anderen gemotiveerd door de verziekte sfeer in de spelersgroep.306 

Opp zich viel de stemming na de fusie met FC Zaanstreek ondanks een grotere 

spelersgroepp onderling nog wel mee. Vooral de spelers van FC Zaanstreek hadden 

onderlingg een hechte band.307 Toch werd langzamerhand binnen de fusieclub de sfeer 

zakelijker.. De club raakte steeds meer op het zuidelijk deel van de provincie, 

Amsterdamm en de Zaanstreek, georiënteerd. Geleidelijk aan kregen zakenlieden als 

Klaass Molenaar en Jan van der Ben het voor het zeggen: 'Het avontuurlijke, gezellige 

vann Alkmaar '54 verdween snel.'308 Dat paste ook in de tijd. Geld werd binnen het 

betaaldd voetbal belangrijk, waarbij ook het bedrijfsleven een grotere rol ging spelen. Dat 

zouu zich na de overname door Wastora ook gaan voltrekken bij AZ '67. Daarvoor, kort 

nadatt AZ '67 in 1971 was gedegradeerd naar de Eerste Divisie, hing er vooral cynisme 
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rondd de club. Een bekende grap die de ronde deed in Alkmaar was dat de nieuwe 

trainerr Cor van der Hart binnenkort een café zou openen in de binnenstad: hij had al elf 

krukken.309 9 
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Illl  Toppe n en dalen : 1972-1993 

1.. Sportief overzicht 

Dee overname van AZ '67 door Wastora was het begin van een ongekend sensationele 

periodee die AZ '67 binnen enkele jaren aan de Nederlandse top bracht, met als 

hoogtepuntt de landstitel in 1981.1 Na een matige competitiestart gaf de overname het 

teamm zoveel inspiratie dat AZ '67 al in 1971-1972 de tweede plaats veroverde in de 

Eerstee Divisie en weer promoveerde naar de hoogste voetbalafdeling. Ditmaal zou AZ 

'677 het liefst zestien seizoenen volhouden in de Eredivisie. Het eerste seizoen in de 

Eredivisie,, in '72-73, eindigden de mannen van trainer Cor van der Hart in de onderste 

regionen.. Indrukwekkender waren de prestaties in het bekertoernooi. AZ '67 bereikte 

daarinn zelfs de halve finale tegen NEC. Deze wedstrijd werd gespeeld in het stadion van 

FCC Utrecht. Als stunt zette AZ '67 gratis bussen in voor zijn supporters. Een enorme 

karavaann van zo'n 140 bussen vervoerde zo'n achtduizend supporters naar de 

Domstad,, die desondanks hun club met 1-0 zagen verliezen. De basis voor de latere 

successenn werden dit seizoen gelegd door het contracteren van Kees Kist 

(Heerenveen)) en de Deen Kristen Nygaard. 

Inn het seizoen 1973-74 werd de opmars voortgezet. AZ '67 kwam met een 

zevendee plaats in de Eredivisie uit op een positie onder de subtop. Een domper was het 

besluitt van het grote talent Eddy Schaafstra om te stoppen met betaald voetbal. 

Seizoenn 1974-75 werd een ongekend succes voor de club. Na spectaculaire 

overwinningenn op Ajax (3-0) en PSV (2-1) bereikte AZ '67 de vijfde plaats en had zich 

daarmeee hoog in de subtop genesteld. De verwachting was dat AZ '67 het in de 

bekercompetitiee ver zou schoppen, zeker toen het in de kwartfinale zou uitkomen tegen 

dee op zaterdag spelende amateurclub IJsselmeervogels. Tot verbijstering van het 

Alkmaarsee publiek kwam AZ '67 op eigen terrein ook na verlenging niet verder dan 2-2, 

waarnaa het ten onderging in de strafschoppen die volgden. 

Inn het seizoen daarop, 1975-76, leek het erop dat AZ '67 zijn top had bereikt. 

Opnieuww werd de vijfde plaats in de competitie bereikt, maar anders dan een seizoen 

eerderr was de afstand ten opzichte van de vierde plaats groter en die van de volgers 

kleiner.. Ook in de bekercompetitie ging AZ '67 hard onderuit en verloor het in de 

kwartfinalee met 2-0 van het veel zwakker geachte Eindhoven. Belangrijk waren de 

contractenn die werden afgesloten met Bert van Marwijk (Go Ahead Eagles) en Hugo 

Hovenkampp (FC Groningen). 

Datt deze stagnatie van tijdelijke aard was, bleek in het seizoen 1976-77. Met in 

dee gelederen nieuwe aanwinsten als Peter Arntz en Wim van Hanegem behaalde AZ 

'677 een record met de derde plaats in de competitie. De club had slechts één punt 
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achterstan dd op PSV, die tweede werd . Met dit resultaa t verwier f AZ '67 een plaats in het 

toernoo ii  om de UEFA cup en zou voor het eerst in zijn geschiedeni s Europee s voetba l 

spelen . . 

Inn het seizoen 1977-78 bewees AZ '67 dat de derde plaats geen gelukki g toeva l was. 

Opnieu ww eindigd e de ploeg op deze plek , en ze won bovendie n de KNVB-beker door in 

dee final e Ajax te verslaa n met 1-0. Internationaa l gezien maakte AZ '67 duidelij k een 

vooraanstaand ee rol te wille n spelen . In de aanloo p naar de competiti e won de club al 

hett  prestigieuz e Amsterda m 702-toernoo i boven gigante n als Ajax , FC Barcelon a en 

FCC Liverpool . In de tweede rond e van het UEFA-cuptoernoo i trof AZ '67 FC Barcelona , 

datt  onder aanvoerin g ston d van Johan Cruijff . Na thui s de Spanjaarde n op een 

gelijkspe ll  te hebben gehouden , bereikt e AZ '67 in het Nou Campstadio n ook na 

verlengin gg dezelfd e uitslag . De onvermijdelijk e strafschoppe n brachte n ten slott e de 

teleurstelling . . 

Inn vergelijkin g met dit seizoen liep het jaar daarop iets minder . De competiti e 

werdd afgeslote n met een vierd e plaats , waardoo r AZ '67 Europee s voetba l misliep . Ook 

dee KNVB-beker ging aan AZ '67 voorbij , terwij l het slecht s één rond e moch t geniete n van 

deelnam ee aan het toernoo i voor Europes e bekerwinnaars : Ipswic h Town bleek te hoog 

gegrepen .. Spelers als Jaan de Graaf (IJsselmeervogels ) en Pier Tol (Volendam ) 

kwamenn de selecti e versterken , maar het wegsture n van Wim van Hanegem werd door 

veell  supporter s betreurd . 

Inn het nieuw e seizoen , 1979-'80, bereikt e AZ '67 de hoogst e plaats tot dan toe in 

dee Eredivisie , namelij k de tweede . Dat gaf weer recht op Europee s voetbal . Ondank s 

dezee successe n nam de kritie k op het door AZ '67 vertoond e spel toe. Veel 

toeschouwer ss en journaliste n vonde n het spel ongeïnspireerd , zonder belevin g en 

getuigen dd van minachtin g voor het publiek . Deze kritie k verstomd e niet tijden s het 

meestt  succesvoll e seizoen uit de clubhistorie , namelij k het seizoen 1980-81 toen AZ 

'677 met maar liefs t twaal f punte n voorspron g op Ajax de landstite l pakte . De 

kampioenswedstrij dd werd op 3 mei 1981 gespeel d in De Kuip , waar Feyenoor d werd 

afgetroef dd met 1-5. Het feest werd complee t toen AZ '67 ook nog de KNVB-beker in de 

wachtt  sleept e (de zogenaamd e dubbel ) door Ajax in de final e met 3-1 terug te wijzen . 

Ookk internationaal , in de strij d om de UEFA-cup , maakte de club furore . AZ '67 bereikt e 

dee finale , die het voora l door een zwakke uitwedstrij d verloo r van Ipswic h Town . 

Ditt  hoogtepun t zou nooi t meer worde n geëvenaard . In het eerste seizoen waarin 

AZZ '67 als landskampioe n acteerde , begon de uittoch t van topspelers . Desondank s 

bereikt ee AZ '67 in het seizoen 1981-82 de derde plaats in de competitie . De 

achterstan dd op landskampioe n Ajax bedroe g echter negen punten . Internationaal , in de 

Europacup ,, werd AZ '67 al in de tweede rond e uitgeschakel d door FC Liverpool . Toch 
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wistt AZ '67 voor de derde keer de KNVB-beker binnen te slepen door FC Utrecht in de 

finalee te verslaan. 

Hett seizoen 1982-83 markeerde het einde van AZ '67 als topclub. Een groot 

aantall spelers vertrok, zoals Spelbos, Metgod, Kist, Peters en Nygaard. Later dit 

seizoenn vertrokken ook Oberacher en Hovenkamp. Wel begon AZ '67 het seizoen 

sensationeell door het internationaal sterk bezette Amsterdam 707-toernooi te winnen. 

Daarnaa was het snel gedaan met de successen. In de competitie kwam de club niet 

verderr dan de elfde plaats - 28 punten minder dan landskampioen Ajax. In de 

Europacupp voor bekerwinnaars wist AZ '67 al evenmin een vuist te maken toen het 

doorr Inter Milan in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Voor de KNVB-beker ging AZ 

'677 al in zijn eerste wedstrijd onderuit - op eigen terrein tegen aartsvijand Volendam, dat 

inn de Eerste Divisie speelde. 

Nogg eenmaal zou AZ '67 schitteren en dat was in het seizoen 1983-'84 toen het 

onderr het bezielend trainerschap van Piet de Visser beslag legde op de vijfde plaats in 

dee Eredivisie. Het bekertoernooi werd geen succes: in de kwartfinale verloor de ploeg 

mett liefst 5-0 van Fortuna. De vijfde plaats in de competitie was echter de zwanenzang 

vann AZ '67, want daarna werden de resultaten alleen maar minder. 

Dee eerste helft van het seizoen 1984-'85 presteerde de club dramatisch slecht. 

Inn december stond AZ '67 zelfs onderaan. Na de winterstop wist de ploeg zich te 

herstellenn en kon degradatie worden voorkomen. AZ '67 eindigde op de dertiende 

plaats. . 

Nett zoals in het voorgaande seizoen startte AZ '67 het nieuwe seizoen 1985-'86 

buitengewoonn zwak. Na zes wedstrijden was er niet meer dan één punt behaald. 

Daarnaa kwam er toch weer bezieling in de gelederen, die ertoe leidde dat Feyenoord in 

Dee Kuip werd onthaald op een 3-4 nederlaag. Onder leiding van hulptrainer Frits 

Soetekouw,, die de door ziekte gevelde trainer Joop Brand verving, eindigde AZ '67 ten 

slottee op een negende plaats in de Eredivisie. Dit seizoen was tevens het laatste 

seizoenn onder Wastora-vlag. In februari 1986 brak het Zaanse concern met de 

voetbalclub. . 

Dezee breuk was het begin van een teloorgang waarop het seizoen 1986-'87 de 

preludee vormde. In dit onrustige seizoen waarin er een crisis binnen het bestuur uitbrak 

enn waarin trainer Han Berger voortijdig het veld ruimde, ontkwam AZ ternauwernood 

aann degradatie. Uit wist de ploeg geen enkele wedstrijd te winnen. Dankzij een goed 

competitieslott wist AZ degradatie uit te stellen. Hoogtepunt was de winst op Feyenoord 

mett 2-0. 

Hett seizoen daarop, 1987-'88, viel het doek definitief. AZ degradeerde naar de 

Eerstee Divisie. Wel tekende AZ nog protest aan bij de KNVB omdat het Volendam en 

PEC-Zwollee ervan verdacht vooraf te hebben afgesproken om af te koersen op een 
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gelijkspel ,, zodat beide ploege n op de laatst e competitieda g aan degradati e zouden 

ontkomen .. Gezien het bloedeloz e spel waardoo r beide club s nauwelijk s op eikaars 

speelhelf tt  kwamen , had het er alle schij n van dat die afspraa k ook inderdaa d was 

gemaakt .. De KNVB zag desondank s geen aanleidin g dit protes t te honoreren . AZ 

degradeerd ee dus en kwam weer terech t in de Eerste Divisie . 

Err  brak een lange voetbalwinte r aan; acht seizoene n speeld e AZ in de laagst e 

voetbalafdeling .. Dieptepun t was wel het seizoen 1991 -'92, toen de club genoege n 

moestt  nemen met een schamel e dertiend e plaats . Hoewel in hett  vorig e seizoen de club 

nogg de nacompetiti e haalde die uitzich t bood op promoti e zag het ernaar uit dat de 

verder ee rol van AZ in het betaald voetba l niet meer dan een marginal e zou worden : een 

schamel ee middenmoto r in de Eerste Divisie . 

Naa 1993 veranderd e dat nadat Dirk Scheringa , eigenaar van het succesvoll e 

Frisi aa Financieringen , voorzitte r werd en de club feitelij k in handen kreeg . Zijn financiël e 

impulse nn maakten dat AZ niet alleen een club werd die kon bogen op een glorieu s 

verleden ,, maar ook weer een club werd met een toekomst . 

Nemenn we nog eens de jaren na 1972 in ogenschouw , dan blijk t hoe groo t de 

breukk was ten opzicht e van de eerste achttie n seizoene n van de club in het betaald e 

voetbal .. Uitschieter s daargelate n kenmerkte n die zich voora l door het bewegen tusse n 

dee staar t van de Eredivisi e en de kop van de Eerste Divisie . Dankzi j grot e financiël e 

steunn van Wastor a werd er een elfta l op de been gebrach t dat faam verwier f tot ver 

overr  de landsgrenzen . De jaren 1973-1981 ginge n de geschiedeni s in als de Gouden 

Jaren .. Toen Wastor a na het behalen van het landskampioenscha p langzaam maar 

zekerr  zijn handen van AZ '67 aftro k en er zich mede door de neergaand e economi e 

geenn nieuw e sponsor s aandiende n die op eenzelfd e wijze de club wilde n steunen , was 

hett  onmiddellij k gedaan met de goude n tijd . Na één seizoen was verdwene n wat in 

jarenn was opgebouwd . 

Dee goude n jaren kenmerkte n zich door ongekend e sportiev e successen . Deze triomfe n 

kunne nn niet worde n losgezie n van de turbulenti e waarvan in diezelfd e period e ook 

sprak ee was op bestuurlij k gebied , in de publicitei t en in de relati e tot politie k en publiek . 
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22 AZ '67 onder een nieuwe leiding 

a.a. De aanpak van Klaas en Cees Molenaar 

Inn het vorige hoofdstuk zagen we hoe Klaas Molenaar in januari 1972, toen het water 

AZZ '67 tot aan de lippen stond, de club de reddingsboei toewierp. Met voortvarendheid 

werdenn de financiële moeilijkheden aangepakt. Nieuw aandelenkapitaal werd 

aangetrokkenn door tegen een geringe vergoeding de oude aandelen in te nemen (die 

haddenn toch nauwelijks meer waarde) en nieuwe aandelen uit te zetten. De gebroeders 

Molenaarr maakten bekend dat zij het voornemen hadden om het aandelenkapitaal uit 

tee breiden tot 5 miljoen gulden, waarvan 1 miljoen gulden als werkkapitaal moest 

wordenn volgestort. Wastora nam 60 procent van de aandelen af en verkreeg daardoor 

dee meerderheid binnen de NV.2 

Hett grote publiek werd bij de financiële gezondmaking van de club betrokken via 

dee actie Redt AZ met een gouden bal. De bedoeling van deze actie was dat het publiek 

opp grote schaal tegen een bedrag van 25 gulden een gouden voetballetje zou kopen en 

ditt ten teken van steun zichtbaar zou dragen. Na aftrek van kosten zou de opbrengst 

naarr de club gaan. Er werd van uitgegaan dat aanvankelijk tienduizend balletjes 

zoudenn worden afgezet en later nog eens zo'n 90 duizend. Op die wijze zou de netto

opbrengst,, zo werd gehoopt, 300 duizend gulden kunnen bedragen.3 De plaatselijke 

juwelierss reageerden furieus op deze goldrush en zij besloten zelf gouden balletjes op 

dee markt te brengen die een rijksdaalder goedkoper zouden zijn. Na een gesprek met 

AZZ '67 werd overeengekomen dat de juweliers ook de AZ-balletjes aan de man 

mochtenn brengen.4 Uiteindelijk bleek de goudhonger tegen te vallen en werden er niet 

meerr dan vierduizend balletjes verkocht.5 

Afgezienn van de overname van AZ '67 door Wastora was deze actie de eerste 

grotee publiciteitsstunt van Klaas en Cees Molenaar. In diezelfde periode maakten zij 

bekendd waar zij op uit waren. Hun doel was om AZ '67 binnen vijfjaar te brengen naar 

dee top van het betaald voetbal. Om dat doel te bereiken, aldus de broers, moest er een 

Vijfjarenplann worden opgesteld.6 

b.b. Een nieuw bestuur 

Watt betekende de overname door Wastora voor de bestuurssamenstelling van AZ '67 

enn de achtergrond van de bestuursleden? Wat waren bovendien de gevolgen voor het 

bestuurlijkk functioneren? Niet alleen de financiën werden onder handen genomen, ook 

inn het bestuur werden grondige wijzigingen doorgevoerd. In september 1972 werd het 

nieuwee bestuur van AZ '67 gepresenteerd. In de zakelijke opzet die Klaas Molenaar 
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voorr ogen stond was er geen plaats meer in het bestuur voor oude getrouwen als 

secretariss Henk van der Hoef en penningmeester Henk Schouten. Klaas Molenaar liet 

wetenn geen behoefte te hebben aan mensen die het betaald voetbal als hobby 

beschouwden.77 Impliciet verwijzend naar Schouten en Van der Hoef merkte hij op: 

'Bravee mensen zijn het. (...) Toch zien ze er niet tegenop - eenvoudig omdat ze niet 

wetenn waarmee ze bezig zijn - hun club in een schuldenlast van tonnen te steken. 

Alleenn wanneer ervaren zakenlui aan de leiding komen is er voor het betaalde voetbal 

nogg redding mogelijk!'8 De slechte financiële positie van de club was evenzeer de 

verantwoordelijkheidd van zakenlieden als Klaas Molenaar en Jan van der Ben. Voor 

Vann der Hoef en Schouten was hun ontslag een bitter gelag waar zij slechts met moeite 

overheenn kwamen.9 Typerend voor de nieuwe zakelijkheid die zou gaan heersen 

binnenn AZ '67 was de wijze waarop hun poging om na een aantal jaren nog eens in 

contactt te komen met de club werd afgewimpeld. 'Onzerzijds bestaat hieraan geen 

behoefte',, besloot het dagelijks bestuur in 1975.10 

Eenn opmerkelijk gezicht in het nieuwe bestuur was Arie Ligthart, die de 

voorzittersfunctiee ging bekleden. Ligthart was verkoopleider binnenland van de 

Alkmaarsee kaasfabriek Eyssen. In 1967 werd hij aandeelhouder, waarna hij het in 1968 

brachtt tot commissaris van de NV.11 In 1971 trok het bestuur hem aan voor een 

commissiee die moest proberen extra geldmiddelen aan te boren voor de zieltogende 

vereniging.122 Tot zijn grote verrassing werd hij door Klaas en Cees Molenaar gevraagd 

omm het bestuur van de club te gaan leiden.13 Voor de gebroeders Molenaar moet het 

eenn pré zijn geweest dat Ligthart afkomstig was uit de zakenwereld. Bovendien was hij 

iemandd die verbaal begaafd was en daarom gemakkelijk naar buiten kon treden. De 

jovialee Ligthart kwam overal met een lachend gezicht binnen.14 Arie Ligthart zou het 

voorzitterschapp bijna vijftien jaar bekleden. Klaas en Cees Molenaar hadden er allebei 

geenn trek in om zelf het voorzitterschap op zich te nemen. De dagelijkse bestuurlijke 

rompslompp lieten zij liever aan een ander over.15 

Binnenn het Stichtingsbestuur was nog wel plaats voor enkele oudgedienden 

zoalss Kaper, Keppel en Vlaanderen. Ook bleven de vertegenwoordigers van de 

gemeenteraadd lid van het bestuur. Heel veel macht had dit bestuur niet en zeker 

naarmatee de jaren verstreken werd de rol van het Stichtingsbestuur steeds meer 

gemarginaliseerd.. Het voltallige bestuur kwam de eerste jaren nog wel om de drie of 

vierr maanden bijeen. De vergaderfrequentie werd allengs minder en tussen oktober 

19800 en juni 1982 vergaderde het bestuur slechts tweemaal. Het echte beleid werd nu 

gemaaktt in kleine kring. Dat was in de eerste plaats binnen het dagelijks bestuur waarin 

dee zaken werden bestierd door drie mensen. Deze drie waren voorzitter Ligthart, 

penningmeesterr Klaas Molenaar en secretaris Jan van der Ben. Cees Molenaar, die 

well lid was van het Stichtingsbestuur, nam geen zitting in het dagelijks bestuur. Hij 

135 5 



verscheenn alleen als er cruciale zaken aan de orde waren, maar was van alles tot in 

detaill op de hoogte.16 Uit het dagelijks bestuur verdween in 1975 Jan van der Ben, die 

opp 53-jarige leeftijd overleed. In zijn plaats kwam Gerrit Peters, die werkzaam was bij 

Wastora.. Het dagelijks bestuur kwam ten minste een keer in de week bij elkaar. Toch 

werdenn de belangrijke zaken vooral door Klaas en Cees Molenaar geregeld, zoals 

spelersonderhandelingenn en beslissingen over transfers. Feitelijk werd AZ '67 bestuurd 

vanuitt Zaandam. 'Ik had natuurlijk wel inspraak, maar wie betaalt, bepaalt,' aldus 

Ligthart.17 7 

Dee organisatiestructuur kenmerkte zich door een klein uitvoerend administratief 

apparaatt dat werd geassisteerd door bestuursleden, maar ook door trainers als Georg 

Kesslerr en Hans Kraay. Wel werden er pogingen ondernomen om het apparaat te 

professionaliseren.. Zo was er een tijdlang een directeur, terwijl Kraay gedurende een 

periodee als technisch directeur optrad. Na verloop van tijd werden deze functies weer 

losgelatenn en kreeg AZ '67 weer de hybride organisatie van voorheen, een waarin 

takenn en bevoegdheden van bestuursleden en personeelsleden niet helder waren 

afgebakendd en waarin het dagelijks bestuur zeer dicht op de organisatie zat en veel 

uitvoerendee taken op zich nam. Zeker voor Klaas Molenaar en Arie Ligthart gold dat het 

hunn moeilijk viel om afstand te bewaren tot de organisatie. Overigens was deze 

organisatiestructuurr heel gewoon binnen het betaald voetbal. Pas jaren later zou er bij 

voetbalclubss sprake zijn van professionalisering en functiedifferentiatie zoals de 

aanstellingg van een manager en een technisch directeur, waarbij taken en 

bevoegdhedenn tussen bestuur en apparaat helder werden afgebakend.18 

Dee invloed van de gebroeders Molenaar strekte zich ook uit tot 

voetbaltechnischee zaken. Daar lag immers hun interesse en zij spraken dan ook graag 

mett de trainer over spelers en opstellingen. 'Maar het kan natuurlijk nooit kwaad als 

Kesslerr vraagt: "Heren, hoe zien jullie dat?" Iedereen heeft tegenwoordig inspraak, 

waaromm wij niet?' aldus Cees Molenaar met een knipoog naar de tijdgeest.19 

Strubbelingenn over de bemoeienissen van Cees en Klaas Molenaar met de 

voetbaltechnischee zaken deden zich wel voor met de rechtlijnige trainer Hans Kraay.20 

Dienss opvolger Georg Kessler wist daar pragmatischer mee om te gaan: 'Ik ben niet zo 

eigenwijss te denken dat fk het alléén weet. (...) Hij [Klaas Molenaar, G.V.] ziet soms 

dingenn die ik over het hoofd zie. (...) Klaas komt voor de wedstrijden altijd even in de 

kleedkamer.. Dan praten we tien minuten.'21 

Naa de overname van AZ '67 door Wastora trad een nieuwe, een vierde fase in 

voorr wat betreft de bestuursuitoefening. Het Stichtingsbestuur werd gemarginaliseerd. 

Hett Zaanse element werd sterker in dit bestuur, terwijl dat zeker na het overlijden van 

Jann van der Ben ook het geval was in het dagelijks bestuur. De echte bestuursmacht 
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lagg echte r bij de zakenliede n Cees en Klaas Molenaar : de grot e zakenwerel d ging de 

koerss van de club bepalen . Het wie betaalt , bepaalt'-model . 

Dee bemoeienisse n van Wastor a hadden grot e gevolge n voor AZ '67. Welke 

betekeni ss had de overnam e van AZ '67 echte r voor Wastor a zelf? 

c.. Wastora  en het  voetbal 

AZAZ  '67 als reclame-instrumen t 

Inn 1972 werd de Molenaar Holdin g BV opgericht . Verui t de belangrijkst e 

werkmaatschappi jj  was Wastora . Daarnaas t richtte n andere werkmaatschappije n zich 

opp de impor t van producte n die voora l via Wastor a werden afgezet . AZ '67 had als taak 

omm Wastor a te promoten . Voor dat doel werd voora l de zogenaamd e AZ-krant  ingezet . 

Inn apri l 1972 verschee n het eerste nummer . De eerste jaren kwam het blad uit in 

zwart-wituitvoering ,, maar na 1975 werd overgestap t op een kleurenuitgave . Inhoudelij k 

wass de formul e tweeërlei . Voor een deel werd het blad gevul d met artikele n over met 

namee AZ '67, maar ook andere voetbalonderwerpe n en sporte n werden belicht . 

Bekend ee journaliste n als Kick Geudeker , Maarten de Vos en Theo Koome n waren aan 

dee AZ-krant  verbonden . Aan de andere kant ston d de krant , die op een royaa l A3-

formaa tt  was uitgevoerd , bol van de artikele n en advertentie s over Wastora -

aanbiedingen .. De krant werd daardoo r aantrekkelij k voor zowel de voetballiefhebbe r als 

dee koopjesjager . Het voor iedere thuiswedstrij d uitbrenge n van de AZ-krant  bleek te 

hoogg gegrepen , maar iedere maand konde n duizende n gezinne n de krant tegemoe t 

zien,, die in een steeds hoger e oplag e over een steeds grote r gebied werd verspreid . De 

eerstee oplag e bedroe g 150.000 exemplaren . Binne n een jaar was de oplag e 

verdubbeld .. Vanaf 1976 groeid e de oplag e van een half miljoe n tot bijn a een miljoe n 

exemplaren ;;  een oplag e die door geen dagbla d werd gehaald. 22 

Opp het hoogtepun t werd de krant versprei d door een bedrij f dat daarvoo r 2500 

bezorger ss op de been moest brengen. 23 Het reclamebla d was zelfs zo gewil d dat 

Wastor aa het zich kon veroorlove n om voor liefhebber s die buite n het 

verspreidingsgebie dd woonde n een abonnementsgel d van eerst een tientj e en later 

vijftie nn gulde n in rekenin g te brengen . Vanaf 1982, toen er financiël e probleme n bij 

Wastor aa ginge n ontstaa n en de band met AZ '67 geleidelij k aan losse r werd , werd de 

uitvoerin gg van de AZ-krant  soberder . Er werden minde r kleurenfoto' s afgedrukt , terwij l 

hett  luxe papier werd vervange n door krantenpapier . Vanaf 1984, toen AZ '67 sportie f 

allangg op zijn retou r was, verschene n er nauwelijk s nog artikele n over de club . Des 

temeerr  ging de aandach t uit naar Ajax , Oranje en het wel en wee van bekend e 

Nederlanders .. De AZ-krant  kreeg ook een nieuw e naam, namelij k Wastorakrant.  Alleen 
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hett AZ-logo herinnerde nog aan de intense band tussen club en concern in het 

verleden.. Het laatste nummer verscheen in augustus 1985. 

Dee kosten van het drukken en verspreiden van de AZ-krant bedroegen in 1977 3 

miljoenn gulden.24 In het kampioensjaar 1981 werden de kosten hiervan geschat op 5 

miljoenn gulden.25 De kosten van de AZ-krant, zo betoogde Klaas Molenaar, waren de 

moeitee waard, want zij leidden niet alleen tot verhoging van de toeschouwersaantallen, 

maarr ook tot een omzetstijging bij Wastora.26 

Kostenn en baten voor Wastora 

Hoeveell geld stak Wastora in AZ '67 en in hoeverre heeft het bedrijf daarvan kunnen 

profiteren?? Harde cijfers uit de periode van vóór 1980 zijn er niet.27 Toch zijn er wel 

indicatiess dat Wastora niet te klagen had over het effect van zijn investeringen in AZ 

'67.. In 1972, het jaar van de overname, kende de winkel een oppervlakte van 5000 

m2.288 In het kampioensjaar 1981 was het bedrijfsareaal inmiddels uitgebreid tot 12000 

m2.299 Ook elders in het land opende Wastora winkels. Om de druk op de vestiging in 

Zaandamm wat te verlichten en om ook klanten uit het noorden van de provincie en uit 

Groningenn en Friesland van dienst te kunnen zijn, opende Wastora in 1981 een 

vestigingg in Alkmaar.30 

Opp zaterdagen trok Wastora-Zaandam in 1973 tussen de 8000 en 10.000 

bezoekers.311 Na dat jaar nam het aantal bezoekers alleen maar verder toe. In de pers 

roemdee Klaas Molenaar het profijt dat zijn onderneming had van de investeringen in AZ 

'67:: 'Wastora heeft ontzaglijk veel voordeel van de binding met AZ. Is er iemand in 

Nederlandd die niet weet dat AZ en Wastora één zijn? (...) Wij hebben nooit dingen 

gedaann die Wastora hebben geschaad. (...) er is niemand die kan bewijzen dat op een 

anderee wijze reclame voeren méér had opgeleverd en minder had gekost. Al onze 

investeringenn in de voetbalclub zijn gepaard gegaan met omzetstijgingen van 

Wastora.'322 Ook de oud-directeur van Wastora, Dick Schouten, bevestigde deze visie: 

'Zonderr AZ zou Wastora zich ook hebben ontwikkeld, maar door AZ ging die 

ontwikkelingg sneller. Het leverde Wastora grote bekendheid op. In eerste instantie kun 

jee stellen dat alles wat Wastora in AZ stak ook weer terugkwam. Later veranderde 

dat.'333 Nog positiever over de gevolgen van de AZ-overname was de voorzitter van AZ 

'67,, Arie Ligthart: 'Wastora is groot geworden, zuiver en alleen door AZ.'34 

Wastoraa liftte natuurlijk wel mee met de groei van de particuliere consumptie in 

diee jaren. Tussen 1973 en 1979 namen de consumptieve bestedingen ieder jaar toe 

mett 4 procent.35 Die vertaalden zich voor een niet-gering deel in de aanschaf van 

goederenn die ruim voorradig waren in het Wastora-assortiment, zoals audio-visuele 

apparatuurr en huishoudelijke apparaten. Zo werden gedurende deze jaren op grote 
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schaa ll  de zwartwittelevisie s vervange n door kleurentelevisies . In 1970 beschikt e niet 
meerr  dan 6 procen t van de huishouden s over een kleurentelevisie . In 1980 was dat 
percentag ee gestege n tot bijn a 80. Ook het aantal radio's , recorders , 
grammofoonspeler ss en hifi-instaNatie s groeid e spectaculair. 36 

Maarr  hoevee l geld stak Wastor a in de voetbalclub ? Over de jaren vóór 1980 zijn 
geenn exacte cijfer s te geven , alleen maar indicaties . In een intervie w schatt e AZ-
secretari ss  en directeu r van de Molenaar-Holdin g Geuit Peters , die bekend ston d als 
solid ee en betrouwbaar 37, dat Wastor a tusse n 1977 en 1981 10 miljoe n gulde n in AZ '67 
hadd gestoken. 38 Klaas Molenaar zelf betoond e zich minde r scheuti g bij het noemen van 
bedragen .. In 1986 verteld e hij dat er wel jaren waren gewees t dat er zo'n 4 a 5 miljoe n 
gulde nn naar AZ ging. 39 Een jaar later antwoordd e hij op een vraag van een journalis t 
hoevee ll  geld Wastor a in AZ "67 had gepompt : Tusse n de 10 en 20 miljoen , het echte 
bedragg ben ik vergeten D onzin ? Nou ja, het zal eerder tegen de 20 dan bij de 10 
gelegenn hebben.' 40 

Overr  de period e 1980-1985 leverd e Wastor a wel concret e cijfer s over het geld 

datt  het in AZ '67 stak . Over deze zes jaren kwam het uit op een totaa l van 18 miljoe n 

gulden. 411 Dit laatst e bedrag aangevul d met de indicatie s van Gerri t Peters over de 

bijdrage nn van het bedrij f over de jaren 1977-1981 wijs t op een zeer voorzichtig e 

schattin gg dat Wastor a in totaa l tusse n de 25 en 30 miljoe n gulde n heeft bijgedrage n 

aann AZ '67. Een deel van die bijdrag e kwam terug door de verkoo p van de topspeler s 

naa het kampioensjaar . Volgen s Klaas Molenaar zou Wastor a daarmee zo'n 60 procen t 

vann het in AZ '67 geïnvesteerd e kapitaa l hebben teruggekregen. 42 In hoeverr e die 

schattin gg juis t is, is niet zeker. Feit is wel dat met de verkoo p van topspeler s als Kist , 

Nygaard ,, Peters , Hovenkamp , Spelbo s en Van Marwij k grot e winste n werden behaald 

tenn opzicht e van de bedrage n die voor deze speler s waren neergetel d toen zij werden 

aangetrokken .. Klaas Molenaar noemd e zelf een opbrengs t van 8 miljoe n gulden , een 

bedragg dat ook word t bevestig d door zijn neef Klaas Molenaar jr.43 

Gesteldd kan worde n dat de groe i van Wastor a belangrijk e impulse n kreeg door 

dee verbinteni s met AZ '67. De enorm e reclamemogelijkhede n die hierdoo r werden 

verkregen ,, maakten dat Wastor a de leidend e zaak werd op het gebied van 

massaconsumptiegoedere nn en met name van elektronica . Zeker voor de period e tot 

19800 kan gestel d worde n dat de investeringe n van Wastor a in AZ '67 werden 

terugverdien dd in een tomeloz e groe i van de omzet . Toch waren er somber e tijde n op 

koms tt  voor het bedrijf , die de verhoudin g met AZ '67 onder druk zouden zetten en 

uiteindelij kk  zouden leiden tot een definitiev e breuk . 
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Somberee tijden 

Dee voorbode daarvan werd gevormd door het overlijden van Cees Molenaar op 23 juli 

1979.. Hij werd slechts 51 jaar. Een aantal jaren eerder was bij hem leukemie 

geconstateerd.. Om hieraan het hoofd te bieden, liet hij zich opereren in een ziekenhuis 

inn Houston, waar hij ten slotte overleed. Het scheelde weinig of ook Klaas Molenaar, die 

inn de VS was om zijn broer bij te staan, was daar aan zijn einde gekomen. Bij hem 

openbaardee zich een acute hartkwaal die een spoedoperatie vereiste. Na de ingreep 

ontstondenn er complicaties, en Klaas ging klinisch dood. Door spoedig ingrijpen en een 

tweedee operatie bracht hij het er wonderwel levend vanaf. Het vliegtuig dat de familie uit 

Houstonn terugvloog naar Nederland bevatte in het ruim het stoffelijk overschot van 

Ceess en bovenin Klaas, nu een zware hartpatiënt.44 

Hett overlijden van Cees was niet alleen een familiedrama; ook voor Wastora en 

voorr AZ '67 had het grote gevolgen. De perfecte balans die beide broers vormden in 

zakenn en voetbal was verdwenen. Klaas was de man die steeds nieuwe uitdagingen 

zocht,, maar in zijn broer Cees een tegenwicht had die op gezette tijden op de rem 

trapte.. Spelers en ook trainer Kessler zagen gemakkelijker dan voorheen hun wensen 

bijj Klaas Molenaar gehonoreerd, die immers niet ongeschonden uit Houston was 

teruggekeerd.. Voorzitter Arie Ligthart verklaart de neergang van AZ '67 uit het 

overlijdenn van Cees Molenaar.45 Ook Cees Roozemond, die als burgemeester van 

Alkmaarr in deze jaren zo'n grote rol speelde bij AZ '67, ziet in het overlijden van Cees 

Molenaarr een grote en misschien wel beslissende factor die leidde tot de breuk van 

Wastoraa met AZ '67.46 In het gat dat Cees Molenaar achterliet bij de club werd voorzien 

doorr zijn zoon Klaas Molenaar jr., die het bestuur kwam versterken als vice-voorzitter. 

Dee prelude tot de breuk kondigde zich al aan in het kampioensjaar 1981. In 

januarii van dat jaar kwam een conflict naar buiten tussen de Dienstenbond FNV en 

Wastora.. Al langer leefden er irritaties onder het personeel, dat zich stoorde aan de 

wijzee waarop de spelers in de watten werden gelegd terwijl er, zo was hun overtuiging, 

bezuinigdd werd op hun arbeidsvoorwaarden vanwege de toenemende lasten door AZ 

'67.. Vooral de briljantjes die Klaas Molenaar aan de spelersvrouwen had gegeven en 

diee toch zo'n 6 a 7000 gulden kostten, schoten in het verkeerde keelgat. Ook waren er 

klachtenn dat Wastora geen ondernemingsraad had ingesteld en personeel dat zich tot 

dee vakbond wendde onder druk zette om daarvan af te zien.47 De Dienstenbond eiste 

datt Wastora publiek moest maken hoeveel geld het bedrijf in AZ '67 stak.48 Het 

draagvlakk voor sponsoring nam dus af onder het personeel en dat was een veeg teken. 

Overigens,, ook bij PSV keek de vakbeweging met argusogen naar de sponsorrelatie 

vann Philips met de club. Omstreeks 1960 durfde het bedrijf uit angst voor een verziekte 
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relati ee met de bonde n nauwelijk s te investere n in nieuw e spelers : wel geld steken in 
PSV,, maar tegelijkertij d werknemer s van Philip s ontslaan. 49 

Enkelee maanden na het behalen van het landskampioenscha p maakte Klaas 
Molenaarr  bekend dat Wastor a probleme n begon te krijge n met de financiël e lasten die 
AZZ '67 voor het bedrij f met zich meebracht . Het kon zo niet langer en het roer moest 
radicaa ll  om. Wastor a was in het vervol g niet bereid om meer dan 1 miljoe n gulde n 
jaarlijk ss  aan AZ '67 bij te dragen. 50 Hij gaf te kennen dat dit kampioenscha p eenmali g 
wass en dat AZ '67 verder e kampioenschappe n kon vergeten. 51 Klaas Molenaar , die 
eerderr  de weg naar de top had geplan d door midde l van een Vijfjarenplan , steld e een 
CommissieCommissie  Tweede Vijfjarenplan  in die de weg terug moest plaveien . Tijden s de eerst e 
besprekin gg brach t hij naar voren dat het voor de Molenaar Holdin g niet meer 
verantwoor dd was om zoveel geld in AZ '67 te blijve n steken . De spelerssalarisse n 
warenn absur d hoog . Als er geen nieuw e sponsor s konde n worde n aangetrokken , dan 
moestt  AZ '67 een stap terug doen . Een problee m was wel dat er een overeenkoms t 
beston dd met het gemeentebestuur , die garandeerd e dat AZ '67 in rui l voor 
gemeentesteu nn tien jaar topvoetba l zou bedrijven . Die belofte , aldus Klaas Molenaar , 
wass geen probleem : 'We bepalen zelf wat topvoetba l is. Als we vijfde , zesde of zelfs 
achtst ee eindige n in de competiti e spelen we ook topvoetbal.' 52 In apri l 1982 maakte 
Klaass Molenaar bekend hoe het anders moest . Traine r Kessle r had AZ '67 inmiddel s 
verlaten .. De spelersselecti e zou worde n teruggebrach t naar achttie n spelers , terwij l nu 
meerr  dan voorhee n ruimt e moest worde n gemaak t voor jong e talente n uit de eigen 
regio. 53 3 

Maarr  waarom werd het minde r aantrekkelij k voor Wastor a om grot e 

hoeveelhede nn geld in AZ '67 te steken ? Wat was er verander d in vergelijkin g met de 

voorgaand ee jaren? De probleme n die Wastor a kreeg met de financierin g van AZ '67 

haddenn te maken met de probleme n waarme e het bedrij f zelf kampte . Wastor a was 

afhankelij kk  van de koopkrach t van de consument . Ondank s de economisch e probleme n 

diee zich na 1973 begonne n te manifesteren , bleven de reële lonen tot eind 1979 stijgen . 

Inn die jaren kon Wastor a dan ook uitbreide n en rendeerde n de investeringe n in AZ '67 

enn in de AZ-krant.  Vanaf 1980 ginge n de reële lonen dalen en nam de werklooshei d toe 

vann 280.000 in 1979 naar ruim 800.000 in 1984.54 Voora l de lagere inkomen s - en uit 

dezee inkomensgroepe n betro k Wastor a de meeste klandizi e - ginge n achteruit . Volgen s 

opgav ee van Wastor a daalde de netto-omze t van het bedrij f van 116 miljoe n gulde n in 

19800 naar 86 miljoe n gulde n in 1985.55 Dit betekend e een dalin g in de omzet van ruim 

255 procent . 

Behalv ee de conjunctuu r waren er ook andere factore n die bijdroege n aan de 

neergan gg van Wastora . Aanvankelij k was Wastor a zo populai r omdat het door de grot e 

omzette nn veel scherper e prijze n kon vragen dan de vakhandel . Die bleek echte r steeds 
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meerr in staat te zijn om lagere prijzen te rekenen, wat de concurrentiepositie van 

Wastoraa ging ondermijnen.56 Ook deed de uitbreiding van Wastora tot een algemeen 

warenhuiss afbreuk aan de aantrekkingskracht.57 Naast elektronica en wit- en bruingoed 

gingg Wastora onder meer keukeninrichtingen, meubels, tapijten, campingartikelen, 

fietsen,, confectie, schoenen, speelgoed, parfums, horloges en juwelen verkopen.58 De 

breukk met AZ '67 was slechts een kwestie van tijd. 

Wastoraa breekt met AZ '67 

Dee breuk voltrok zich snel en kwam voor AZ '67 toch nog onverwacht. De bij de 

Molenaarr Holding aangetreden interim-manager A.M.A. van den Berg wist de directie 

ervann te overtuigen dat het noodzakelijk was om te breken met het voetbal.59 In februari 

19866 werd op het vakantieadres van Klaas Molenaar in Zwitserland door hem, de 

eigenaarr van Inter Football Maarten de Vos en door Van den Berg de scheiding 

geregeld.. Terwijl Klaas Molenaar achterbleef om uit de wind te worden gehouden, werd 

voorzitterr Ligthart naar Zaandam geroepen waar hem werd meegedeeld dat het uit was 

tussenn Wastora en AZ '67. De voorzitter ervoer deze handelwijze als een overval.60 Op 

200 februari stuurde Van den Berg een notitie naar het Alkmaarse gemeentebestuur 

waarinn het einde van de sponsoring werd aangekondigd. Wel werd toegezegd dat 

Wastoraa de zaken op een nette wijze wenste af te wikkelen.61 

Dee gemeente was belanghebbende, want er was nog steeds een overeenkomst 

uitt 1978 geldig waarin Wastora tien jaar topvoetbal toezegde in ruil voor riante 

gemeentesteun.. In een gesprek op 25 februari tussen vertegenwoordigers van de 

Molenaarr Holding b.v., de KNVB en het Alkmaarse gemeentebestuur besloot 

burgemeesterr Roozemond de kwestie scherp te spelen. Hij vroeg de Zaandammers om 

extraa geld voor AZ '67 en dreigde anders het bedrijf voor de rechter te slepen. Na lang 

onderhandelenn en een schorsing bleek Wastora bereid om bovenop de al gedane 

toezeggingenn 250.000 gulden extra aan AZ '67 beschikbaar te stellen.62 Op 28 februari 

werdd op een persconferentie de breuk publiek gemaakt. Wel was besloten de volgende 

'gestes'' jegens AZ te maken. De club kreeg het spelerscollectief, en de door Wastora 

gefinancierdee tribune en scoreborden. Voorts ontving AZ '67 de door Roozemond 

losgeweektee 250.000 gulden. Ten slotte zouden de lopende tekorten afgedekt worden 

tott een maximum van 1 miljoen gulden.63 Met ingang van het seizoen 1986-'87 stond 

AZZ '67 op eigen benen. 
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Dee relati e nader beschouw d 

Wanneerr  we nog eens de balans opmake n van de relati e en de breuk tusse n de 

voetbalclu bb en Wastora , dan valt op dat ondank s de zakelijkhei d die Klaas Molenaar 

altij dd zei na te streve n zijn verhoudin g tot AZ '67 meer dan een strik t zakelijk e was. AZ 

'677 was voor hem en zijn broer Cees ook een hobby , een gedroomd e vorm van 

vrijetijdsbestedin gg - of zoals Klaas Molenaar het in 1981 formuleerde : De één is gek 

vann mooi e wijve n en spendeer t daar zijn geld aan, de ander is gek van voetbal.' 64 

Diee 'speelgoedachtig e benadering' 65 maakte de relati e ook kwetsbaa r want het 

kenmer kk van iedere hobb y is dat het vuur daarvoo r kan doven en daar was zeker 

sprak ee van nadat het hoogst e wat er te bereike n viel , namelij k het 

landskampioenschap ,, was behaald . Nadat Wastor a gedwonge n was om te mindere n 

enn de topspeler s de Alkmaarde r Hout verlieten , nam het enthousiasm e bij Klaas 

Molenaarr  af. Ook was hij teleurgestel d dat de publiek e belangstellin g zo tegenviel. 66 

Wijzendd op die tegenvallend e publiekscijfer s zei Klaas Molenaar : 'En AZ heeft ook mij 

teleurgesteld .. In ons kampioensjaar , toen we schitteren d voetba l speelden , moest er 3 

miljoe nn gulde n bij . Het kampioensjaa r werd nota bene het duurst e jaar.' 67 

AZZ '67 was ook nog eens de gezamenlijk e hobb y van de twee broers . Door het 

overlijde nn van Cees Molenaar kreeg de hobb y voor zijn achtergebleve n broer een 

anderee dimensie . Ook hierdoo r minderd e het vuur. 68 Bovendie n verstoord e het 

overlijde nn van Cees Molenaar de balans binne n club en bedrijf . De natuurlijk e rem in de 

vormm van zijn broer was voor Klaas weggevallen , terwij l ook de gezondhei d na zijn 

hartcrisi ss  in Housto n was afgenomen . Klaas Molenaar verloo r aan scherpte. 69 

Toenn het economisch e tij keerde en Wastor a geconfronteer d werd met dalend e 

omzette nn verzwakt e bovendie n de positi e van Klaas Molenaar binne n het bedrijf . De 

stromin gg die vond dat Wastor a veel te ruimharti g was ten opzicht e van AZ '67 won aan 

kracht ,, waardoo r ten slott e ook Klaas Molenaar akkoor d moest gaan met het 

beëindige nn van de relati e met zijn voetbalclub. 70 De aangetrede n interim-manage r van 

dee Molenaar Holding , Van den Berg , had niets met voetbal, 71 maar had bovendie n wel 

redenenn om te stoppe n met sponsorin g of die ten minst e verder te beperken . Die 

sponsorin gg was profijtelij k toen het bedrij f in de jaren zeventi g groeide . Na 1980 bleek 

dee sponsorin g bijn a uitsluiten d een kostenpos t waar nauwelijk s revenue n tegenove r 

stonden .. Nog in 1985, zo werd berekend , moest Wastor a een bedrag toelegge n van 60 

gulde nn per verkoch t kaartje. 72 De combinati e van het wegvalle n van het zakelij k belang 

bijj  de sponsorin g van AZ '67 en de verminderin g van de persoonlijk e betrokkenhei d van 

Klaass Molenaar bij het voetba l werd de Alkmaars e voetbalclu b uiteindelij k fataal . 

Watt  dat betref t kan worde n geconstateer d dat de verzakelijkin g die Klaas 

Molenaarr  nastreefd e zich slecht s tot op bepaald e hoogt e vertaald e in de organisati e 
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vann AZ '67. Geldschieter en bestuurder waren één. Bovendien was er nauwelijks een 

scheidingg tussen beleid en uitvoering. Tegenover een klein professioneel apparaat dat 

bestondd uit een enkele administratieve kracht stonden bestuursleden die zich actief 

bemoeidenn met de uitvoering. Het gevolg was dat Klaas Molenaar noch een sponsor, 

nochh een bestuurder op afstand was. Dat wilde hij ook niet, want de club ging hem 

daarvoorr te veel aan het hart. Het gevolg was wel dat het moeilijk werd om zakelijke 

afstandd te houden, als ook om te delegeren. Ook dat maakte de club uiteindelijk 

kwetsbaar. . 

Inn 1986, toen AZ '67 alweer een modale club was geworden, kon zij terugkijken 

opp een glorieus verleden dat van 1972 tot 1981 duurde. Dit waren jaren waarin Klaas 

enn Cees Molenaar ook op andere manieren een stempel drukten op het Nederlandse 

voetball en tevens grote invloed uitoefenden op de sfeer binnen de club en het imago 

datt AZ '67 opbouwde. Wat betekenden die gouden jaren voor de club? 

d.d. Gouden jaren, maar geen stralend imago 

Vernieuwingg en verharding 

Klaass en Cees Molenaar stonden een bedrijfsmatige aanpak voor van het betaalde 

voetbal.. Clubs moesten geleid worden als bedrijven en de aanpak moest puur zakelijk 

zijn.. In die visie paste, zoals eerder opgemerkt, de verenigingsvorm niet. Voetbalclubs, 

zoo vonden zij, moesten stichtingen worden, waarin geen plaats was voor lastige leden 

diee toch alleen maar zeurden en de boel in het honderd lieten lopen. Een winkel of 

fabriekk koos toch ook niet de verenigingsvorm?73 Deze visie bleek ook elders in het 

landd aan te slaan, want meer clubs kozen voor de stichtingsstructuur.74 

Ookk landelijk en internationaal probeerde Klaas Molenaar zijn invloed te doen 

geldenn met voorstellen om het voetbal aantrekkelijker te maken voor de toeschouwers. 

Clubss moesten aandelen uitgeven die uitgezet moesten worden onder het publiek. De 

doelenn moesten groter worden, want dan zouden er meer doelpunten te genieten zijn. 

Ookk moesten er veel meer reclamemogelijkheden gecreëerd worden, waardoor voetbal 

aantrekkelijkk werd voor ondernemers.75 Ingrijpend waren zijn voorstellen om de 

topclubss vaker tegen elkaar te laten uitkomen in plaats van tegen zwakkere ploegen. Zo 

steldee hij voor om boven de bestaande Eredivisie en Eerste Divisie een Superdivisie in 

tee stellen waarin niet meer dan negen clubs zouden uitkomen die een dubbele 

competitiee zouden afwerken. Deze clubs zouden alleen spelen met full profs. AZ '67 

diendee dit voorstel in bij de koepelorganisatie van de profclubs, de FBO, die hier weinig 

voorr voelde: dat zou ten koste gaan van de kleinere clubs.76 Later stelde hij voor om te 

komenn tot een Europese competitie, waarin enkele Nederlandse topclubs zouden 
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uitkomenn tegen buitenlandse ploegen. Minder dan 25 jaar later zou een variant op 

dezee gedachte vorm krijgen in de Champions League. 

Dee productmatige benadering van het betaalde voetbal en de vertaling daarvan 

inn het beleid van AZ '67 zorgde voor een verdere verharding van de sfeer rondom de 

club.. Typerend was bijvoorbeeld de weigering om de eerste tegenstander in het UEFA-

cuptoernooi,, de Luxemburgse voetbaldwerg Red Boys, een lichte training toe te staan 

opp het hoofdveld om op die manier al wat te wennen aan de entourage. Deze weigering 

kwamm onsympathiek over en leverde AZ '67 veel negatieve publiciteit op.78 Hoe weinig 

dee thuisclub had te vrezen van de Luxemburgse amateurs bleek wel uit de uitslag: de 

thuisclubb won met 11-1. 

Overr AZ '67 viel altijd wel wat te melden door de media en zeker Klaas Molenaar 

hieldd ervan om radio, televisie en schrijvende pers kwistig te bedienen. Het meest 

onschuldigg was de stroom geruchten over spectaculaire transfers die op het punt 

stondenn afgesloten te worden - of het aantrekken van wereldtrainers als Rinus Michels 

enn Ernst Happel. Het meest hardnekkige gerucht dat telkenmale de kop opstak was dat 

Johann Cruijff naar AZ '67 zou gaan. Deze geruchten werden vooral vanuit het AZ-kamp 

wereldkundigg gemaakt. De journalist van het Noordhollands Dagblad betitelde deze 

nieuwtjescarrousell als 'Reclame voor Wastora'.79 Heel veel negatieve publiciteit haalde 

AZZ '67 met diverse affaires die de club het imago bezorgden van een keiharde 

ondernemingg die geen oog had voor het menselijk aspect. In het hiernavolgende wordt 

eenn aantal van deze affaires besproken. 

Eenn moordenaar van trainers 

Voorall door de snelle opeenvolging van trainers bouwde AZ '67 een negatief imago op 

enn kreeg het de naam van trainersmoordenaar. Het ontslag van Joop Brand, die in 

maartt 1976 zijn congé kreeg, werd nog gelaten ontvangen. Dat was tenminste nog na 

eenn dienstverband van drie jaar. Brand, die toch een van de grondleggers was van de 

successenn van AZ '67, had volgens Cees Molenaar echter één bezwaar en dat was dat 

hijj bang was om door te stoten naar de absolute top.80 

Brandd werd opgevolgd door Hans Kraay, die zich na een jaar terugtrok als 

veldtrainerr en doorging als technisch directeur. Op instigatie van Kraay werd de 

Limburgsee oud-intemational Jan Notermans aangetrokken als trainer. Notermans 

moestt opereren in een situatie waarin Kraay moeite had zich los te maken van het 

trainersvakk en de sfeer in de spelersgroep te wensen overliet door aanvankelijk 

tegenvallendee resultaten in de competitie en door de aankoop van twee middenvelders 

(Jann Peters en Ramljak) terwijl er volgens de spelers alleen behoefte bestond aan 

vleugelspitsen.. De door iedereen als zeer sympathiek ervaren Notermans bezat niet 
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hett overwicht om zich in een dergelijke situatie te kunnen handhaven. Toen AZ '67 

vervolgenss fors wilde snijden in diens bevoegdheden nam hij eind oktober 1977 zelf 

ontslag.. Unaniem wees de pers AZ '67 en in het bijzonder Kraay aan als schuldige en 

verweett zij de club onzorgvuldig om te gaan met personeel.81 

Notermanss werd opgevolgd door Cor van der Hart en daarmee was onmiddellijk 

eenn nieuwe affaire geboren. De oud-international, die tussen 1972 en 1974 trainer bij 

AZZ '67 was geweest, stond erom bekend moeilijk drank te kunnen laten staan. Hij 

mochtt opnieuw aan de slag bij AZ '67 onder de voorwaarde dat hij een medische 

ingreepp zou ondergaan, waardoor hij van de alcohol zou afblijven. Die ingreep was het 

inbrengenn van een pil, waardoor hij drank niet meer kon verdragen. Bij zijn aantreden 

alss trainer maakte AZ '67 deze ingreep in een perscommuniqué bekend, 's Avonds in 

hett programma Studio Sport gaf Klaas Molenaar daarop nog eens uitgebreid 

toelichting.. Deze publiciteit ondergroef het aanzien van Van der Hart bij spelers en staf 

enn zorgde voor een valse start.82 Ondanks een grote triomf, het behalen van de KNVB-

beker,, werd Cor van der Hart in mei 1978 ontslagen. Hij miste het vertrouwen van de 

spelers,, terwijl Hans Kraay en de haptonoom Ted Troost, die als spelersvertrouweling 

grotee invloed bij de club had gekregen, aandrongen op zijn ontslag.83 De verwikkelingen 

rondomm Van der Hart leidden tot een stroom van negatieve publiciteit voor AZ '67. 'Wie 

will er nog bij AZ '67 werken?' kopte een regionale krant.84 Ook supporters kozen 

massaall voor de underdog. Tijdens de wedstrijd AZ-Haarlem op 30 april werd een groot 

spandoekk ontrold met de tekst 'Cor moet blijven, Kraay eruit', terwijl het ingezonden 

brievenbrieven regende in de plaatselijke dagbladen.85 

Dee supporters zouden voor wat betreft Kraay snel hun zin krijgen. 

All langer boterde het niet tussen hem en de AZ-bestuurders. Kraay, die toch al moeilijk 

compromissenn kon sluiten, verzette zich tegen de bemoeienissen van Klaas en Cees 

Molenaarr met het technisch beleid. Als Klaas en Cees Molenaar een bepaalde speler 

opgesteldd wilden zien, deed Kraay het om die reden juist niet.86 Er waren aanvaringen 

overr presentjes en feestjes die de broers voor de spelers verzorgden. Kraay vond dat 

dee spelers niet zo in de watten moesten worden gelegd. Bovendien ontnam hij als 

managerr het dagelijks bestuur veel werk, terwijl in het betaalde voetbal bestuurders het 

juistt erg op prijs stellen om zich overal mee te bemoeien. Toen zich ook in de privé-

sfeerr een incident voltrok tussen Kraay en de gebroeders Molenaar, kon hij in 

novemberr 1978 opstappen.87 Weinigen rouwden om het vertrek van Hans Kraay, maar 

hett versterkte wederom het imago van AZ '67 als een club die personeel bij de vleet 

versleet. . 
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Oorlogg met de pikbroeken 

Intussenn greep een nieuwe affaire om zich heen, nu rond het Volendammer talent Pier 

Tol.. Volendam, dat midden jaren zeventig nog onderaan in de Eerste Divisie speelde, 

hadd plannen om hogerop te komen en vroeg steun voor deze ambities aan AZ '67. De 

clubb stelde hiervoor Ruud Suurendonk en Sem Wokke gratis ter beschikking. Toen 

Volendamm ook belangstelling had voor Hans Mol kwamen in november 1976 AZ '67, 

Volendam-trainerr Joop Brand en het Volendamse bestuurslid Jan van der Linden 

overeenn dat AZ '67 in ruil voor Mol vijf jaar de tijd had om een claim te leggen op een 

jeugdspelerr van Volendam. Deze afspraak werd vastgelegd in een geheime 

overeenkomst.888 AZ '67 had al lang zijn keuze bepaald en zijn oog laten vallen op Pier 

Tol.. In februari 1978 eiste AZ '67 Pier Tol op en toen werd ook de overeenkomst 

publiekk waarover de rest van het Volendam-bestuur zei daar niet van op de hoogte te 

zijnn geweest. Het dorp stond volledig op zijn kop en was verontwaardigd over de 

handelwijzee van AZ '67 dat een speler naar zich toehaalde die een veel grotere waarde 

hadd dan Hans Mol.89 

Volendamm vocht de rechtsgeldigheid van de overeenkomst bij de KNVB aan. Dat 

gebeurdee met veel verbaal geweld van de zijde van Volendam-voorzitter Jan Guyt. 

Dezee deed uitspraken als: 'De goede wil van AZ was hulp met een dubbele bodem' en 

'Zee hebben ons bedonderd, die twee. [Molenaar, G.V.] Ik wil ze niet meer zien. Ook als 

wijj hier in Volendam tegen AZ moeten voetballen, kom ik niet in de bestuurskamer. 

Geestelijkk zijn de gebroeders beneden mijn niveau.'90 Uiteindelijk kon de kwestie in der 

minnee worden geschikt, maar ook de affaire-Tol leverde AZ '67 veel negatieve 

publiciteitt op. Het beeld was van het grote, rijke AZ '67 dat het arme Volendam 

plunderdee dat zelf zijn talent Pier Tol zo hard nodig had om te kunnen promoveren naar 

dee Eredivisie en daar te overleven. 

Eenn nieuwe affaire: Van Hanegem exit 

Dee affaire-Tol was nog nauwelijks tot rust gekomen toen een nieuwe affaire zich 

aandiende:: het ontslag van de populaire speler Willem van Hanegem. In maart 1979 

werdd bekend gemaakt dat AZ '67 het contract met deze speler niet zou verlengen en 

datt er met onmiddellijke ingang geen plaats meer voor hem was in de selectie. Deze 

beslissingg sloeg in als een bom, niet in de laatste plaats voor Van Hanegem zelf, die 

eerderr nog te horen had gekregen dat trainer Kessler hem graag wilde behouden: 'Ik 

kreegg zoveel veren in m'n kont gestoken, dat ik er wel een tweepersoonsmatras van 

konn maken.'91 
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Hoewell voetbaltechnische overwegingen een rol speelden - Van Hanegem 

wass Inmiddels 35 jaar oud - was voor pers, publiek en medespelers de ware reden dat 

Georgg Kessler en Willem van Hanegem elkaar niet konden luchten of zien en Kessler 

daaromm Van Hanegem loosde. Talrijk waren de botsingen tussen de beide 

tegengesteldee karakters. Nadat Vann Hanegem de wacht kreeg aangezegd, regende het 

kritischee commentaren en ingezonden brieven in de regionale kranten. De affaire kwam 

tott kookhoogte toen het bestuur in mei 1979 in de AZ-krant bikkelhard uithaalde naar 

dee publiekslieveling, die op het punt stond zijn carrière in de Verenigde Staten voort te 

zetten.. (...) vijftien jaar lang', aldus het bestuur, 'van Velox tot AZ en van Oranje tot 

Feyenoord,, heeft hij een slinger van ellende achtergelaten, maar altijd hield een 

handvoll invloedrijke journalisten hem de hand boven het hoofd. Reeksen van 

medespelers,, trainers, bestuurders en medische verzorgers zijn de overspanning nabij 

geweestt door de streken van Van Hanegem, maar steeds weer werd Van Hanegem 

doorr de journalisten onvoorwaardelijk gesteund.' In het artikel werd Van Hanegem 

vervolgenss omschreven als een plaag: '(...) wat dat betreft zal zelfs een beruchte stad 

alss Chicago de komende maanden zijn gelijke leren kennen (...)'93 De pers maakte 

kortee metten met deze verklaring en betitelde haar als natrappen, smaad en als een 

sluwee vossenstreek. Dat laatste sloeg op Maarten de Vos van Inter Football, die de 

auteurr van dit artikel bleek te zijn geweest. Deze affaire maakte een einde aan wat nog 

aann aaibaarheid bij de club was overgebleven en zette AZ '67 wederom neer als een 

nietsontziendee werkgever die trainers, directeuren (Ruud Bonewit en Henk Burgwal) en 

spelerss in hoog tempo afdankte.94 

AZZ '67 en de journalisten 

Voorr de buitenwereld pasten deze affaires in een ontwikkeling waarin AZ '67 steeds 

meerr los kwam te staan van de gemoedelijke clubcultuur van voorheen en meer en 

meerr een poenerig imago kreeg, een imago van een club die er alleen nog maar was 

voorr de rijken. Bontjassenclub of briljantenclub waren beschuldigingen die aan het 

adress van AZ '67 werden geuit. De bontjassen sloegen op de kleding die steeds vaker 

opp het ereterras werd gesignaleerd en die bepaald niet kon worden toegeschreven als 

behorendee tot de oude, vertrouwde supporters. De naam briljantenclub verwierf AZ '67 

nadatt Klaas Molenaar op het kerstfeest van de club de spelersvrouwen verraste met 

eenn gouden halsketting met briljanten - vanwege de briljante prestaties van het elftal. 

Dee Ajax-cultuur, zo werd ervaren, werd door AZ '67 overgenomen: 'Figuren die vroeger 

bijj Ajax over de vloer kwamen, zag je nu bij AZ op de tribunes. Leo Horn, Willeke 

Alberti,, Tom Mulder liepen hier de boel plat. Nu AZ bovenaan stond en niet Ajax staken 

zee over. En waarom? Gezien worden!'95 Arie Ligthart zou later erkennen dat (...) er op 
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eenn gegeven moment ook duistere lieden als bijen op de stroop af(kwamen). AZ werd 

geassocieerdd met een club van rijke mensen en dat heeft bij "Jan met de Pet" altijd 

eenn bepaalde afkeer gewekt.'96 

Hett verslechterende imago van AZ '67 werd versterkt door de media, waarmee 

AZZ '67 een steeds moeizamere relatie ging onderhouden. In 1976 kwam voor de eerste 

maall een conflict naar buiten tussen AZ '67 en de sportverslaggever van het 

NoordhollandsNoordhollands Dagblad, Rob Hartog. Deze berichtte op een kritische manier over AZ 

'677 en de wat prikkelende en honende wijze97 waarop hij dit deed, joeg de AZ-

bestuurderss in de gordijnen. Zij eisten dat het Noordhollands Dagblad met een andere 

sportverslaggeverr op de proppen zou komen, hetgeen de krant weigerde.98 Typerend 

voorr de moeizame relatie met Rob Hartog was het dreigement van Hans Kraay aan het 

adress van de journalist dat hij hem een dreun zou verkopen als hij zou schrijven over de 

internee strubbelingen bij AZ '67.99 

AZZ '67 kreeg het niet alleen aan de stok met het Noordhollands Dagblad, ook het 

weekbladd Voetbal International moest het ontgelden. In het mei-juninummer van de AZ-

krantkrant werden brieven van supporters afgedrukt die opriepen tot een boycot van Voetbal 

International.International. De schrijvers stoorden zich aan de negatieve berichtgeving in dit 

weekbladd over hun club. Hoe geregisseerd deze actie was, bleek uit het feit dat in 

hetzelfdee nummer de redactie deze oproepen tot de hare maakte. Zij wond zich op over 

dee 'verziekte en rancuneuze wijze' van journalistiek bedrijven van Voetbal International 

enn sloot zich aan bij de oproep tot boycot: 'Daarom, BOYCOT Voetbal International en 

uu laat zien, dat het u ernst is deze vuilspuiterij uit te bannen!'100 

Natuurlijkk kon het niet uitblijven dat ook de Alkmaarsche Courant de toorn wekte 

vann AZ '67. Al eerder liet technisch directeur Hans Kraay zich negatief uit over de 

sportperss in het algemeen: 'Voor mij is het een gegeven dat veel journalisten zijn als 

windmolenss en daar had Don Quichot het al moeilijk mee.'101 Deze ontboezeming, die 

getuigdee van diepgaande kennis van de wereldliteratuur, werd gevolgd door een veel 

prozaïscherr aanval van AZ-voorzitter Arie Ligthart aan het adres van de 

sportjournalistenn van de Alkmaarsche Courant 'Ik ben het negativisme van jullie 

spuugzat.. Ik ga er niet overr discussiëren. Ik zeg alleen dit: als het weer gebeurt flikker ik 

julliee (...) allemaal van het veld.'102 Dergelijke oprispingen leidden niet tot een betere 

berichtgevingg over de club en zij versterkten het negatieve imago dat AZ '67, met name 

inn de jaren waarin de successen toenamen, opbouwde. 

Waaromm al die affaires? 

Waaromm kwam AZ '67 steeds zo negatief en geruchtmakend in het nieuws? In hoeverre 

warenn de hierboven behandelde affaires rondom trainers, spelers en media een typisch 
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AZ-verschijnsel?? Of maakten zij deel uit van een algemene trend waarin vooral de 

topclubss vaker in opspraak kwamen? De affaires en de verandering van de sfeer in en 

omm de club pasten in de ontwikkeling van AZ '67 van hekkensluiter in de Eredivisie tot 

clubb die ook internationaal tot de top behoorde. Naarmate er meer geld in de club werd 

gepompt,, werden de belangen groter en de sfeer harder en zakelijker. Daarin week AZ 

'677 niet af van andere topclubs in ons land, die ook tal van affaires kenden over 

weggestuurdee spelers of ontslagen trainers. In de seizoenen 1978-79 - 1985-'86 

stuurdee Ajax evenveel trainers de laan uit als AZ '67 in dezelfde periode, op de voet 

gevolgdd door Feyenoord en PSV.103 Ook Ajax kende een spraakmakende affaire rond 

hett vertrek van Johan Cruijff, terwijl Feyenoord Wim van Hanegem evenmin in een 

bedaardee ambiance zag vertrekken. 

Hett verschil bij AZ '67 was dat de zakelijke, afstandelijke cultuur bij clubs als 

Ajax,, Feyenoord en PSV het gevolg was van een proces, een ontwikkeling, terwijl die bij 

AZZ '67 het gevolg was van een breuk. In een korte tijdsspanne kwam de club in handen 

vann grote zakenlieden uit de Zaanstreek die toch al meer op Amsterdam dan op het 

noordelijkk deel van de provincie was gericht en was de plotseling uit de grond 

gestamptee topclub een nieuw fenomeen, dat haaks stond op het karakter dat de club 

tientallenn jaren kenmerkte: een middelmatig presterende provincieclub. Die nieuwe 

situatiee ging gepaard met harde ingrepen in de personele sfeer en een offensief beleid 

tenn opzichte van media, andere clubs, gemeente en KNVB. Weinigen konden deze 

ontwikkelingg waarderen. Het liefste zag men de successen van een topclub gepaard 

gaann met de bescheidenheid van een degradatiekandidaat. 

Dee aversie werd nog eens extra gevoed door onhandig optreden in de media, 

zoalss het in de publiciteit brengen van de drankproblemen van Cor van der Hart en het 

natrappenn naar Wim van Hanegem in de AZ-krant. Daar kwam nog bij dat het oproepen 

tott een boycot van Voetbal International en het agressief benaderen van kritische 

journalistenn alleen maar kwaad bloed zette. Met name in het mediabeleid kon AZ '67 

niett de standing opbrengen van een topclub en wellicht was dat weer het gevolg van 

hett feit dat zijn nieuwe status voor de interne organisatie ook te snel kwam. AZ '67 had 

moeitee in de omgang met een pers die zelf veel kritischer en vrijmoediger was 

geworden.. Een tijdschrift als Voetbal International hield ervan om op gezette tijden 

gevestigdee reputaties op de korrel te nemen. Ook de lokale media, zoals de 

AlkmaarscheAlkmaarsche Courant en het Noordhollands Dagblad volgden dit stramien. Vooral het 

NoordhollandsNoordhollands Dagblad had met de jonge sportverslaggever Rob Hartog een journalist 

inn dienst die graag de AZ-top prikkelde. Voor zowel de Alkmaarsche Courant als het 

NoordhollandsNoordhollands Dagblad gold bovendien dat zij geduchte concurrenten waren op de 

kleinee lokale krantenmarkt en er daarom steeds als eerste bij wilden zijn om iedere 

rimpelingg in de AZ-vijver te registreren en als het moest uit te vergroten. Er was tussen 
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beidee krante n een nieuwsstrij d gaande die voor een belangrij k deel werd uitgevochte n 
opp het terrei n van AZ '67.104 Ten slott e moet ook worde n opgemerk t dat in het hele 
Nederlands ee voetba l vanaf de jaren zeventi g sprak e was van toenemend e verhardin g 
enn commercialisering , wat nu eenmaal snelle r leidd e tot geruchtmakend e affaires . 

Toenn AZ '67 na het behalen van het landskampioenscha p langzaam aan 
betekeni ss inboette , nam het aantal affaire s af en daarmee ook de publicitair e 
belangstellin gg en publiek e aversie . AZ '67 werd weer een club waarvan er met 
uitzonderin gg van drie topclub s nog eens veertie n bestonden . Die nieuw e situati e brach t 
ookk een nieuw bestuu r met zich mee. 

e.. Nieuw  bestuur  en nieuwe  sponsors 

Watt  waren de gevolge n van de breuk met Wastor a voor de samenstellin g van het 

bestuur ,, alsmed e ook voor het bestuursbeleid ? Hoe werd bovendie n voorzie n in de 

financierin gg nu Wastor a als geldschiete r was weggevallen ? Het nieuw e bestuu r dat 

aantradd na de breuk met Wastor a was aanmerkelij k kleine r dan het oude, invloedloz e 

Stichtingsbestuu rr  van weleer . Het nieuw e bestuu r beston d aanvankelij k uit vier , later uit 

zess leden . Van het oude bestuu r bleef alleen Arie Ligthar t over als voorzitter . De 

Alkmaars ee burgemeeste r Cees Roozemond , die zich ook al intensie f had bemoei d met 

dee financiël e afwikkelin g van de breuk met Wastora , bemoeid e zich actie f met de 

samenstellin gg van het nieuw e bestuur . Hij was bezorg d dat de club na het terugtrekke n 

vann Wastor a zou ophoude n te bestaan . Dat zou niet alleen slech t zijn gewees t voor de 

uitstralin gg van de stad , maar Roozemon d vreesd e ook voor onrus t onder de supporters . 

Eenn respectabe l bestuu r kon dat voorkome n en daarom schoo f hij accountan t Floor 

Mouthaa nn en kantonrechte r Joos t van Dijk naar voren. 105 Het bestuu r werd aangevul d 

mett  elftalbegeleide r Wijnan d Vermeulen , accountan t Henk Visser , alsmed e p.r.-man 

Jann van Ingen Schenau . 

Mett  het aantrede n van dit bestuu r brak de vijfd e fase aan in de 

bestuurssamenstellin gg van de club . Deze fase kenmerkt e zich door het aantrede n van 

relatie ff  jong e mensen die al vroeg carrièr e hadden gemaak t en in die tijd dan ook 

yuppe nn (youn g urban professionals ) werden genoemd : twee accountants , een rechte r 

enn een reclameman . In zekere zin behoorde n deze jongere n tot de nieuw e elite in de 

samenleving ,, waarin snell e carrière s in hoog aanzien stonden . Het verbaas t dan ook 

niett  dat het nieuw e bestuu r van AZ '67 een dergelijk e samenstellin g kreeg. 

Inmiddel ss was er ook op het gebied van de sponsorin g het nodig e veranderd . 

Eenn doorbraa k vond plaats in 1982 toen shirtsponsorin g werd toegestaan . Tot die tijd 

hadd de KNVB zich daar met succe s tegen verzet . Op esthetisch e gronde n werd het 

afgewezen ,, omdat de mooi e voetbalshirt s verknal d zouden worde n door reclame -
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uitingen.. Belangrijker nog waren de argumenten dat de rijke clubs rijker en de arme 

clubss armer zouden worden, terwijl bovendien de rijksoverheid die toen het betaald 

voetball subsidieerde, de steun zou stopzetten.106 De eerste shirtsponsor van AZ '67 

werdd het elektronicaconcern Sony. De importeur van Sony, Brandsteder Electronics, 

wass het liefst in zee gegaan met Ajax. Dat had zich echter al verbonden aan TDK. Met 

AZZ '67 werd nu een contract voor drie jaar afgesloten waarmee in totaal ruim 1 miljoen 

guldenn was gemoeid.107 Producenten van consumentenelektronica doken na de 

invoeringinvoering van de shirtreclame massaal op deze vorm van reclame. Dankzij de televisie 

zagenn zij goede mogelijkheden om op deze wijze de populariteit van hun producten bij 

eenn vooral jonger publiek te vergroten. Naast Sony en TDK meldde Panasonic zich bij 

FCC Den Bosch en prijkten Akai, Sansui en Philips op de shirts van respectievelijk 

Excelsior,, Willem II en PSV. Na drie jaar liet Sony weten het bij AZ '67 voor gezien te 

houden.. De tegenvallende sportieve resultaten van de club botsten met de 

advertentiecampagnee van de sponsor onder de leuze: 'Vergelijk en Sony wint!'108 Sony 

vreesdee hierdoor antireclame. Uiteindelijk besloot Sony zich toch nog voor een jaar te 

verbindenn aan AZ '67 omdat er geen andere eredivisieclubs beschikbaar waren voor 

shirtreclame. . 

Inn 1986 was het voorbij en nadat ook de breuk met Wastora definitief was 

gewordenn kon het nieuw aangetreden bestuur een nieuwe hoofdsponsor presenteren: 

Electrolux.. In diezelfde periode ging ook de Businessclub van start. Wie daarvan lid 

werd,, kreeg in ruil voor een jaarlijkse donatie van 2500 gulden een zitplaats op het 

ereterrass en toegang tot de bestuurskamer en het spelershome.109 De Businessclub 

borduurdee voort op het idee dat leidde tot de oprichting van de Club van 

HonderdA/riendenclubb AZ, die van start ging in 1978. De leden daarvan sponsorden AZ 

'677 met een bedrag van 2500 gulden per jaar.110 Zowel Businessclub als Club van 

Honderdd waren aantrekkelijk voor zakenlieden die op die manier een ideaal platform 

gepresenteerdd kregen waarop op een informele wijze zakelijke contacten konden 

wordenn opgedaan en informatie kon worden uitgewisseld. Tezelfdertijd konden zij zich 

doorr hun plaats op het ereterras ook nog eens onderscheiden van het overige publiek. 

Eenn nieuw bestuur en een nieuwe sponsor bleken geen garantie voor een frisse 

nieuwee start. Al binnen een jaar na zijn aantreden, in april 1987, explodeerde het 

bestuur.. Bestuursleden hadden informatie gekregen dat er buiten hen om via voorzitter 

Ariee Ligthart zwart geld werd betaald aan spelers. Op 28 april eisten vier bestuursleden 

zijnn aftreden en nadat deze dat weigerde, besloten de vier vervolgens zelf op te 

stappen.. Alleen Wijnand Vermeulen bleef zijn voorzitter trouw.111 Als officiële reden 

werdd opgegeven dat de collectieve, bedrijfsmatige aanpak die de vier uittreders 

voorstonden,, botste met het autocratische en solistische optreden van de voorzitter.112 
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Hett  dagbla d Trouw  kwam op 30 apri l 1987 met de primeu r van het bestaan van 

eenn zwarte kas. Het berichtt e dat er voor zo'n 80.000 gulde n aan zwarte betalinge n 

zoudenn zijn verrich t en dat deze vorm van emolumente n al enkele jaren zou bestaan. 113 

Inn reacti e hiero p liet Ligthar t weten dat er hoogui t sprak e was van een enkele betalin g 

vann een duizendj e aan de spelersgroe p of een paar duizen d gulde n aan een slech t 

betaald ee werkneme r die zich toch zeer verdienstelij k inzette. 114 Inmiddel s zwakten de 

uitgetrede nn bestuurslede n de term 'zwart e kas' af en sprake n vervolgen s over een 

'informee ll  circuit'. 115 Ligthar t erkend e dat er tijden s contractbesprekinge n extra geld aan 

speler ss was beloofd , zonder dat het bestuu r daarvan op de hoogt e werd gebracht . Hij 

ontkend ee dat die betalinge n zwart verliepen . Het was zijn verantwoordelijkhei d om te 

zorgenn voor een extern e financier . Ook de belastingdienst , aldus Ligthart , heeft nooi t 

moeilij kk  gedaan over deze affaire. 116 Toch lijk t het erop dat er aanzienlijk e bedrage n in 

hett  spel waren . In januar i 1988 bleek dat naast het officiël e contrac t van spele r Nico 

Jalin kk er een tweede overeenkoms t was geteken d waarin was bepaald dat hij bij 

aanvangg van ieder seizoen een bepaald bedrag aan 'tekengeld ' zou ontvangen . Toen 

Jalin kk het bestuu r confronteerd e met dit onbekend e documen t bleek het niet bij macht e 

omm dit bedrag op tafel te leggen en moest men akkoor d gaan met een vrij e transfe r van 

dee speler. 117 

Mett  de samenstellin g van het nieuw e bestuu r bemoeide n zich zowel de KNVB, 

diee zijn licentiecommissi e afstuurd e op de club , als burgemeeste r Cees Roozemond . 

Dee commissi e en de burgemeeste r kwamen tot de overtuigin g dat er in het nieuw e 

bestuu rr  geen plaats meer was voor Arie Ligthar t en zij dwonge n hem tot aftreden . Twee 

vann de afgetrede n bestuurslede n kwamen terug in het nieuw e bestuur , namelij k Joos t 

vann Dijk en Floor Mouthaan . De laatst e werd voorzitter . De rechterhan d van Ligthart , 

Wijnan dd Vermeulen , bleef zitten , terwij l het bestuu r werd aangevul d met twee 

zakenlieden ,, Peter van Veen en Frans van den Berg , die voordie n actie f waren in de 

Businessclu bb en de Club van Honderd . 

Wass deze affair e een exclusiev e Alkmaars e aangelegenhei d of was zij typeren d 

voorr  wat zich elders in de Nederlands e voetbalwerel d afspeelde ? Wanneer we deze 

bestuurscontrovers ee nog eens onder de loep nemen dan valt op dat deze affair e viel in 

eenn tijd waarin de nodig e schandale n aan de oppervlakt e kwamen bij tal van club s in 

hett  betaald voetbal . Zo kwamen er in de jaren tachti g vergelijkbar e affaire s aan het lich t 

bijj  FC Utrecht , Roda JC, Ajax , FC Groninge n en FC Amsterdam . Deze affaire s toonde n 

aann hoe amateuristisc h en weini g zakelij k het betaald voetba l in die period e nog 

opereerde. 1188 Zij waren in feit e een uitin g van de onvolkome n verzakelijkin g van de 

betaald ee voetbalclub s in die jaren . 

Dee Alkmaars e bestuursaffair e ontston d in een bestuu r waarin twee culture n 

botsten .. Ligthar t was gewend om buite n de bestuurlijk e kanalen om kwestie s in klein e 

153 3 



kringg te regelen. Dat was de werkwijze in de Wastora-tijd, waarin Klaas en Cees 

Molenaarr de besluiten namen en hooguit Ligthart daarbij betrokken. Toen Wastora was 

weggevallen,, ging hij op de oude voet verder. Hij nam de besluiten op technisch gebied 

enn vond dat andere bestuursleden zich daarmee niet moesten bemoeien. Die dachten 

daarr anders over en vonden dat zij als financieel verantwoordelijken ten minste 

geïnformeerdd moesten worden over inzet bij en het verloop van de 

contractbesprekingen.. Betalingen die buiten het toezicht van het bestuur om werden 

gedaan,, waren in hun ogen al helemaal uit den boze. Zij hadden geen boodschap aan 

dee Molenaarcultuur waarin het bestuur nauwelijks iets voorstelde en enkelingen de 

koerss bepaalden. Ligthart stoorde zich op zijn beurt daar weer aan. Hij was gewend met 

Klaass Molenaar snel tot beslissingen te komen. Nu moest er in zijn ogen eindeloos 

wordenn vergaderd.119 

OokOok speelde onverenigbaarheid van karakters in dit conflict een rol mee. Ligthart 

enn Van Ingen Schenau waren dominante persoonlijkheden, die alle twee de eerste 

viooll wilden spelen, terwijl er in een goed orkest slechts plaats is voor één 

concertmeester.. Ten slotte speelde in dit conflict op de achtergrond ook een 

generatieconflictt mee. Ligthart en Vermeulen waren respectievelijk 57 en 47 jaar oud. 

Dee overige bestuursleden waren 40 jaar of jonger. In die zin was er sprake van een 

opstandd der yuppen. 

Hett nieuwe bestuur dat in juni 1987 aantrad, kwam in rustiger vaarwater terecht. 

Desondankss stak een enkele keer de oude bestuurscultuur, waarin het bestuur ook de 

spelerss en de trainersstaf wilde domineren, de kop op. Dat bleek bijvoorbeeld bij de 

affairee die leidde tot het ontslag van assistent-trainer Louis van Gaal. 

Binnengehaaldd als speler werd hij assistent-trainer boven hoofdtrainer Hans 

Eijkenbroek.. De laatste tobde met zijn gezondheid en moest een stap terugdoen. 

Echterr ook na terugkeer van Eijkenbroek bleef Van Gaal de trainingen verzorgen, 

maaktee hij de opstellingen bekend en coachte hij actief tijdens wedstrijden, terwijl zijn 

meerderee stilletjes in de dug-out bleef zitten. De bestuursleden stoorden zich daaraan 

enn ergerden zich helemaal toen Van Gaal hun ook nog eens de toegang tot het 

spelershomee en het gebruik van de spelersbus naar uitwedstrijden had ontzegd.120 De 

spanningenn kwamen 26 september 1987 op een kookpunt. Langs de lijn stond Louis 

vann Gaal luidkeels zijn ongenoegen te uiten tegen scheidsrechter Van Ettekoven. 

Bestuurslidd Vermeulen kon dit niet aanzien, liep de tribune af, opende het hek naar het 

veldd en trok Van Gaal naar de dug-out. Voor de assistent-trainer was dit een enorme 

belediging,, die ook leidde tot tweespalt binnen het bestuur. Toen echter ook sommige 

spelers,, die Van Gaal nog als medespeler hadden meegemaakt, het gezag van hun 

trainerr ondermijnden, was het ontslag van Van Gaal onvermijdelijk.121 
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Dee bestuurssamenstelling na 1987 kenmerkte zich door een mengeling van 

zakenliedenn en personen die actief waren in de zakelijke dienstverlening zoals juristen 

enn accountants. 

Eenn nieuwe fase brak aan toen in oktober 1993 Dirk Scheringa het 

voorzitterschapp op zich nam en zijn bedrijf, Frisia Financieringen, de club overnam. 

Frisiaa sponsorde AZ vanaf het seizoen 1990-'91. Na deze overname in 1993 klauterde 

dee club uit de krochten vann de Eerste Divisie omhoog en de weg naar de Eredivisie kon 

weerr worden ingeslagen. 

Inn de periode van de gouden jaren speelde niet alleen Wastora een belangrijke 

enn bepalende rol. Van groot belang was ook de houding van het gemeentebestuur van 

Alkmaar. . 

33 De gemeente en het topvoetbal 

a.. Nieuwe steun 

Toenn begin 1972 Wastora AZ '67 van de ondergang redde, werd er een zucht van 

verlichtingg geslaakt in het stadhuis en hoopte het gemeentebestuur dat dat het einde 

zouu betekenen van het beroep dat stelselmatig werd gedaan op de schaarse 

gemeentelijkee middelen. In hoeverre kwam die verwachting uit? AZ '67 had nog een 

erfenis,, die dateerde uit de tijd van vóór de overname door Wastora en die inhield dat 

hett een schuld had die voortvloeide uit de rekening-courant van 200.000 gulden van de 

gemeentee en een schuld van dezelfde hoogte bij 't Hooge Huys. Voor de betaling van 

rentee en aflossing van die laatste lening stond de gemeente garant en die draaide al 

eenn tijdje voor die betalingen op. Het nieuw aangetreden bestuur van AZ '67, zo bleek 

all spoedig, was niet van plan om deze lopende leningen af te lossen. Ondanks 

verzoekenn van AZ '67 om die over te nemen, wilde het gemeentebestuur zover niet 

gaan.1222 Wel besloot het gemeentebestuur een subsidie te verlenen van 60.000 gulden. 

Inn de toelichting op het raadsbesluit werd gesteld dat een van de eisen die Wastora 

verbondd aan financiering was dat de gemeente AZ '67 zou blijven steunen. Dat 

betekende,, zo schreven burgemeester en wethouders, dat de club zou worden 

opgehevenn als de gemeente haar handen zou aftrekken van AZ '67. Dat zou betekenen 

datt de gemeente zelf zou moeten opdraaien voor de schuld die AZ '67 bij haar had 

(200.0000 gulden in rekening-courant) en de door haar gegarandeerde lening van 't 

Hoogee Huys aan AZ '67.123 

Ditt was een nieuw element in de argumenten die werden aangevoerd om de 

clubb te steunen. De gemeenteraad ging niet zonder slag of stoot akkoord met de 

subsidie.. Eén raadslid van de PvdA vond dat het tijd werd om maar helemaal te 
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stoppenn met voetbal. D'66 wilde wel meegaan met het voorstel onder voorwaarde dat 

ditt de laatste keer was dat de gemeente AZ '67 steunde. De rode draad door de 

betogenn van de voorstanders van steun was, dat liquidatie van AZ '67 de gemeente 

veell geld zou kosten. Met de stemmen tegen van het genoemde PvdA-raadslid en van 

driee raadsleden van christelijken huize ging de gemeenteraad op 29 april 1972 ten 

slottee akkoord met de subsidie.124 

b.b. Wederom nieuwe eisen 

Inmiddelss had AZ '67 helder op het netvlies welke rol de gemeente zou moeten spelen. 

Inn juli 1972 bezorgde de club een brief bij het gemeentebestuur waarin forse wensen op 

tafell werden gelegd voor de verbetering van de accommodatie. De staantribune moest 

wordenn uitgebreid, terwijl een van de staantribunes moest worden overdekt. Niet gering 

wass de wens dat een lichtinstallatie zou worden aangelegd: '(•••) een eis die aan elke 

redelijkee accommodatie van een Eredivisieclub gesteld moet worden'. Ten slotte, zo liet 

AZZ '67 weten, moest er gepraat worden over de vermakelijkheidsbelasting, de 

terreinhuur,, alsmede *(.••) de door U te verlenen subsidies'.125 Er volgde een gesprek 

tussenn het gemeentebestuur en AZ '67 waarin vooralsnog geen knopen werden 

doorgehakt.1266 In het voorjaar van 1973 meldde een vijfkoppige delegatie van AZ '67, 

onderr wie Klaas Molenaar en Arie Ligthart, zich opnieuw op het stadhuis om te praten 

overr onder meer een hogere subsidie en het bouwen van een overdekte staantribune. 

Voorlopigg wilde het gemeentebestuur niet tegemoet komen aan deze wensen. Wel ging 

hett ermee akkoord dat AZ '67 meer reclameborden mocht plaatsen.127 Uiteindelijk 

besloott het gemeentebestuur de subsidie met zesduizend gulden te verhogen en 

akkoordd te gaan met de overkapping van de staantribune. De kosten daarvan, 370.000 

gulden,, zouden worden gedragen door AZ '67, maar het onderhoud en de kosten van 

verzekeringg kwamen ten laste van de gemeenschap.128 

c.. Controverse met de gemeente 

Inmiddelss was er een kwestie gerezen over de terugbetaling van de door de gemeente 

overgenomenn rente- en aflossingsbetalingen van de schuld die de club was aangegaan 

bijj 't Hooge Huys. Hieruit ontstond een controverse die bewees dat AZ '67 allang niet 

meerr de club was die met de keeperspet in de hand belet vroeg op het stadhuis, maar 

datt zij zelfbewust het maximale uit de relatie met de gemeente wilde halen. 

Dee controverse begon in juni 1973 toen het gemeentebestuur AZ '67 berichtte 

datt het voorstellen van de club verwachtte over de wijze waarop zij de door de 

gemeentee betaalde rente en aflossing wilde terugbetalen. Binnen twee dagen wees het 
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AZ-bestuu rr  dit in een drieregeli g briefj e af met de bewerin g dat de gemeent e had 
toegezeg dd dat opbrengste n van terreinhuu r en vermakelijkheidsbelastin g hiervoo r 
zoudenn worde n aangewend. 129 De nota' s van 't Hooge Huys stuurd e AZ '67 door naar 
hett  stadhuis . Dat irriteerd e het gemeentebestuu r en dat liet het dan ook per brie f weten 
aann het bestuu r van AZ '67.130 Wederom liet het antwoor d niet lang op zich wachte n en 
bleeff  AZ '67 vasthoude n aan zijn zienswijze. 131 Een maand later veegd e het 
gemeentebestuu rr  deze opvattin g van tafel en betiteld e die als '(...) niet alleen onjuist , zij 
iss  voor ons volkome n onbegrijpelijk'. 132 

Dee impass e bleef , maar die weerhiel d AZ '67 er niet van om in septembe r 1974 
eenn fors e verhogin g van de subsidi e te vragen , waarme e dan, zo werd fijntje s 
voorgesteld ,, ook de schulde n die voortvloeide n uit de lenin g van 't Hooge Huys zouden 
kunne nn worde n gedelgd. 133 Een maand later beklo m de top van AZ '67 opnieu w de 
trappe nn van het statig e stadhui s om met het voltalli g colleg e te overlegge n over de 
gerezenn geschillen . Wederom beriep AZ '67 zich op vermeend e toezegginge n van de 
gemeent ee uit 1972, die alleen niet formee l op schrif t waren gesteld . Het gespre k kreeg 
eenn onaangenam e wendin g door de interventi e van Klaas Molenaar : 'Hi j erger t zich 
aann de houdin g van de gemeent e en zegt dat de gemeent e de centen niet krijgt , nooi t 
zall  krijgen . Hij zal dat tot in hoogst e instantie s laten uitzoeken . Een keihard e afspraa k 
moett  worde n nagekomen. ' Het overle g leverd e niets op.134 

Terwij ll  AZ '67 werkt e aan een woedend e brief aan het gemeentebestuur , waarin 
implicie tt  werd gedreig d met vertre k uit Alkmaar , maar die toch maar niet verstuurde , 
werdd ten stadhuiz e gewerk t aan een compromis. 135 In grot e lijne n kwam het voorste l 
vann het gemeentebestuu r erop neer dat AZ '67 de bestaand e schul d in verban d met de 
lenin gg van 't Hooge Huys kwij t gescholde n zou worden , maar dat de club wel zou 
opdraaie nn voor de termijne n waaraan nog moest worde n voldaan. 136 

Kortt  na de oudejaarsvierin g sprake n AZ '67 en de gemeent e opnieu w met 
elkaar .. Voorzitte r Ligthar t en directeu r Hartlan d noemde n het onaanvaardbaa r om voor 
dee lenin g van 't Hooge Huys te moeten opdraaie n en dreigde n AZ '67 te zullen 
verplaatse nn naar elders. 137 Voora l hoog inzetten , moet de gedacht e van het bestuu r 
vann AZ '67 zijn geweest , want dit gespre k werd gevolg d door nieuw e verzoeke n of 
wellich tt  beter geformuleerd , claim s bij het gemeentebestuu r om voor 
honderdduizende nn gulden s het sportterrei n te verbeteren . 

Naastt  de bouw van een nieuw e overdekt e tribun e ter vervangin g van de 

staantribun ee aan de zijde van de Sportlaa n (begrot e koste n 440.000 gulden ) vroeg het 

bestuu rr  om een lichtinstallatie. 138 Over deze voorstelle n vond opnieu w overle g plaats 

opp het stadhuis . Deze besprekin g duurd e liefs t ruim drie uur in een 'Sfeer van 

gemoedelij kk  op het ene momen t tot heftig , geëmotioneer d (met vele stemverheffingen ) 

opp het andere moment' . De kwestie-' t Hooge Huys leidd e tot woede-uitbarstinge n aan 
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AZ-zijde:: 'Dit was, aldus deze heren, een breekpunt: zou de gemeente hierop niet 

terugkomen,, dan had verder overleg geen enkele zin.' Uiteindelijk zegde het 

gemeentebestuurr toe de kwestie opnieuw intern te zullen bespreken.139 Het 

stadsbestuurr was de verwikkelingen inmiddels zat en zocht een uitweg. Het deed AZ 

'677 een eindvoorstel waarover men niet meer wenste te disputeren. Dat hoefde ook 

niet,, want niet alleen kreeg AZ '67 volledig zijn zin voor wat betreft de lening van 't 

Hoogee Huys, ook werd toegezegd dat de jaarlijkse subsidie trendmatig verhoogd zou 

worden,, te beginnen met een stijging van 10 procent in 1975. AZ '67 tekende graag 

voorakkoord.140 0 

Well moest de gemeenteraad nog instemmen met deze oplossing. De meeste 

fractiess hadden daarmee geen moeite. Twee leden van de PvdA waren wel tegen. Zij 

vondenn dat de overheid geen steun moest geven aan het profvoetbal dat zich 

kenmerktee door zoveel excessen. De fractievoorzitter van de PPR vond om principiële 

redenenn dat subsidie van betaald voetbal uit den boze was. Dat leverde hem het verwijt 

opp dat hij wel op zijn tijd wedstrijden van de club bezocht met de gratis seizoenkaart.141 

Eenn half jaar later, in januari 1976, was er een nieuwe aanvaring tussen de 

gemeentee en AZ '67 die typerend was voor de nieuwe, confronterende omgang van de 

clubb met de lokale politiek. Tijdens een thuiswedstrijd benaderde AZ '67 de wethouders 

J.H.. Helder en G.G. van Manen met het verzoek om een subsidie van 8000 gulden, die 

aangewendd zou worden om een oefenwedstrijd tegen de topclub Manchester United 

mogelijkk te maken. Zo niet, was de boodschap, dan zou het duel niet doorgaan. In de 

gemeenteraadd verklaarde Helder dat hij het gevoel had dat hem het mes op de keel 

wass gezet. Ook andere raadsleden stoorden zich aan de houding van AZ '67.142 Het AZ 

'67-bestuurr reageerde verbolgen op de gemeentelijke kritiek en ontkende dat er 

oneigenlijkee druk was uitgeoefend. Woedend liet voorzitter Ligthart in de pers 

optekenen:: 'Wij lopen steeds maar weer tegen een muur bij die raad, maar wij zijn het 

zatt om steeds maar weer de lieve jongens te moeten spelen, waarbij je dan ook nog 

voorr leugenaar wordt gezet.'143 

Dee kwestie ontspoorde een week later geheel tijdens een vergadering van de 

Raadscommissiess voor Sport en Financiën toen AZ '67 onder de raadsleden een stuk 

liett verspreiden, waarin snoeihard werd uitgehaald naar de raad. AZ '67 klaagde daarin 

doorr de gemeenteraad veroordeeld te worden '(...) zonder zelfs maar een greintje 

zakelijkee instelling en alleen vanuit hun vermoedelijk enge instelling, die het hun niet 

mogelijkk maakt om staande de vergadering iets te kunnen begrijpen, berekenen, aan te 

pakkenn en te waarderen'.144 Hierna vond het raadslid Piet Bakkum, die tevens namens 

dee raad bestuurslid was van AZ '67, het welletjes en hij belegde een 

verzoeningsgesprekk tussen de wethouders en het AZ-bestuur. Natuurlijk, zo bleek in 

datt gesprek, was er uitsluitend sprake geweest van misverstanden en afgesproken 
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werdd dat AZ '67 een brief zou sturen aan het gemeentebestuur waarin het pamflet werd 

teruggenomenn en waarna de gemeenteraad alsnog bij hamerslag de subsidie zou 

verlenen.1455 De excuses volgden. 

Waaromm verruwden de omgangsvormen van AZ '67 in de richting van de 

plaatselijkee politiek? Uit de houding van AZ '67 ten opzichte van de plaatselijke politiek 

sprakk een grote mate van dédain. Natuurlijk was AZ '67 door de grote successen 

zelfbewusterr geworden en was het van mening dat zijn onderhandelingspositie 

daardoorr sterker was dan voorheen. Belangrijker nog was dat de leiding van de club in 

handenn was gekomen van assertieve zakenlieden als Klaas Molenaar en Arie Ligthart, 

diee niet het respect hadden voor de overheid dat zo kenmerkend was voor hun 

voorgangers.. Bovendien was de mondigheid van de burgers ten opzichte van de 

overheidd vanaf de jaren zestig aanmerkelijk gegroeid. Zeker ook een rol zal hebben 

gespeeldd dat in de jaren zeventig de zakenwereld steeds meer op de politiek ging 

neerkijkenn omdat zij van mening was dat die haar belangen niet goed behartigde. Het 

warenn immers de jaren van het omstreden kabinet-Den Uyl, dat gedomineerd werd 

doorr een geradicaliseerde PvdA. Typerend voor de afkeer van dit kabinet was het 

gebaarr dat de voorzitter van FC Amsterdam, Dé Stoop, maakte toen het kabinet was 

gevallen.. Uit blijdschap gaf hij alle werknemers van zijn bedrijf Starlift een bonus van 25 

gulden.146 6 

d.d. Burgemeester Roozemond verzet de bakens 

Dee Alkmaarse burgemeester Roel de Wit had niet zoveel met AZ '67. Bovendien hield 

hijj van correcte omgangsvormen en de verruwing in de relatie van de club met de 

stedelijkee politiek stoorde hem. Hierdoor dreigde hij het verzoek van AZ '67 om de 

opgeknaptee Victorietribune te openen af te wijzen.147 De burgemeester liep bepaald niet 

warmm voor het voetbal en al helemaal niet voor de entourage AZ '67: Zo werd ik eens 

uitgenodigdd voor een wedstrijd waarvoor ik werd opgehaald door een Rolls Royce. Ik 

hadd het toen helemaal gehad, zeker toen ook nog van die opgedofte vrouwen in de 

bestuurskamerr rondzwierven.'148 

Inn 1977 werd hij als burgemeester opgevolgd door Cees Roozemond. Welke 

gevolgenn had de burgemeesterswisseling voor de relatie tussen de gemeente en AZ 

'67?? Anders dan zijn voorganger was Roozemond wel een voetballiefhebber. Zo begon 

hijj zijn maatschappelijke carrière als voetbaljournalist bij Het Vrije Volk waarna hij een 

vann de initiatiefnemers werd van het weekblad Voetbal International. Kort na zijn 

aantredenn in 1977 gaf de nieuwe burgemeester in een interview met de AZ-krant te 

kennenn veel interesse in AZ '67 te hebben. Bij een centrumstad als Alkmaar, zo 
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betoogdee hij, hoort topvoetbal. Voor AZ '67 was van groot belang dat hij liet 

doorschemerenn dat extra gemeentesteun voor hem bespreekbaar was.149 

Behendigg benutte de AZ-leiding de gemaakte opening. Eerst werden de 

fractievoorzitterss geïnterviewd door de AZ-krant. Allemaal verklaarden zij meer 

financiëlee steun aan AZ '67 in principe te willen steunen. Zelfs de PPR/PSP-voorman Ko 

Sterkenn bleek nu voorstander. Hij vergeleek AZ '67 met een camping, die ook 

onmisbaarr was voor de passieve recreatie en om die reden ook gesteund zou kunnen 

worden.. De fractievoorzitter van de W D , I. Jonge-Poerink, had alleen moeite met de in 

haarr ogen te hoge spelerssalarissen. Als enige stelde de fractievoorzitter van de CPN, G 

vann Schie, dat AZ '67 een regionale functie vervulde en dat dan ook de provincie zou 

mogenn bijspringen.150 

Dee volgende stap in het, naar het lijkt, goed geregisseerde spel was de 

publicatiee door AZ '67 van de nota Topvoetbal in Alkmaar^ In deze nota legde AZ '67 

wensenn tot verbetering van de accommodatie neer bij de gemeente voor een totaal van 

hett tot dan toe ongekend hoge bedrag van 2,25 miljoen gulden. Zo moest er een 

nieuwee tribune aan de westzijde verrijzen (kosten 1 miljoen gulden) en was het 

noodzakelijkk verlichting aan te brengen om het hoofdveld (kosten 750.000 gulden). Ook 

werdd om afschaffing van de vermakelijkheidsbelasting gevraagd, terwijl voorgesteld 

werdd geen terreinhuur meer in rekening te brengen in ruil voor afschaffing van de 

gemeentelijkee subsidie. Het moge helder zijn dat er meer geld bij de gemeente 

binnenkwamm aan terreinhuur dan besteed werd aan subsidie. In ruil voor deze waslijst 

aann wensen was Wastora bereid te garanderen dat het tien jaar lang de 

exploitatieverliezenn van de club zou compenseren. 

Naa het publiceren van de nota volgde het politieke masseren en het heeft er alle 

schijnn van dat dit in nauw overleg ging met burgemeester Roozemond. In juni 1977, 

kortt na de publicatie van Topvoetbal in Alkmaar, werd nota bene op het clubcomplex en 

niett in het stadhuis een vergadering belegd waar naast de AZ '67-top bijna het voltallige 

Collegee van B&W en op de CPN na alle fractievoorzitters kwamen opdraven. Na een 

toelichtingg op de plannen was het vooral de ppR/PSP-fractievoorzitter Ko Sterken die 

vragenn had. Waarom was het nodig om topvoetbal te hebben in Alkmaar? Kon het geld 

niett veel beter besteed worden aan andere doelen? Deze kritische vragen werden hem 

niett in dank afgenomen. Blijkbaar om de druk op de raadsleden te vergroten stelde de 

burgemeesterr de vraag of AZ '67 zou worden opgeheven als de gemeente geen steun 

zouu verlenen. De voormalige spits van KFC, Klaas Molenaar, schoot deze bal voor open 

doell dankbaar in en bevestigde dit volmondig. De fractievoorzitters van het CDA en 

Stadsbelangg zegden daarop hun steun toe aan de wensen van AZ '67. De andere 

fractievoorzitterss gaven te kennen de plannen eerst aan hun fracties te willen 

voorleggen.. Op dat moment werden zij daarover onderhouden door zowel Collegeleden 

1 60 0 



alss AZ '67-vertegenwoordigers . Burgemeeste r Roozemon d brach t naar voren dat hij als 

hoof dd van de politi e geen verantwoordelijkhei d meer wild e dragen voor de veilighei d 

vann de Westzijdetribune , terwij l AZ '67 zich beriep op de Europes e wedstrijde n die voor 

dee deur stonde n en waarvoo r een lichtinstallati e noodzakelij k was. Toen Klaas 

Molenaarr  ook nog eens voorsteld e om de aanleg van de lichtinstallati e te wille n 

voorfinancieren ,, maakte nieman d meer bezwaar dat het Colleg e op kort e termij n een 

voorste ll  aan de gemeenteraa d zou voorleggen. 152 

Ditt  gespre k speeld e een belangrijk e rol in het slechte n van de politiek e obstakel s 

voorr  de financiël e planne n van AZ '67. Hoewel de fractievoorzitter s zich niet formee l 

committeerde nn aan de voornemen s werd het wel moeilijke r om hierva n afstan d te 

nemen .. In het voorste l dat naar de gemeenteraa d werd gestuurd , refereerd e het 

Colleg ee dan ook fijntje s aan de gevoerd e gesprekke n met de fractievoorzitters . 

Beginn augustu s kwam het Collegevoorstel , dat in grot e lijne n overeenkwa m met 

dee voorstelle n uit de nota Topvoetbal  in  Alkmaar,  aan de orde in de gemeenteraad . In 

feit ee was de raad al voor het blok gezet omdat AZ '67 al eerder begonne n was met de 

bouwactiviteiten .. Vóór aanvang van de raadsvergaderin g lieten Arie Ligthar t en Klaas 

Molenaarr  de raadslede n via de pers weten dat als zij niet akkoor d zouden gaan met de 

voorstelle nn AZ '67 de inmiddel s aangelegd e lichtinstallati e zou slope n en bovendie n 

eenn einde zou maken aan het topvoetba l in Alkmaar. 153 

Natuurlij kk  hadden deze opmerkinge n de bedoelin g om druk op de raadslede n uit 

tee oefenen . Tijden s het raadsdeba t op 4 augustu s 1977, dat ruim drie uur duurde , 

steld ee voora l de PvdA kritisch e vragen bij het Collegevoorstel . Haar woordvoerde r 

Wiebee Dijkstr a vond dat als er al gesubsidieer d moest worde n dat dan de landelijk e 

overhei dd daar maar voor moest opdraaien . Immers , de betaald-voetbalclub s trokke n 

voora ll  publie k dat van verre kwam. Het argumen t dat AZ '67 zo belangrij k was voor de 

passiev ee recreati e kon hem niet overtuigen . Zonder betaald voetbal , aldus de sociaal -

democraat ,, zou het publie k zich opperbes t weten te vermake n met andere vorme n van 

recreatie .. De PvdA vond de PPR/PSP-fracti e aan haar zijde . Deze wees erop dat de 

gemeent ee door investeringe n in de accommodati e indirec t de aankoo p van speler s zou 

financieren .. Want, als de club s niet meer hoeven bij te dragen aan de accommodatie s 

dann zijn zij in staat het geld aan te wenden voor het bekostige n van spelers . De andere 

partije nn in de raad konde n zich echter wel vinde n in de steunverlenin g aan de club . Zij 

wezenn voora l op het belang voor de passiev e recreatie . Bij de stemmin g over het 

voorste ll  stemd e de meerderhei d van de PvdA tegen (zeven van de elf aanwezig e 

fractieleden) ,, gevolg d door de PPR/PSP, een onafhankelij k raadsli d en een WD-raadsli d 

datt  zich stoord e aan de voorkeursbehandelin g die AZ '67 ten deel viel. 154 

Hett  provinciaa l bestuu r was niet zo gecharmeer d van deze gang van zaken en 

schortt ee het raadsbeslui t op. Pas na lange gesprekke n met het gemeentebestuu r kon 
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hett zich neerleggen bij een aangepast raadsbesluit dat erop neerkwam dat de steun 

vann 2,25 miljoen gulden werd teruggebracht tot ruim anderhalf miljoen gulden. Op 19 

januarii 1978 werd het contract getekend waarin AZ '67 en de gemeente Alkmaar 

overeenkwamenn dat in ruil voor de toezegging om tien jaar voetbal op een zo hoog 

mogelijkk niveau te spelen, kredieten van ruim anderhalf miljoen gulden ter beschikking 

kwamenn voor verbeteringen aan de accommodatie.155 Topvoetbal werd er echter na 

19822 niet meer gespeeld in de Alkmaarder Hout, maar de gemeente beschikte niet over 

veell mogelijkheden om AZ '67 en Wastora aan de afspraken te houden. Precies tien 

jaarr na de ondertekening van deze overeenkomst degradeerde AZ '67 roemloos naar 

dee Eerste Divisie. 

e.. De gemeente redtAZ opnieuw 

Inn die periode was AZ financieel inmiddels in zware financiële problemen verzeild 

geraakt.. De gemeente, die zelf forse bezuinigingen moest doorvoeren, wilde de 

jaarlijksee subsidie aan de club beëindigen. AZ had inmiddels een huurschuld voor de 

accommodatiee opgebouwd van 300.000 gulden. Net zoals in 1971 dreigde de club door 

eenn faillissement ten onder te gaan. Er volgde op 31 augustus 1987 een overleg tussen 

hett AZ-bestuur en een afvaardiging van het gemeentebestuur, waarin de problemen 

werdenn besproken. Burgemeester Roozemond vreesde het einde van AZ. Dat zou niet 

alleenn betekenen dat de gemeente kon fluiten naar de vordering op de club, maar dat 

zijj ook nog eens opgezadeld zou worden met een leeg stadion dat rijp zou zijn voor 

sloop.156 6 

Inmiddelss dreigde een herhaling van de situatie van vóór 1972, namelijk dat de 

clubb de gemeente in een permanente houdgreep zou krijgen en iedere keer weer met 

nieuwee claims zou komen. De gemeente op haar beurt zou deze honoreren uit angst 

datt anders AZ zou ophouden te bestaan, waarna de gemeente met mogelijk nog 

hogeree kosten zou worden opgescheept. Het hoofd Financiën van de gemeente was 

zichh daarvan zeer bewust toen hij de volgende maand een harde notitie opstelde voor 

hett gemeentebestuur, waarin hij onomwonden stelde: Door het ontbreken van een 

duidelijkee beleidslijn van de zijde van de gemeente staat AZ sterk, vooral door hun 

zwakkee financiële positie (paradox).' Hij was van mening dat de gemeente helder moest 

aangevenn hoever zij wilde gaan. Zijn voorstel luidde dat de gemeente de schuld van 

300.0000 gulden moest kwijtschelden en duidelijk maken dat als de club het daarmee 

niett redde, het betaald voetbal in Alkmaar afgelopen zou zijn.157 Uiteindelijk besloten 

burgemeesterr en wethouders op advies van hun hoogste financiële ambtenaar dat AZ 

hett complex in het vervolg mocht huren voor de som van één gulden. De schuld die 

inmiddelss was opgelopen tot 350.000 gulden werd op 100.000 gulden na 
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kwijtgescholden.. Dat laatste bedrag mocht in vijf jaar worden terugbetaald. De raad 

maaktee weinig woorden vuil aan dit voorstel en schikte zich in grote meerderheid.158 

f.f. Gemeente versus AZ '67 

Alss we de relatie met AZ '67 nog eens opnieuw in ogenschouw nemen dan is de eerste 

vraagg die zich aandient hoeveel geld de gemeentelijke overheid sinds de overname van 

AZZ '67 door Wastora in de Alkmaarse betaald-voetbalorganisatie heeft gestoken. In 

19799 werd de vermakelijkheidsbelasting afgeschaft. Dat was op zich een belangrijke 

bronn van inkomsten die het mogelijk maakte de exploitatietekorten van het 

stadioncomplexx te compenseren. De kosten die het stadion voor de gemeente met zich 

meebrachtenn werden namelijk niet gecompenseerd door de opbrengsten van de 

verhuurr van het wedstrijd- en trainingsveld. Voor de jaren 1979-1988 is een 

voorzichtigee schatting dat AZ '67 de gemeente in totaal 4 miljoen gulden heeft 

gekost.1599 In dit bedrag zijn niet meegerekend de kosten die werden gemaakt om de 

openbaree orde te handhaven, zoals de kosten van bestrijding van voetbalvandalisme. 

Hoee was de situatie elders in het land als het ging om gemeentesteun? Uit een 

onderzoekk onder profclubs uit 1980 blijkt dat AZ '67 niet de enige club was die zich 

mochtt verheugen in financiële steun van de plaatselijke overheid.160 De steun die aan 

anderee profclubs werd gegeven, had vooral de vorm van wat genoemd werd 

probleemsteun:: incidentele steun om speciale problemen het hoofd te kunnen bieden. 

Dee structurele steun die AZ '67 kreeg, namelijk in de vorm van een niet-

kostendekkendee huur en de jaarlijkse directe subsidie overschreed niet of nauwelijks 

watt elders in het land gebruikelijk was. Bijzonder was wel dat AZ '67, dat bepaald niet 

afhankelijkk was van probleemsteun, de gemeente zover wist te krijgen om akkoord te 

gaann met 2,25 miljoen gulden voor investeringen in het stadioncomplex. 

Hoee kreeg AZ '67 de gemeente ertoe om zo diep in de buidel te tasten? Diverse 

factorenn hebben daaraan bijgedragen. In de eerste plaats de houding van AZ '67 zelf. 

Anderss dan vóór 1972, toen de club niet veel anders kon dan beleefd aankloppen bij 

hett stadhuis voor weer een noodverband om nieuwe tekorten te compenseren, blaakte 

dee club nadien van zelfvertrouwen en eiste op hoge toon dat de gemeente ook zou 

bijdragenn aan het sportieve succes. Zowel de gebroeders Molenaar als voorzitter Arie 

Ligthartt waren gewiekste en assertieve zakenlieden die wisten hoe zij moesten 

opkomenn voor hun belangen. Bovendien, en dat was anders dan in de periode vóór 

1972,, hadden zij een dreigement dat wel degelijk indruk maakte. Dat dreigement hield 

inn dat het topvoetbal in Alkmaar zou worden beëindigd. Vóór 1972 betekende het einde 

vann AZ '67 dat een matig presterende betaald-voetbalorganisatie failliet zou gaan en de 

gemeentee zou opzadelen met een nutteloos, maar kostbaar stadioncomplex. 
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Daarnaa echter betekende het einde van AZ '67 dat de stad een club armer zou 

zijnn die inmiddels was uitgegroeid tot de drie a vier sterkste clubs van ons land. In de 

jarenn zestig werd ook wel eens gedreigd met verhuizing naar een omliggende 

gemeente,, maar niemand nam dat zeer serieus. Dat was anders onder de gebroeders 

Molenaarr omdat die wel een alternatief hadden voor Alkmaar, namelijk overbrenging 

vann de club naar de Zaanstreek, waar zij ook emotioneel veel meer binding mee 

hadden.. De Alkmaarse burgemeester Roozemond was ervan overtuigd dat als de 

gemeentee niet de verlangde steun had verleend Klaas en Cees Molenaar AZ '67 

zoudenn hebben overgeheveld naar de Zaanstreek.161 

Ookk het aantreden van burgemeester Cees Roozemond was een belangrijke 

factorr in de steunverlening aan AZ '67. Roozemond noemde zichzelf een 'felle 

supporter'' van AZ '67 en de grens bestuurder-liefhebber leek bij hem dan ook te 

vervagen.1622 Zo nodigde hij doelman Meskovic bij hem thuis uit om de keeper een hart 

onderr de riem te steken nadat hij na een aantal zwakke wedstrijden veel negatieve 

publiciteitt te incasseren had gekregen.163 Ook privé kwam hij bij Arie Ligthart en de 

gebroederss Molenaar over de vloer. Toch zorgde de burgemeester, juist om wat voor 

AZZ '67 te kunnen betekenen, er wel voor dat hij afstand hield: 'Als ik in Alkmaar zou zijn 

gesignaleerdd in de Porsche van de Molenaars had ik het in de gemeente kunnen 

schuddenn om mij sterk te maken voor AZ '67!'164 

Dee eerste burger zette zich actief in voor steun van de gemeente aan de club en 

mett vaardige hand loodste hij voorstellen daartoe door de gemeenteraad. Naast het 

veelvuldigg gehanteerde argument van het belang voor de passieve recreatie hechtte 

Roozemondd ook veel waarde aan de naamsbekendheid die de stad door AZ '67 

verwierf.. Alkmaar werd op de kaart gezet dankzij het voetbal: een kleine provinciestad 

werdd hierdoor Europees nieuws. Dat had ook economische voordelen, zo vond de 

burgemeester.. Bij het werven van bedrijven voor Alkmaar bleek dat de aanwezigheid 

vann de topclub voor die bedrijven interessant was. Werkgevers vonden dat belangrijk 

voorr het personeel. Potentiële investeerders vonden de aanwezigheid van een topclub 

eenn belangrijk onderdeel van het maatschappelijk assortiment dat Alkmaar naast 

anderee factoren als de binnenstad, de ligging en het nabijgelegen strand had te bieden. 

Ditt vergemakkelijkte het voor werkgevers om personeel te kunnen werven.165 

Dee steunverlening aan AZ '67 vond ook plaats in een periode waarin de lokale 

overhedenn in het algemeen meer dan voorheen forse bedragen uittrokken voor de 

sport.. Die, zo luidde de redenering, was van groot belang voor het welzijn van de 

burgerss en dat welzijn ging verder dan alleen maar het belang van de gezondheid of de 

passievee recreatie, waar in de jaren zestig vooral de nadruk op werd gelegd. 

Ookk kregen de lokale overheden meer dan in de voorgaande jaren oog voor het 

economischh belang van de sport, namelijk de betekenis die zij had voor de 
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stadspromotie. 1666 Zo stegen de gemeentelijk e uitgave n voor de spor t van 385 miljoe n 

gulde nn in 1971 naar meer dan een miljar d gulde n in 1981.167 In het gemeentelij k 

sportbelei dd was in die jaren een nadrukkelijk e plaats ingeruim d voor de topsport . Zo 

publiceerd ee de Verenigin g van Nederlands e Gemeenten (VNG) in 1974 de 

discussienot aa Topsport.  Wiens  verantwoordelijkheid?,  waarin zij zich uitspra k voor 

ondersteunin gg door de overhei d van betaald-voetbalclubs. 168 In 1979 subsidieerde n 29 

gemeente nn hun betaald-voetbalclub s op direct e of indirect e wijze met een bedrag van 

inn totaa l ruim 10 miljoe n gulden. 169 

Natuurlij kk  was een voetbalminnend e burgemeeste r een belangrij k elemen t in de 

honorerin gg van de wensen van de voetbalclub , maar nog belangrijke r was dat de leden 

vann de gemeenteraa d zich hierva n wilde n laten overtuigen . Hoe kwam het dat 

voorstelle nn voor extra steun positie f onthaal d werden door de meeste raadsleden ? De 

grati ss  seizoenkaarte n voor raadslede n maakten het voor de AZ '67-bestuurder s 

gemakkelijke rr  om hun wensen direc t te bepleite n bij de gemeentelijk e 

volksvertegenwoordigers .. Tevens beperkt e het gebrui k van deze facilitei t de vrijhei d 

vann de raadslede n om gemeentesteu n toch af te wijzen . De druk om in te stemme n met 

dee wensen van AZ '67 was grote r omdat raadslede n grati s toegan g hadden tot de 

hoofdtribune .. Dat vonde n zij blijkbaa r zelf ook, zoals al eerder opgemerkt , gezien het 

verwij tt  aan de fractievoorzitte r van de PPR toen hij zich in 1975 in de raad keerde tegen 

gemeentesteu nn dat hij wel gebrui k maakte van de grati s seizoenkaart. 170 

Voora ll  aantrekkelij k voor AZ '67 was het dat twee raadslede n zittin g hadden in 

hett  bestuu r van de club . Zowel binnenskamer s als in raadsdebatte n steunde n zij de 

wensenn van AZ '67. Het PvdA-raadsli d Jan Gomes , namens de gemeenteraa d in het 

AZ-bestuur ,, behoord e dan ook tot de minderhei d in de PvdA-fracti e die in 1977 het 

kredie tt  van 2,25 miljoe n gulde n steunde . Al eerder zagen wij dat het raadsli d Holsmulle r 

alss  kandidaa t voor het bestuu r van AZ '67 naar voren werd geschove n met het 

argumen tt  dat hij zo'n groo t liefhebbe r was van voetbal . In plaats van als 

vooruitgeschove nn poste n van de gemeentelijk e overhei d in het AZ-bestuu r ontpopte n 

dee raadslede n zich eerder als vertegenwoordiger s van AZ '67 in de gemeenteraad . 

Daarvann was niet alleen in Alkmaa r sprake . Ook bij andere profclub s bleek dat daar 

waarr  zij één of meer gemeentelijk e bestuurder s in hun bestuu r mochte n verwelkome n 

zijj  meer dan het dubbel e aan subsidi e ontvinge n dan profclub s in gemeente n waar dit 

werdd nagelaten . De probleemsteun , namelij k de incidentel e steun , bedroe g in die 

gevalle nn zelfs het zevenvoudige. 171 Het opneme n van gemeentelijk e gedelegeerde n in 

hett  bestuu r van de betaald-voetbalclub s als voorwaard e voor subsidi e vloeid e voor t uit 

eenn aanbevelin g van de VNG. Zij hoopt e hierdoo r de control e op het beleid van de 

betaald ee voetbalclub s te kunne n verstevigen. 172 Wat zij blijkbaa r niet had voorzie n was 
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datt de gemeentelijke vertegenwoordigers bij de clubs fans werden die, ook in hun 

hoedanigheidd van raadslid, maar met moeite afstand van hun club konden nemen. 

Omm die reden had AZ '67 er dan ook helemaal geen problemen mee om in ruil 

voorr het krediet van 2,25 miljoen gulden aan te bieden om naast de twee 

gemeenteraadsledenn ook nog eens twee wethouders op te nemen in zijn bestuur. Dat 

zouu het aantal gemeentelijke vertegenwoordigers in het AZ-bestuur brengen op vier. 

Tegenn dat voornemen maakte het PvdA-raadslid Wiebe Dijkstra bezwaren. 

Wethouderss in het stichtingsbestuur, zo redeneerde hij, zou een morele verplichting 

voorr het gemeentebestuur met zich meebrengen om eventuele exploitatietekorten van 

AZZ '67 te financieren.173 Uiteindelijk werd besloten dat de twee wethouders tot het 

stichtingsbestuurr zouden toetreden als adviseur zonder stemrecht. Later zou op 

voorstell van het CDA die status ook gelden voor de twee raadsleden in het bestuur.174 

Dee riante steun die AZ '67 vanaf 1977 van gemeentezijde kreeg, paste ook in 

eenn tijd waarin het voor de maatschappelijke bovenlaag aantrekkelijk werd om zich te 

associërenn met het voetbal. Voetbal was, zeker na de internationale successen vanaf 

1970,, kult geworden waarmee de elite zich graag identificeerde. Dat gold niet alleen 

voorr de talrijke zakenlieden en sterren uit de film- en muziekwereld die als 

honingzoekendee bijen op het stadion afkwamen, maar ook voor de lokale en landelijke 

politici.. Zeker omdat AZ '67 inmiddels een topclub was geworden, werd het 

aantrekkelijkk om iets van dat succes op zichzelf te laten afstralen. Raadsleden die als 

bestuurslidd van AZ '67 of als beslisser over de toekomst van AZ '67 in de 

gemeenteraadd min of meer zelf aan de knoppen zaten, wethouders die de voetbal- en 

bedrijfselitee veelvuldig troffen en een burgemeester die meer dan eens in het 

middelpuntt stond: het droeg bij aan de status van de politici. Dat gold niet alleen voor 

dee plaatselijke politiek, maar ook landelijk was de belangstelling groot: 'Het halve 

kabinett is met mij naar het voetballen geweest. En dan was het erg gemakkelijk als ik 

weerr eens een minister moest spreken,' aldus de burgemeester.175 

Anderss dan in de voorgaande jaren stemde nu een meerderheid van de PvdA-

fractiee in de gemeenteraad tegen het krediet van 2,25 miljoen gulden. Wat was er 

veranderdd binnen de PvdA? Nog ruim voordat de kwestie in de raad aan de orde 

kwam,, werd er in de afdelingsvergadering van de PvdA kritiek uitgeoefend op de 

plannen.. De secretaris had zich gestoord aan het interview met de burgemeester in de 

AZ-krantAZ-krant waarin hij liet blijken te voelen voor meer gemeentesteun. Hij verklaarde dat 

hett interview de geest uitademde van 'ouwe jongens krentenbrood' en hoge 

verwachtingenn wekte bij de AZ-aanhang.176 De vergadering nam een kritische motie 

aann die erop neerkwam dat extra steun alleen dan verleend mocht worden als AZ '67 

enn de daaraan verbonden NV vervangen zouden worden door 'een instelling die een 

maximumm aan financiële openbaarheid garandeert'. Een andere eis, namelijk dat er niet 
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inn zitplaatse n maar alleen in staanplaatse n moch t worde n geïnvesteerd , werd niet door 

dee vergaderin g overgenomen . 

Nadatt  de raad op 4 augustu s 1977 het groen e lich t had gegeven voor de 

kredieten ,, kwamen de PvdA-lede n op de kwesti e terug . Ontevrede n met het 

stemgedra gg van de vier PvdA-raadslede n die wel voor de krediete n hadden gestemd , 

diend ee de jeugdig e PvdA'e r Gerri t Valk een moti e in waarin afkeurin g werd 

uitgesproke nn over de financiël e regelin g met AZ '67 en waarin Gedeputeerd e Staten 

werdenn opgeroepe n het raadsbeslui t ongedaa n te maken . De overweginge n in de 

moti ee waren dat AZ '67 als instellin g met een commerciël e relati e (Wastora ) niet in 

financiël ee nood verkeerd e en dat deze steunverlenin g ten kost e ging van de 

amateurspor tt  en andere voorzieninge n in de gemeente. 177 Vóór 1977 week het 

stemgedra gg van de PvdA in de gemeenteraa d als het ging om steun aan het betaald 

voetba ll  niet veel af van die van de andere fracties . Dat veranderd e na 1975 en dat hield 

verban dd met de radicaliserin g van de PvdA in de jaren zeventig . 

Vann dat radicalism e was al lang geen sprak e meer toen de raad zich in 1988 

opnieu ww uitspra k over gemeentesteu n aan de club . Toen was er ook allang geen AZ-

bestuu rr  meer dat op hoge toon geld eiste of anders dreigd e te verkasse n naar een 

anderee gemeente . De club zoals die zich toen meldd e bij de gemeent e voch t - zonder 

succe ss overigen s - tegen degradati e naar de Eerste Divisi e en had niets meer te eisen , 

maarr  kon alleen deemoedi g verzoeke n om kwijtscheldin g van de schulden . Toen werd 

ookk duidelij k dat de jaren van weleer , namelij k de jaren van vóór 1972 toen de club 

stelselmati gg de tekorte n kon afwentele n op de gemeente , definitie f voorbi j waren . 

Nett  zoals elders in het land noopt e de economisch e situati e gemeentebesture n 

tott  fors e bezuinigingen , waarvan de spor t niet werd gevrijwaard . AZ '67 werd zelf 

verantwoordelij kk  voor het onderhou d van het stadioncomple x en het was duidelij k dat 

alss  de club het daarmee niet redde het maar afgelope n moest zijn met betaald voetba l 

inn Alkmaar . In het jaar waarin dit beslui t viel ging burgemeeste r Roozemon d met 

pensioen .. Behalv e een belangrijk e rol in de realiserin g van de stadionplanne n van AZ 

'67,, liet hij ook nadrukkelij k van zich spreke n in de beteugelin g van een nieuw 

verschijnsel ::  het voetbalvandalisme . 
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4.. Supporters aan de gang 

a.a. Toeschouwersaantallen 

Naa de promotie in 1972 zou AZ '67 maar liefst zestien seizoenen doorbrengen in de 

Eredivisie.. Er brak een ongekend succesvolle periode aan. Volgens het patroon 'hoe 

groterr de successen hoe hoger de toeschouwersaantallen', zou dat hebben moeten 

uitmondenn in een doorlopende stijging van het aantal bezoekers. Hoe ontwikkelden de 

bezoekcijferss zich in de jaren na 1972? In tabel 15 worden die weergegeven in 

combinatiee met de plaats die AZ '67 dat seizoen op de ranglijst innam. 

Tabell 15 

Gemiddeldd aantal toeschouwers bij thuiswedstrijden 

Seizoen Seizoen 

'71-72 2 

'72-73 3 

73-74 4 

74-75 5 

75-76 6 

76-77 7 

77-78 8 

78-79 9 

79-'80 0 

'80-'81 1 

'81-'82 2 

'82-'83 3 

*83-'84 4 

'84-'85 5 

'85-'86 6 

'86-'87 7 

'87-'88 8 

'88-'89 9 

'89-'90 0 

•90-'91 1 

'91-'92 2 

'92-'93 3 

PositiePositie ranglijst Aantal toeschouwers 

1ee divisie: 2 

eredivisie:: 15 

eredivisie:: 7 

eredivisie:: 5 

eredivisie:: 5 

eredivisie:: 3 

eredivisie:: 3 

eredivisie:: 4 

eredivisie:: 2 

eredivisie:: 1 (kampioen) 

eredivisie:: 3 

eredivisie:: 11 

eredivisie:: 5 

eredivisie:: 13 

eredivisie:: 9 

eredivisie:: 15 

eredivisie:: 16 (degradatie) 

1ee divisie: 5 

1ee divisie: 12 

1ee divisie: 4 (nacompetitie) 

1ee divisie: 13 

1ee divisie: 10 

4.900 0 

7.200 0 

8.900 0 

10.700 0 

9.600 0 

11.600 0 

11.800 0 

10.000 0 

10.000 0 

9.000 0 

8.100 0 

6.000 0 

4.100 0 

3.700 0 

3.400 0 

3.600 0 

3.800 0 

3.900 0 

3.000 0 

3.900 0 

3.600 0 

3.300 0 

Bron:: Archief AZ '67, inv. nr. 147 
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Zekerr in de eerste jaren na de promotie naar de Eredivisie leidden grotere successen 

tott hogere toeschouwersaantallen. Het gemiddeld aantal toeschouwers per wedstrijd 

steegg na de promotie in vier jaar tijd van ruim 7000 naar bijna 12.000. AZ '67 was toen 

opgeklommenn van de vijftiende naar de derde plaats in de Eredivisie. 

Dee stemming rondom de club was dan ook opperbest. De eerste jaren kwam AZ 

'677 vooral positief in het nieuws met stunts die de band tussen aanhang en club 

verstevigden.. Zo bood AZ '67, dat in 1973 de halve finale om de KNVB-beker had 

bereikt,, gratis busvervoer aan naar het Stadion Galgenwaard in Utrecht waar tegen NEC 

dee wedstrijd werd gespeeld. Alle beschikbare bussen in de provincie - 140 stuks -

werdenn gecharterd, waarmee zo'n achtduizend fans werden vervoerd. Stad en 

ommelandd leek voetbalgek te zijn geworden door deze publieksstunt.178 

Kortt daarop bood AZ '67 de oliecrisis het hoofd door op de autoloze zondag de 

uitwedstrijdd tegen Haarlem per fiets te bezoeken. Met Klaas Molenaar en zijn vrouw op 

dee tandem voorop trokken zo'n 1700 fietsers naar de provinciehoofdstad, die op de 

Velserr pont allemaal een gratis toegangskaart voor de wedstrijd kregen uitgereikt.179 

Ookk uit de Zaanstreek stroomden onder aanvoering van Cees Molenaar de fietsers toe. 

Hett publiek vond dergelijke stunts prachtig en in combinatie met de toenemende 

sportievee successen stroomden de duizenden naar de Alkmaarder Hout. 

Omslag g 

Naa het succesvolle seizoen 1977-78, waarin AZ '67 gemiddeld bijna 12.000 

toeschouwerss per wedstrijd trok, liepen de toeschouwersaantallen echter terug. In het 

seizoenn 1978-79 kwamen er gemiddeld bijna 2000 toeschouwers minder op de 

wedstrijdenn van AZ '67 af. Vielen in dat seizoen de sportieve prestaties wat tegen in 

vergelijkingg met het voorafgaande jaar, daar was echter volstrekt geen sprake van in de 

tweee daaropvolgende seizoenen toen AZ '67 respectievelijk als tweede en eerste 

eindigde.. Ook in die seizoenen bleven de toeschouwersaantallen teruglopen, waarbij 

hett zeer opmerkelijk was dat AZ '67 in het seizoen waarin het de landstitel bemachtigde 

nogg eens een kleine 1000 toeschouwers per wedstrijd minder trok. Ook de 

bezoekersaantallenn bij de internationale wedstrijden gingen, behalve bij de UEFA-

Cupfinalee tegen Ipswich Town, spectaculair naar beneden, zoals uit tabel 16 blijkt. 
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Tabell 16 

Toeschouwersaantallenn UEFA-cup en Europa-cup 

Datum Datum 

144 september 1977 

199 oktober 1977 

133 september 1978 

177 september 1980 

44 november 1980 

100 december 1980 

222 april 1981 

200 mei 1981 

300 september 1981 

211 november 1981 

300 september 1982 

200 oktober 1982 

Tegenstander Tegenstander 

Redd Boys 

Barcelona a 

Ipswichh Town 

Redd Boys 

Lokeren n 

Radrickii Nic 

FCC Sochaux 

Ipswichh Town 

IKK Start 

FCC Liverpool 

Limerick k 

Interr Milan 

SoortSoort wedstrijd 

UEFA A 

UEFA A 

Bekerwinnaars s 

UEFA A 

UEFA A 

UEFA A 

UEFAA (halve finale) 

UEFAA (finale) 

Landskampioenen n 

Landskampioenen n 

Bekerwinnaars s 

Bekerwinnaars s 

AantalAantal toesc 

20.000 0 

20.600 0 

12.000 0 

4.800 0 

10.700 0 

10.300 0 

9.700 0 

21.400 0 

3.700 0 

12.700 0 

3.500 0 

10.000 0 

Bron:: Archief AZ '67, inv. nrs. 81, 84, opgaven aan de UEFA. 

Opgavenn Jan Visser 

Mett uitzondering van de finale om de UEFA-cup bleef er ten opzichte van de vliegende 

startt in 1977, die 20.000 toeschouwers opleverde, weinig meer over en halveerde 

nadienn de belangstelling. 

Watt waren de oorzaken van die terugloop van het aantal toeschouwers in een 

tijdd waarin de successen alleen maar toenamen? In ieder geval was deze terugloop 

geenn weerspiegeling van een in het algemeen afnemende populariteit van het voetbal 

inn ons land. De vergelijking in tabel 17 illustreert dit, waarbij als uitgangspunt het 

seizoenn is genomen waarin AZ '67 de meeste toeschouwers trok. 
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Tabell 17 
Vergelijkingg ontwikkeling bezoekers Eredivisie en AZ '67 (geïndexeerd) 

Seizoen Seizoen 

1977-78 8 

1978-79 9 

1979-80 0 

1980-81 1 

Eredivisie Eredivisie 

100 0 

102 2 

101 1 

91 1 

AZ'67 AZ'67 

100 0 

85 5 

84 4 

76 6 

Bron:: berekend op basis van Verkamman, Vermeer, Om 't Spei, 101 

Hoewell er in het seizoen 1980-81 ook in de Eredivisie sprake was van een terugloop 

vann de toeschouwersaantallen was die bij lange na niet zo spectaculair als bij AZ '67, 

datt in drie jaar tijd een kwart van zijn bezoekers kwijtraakte. Wat was er gaande bij AZ 

'67?? In zijn algemeenheid moet worden geconstateerd dat het profiel van de 

toeschouwerss vanaf de jaren zeventig veranderd was ten opzichte van de voorgaande 

decennia.. De tijd van de massaconsumptie werkte ook door op het supportersgedrag. 

Dee hondstrouwe clubsupporters van weleer domineerden niet meer, maar werden 

overvleugeldd door voetbalconsumenten, die er minder problemen mee hadden om hun 

clubb weer in de steek te laten. Dit was een verschijnsel, dat zich in het hele Europese 

voetball vanaf de jaren zeventig voordeed.180 Tal van factoren bij AZ '67 maakten dat 

veell supporters die in de eerste jaren van de grote successen massaal toestroomden 

hunn club ook weer gemakkelijk de rug toekeerden. Al die factoren zullen we hierna 

langslopen.. Zo nam het onbehagen bij het publiek door tal van affaires en incidenten 

toe.. De aanhang kreeg steeds meer het gevoel dat dé club niet meer hun club was en 

datt de supporters er voor de club waren in plaats van andersom. Zo schreef het 

tijdschriftt Voetbal International: AZ is niet van het volk, maar men doet er ook niets aan 

dee schijn te wekken dat deze stichting vóór het volk is.'181 

Eenn relatief klein incident dat toch tot veel negatieve reacties leidde, was het 

verdubbelenn van de toegangsprijzen bij internationale wedstrijden. Daar was men al 

meee begonnen bij de wedstrijd tegen FC Barcelona in 1977, maar toen deze maatregel 

inn 1981 voor het duel tegen FC Lokeren opnieuw werd ingevoerd, leidde dat tot de 

scherpstee reacties. Woedende brieven bij AZ '67, kwade brieven in de plaatselijke 

dagbladenn en verontwaardigde vragen in de Tweede Kamer waren het gevolg.182 AZ 

'677 verdedigde zich door erop te wijzen dat deelname aan de UEFA- of Europacup 

hogeree kosten met zich meebracht. Toch vond dit argument geen genade in de ogen 

derr supporters die vonden dat zij de dupe waren van deze maatregel. De aversie werd 

alleenn maar groter omdat de prijsverhoging in 1981 viel in een periode van 
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bestedingsbeperking,, toenemende werkloosheid en beperking van de uitkeringen. Naar 

hett duel tegen Lokeren kwamen dan ook niet meer dan ruim zesduizend AZ-supporters 

diee de vierduizend uit België overgekomen fans maar nauwelijks overtroffen! 

Tott dezelfde categorie min of meer kleine incidenten kunnen de beschuldigingen 

gerekendd worden dat AZ '67 bij sommige topwedstrijden meer toegangskaarten in 

omloopp bracht dan er plaatsen in het stadion beschikbaar waren. Deze beschuldiging 

werdd voor het eerst geuit na de wedstrijd tegen Feyenoord in 1975, toen veel 

toeschouwerss niet of nauwelijks iets van de wedstrijd konden zien. AZ '67 ontkende in 

allee toonaarden en verweerde zich door erop te wijzen dat toeschouwers op de 

staantribunee de toegang afgesloten hielden.183 Dezelfde beschuldiging werd opnieuw 

geuitt na de wedstrijd tegen Barcelona in oktober 1977. Kwaaie toeschouwers schreven 

hett bestuur: 'Uw vereniging dient niet verder gesubsidieerd te worden door de overheid 

daarr dat de eerste gesubsidieerde oplichting zou betekenen.' Toen AZ '67 als troost 

vrijkaartenn voor het eerstvolgende thuisduel aanbood, schreven zij terug: 'Wellicht is de 

capaciteitt van 22.000 toeschouwers berekend op een mindere schouderbreedte dan 

diee van het gemiddelde AZ-publiek.'184 Een jaar later, na de wedstrijd tegen Ajax, werd 

AZZ '67 er opnieuw van beschuldigd te veel kaartjes in omloop te hebben gebracht 

waardoorr veel toeschouwers (een deel van) de wedstrijd hadden moeten missen.185 

Waarschijnlijkk was het probleem veeleer dat in die tijd toen het grootste deel van de 

accommodatiee bestond uit staanplaatsen, de organisatie tekort schoot bij het 

gelijkmatigg over de tribunes verspreiden van de tienduizenden. Toch ondermijnden 

dezee op zichzelf staande incidenten het vertrouwen van de toeschouwers in hun club. 

Datt vertrouwen werd nog veel meer ondermijnd door de grote affaires die 

hiervoorr zijn behandeld zoals de verwikkelingen rondom trainer Cor van der Hart en 

spelerr Willem van Hanegem in respectievelijk 1978 en 1979. De sympathie van de AZ 

'67-aanhangg lag overduidelijk bij de vermeende slachtoffers. Deze affaires maakten dat 

AZZ '67 het imago kreeg van een club waarin het menselijke aspect ondergeschikt werd 

gemaaktt aan het zakelijk belang. Dat imago werd versterkt door twee affaires waardoor 

hett publiek zelf zich gebruuskeerd voelde, namelijk de viering van het kampioensfeest 

enn het uitwijken naar het Olympisch Stadion. 

Supporterss voelen zich opzij gezet 

Opp 3 mei 1981 behaalde AZ '67 het landskampioenschap door in De Kuip Feyenoord 

mett 1-5 te verslaan. Dat was niet tot ieders vreugde. Zo wilde voorzitter Ligthart dat AZ 

'67,, dat in de competitie een straatlengte voorstond op de achtervolgers, pas in de 

eerstvolgendee thuiswedstrijden de punten zou pakken, zodat in eigen huis de titel kon 

wordenn behaald en er tijd was om een groot kampioensfeest te vieren. Georg Kessler 
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enn Klaas Molenaar stonde n erop dat de triom f al in Rotterda m werkelijkhei d werd. 186 

Hett  gevol g was dat er slecht s een beperk t kampioensfees t kon worde n georganiseer d 

inn zalencentru m 't Gulden Vlies in de Alkmaars e binnenstad , waarbi j niet meer dan 

11500 genodigde n welko m waren. 187 Het grot e publie k dat erop had gereken d dat voor 

ditt  doel toch wel de Veilinghalle n zouden zijn afgehuurd , was massaa l naar de 

binnensta dd gestroom d en zag verbijster d toe hoe allerle i figure n die zich zelden bij 

wedstrijde nn lieten zien wel toegan g kregen , terwij l het zelf buite n moest blijven. 188 

Dee gevoelen s onder de supporter s werden als volg t verwoor d in een ingezonde n 

brie ff  in de Alkmaarsche  Courant  'Ik dacht dat het feest in de Veilinghalle n zou 

plaatsvinden ,, zodat de gewon e supporter s ook eens zouden kunne n feesten met de 

spelers .. Maar nee, alleen de rijk e stinkerds , die hoogsten s zes wedstrijde n bezoeken . 

Maarr  de gewon e supporte r die elke wedstrij d bezoekt , zijn hele loon aan AZ besteed , 

diee klappe n krijg t bij Den Haag en Feyenoor d en elke week zijn keel scho r schreeuwt , 

diee word t weer uitgescholde n door het hoge kakbestuur.' 189 Twee jaar later kwam de 

spele rr  Hugo Hovenkam p hiero p terug : 'Ik zag daar ['t Gulden Vlies , G.V.] mensen die ik 

nogg nooi t van m'n leven had gezien . Die ook nog nooi t een bal hebben zien rollen . En 

buite nn stonde n onze suppporters , de jongen s die meeginge n van Radnick i naar 

Sochau xx naar Lokeren , overa l waar wij waren , waren zij . Maar ze mochte n er niet in. 

Nee,, AZ is niet voor de mensen.' 190 Er braken rellen uit in de binnensta d en woedend e 

supporter ss probeerde n 't Gulden Vlies te bestormen . De politi e voerd e charge s uit om 

dee rust te herstelle n en sloo t zelfs lange tijd de binnensta d af.191 AZ '67, zo werd het 

algemeenn ervaren , was verworde n tot een organisati e die er was voor mensen met 

geld ,, met aanzien , maar vergete n had waar het echt om draaide : de supporters . 

Kampioensfeeste nn hebben overigen s doorgaan s nooi t een openbaa r karakter , maar in 

hett  geval van AZ '67 werd dat niet geaccepteerd . 

Err  was echter nog een andere reden waarom het verstandige r was om het 

behalenn van het kampioenscha p nog een week uit te stellen . De volgend e dag moest 

AZZ '67 naar Engelan d om tegen Ipswic h Town de eerste wedstrij d te spelen van de 

final ee om de UEFA-cup. Het feest betekend e echter een aanslag op het fysie k van de 

speler ss en 'in het vliegtui g naar Ipswic h was iedereen nog zo dronke n als een 

nijlpaard'. 1922 De eufori e van het kampioenscha p ondergroe f ook de motivati e om te 

prestere nn en het besef dat er een Europacu p op het spel stond : 'Qua belevin g leek het 

meerr  op een veredeld e oefenwedstrijd.' 193 AZ '67 werd ingemaak t met 3-0 en de 4-2-

overwinnin gg in de retur n was onvoldoend e om de beker te bemachtigen . 

Diee retur n was de opmaat voor een nieuw e crisi s in de relati e tusse n AZ '67 en 

zijnn aanhangers , namelij k vanweg e de beslissin g om topwedstrijde n te verplaatse n van 

dee Alkmaarde r Hout naar het Olympisc h Stadio n te Amsterdam . Als eerste werd de 

wedstrij dd tegen Ipswic h Town verplaats t naar Amsterdam . AZ '67 beriep zich op 
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voorschriftenn van de UEFA zelf, die voor dit soort wedstrijden een accommodatie eiste 

diee ruimte bood aan ten minste 20.000 toeschouwers.194 Daar kon nog wel enig begrip 

voorr worden opgebracht, want door het overzetten van staanplaatsen naar zitplaatsen 

boodd het Alkmaarse stadion nu nog maar plaats aan niet meer dan 17.000 

toeschouwers.. Dat begrip was echter volledig afwezig toen AZ '67 een paar maanden 

laterr de Europacupwedstrijd tegen Liverpool opnieuw verplaatste naar Amsterdam. 

Toenn het AZ-bestuur in diezelfde periode besloot om ook de thuiswedstrijd tegen 

Ajaxx te spelen op die locatie bereikte de woede een kookpunt. Kwaaie brieven 

stroomdenn binnen bij de club.195 De briefschrijvers maakten zich er kwaad over dat hun 

vaakk al lange reistijd vanuit de Noordkop of West-Friesland naar Alkmaar alleen maar 

werdd verlengd. Bovendien stoorden zij zich eraan dat Alkmaar een B-locatie was 

gewordenn en de toppers werden gespeeld in Amsterdam. Ook vreesden zij voor de 

agressiee van de Ajax-aanhang: 'Ik zou voor f 1000,- nog niet in die bus/trein gaan, want 

alss AZ wint (en dat gebeurt) worden die bussen finaal gesloopt.'196 In de pers regende 

hett ingezonden brieven en werden veel narrige commentaren afgedrukt.197 Toen ook 

nogg eens supporters kaarten onder het AZ-bestuur verspreidden, die de leus bevatten 

'AZZ in de Hout? Ja gezellig, dan kom ik ook!', besloot de club toe te geven en het 

besluitt om te verkassen naar de hoofdstad terug te draaien. 

Hett verplaatsen of willen verplaatsen van attractieve wedstrijden naar 

Amsterdamm vergrootte zowel letterlijk als figuurlijk de afstand tussen AZ '67 en zijn 

supporters.. Toeschouwers uit bijvoorbeeld Den Helder beklaagden zich erover dat de 

afstandd die toch al 50 kilometer was in één klap werd verdubbeld.198 Opnieuw werd het 

gevoell versterkt dat AZ '67 de gewone supporters, de supporters uit de regio, in de 

steekk liet en een plek koos die alleen voor Zaankanters, zoals Klaas Molenaar, niet 

bezwaarlijkk was. 

Klachtenn over het spel 

Alss uiting van het chagrijn dat leefde bij pers en publiek ten opzichte van AZ '67 

kwamenn er ook klachten over het vertoonde spel van de ploeg. Zo werd AZ '67 ervan 

beschuldigdd het publiek in de steek te laten door te weinig risico te willen nemen en te 

saaii en te berekenend te spelen.199 Als grote boosdoener werd trainer Georg Kessler 

aangemerkt,, die met zijn 4-4-2-spelsysteem wel veel punten behaalde, maar het 

publiekk uit het stadion zou verjagen.200 

Supporterss beklaagden zich erover dat de spelers de wedstrijden te gemakkelijk 

opvatten.. Na enkele doelpunten in de eerste helft geloofden ze het verder wel.201 Het 

elftall kampte met het probleem dat clubs die op bezoek kwamen niet uit waren op een 

gelijkspell of een overwinning, maar alleen de ambitie hadden om de nederlaag zo klein 
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mogelijkk te houden. Zij vertoonden bijna zonder uitzondering defensief spel, waardoor 

hett voor AZ '67 zeer veel moeite kostte om na de eerste doelpunten nog meer te 
202 2 

scoren. . 

Tochh hadden de toeschouwers niet te klagen over het aantal doelpunten dat de 

ploegg scoorde. Vooral Kees Kist zorgde keer op keer voor records. Alleen AZ '67 was in 

dee seizoenen waarin het zo onder vuur kwam te liggen, 1978-1981, goed voor 

ongeveerr 9 procent van het totale aantal doelpunten dat werd gescoord in de 

Eredivisie,, zoals uit tabel 18 blijkt. 

Tabell 18 

Doelpuntenn Eredivisie en AZ '67 '75-76 - '80-81 

SeizoenSeizoen Doelpunten AZ '67 Doelpunten Eredivisie Percentage 

'75-76 6 

76-77 7 

77-78 8 

78-79 9 

79-'80 0 

'80-'81 1 

46 6 

75 5 

75 5 

84 4 

77 7 

101 1 

866 6 
862 2 
899 9 
873 3 
883 3 
059 9 

5,3 3 
8,7 7 

8,3 3 
9,6 6 
8,7 7 

9,5 5 

Bron:: berekend op basis van De Eredivisie 1956-1999. 

Gelett op het aantal doelpunten dat de club scoorde en het geringe aantal tegengoals 

datt werd geïncasseerd, mocht het publiek dik tevreden zijn. Er waren weinig clubs waar 

err zoveel invlogen als bij AZ '67. 

Dee ontevredenheid over het vertoonde spel moet dus verklaard worden uit 

anderee factoren. In de eerste plaats leefde er al zoveel onvrede bij de aanhang, dat de 

clubb weinig goeds meer kon doen - ook niet in het veld. Daarnaast was de club, zeker 

inn het seizoen 1980-'81, zo sterk geworden dat de spanning er voor een deel af was. 

AZZ '67 verloor in het kampioensjaar slechts één keer en eindigde met twaalf punten 

bovenn de nummer twee, Ajax.203 Uitslag en spelverloop waren voorspelbaar geworden, 

zoalss voormalig speler Henk van Rijnsoever vaststelde: 'Je kon er de klok op gelijk 

zetten,, rond de twintigste minuut viel er een doelpunt. En we wonnen altijd. Ik geloof dat 

wee daardoor ook publiek begonnen kwijt te raken.'204 Niet het aantal doelpunten had 

invloedd op de toeschouwersaantallen - dat zat wel goed -, maar het gebrek aan 

spanningg dat werd veroorzaakt door het feit dat AZ '67 wel heel eenzaam aan de top 

stond.. In zijn studie De vraag naar betaald voetbal komt Van Duijn tot dezelfde 
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conclusie.. Doelpunten hebben geen invloed op de aantrekkingskracht, maar wel de 

spanning.2055 Zeker in het seizoen 1980-'81 was de spanning bij AZ '67 ver te zoeken. 

Verplaatsingg van de speeldag 

Err waren echter meer factoren die het aantal toeschouwers deden teruglopen. Zo 

besloott AZ '67 met ingang van het seizoen 1979-80 de thuiswedstrijden van 

zondagmiddagg te verplaatsen naar zaterdagavond. Dat moet hebben ingegrepen in het 

vrijetijdspatroonn van supporters. Mensen voor wie de zaterdagavond bijvoorbeeld een 

gezinsavondd was, zagen zich voor problemen gesteld. Dat gold zeker voor de 

toeschouwerss die van ver kwamen, zoals bijvoorbeeld uit de Noordkop. Aan de andere 

kantt bood dat natuurlijk wel weer mogelijkheden voor mensen die aan de 

zondagmiddagg gebonden waren. Maar in hoeverre het wegvallen van de ene categorie 

onmiddellijkk werd gecompenseerd door de andere is de vraag. Dat gold zeker voor de 

periodee waarin AZ '67 aan populariteit inboette. Toen AZ '67 met ingang van het 

seizoenn '79-'80 de wedstrijden naar de zaterdagavond verzette, raakte het veel 

toeschouwerss uit de Noordkop en vooral van Texel kwijt. 

Texell was met zes clubs een eiland dat zeer voetbalminnend was. Bij 

belangrijkee wedstrijden staken zelfs honderden Texelaren over naar het vasteland om 

AZZ '67 aan te moedigen. Toen AZ '67 op zaterdagavond ging voetballen kwamen zij in 

dee problemen want de laatste veerboot vertrok al om 21.30 uur uit Den Helder. 

Aanvankelijkk begonnen de wedstrijden om 19.00 uur en dan lukte het nog net om de 

boott te halen. Toen de KNVB het aanvangsuur verplicht bepaalde op 19.30 uur was het 

mett de Texelse steun gedaan. Slechts een kleine schare fanatieke supporters huurde 

vervolgenss een kotter om hen thuis te brengen.206 AZ '67 verzocht nog aan de 

exploitantt van de veerboot, de TESO, om de boot iets later te laten vertrekken, maar 

kreegg van de monopolist nul op het rekest.207 Op het totaal aantal supporters liep het 

aantall toeschouwers uit de Noordkop na de invoering van de zaterdagavond als 

speeldagg met meer dan de helft terug!208 

Regionalee ontbinding 

Err waren echter ook dieperliggende oorzaken die leidden tot een toenemende afstand 

tussenn de toeschouwers en hun club. Bij AZ '67 was sprake van een proces, dat ik zou 

willenn omschrijven als regionale ontbinding. De band van de club met de regio 

waarmeee zij traditioneel was verbonden, werd losser. Op tal van punten kwam AZ '67 

verderr af te staan van zijn traditionele verzorgingsgebied: vooral de regio's Noord-

Kennemerland,, West-Friesland en de Noordkop. Spelers werden niet meer uit de 
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omgevin gg gerekruteerd . Om het elfta l op topnivea u te brenge n en te houde n moeste n 

speler ss van buite n de eigen regio worde n gehaald terwij l AZ '67 vóór de overnam e door 

Wastor aa meer dan eenderd e van de speler s betro k uit het eigen gebied . De topspeler s 

vann buite n waren vedette n die ook om die reden op een groter e afstan d stonde n van 

hunn fans . En als zij al niet op een groter e afstan d stonde n van hun supporter s dan 

woonde nn zij wel op een groter e afstan d van de plekke n waar de gemiddeld e 

toeschouwe rr  was gehuisvest . Enkele voetballers , zoals Peter Arntz , Bert van Marwij k 

enn Henk van Rijnsoever , woonde n in Alkmaar . Andere n hadden een onderkome n 

gevonde nn in de wijd e omgevin g of bleven buite n de provinci e wonen , zoals Van 

Hanegemm in Leerbroek , Treyte l in Rotterda m en De Graaf in Spakenburg . 

Watt  gold voor de speler s ging nog meer op voor de bestuurder s van AZ '67. 

Hoewell  voorzitte r Arie Ligthar t een gepokt e en gemazeld e Alkmaarde r was - weliswaa r 

woonachti gg in Heiloo - werd de club bestuur d vanui t de Zaanstreek . AZ '67 was 

eigendo mm van Wastor a uit de Zaanstreek , een gebied waarop de Alkmaars e profclu b 

traditionee ll  niet was georiënteerd . Voor de supporter s waren Klaas en Cees Molenaar 

mensenn van buiten , die wel alles over hadden voor AZ '67 maar niet waren gewortel d in 

dee Alkmaars e samenleving. 209 Dat gevoe l werd versterk t door speculatie s van Klaas 

Molenaarr  dat AZ '67 uit Alkmaa r zou worde n teruggetrokke n en verplaats t zou worde n 

naarr  de Zaan.210 

Hett  proce s van regional e ontbindin g strekt e zich ook uit naar de sponsor s die 

nietss  met de regio of Alkmaa r gemeen hadden . Geld werd voorhee n bijeengebrach t 

doorr  het midden - en kleinbedrij f uit Alkmaa r en omgevin g dat aandeelhoude r van de 

clubb was geworden . Na 1972 werd Wastor a de allergrootst e sponso r en vervolgen s 

Hitach ii  en later Sony . 

Ookk bevolkte n in het kielzo g van de successe n van AZ '67 steeds meer mensen 

dee bestuurskamer , het spelershome , het vriendenhom e en het ereterras , die geen 

relati ee hadden met de regio en soms nog minde r met de bal. Tenslott e was natuurlij k 

ookk het verplaatse n van wedstrijde n naar het Olympisc h Stadio n in Amsterda m een wel 

heell  pregnant e uitin g van regional e ontbinding . 

Dezee processe n en ontwikkelinge n kwamen natuurlij k ook bij andere topclub s 

voor ,, zij het deels in andere gedaanten . Maar waarom leidde n die ontwikkelinge n bij 

topclub ss als Ajax , Feyenoor d en PSV niet tot grot e aanvaringe n tusse n supporter s en de 

clubb en tot massal e deserti e van het publiek ? Het grot e verschi l tusse n AZ '67 en de 

anderee topclub s was dat bij die club s deze ontwikkelinge n zich voltrokke n over 

tientalle nn jaren , terwij l AZ '67 de overgan g van onbetekenend e provincieclu b naar 

international ee topclu b in enkele jaren tijd doormaakte . Kortom , bij AZ '67 was er sprak e 

vann een plotseling e breuk met het verlede n in plaats van een geleidelij k proces . Juis t 

diee breuk maakte dat het publie k de ontwikkelinge n nauwelijk s meer kon bijbene n en al 
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helemaall niet kon wennen aan het feit dat het inherent aan een topclub is dat ook de 

gemoedelijkee clubcultuur van voorheen verdwijnt, de sfeer zakelijker wordt en de 

afstandd tot de spelers en bestuurders groter wordt. 

Verderee terugloop 

Naa het behalen van het landskampioenschap in 1981 liepen de toeschouwersaantallen 

dramatischh terug. Vanaf 1983-84 bleven zij sterk achter bij het aantal toeschouwers dat 

gemiddeldd naar wedstrijden in de Eredivisie trok. De toeschouwersaantallen kwamen 

zelfs,, zoals tabel 19 illustreert, in de buurt van het gemiddeld aantal bezoekers van 

wedstrijdenn in de Eerste Divisie. 

Tabell 19 

Gemiddeldd aantal toeschouwers AZ '67, Eredivisie en Eerste Divisie 1981 -1988 

Seizoen Seizoen 

1981-'82 2 

1982-'83 3 

1983-'84 4 

1984-'85 5 

1985-'86 6 

1986-'87 7 

1987-'88 8 

AZ'67 AZ'67 

8073 3 

6000 0 

4093 3 

3712 2 

3400 0 

3600 0 

3800 0 

Eredivisie Eredivisie 

8892 2 

9500 0 

8310 0 

7480 0 

7137 7 

7218 8 

6784 4 

EersteEerste Divisie 

3029 9 

3120 0 

3419 9 

3140 0 

2979 9 

2470 0 

2280 0 

Bron:: berekend op basis van Verkamman/Vermeer, Om 't spel, 100,101. 

Inn deze jaren was er over de hele linie sprake van een vermindering in de 

voetbalconsumptie.. Zeker ten opzichte van de jaren zeventig liepen de 

toeschouwersaantallenn fors terug. De Eredivisie verloor meer dan eenderde van haar 

toeschouwers.. Hoe valt die algehele terugloop te verklaren? Oorzaken daarvan waren 

onderr meer de toename van het supportersgeweld in en om de stadions, maar 

daarnaastt ook de uitbreiding van de recreatiemogelijkheden elders.211 Zeker bij de 

topclubs,, maar ook bij clubs als FC Utrecht en FC Den Haag werd voetbalvandalisme 

eenn verschijnsel dat de wedstrijden structureel ging begeleiden, ledere willekeurige 

supporterr kon daarvan het slachtoffer worden, terwijl de uitstraling van het voetbal ook 

nogg eens werd bezwaard omdat de stadions steeds meer op zwaarbeveiligde vestingen 

gingenn lijken. 
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Ookk de aanzienlijke uitbreiding van de alternatieven voor de tweewekelijkse 

gangg naar het stadion drukte een stempel op het voetbalbezoek. Het autobezit en dus 

dee mobiliteit waren enorm uitgebreid, terwijl er mede daardoor ook veel meer 

keuzemogelijkhedenn waren dan zoals voorheen voetbal en bioscoop alleen. 

Bovendienn was er een samenhang tussen de verdere teruggang van het aantal 

toeschouwerss in de jaren tachtig en de neergaande economie, die de koopkracht 

drukte.. Juist in die situatie kon voor de lager betaalden of voor werklozen de aanschaf 

vann een seizoenkaart of een losse tribunekaart een opgave zijn. Daar was zeker sprake 

vann in een situatie, zoals bij AZ '67, waarin in een periode van tien jaar tijd de prijzen 

aanmerkelijkk omhoog gingen. Zo stegen tussen 1973 en 1983 de prijzen van de 

seizoenkaartenn voor staanplaatsen met 50 procent en die voor zitplaatsen zelfs met 

2300 procent.212 Overigens, in heel West-Europa was er een daling van het aantal 

toeschouwerss waar te nemen. In Engeland, bijvoorbeeld, daalde het aantal 

toeschouwerss tussen 1980 en 1986 met 30 procent - dus ongeveer met hetzelfde 

percentagee als in Nederland.213 De teruggang daar wordt in een recente studie vooral 

verklaardd uit de toename van de recreatiemogelijkheden.214 

Hoee valt te verklaren dat het bezoekersaantallen bij AZ '67 zo significant 

achterliepenn bij de rest van de Eredivisie en zelfs in de buurt kwamen van de aantallen 

toeschouwerss in de Eerste Divisie? In de eerste plaats liep de terugval aan 

toeschouwerss parallel aan de slechtere sportieve prestaties. Met uitzondering van het 

seizoenn 1983-'84, toen AZ '67 een opmerkelijke comeback maakte, en het seizoen 

1985-'86,, dat een lichte heropleving liet zien, zakte AZ '67 na 1982 steeds verder weg 

inn het moeras. Dieptepunt was de degradatie uit de Eredivisie in 1988. 

Daarnaastt had AZ '67 te maken met een negatief imago dat in de gouden jaren 

wass opgebouwd. AZ '67 bleef in de ogen van velen de foute club en de neerwaartse 

spiraall zette zich door tot ten minste 1984, toen AZ '67 ondanks een vijfde plaats in de 

Eredivisiee gemiddeld per wedstrijd 2000 bezoekers minder trok dan in het voorgaande 

seizoenn toen de club zelfs niet verder kwam dan een elfde plaats. Pas na dat seizoen 

stabiliseerdenn de toeschouwersaantallen zich enigszins, een enkele uitschieter naar 

benedenn toe daargelaten. 

Tenn slotte speelde bij het wegblijven van het publiek na 1981 een rol dat AZ '67 

bijnaa van het ene op het andere seizoen topclub af was. Net zoals de metamorfose van 

onbetekenendee provincieclub tot internationale topclub niet geleidelijk plaatshad maar 

zichh als een plotselinge breuk voltrok, was de weg terug, namelijk van topclub naar 

provincieclub,, nog sneller afgelegd. Ook in dit geval kregen de supporters niet de 

gelegenheidd om daaraan te wennen, maar werden zij in korte tijd geconfronteerd met 

hett afscheid van de top. De toeschouwers waren niet alleen gewend aan de grote 

successen,, zij waren er ook door verwend. Toen AZ '67 na het behalen van het 
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landskampioenschapp in hoog tempo zijn topspelers verkocht, stuitte dat dan ook op 

grotee onvrede bij de supporters. Zo werd in november 1982 door tweehonderd 

supporterss gedemonstreerd in de Alkmaarse binnenstad uit woede over de verkoop van 

hunn vedetten.215 Met lede ogen zagen de fans spelers als Nygaard, Spelbos, Peters, 

Metgod,, Kist en later Oberachter en Hovenkamp vertrekken. 

Hett had wel iets paradoxaals, namelijk een publiek dat zich afwendde van AZ '67 

toenn het zich in 1980-'81 met het behalen van het landskampioenschap had gevestigd 

alss topclub, maar het vervolgens ook niet accepteerde toen AZ '67 weer terugging naar 

AF. AF. 

Inn de jaren waarin AZ '67 in de staart van de Eredivisie huisde en later toen het 

moeizamee jaren doorbracht in de Eerste Divisie schommelde het toeschouwersaantal 

tussenn 3000 en 4000. Dat was de trouwe kern van supporters die ondanks tegenspoed 

altijdd in de Alkmaarder Hout was te vinden. In vergelijking echter met de periode 1954-

1972,, toen het minimum aantal toeschouwers gemiddeld per seizoen altijd nog zo'n 

50000 bedroeg, was de trouwe schare van volgelingen met meer dan 25 procent 

geslonken. . 

Watt probeerde AZ '67 om het tij te keren? Geschrokken van de lege tribunes 

probeerdee het AZ-bestuur na 1982 de band met de supporters te verstevigen. Zo 

werdenn er bijeenkomsten georganiseerd waar supporters de spelers en bestuurders 

kondenn ontmoeten.216 In 1984 werd er gratis toegang gegeven tot de wedstrijd tegen 

Excelsiorr en werd er een Open Dag georganiseerd.217 

Mett name het bestuur dat aantrad in 1986 probeerde met een aantal 

opmerkelijkee stunts de relatie met de toeschouwers te verbeteren. Zo werd in augustus 

dee zogenoemde Vraag- en Klaaglijn ingesteld. Die hield in dat supporters één keer per 

maandd een aantal spelers, bestuursleden en trainer Han Berger konden bellen met 

vragen,, opmerkingen, kritiek en suggesties. De eerste avond belden veertig 

supporters. . 

Eenn andere stunt was de zogenaamde Omgekeerde Kassa bij de wedstrijd AZ-

Goo Ahead op 12 april 1987. Supporters, zo werd bekendgemaakt, hoefden bij een gelijk 

spell of nederlaag niets te betalen, alleen bij een overwinning moest na afloop van de 

wedstrijdd afhankelijk van de tribuneplaats een bedrag dat varieerde van f 2,50 tot f 5,-

perr doelpunt worden betaald. AZ won met 1-0. De stunt leverde AZ niet alleen veel 

publiciteitt op, maar trok ook twee keer zoveel toeschouwers als gebruikelijk was bij een 

dergelijkee wedstrijd.219 Veel blijvende invloed hadden dergelijke initiatieven niet op de 

aantallenn toeschouwers, maar zij brachten AZ wel op een vrolijke wijze in de publiciteit. 
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b.b.  Geografische  herkomst 

Waarr  kwamen de supporter s vandaan die de tribune s vulde n en waren er 

veranderinge nn ten opzicht e van de hiervoo r behandeld e periode , 1954-1972? We 

zagenn al eerder dat ongevee r de helf t van de toeschouwer s afkomsti g was uit Alkmaar . 

Daarnaas tt  was voora l Noord-Kennemerlan d en dan met name de omliggend e 

gemeente nn Bergen en Heiloo goed vertegenwoordigd . Geringe r waren de aantalle n 

toeschouwer ss uit de Noordko p en West-Friesland . Na de fusi e met FC Zaanstree k in 

19677 trokke n weliswaa r Zaanse supporter s naar Alkmaar , maar de meeste vroeger e 

aanhanger ss van de Zaanse club bleven thuis . 

Hoee de herkoms t van de toeschouwer s zich ontwikkeld e na de overnam e van 

AZZ '67 door Wastor a laat tabel 20 zien. 

Tabell  20 
Geografisch ee herkoms t toeschouwer s 1972-1986, uitgedruk t in percentage s 

1962-'633 1972-73 1974-75 1985-'86 
Alkmaar/Oudor p p 

Restt  Noord-Kennemerlan d 

West-Frieslan d d 

Noordko p p 
Zaanstree k k 

Zuid-Kennemerlan d d 

Waterlan d d 

Overig g 

53 3 
22 2 

16 6 

4 4 

1 1 

3 3 
1 1 

54 4 
23 3 

9 9 

4 4 

6 6 

2 2 

1 1 

1 1 

42 2 
25 5 

9 9 

9 9 

8 8 

3 3 
2 2 

2 2 

44 4 
26 6 

18 8 
4 4 

3 3 

3 3 
1 1 

1 1 

Bron ::  Archie f AZ '67, inv. nrs . 31, 32, 33, 34, register s van seizoenkaarthouder s 

Naa de overnam e van AZ '67 door Wastor a nam het percentag e Alkmaarder s onder de 

toeschouwer ss iets aften gunst e van de regio . De sportiev e successe n na 1972 sprake n 

blijkbaa rr  voora l buitenpoorter s aan. Dat gold zeker voor de Zaanstree k en ook voor de 

Noordkop .. Uit de Noordko p kwamen twee speler s die op hun beurt de nodig e 

toeschouwer ss uit hun regio trokken : Eddy Schaafstr a en Adri e Hoogesteger . Schaafstr a 

beëindigd ee zijn carrièr e al na het seizoen 1973-74. Om Hoogestege r aan het werk te 

zien,, hadden heel wat Wieringer s een seizoenkaar t aangeschaft. 220 Hoogesteger , die 

liefkozen dd 'het pareltj e van Wieringen ' werd genoem d moest in 1977 om 

gezondheidsredene nn zijn loopbaa n bij AZ '67 beëindigen . Een jaar later overlee d hij op 

slecht ss 25-jarig e leeftijd . 
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Dee teruggang van het aantal toeschouwers uit het noorden van de provincie zou 

mett het verdwijnen van regiogenoten uit de ploeg van AZ '67 vooral ook te maken 

kunnenn hebben met het verplaatsen van de wedstrijden naar de zaterdagavond. Al 

eerderr is geconstateerd dat de Texelaren wegbleven omdat zij na afloop van de 

wedstrijdd niet meer konden worden overgezet. Mogelijk haakten andere toeschouwers 

uitt de Noordkop af, omdat het voor de toeschouwers uit het meest verafgelegen deel 

vann het verzorgingsgebied van AZ '67 gewoon te laat werd alvorens zij thuiskwamen. 

Dee geografische herkomst van de jongste toeschouwers week af ten opzichte 

vann de oudere seizoen kaarthouders. Voor scholieren was er een speciale 

scholierenkaartt die recht gaf op reductie. 

Tabell 21 

Geografischee spreiding scholierenkaarthouders 1974-75, uitgedrukt in procenten 

Regioo percentage 

Alkmaar/Oudorpp 60 

Restt Noord-Kennemerland 24 

West-Frieslandd 9 

Noordkopp 4 

Zaanstreekk 1 

Zuid-Kennemerlandd 1 

Waterlandd 1 

Overigg 1 

Bron:: Archief AZ 67, inv. nr. 33, register van scholierenkaarthouders 1974-75. 

Inn vergelijking met de volwassen seizoenkaarthouders waren er relatief meer jongeren 

uitt Alkmaar afkomstig, zo blijkt. Naarmate de geografische afstand groter was, kwamen 

err minder jongeren naar de Alkmaarder Hout. Hun mobiliteit was natuurlijk alleen al om 

financiëlee redenen geringer dan die van de anderen. Opvallend is ook de afwezigheid 

vann jeugd uit de Zaanstreek bij AZ '67. Naast de grote afstand, die het voor jongeren 

moeilijkk maakte om uit de Zaanstreek naar Alkmaar te trekken, blijkt opnieuw hoe 

weinigg AZ '67 leefde in de Zaanstreek en zeker bij de jeugd. 
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Dee invloed van de bevolkingsspreiding 

Naa 1970 groeide Alkmaar enorm. In het kader van wat werd genoemd de overloop 

verhuisdenn tienduizenden Amsterdammers naar de groeikernen Hoorn, Purmerend en 

voorall Alkmaar. Tussen 1970 en 1979 groeide de stad van ruim 50.000 naar bijna 

70.0000 inwoners. In de daarop volgende tien jaar kwamen er nog eens bijna 20.000 

nieuwkomerss naar Alkmaar, dat in 1989 88.000 inwoners telde.221 Welke invloed had 

hett beleid van bevolkingsspreiding op de gang naar het stadion? Aangenomen mag 

tochh worden dat een groei van het aantal inwoners automatisch leidt tot groei van het 

aantall toeschouwers. Hoewel het inwonersaantal steeg met bijna 60 procent was dat 

nauwelijkss van invloed op de aantallen toeschouwers van AZ '67. Die gingen er na 

19788 niet op vooruit, terwijl uit de voorgaande tabel blijkt dat zich ook geen verschuiving 

vann het percentage toeschouwers ten gunste van dat uit Alkmaar voltrok. 

Dee conclusie is dat wiee verhuist, niet automatisch supporter wordt van de club in 

dee nieuwe woonplaats. Amsterdammers die waren opgegroeid met clubs als De 

Volewijckers,, Blauw Wit, DWS, FC Amsterdam en natuurlijk vooral ook Ajax lieten die 

emotionelee binding niet los ten gunste van een nieuwe verbintenis met AZ '67, dat 

bovendienn toch al zo worstelde met zijn onsympathieke imago. De nieuwe inwoners 

vann Alkmaar bleven in de eerste plaats georiënteerd op hun vroegere woonplaats 

Amsterdam.. Veel mensen bleven daar ook werken, terwijl zij in hun vrije tijd voor tal van 

activiteitenn zoals familie- en vriendenbezoek aan de hoofdstad verbonden bleven. 

Alkmaarr was in deze periode voor hen vooral een slaapstad. Daar kwam nog bij dat 

mett name oudere Amsterdammers zich in Alkmaar vestigden, voor wie het nog 

moeilijkerr was dan voor jongeren om zich emotioneel te binden aan een nieuwe 

voetbalclub.. Bijna de helft van de nieuwkomers was ouder dan dertig jaar.222 

Voetbal,, dat zoals door bestuurders en sponsors in deze periode werd 

gepropageerdd vooral als een product moest worden benaderd, bleef voor supporters in 

dee eerste plaats emotie. Deze emotionele benadering kon op tal van manieren tot uiting 

komen.. Die kon variëren van het aanmoedigen van de ploeg met de leus 'Retteketet 

AZ!'' tot het tonen van de meest ultieme vorm van betrokkenheid: geweld. 

c.. Supportersgeweld 

Supportersgeweldd is een betere term dan het gangbare begrip voetbalvandalisme. 

Immers,, veel van de acties die hieronder vallen, hadden niet zozeer de bedoeling om 

materiëlee vernielingen aan te brengen, maar vooral om te provoceren en de 

tegenstanders,, zowel spelers als supporters van de tegenstander te beschadigen of te 

ontregelen. . 
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Hoee kwam supportersgeweld tot uiting en welke veranderingen voltrokken zich 

daarin?? Hoe vaak en wanneer deed zich het voor? Wat waren de oorzaken en hoe 

werdd daartegen opgetreden? 

Supportersgeweldd werd pas na 1974 een structureel verschijnsel bij het 

Nederlandsee voetbal.223 Vóór die tijd kwamen incidenten op dit gebied sporadisch voor, 

zoalss het gooien van bierflesjes naar spelers tijdens de thuiswedstrijd tegen Holland 

Sportt in augustus 1968 en die tegen GVAV in maart 1970.224 Het gooien met bierflessen 

enn -blikjes was een populair verschijnsel in die tijd. Zo werd tijdens de halve finale van 

dee Europa Cup II Psv-Real Madrid op 14 april 1971 de grensrechter geveld door een 

bierblikje.. Later wierp de volkszanger André Hazes tijdens de wedstrijd FC Amsterdam-

Telstarr een bierblikje naar Telstar-speler Fred Bischot.225 Ook tijdens de wedstrijd Ajax-

AZZ '67 op 2 maart 1974 gooiden AZ-supporters bierflessen op het veld.226 In een tijd 

waarinn bier nog vrijelijk verstrekt werd in de stadions waren flessen en blikjes voor de 

handd liggende wapens. Dat gold ook voor grind en stenen, dat in en om het stadion 

altijdd wel te vinden was.227 

OokOok andere voorwerpen vonden hun weg naar het veld. Kwetsend was het 

gooienn van tientallen wegwerpaanstekers en zelfs een brandblusapparaat op het veld 

tijdenss de wedstrijd Ajax - AZ '67 op 17 maart 1985. Deze actie van Ajax-supporters 

richttee zich tegen de AZ-spits Kees Kist, die werd verdacht van betrokkenheid bij 

brandstichtingg in zijn sportzaak in Steenwijk.228 Dit incident was een vervolg op de 

spreekkorenn die de Ajax-supporters tijdens de thuiswedstrijd aan het adres van Kist 

aanhieven.. Zo zongen zij onder meer 'Keessie is een piromaan!', waarna 

scheidsrechterr Ignace van Swieten de wedstrijd stillegde vanwege beledigingen. Op 

verzoekk van het object van hoon werd er toch verder gespeeld. Kist haalde zijn gram 

mett een ziedend schot dat via de onderkant van de lat doel trof.229 

Serieuzeree projectielen die op het veld belandden waren de dartspijltjes 

waarmeee de NEC-doelman in 1978 werd bestookt en waarmee de harde kern liet zien 

datt het net dat voor de Ben-side was gehangen om het gooien van voorwerpen tegen 

tee gaan, nog niet fijnmazig genoeg was.230 

Nogg zwaarder waren de vuurwerkbommen die vanaf 1982 tot ontploffing werden 

gebracht.. De eerste keer dat dat gebeurde was tijdens de wedstrijd AZ '67 - Feyenoord 

opp 10 april 1982. Feyenoord-hooligans slingerden de bom op het veld, waarna de 

scheidsrechterr voor het eerst in de geschiedenis van AZ '67 de wedstrijd staakte. Op 

verzoekk van burgemeester Roozemond, die meer rellen vreesde, werd de wedstrijd 

laterr toch voortgezet.231 Andere bomincidenten deden zich voor in 1986 bij de 

thuiswedstrijdenn tegen PSV en tegen FC Twente.232 Hoewel supportersgeweld ook wel 

dee Engelse ziekte werd genoemd, omdat het zich in het Verenigd Koninkrijk voor het 
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eerstt  in georganiseer d verban d manifesteerde , was het inzette n van zelfgemaakt e 

bomme nn een Nederlands e vindin g waarme e het voetba l in Europ a werd verrast. 233 

Vechtpartije nn tusse n supporter s van AZ '67 en die van de tegenstande r kwamen 

voorr  het eerst voor rond de wedstrij d Feyenoor d - AZ '67 op 13 maart 1977.234 Nadien 

warenn vechtpartije n een veelvuldi g voorkomend e vorm van supportersgeweld , die 

zowell  binne n als buite n het veld voorkwam . Vechtpartije n konde n een min of meer 

rituee ll  karakte r hebben in de zin van 'Hou me tegen , jongens , of ik sla ze tot moes' , 

maarr  soms werden er ook wapens gebruik t en had het ziekenhui s de handen vol met 

dee verzorgin g van gewonden . De eerste keer dat er een wapen werd gebruik t was rond 

hett  duel AZ '67 - Haarlem in jul i 1977 toen na de final e van het AZ '67-toemoo i een 

Alkmaars ee supporte r met een mes in het gezich t werd gestoken . Zes mensen moeste n 

naderhan dd in het ziekenhui s worde n behandeld. 235 In maart 1986 stak een AZ-

supporte rr  uit Egmon d een aanhange r van PSV met een mes in de zij , waarn a 

ziekenhuisopnam ee noodzakelij k was.236 Ook de bekerfinal e AZ '67 - FC Utrech t op 18 

meii  1982 werd ontsier d door supportersgeweld . Er werden tien arrestatie s verricht . 

Verderr  moeste n derti g lichtgewonde n medisc h worde n behandel d en werden er drie 

persone nn opgenome n in hett  ziekenhuis. 237 

Tott  1977 vormde n gebeurtenisse n in het veld de aanleidin g tot 

supportersgeweld .. Voora l onvred e over beslissinge n van de scheidsrechte r kon de 

vlamm in de pan doen slaan . Soms leidd e ook het optrede n van speler s of trainer s tot 

eenn rellerig e sfeer . Dat was bijvoorbeel d het geval bij de wedstrij d AZ - Roda JC in apri l 

19866 toen Roda-traine r Frans Körve r bij een doelpun t een enorm theater maakte en 

zichh liet verleide n tot een woordenwisselin g met een AZ-supporter . Deze gooid e bier 

overr  hem heen en gaf hem door het hek een klap , waarna Körve r de stervend e zwaan 

verbeeldd ee door schreeuwen d op het veld neer te storten . Dit was het signaa l voor zijn 

spelers ,, die buite n zinnen raakten , provoceren d in het hek klomme n of het veld 

verlieten. 238 8 

Inn de eerste jaren , tot 1978, ontlaadd e de agressi e zich voora l binne n het 

stadion .. Na 1978 werd supportersgewel d een autonoo m gebeure n dat los ston d van de 

ontwikkelinge nn op het veld en dat mede daardoo r zich ook net zo goed buite n het 

stadio nn kon manifesteren . Dat laatst e was ook nodi g omdat het door tal van 

maatregele nn steeds moeilijke r werd om rottighei d uit te halen binne n het stadion . 

Niett  toevalli g vond supportersgewel d vaak plaats rondo m wedstrijde n tegen 

topclub ss als Ajax , Feyenoor d en PSV. Die wedstrijde n trokke n meer publiek , wat de 

kanss op rellen deed toenemen . Bovendien , zeker in de goude n jaren , werden deze 

club ss gezien als de grootst e rivale n van AZ '67. Ten slott e was natuurlij k van groo t 

belangg dat de grot e drie , evenals FC Utrecht , zelf beschikte n over een harde kern die 

dee confrontati e graag opzocht . Voora l met de supporter s van PSV had de Ben-side , 
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zoalss de fanatiekste AZ-supporters werden genoemd, een speciale relatie. De 

verhoudingg tussen beide supportersgroepen werd vooral uitermate grimmig nadat, 

zoalss al vermeld, in maart 1986 een 16-jarige AZ-hooligan uit Egmond een PSV-

supporterr met een mes in de zij had gestoken.239 Bij de retumwedstrijd in Eindhoven 

hingg er dan ook een geladen stemming. Om de 185 uit Alkmaar meegereisde 

risicosupporterss warm te kunnen ontvangen haalden psv-vandalen de stenen uit de 

straat.. Bovendien vernielden zij winkelruiten in het centrum van de stad.240 Zelfs een 

jaarr later, in mei 1987, bleek de sfeer tussen de beide supportersgroeperingen nog 

steedss uiterst explosief. Voorafgaand aan de wedstrijd in Alkmaar werd in Eindhoven 

eenn pamflet verspreid waarin werd opgeroepen om massaal naar de kaasstad te reizen 

omm wraak te nemen voor de steekpartij van het vorige jaar.241 In Eindhoven hield de 

politiee al elf personen aan, en in Alkmaar werden nog eens dertien mensen opgepakt. 

Inn totaal waren er 400 risicosupporters van PSV op de been en 500 aan Alkmaarse 

zijde.242 2 

OokOok derby's, altijd al gevoelige duels, konden de aanleiding vormen voor 

supportersgeweld.. Daar was vooral sprake van bij ontmoetingen met provinciegenoot 

Haarlem. . 

Supportersgeweldd bij HFC Haarlem 

Anderss dan in de periode tot 1973 waren vooral de derby's tegen Haarlem gevoelige 

aangelegenheden.. De wedstrijden tegen andere streekgenoten, namelijk Telstar en 

Volendam,, waren minder beladen. In de zestien seizoenen die AZ tussen 1972 en 1988 

doorbrachtt in de Eredivisie kwam het Telstar niet vaker dan vier seizoenen tegen. Dat 

goldd ook voor Volendam, dat in die periode slechts vijf seizoenen in de hoogste 

voetbalafdelingg doorbracht. Dat lag ditmaal anders bij Haarlem dat, twee seizoenen 

uitgezonderd,, voortdurend met AZ '67 in de Eredivisie vertoefde en AZ na de gouden 

jarenn ook sportief naar de kroon stak. 

Waaromm mondden de wedstrijden tegen Haarlem uit in zulke verhitte 

confrontatiess met supportersgeweld? In de eerste plaats werd de rivaliteit versterkt door 

hett gegeven dat drie oud-spelers van AZ '67 waren ondergebracht bij Haarlem en 

revanchegevoelenss koesterden. Belangrijker nog was het optreden van de Haarlem

trainerr Barry Hughes, die door zijn excentrieke gedrag jegens AZ '67 zorgde voor een 

opgefoktee sfeer. Dat kwam voor het eerst tot uiting tijdens de thuiswedstrijd tegen 

Haarlemm in februari 1974. Voorafgaand aan de wedstrijd waren AZ-trainer Joop Brand 

enn Barry Hughes elkaar in interviews al te lijf gegaan. Toen ook nog bleek dat Haarlem 

inn Alkmaar was gearriveerd in roodwit tenue (de kleuren van de thuisclub) waren de 
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rapenn helemaa l gaar. Haarlem moest van kleur verschiete n en moest de broekje s zelfs 

lenenn van AZ '67. Het duel werd bikkelhar d uitgevochte n in een grimmig e sfeer. 243 

Nogg meer emotie s kwamen boven voorafgaan d en tijden s de wedstrij d Haarlem -

AZZ '67 in decembe r 1978. Voor aanvang van het duel liet Hughes in Het Parool 

optekene nn dat AZ-traine r Georg Kessle r zoveel vriende n had dat hij gemakkelij k een 

feestt  kon geven in een telefooncel. 244 Toen Haarlem een doelpun t scoorde , spron g 

Hughess op en blies triomfantelij k op een rolflui t in de richtin g van de Alkmaars e trainer . 

Ditt  herhaald e hij toen Hugo Hovenkam p tegen een gele kaart oplie p na het uitdele n van 

eenn kopstoo t tegen Haarlem-spele r Reuser . Hughes verweet Kessle r hem dwars te 

hebbenn gezeten op de trainerscursu s en noemd e dit naderhan d de dag van zijn 

leven. 245 5 

Dee rivalitei t tusse n de trainer s en speler s van beide club s had ook effec t op de 

supporters .. Relatie f onschuldi g was het loslate n van een aantal kippe n in het veld 

tijden ss de thuiswedstrij d in oktobe r 1979.246 Van andere aard waren de vechtpartije n in 

jul ii  1977 waarbi j een AZ-supporte r met een mes in het gezich t werd gestoken , zes 

mensenn in het ziekenhui s belandde n en er ook nog eens een worstten t werd 

omgekieperd. 2477 Tot aan de degradati e van AZ '67 uit de Eredivisi e bleven er 

spanninge nn rondo m deze derby's , zoals in maart 1980 toen AZ-supporter s voorwerpe n 

gooide nn naar de Haarlem-doelma n en op de vuis t ginge n met de politie. 248 

Hooligan s s 

Welkee achtergron d hadden de Alkmaars e hooligans ? Hoe groo t was de groep en hoe 

wass haar werkwijze ? De risicosupporter s van AZ '67 troffe n elkaar voora l op de Van der 

Ben-tribune ,, de kort e staantribun e aan de kant van de Sportlaan . Naar Engels 

voorbeel dd noemde n zij zich vol trot s de lBen-side' . Hoe groo t de groep risicosupporter s 

was,, is niet met zekerhei d te zeggen , maar in 1987 werd het aantal risicosupporter s 

aann AZ-zijd e bij gewon e wedstrijde n op 100 tot 150 en bij de risicowedstrijde n tegen 

club ss als Ajax , PSV en Feyenoor d op 300 tot 500 geschat. 249 De Ben-sider s kwamen 

onderr  meer uit de Zaanstreek 250, de Noordkop 251, West-Friesland 252, Egmond 253, en 

voora ll  uit Alkmaar . In Alkmaa r huisd e de harde kern voora l in de wijke n Overdi e en 

Alkmaar-Noord ,, wijke n die allebe i social e probleme n kenden. 254 De leeftij d van de 

vandale nn was laag: ruim driekwar t van de gearresteerd e supporter s van AZ in het 

seizoenn 1986-'87 was tusse n de zestien en eenentwinti g jaar oud. Een jaar later was 

hett  beeld niet anders. 255 Ouder dan derti g jaar was niemand , waardoo r ten minst e kan 

worde nn geconstateer d dat oudere n die doorgaan s sociaa l en economisc h gesettel d zijn 

enn dus veel hebben te verliezen , zich niet meer aangetrokke n voelen tot 

supportersgeweld . . 
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Overr de maatschappelijke achtergrond van de manschappen is niet veel 

bekend.. In onderzoek dat elders is verricht, wordt geen direct verband gelegd tussen 

werkloosheidd en supportersgeweld.256 De ons bekende vooraanstaande Alkmaarse 

hooliganss waren echter wel werkloos. Zo was de beruchte supporter Johan 'Bollie' 

Blauww in 1981 werkloos: 'Zit de hele dag thuis, ik verveel me.'257 Toen een ander lid 

vann de harde kern in 1985 suppoost werd, wees hij vol trots op zijn suppoosten pet: 

'Eenn lelijk ding, maar de werkloze Ton Buze betekent weer iets in de wereld.'258 

Kortom,, er zijn voor wat betreft Alkmaar aanwijzingen dat de geweldssupporters 

doorgaanss uit de sociaal lagere milieus afkomstig waren. Opmerkelijke afwezigen, voor 

zoverr ons bekend, waren jongens uit etnische milieus. De socioloog Stokvis, die dit 

verschijnsell als eerste heeft gesignaleerd, verklaart dat uit een gebrek aan integratie in 

dee Nederlandse samenleving, die de betrokkenheid bij een voetbalclub nu eenmaal 

vereist.259 9 

Drankk speelde een grote rol in de supportersbaldadigheid en leek zelfs het 

karakterr te hebben van een vast ritueel. De al eerder genoemde Johan Blauw vertelde 

inn 1981 dat een deel van de harde kern voorafgaand aan de thuiswedstrijd op 

zaterdagavondd vanaf het begin van de middag een vijf-, zestal kroegen langsging, waar 

telkenss een aantal glazen werd geconsumeerd. Vervolgens verzamelden de 

aangeschotenn Ben-siders zich anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd bij het 

stadionn 'om sfeer te maken'.260 Bij uitwedstrijden zag je hetzelfde patroon. Er werd dan 

'ss ochtends om 10.00 verzameld op het station, waar het drinken begon. In de trein 

werdenn bladen bier meegenomen, bij aankomst gingen ze eerst naar een kroeg en 

daarnaa pas naar het stadion.261 Met hun drankzucht volgden de hooligans een 

algemeenn maatschappelijk patroon: de alcoholconsumptie steeg tussen 1970 en 1980 

enorm. . 

Echtee leiders waren er niet. Veeleer leek er, net als elders, sprake te zijn van 

eenn hiërarchie waarin degene die zich het meest manifesteerde en het verst durfde te 

gaann het hoogst in aanzien stond.263 

Hoee ver kon het supportersgeweld gaan? In maart 1997 vond na een drie 

minutenn durend gevecht tussen Feyenoord- en Ajax-supporters de Amsterdammer 

Picorniee de dood in een weiland bij Beverwijk. Hij was door messteken om het leven 

gebracht.. In de pers werd onderstreept dat dit een nieuwe, hardere fase was in het 

hooliganisme.. Ook de hooligans uit de jaren zeventig en jaren tachtig brengen graag 

naarr voren dat er in hun tijd duidelijke grenzen waren aan het supportersgeweld: 'Wij 

vochtenn met onze blote vuisten. Nu wordt er echt van alles meegenomen en van 

tevorenn afgesproken. Er was, in onze tijd, gewoon een erecode: liggen op de grond 

wass einde gevecht.'264 Bij deze romantische visie op het supportersgeweld kunnen 

vraagtekenss worden geplaatst. Wapens, waaronder boksbeugels, fietskettingen, 
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vuurwerkbommen,, messen en knuppels werden vanaf het moment waarop dit 

verschijnsell zich manifesteerde meegenomen en ingezet.265 Het verbaast eerder dat 

pass in 1997 de eerste dode te betreuren viel. Volgens het patroon dat werd toegepast 

inn het supportersgeweld gedurende de jaren zeventig en jaren tachtig had het juist voor 

dee hand gelegen dat toen al de eerste doden gevallen zouden zijn in de 

supportersconfrontatiess .266 

Waaruitt valt het Alkmaars supportersgeweld te verklaren? Natuurlijk was het een 

welkomee afwisseling tegen de verveling. Bovendien verwierf een hooligan die lef 

vertoondee ook aanzien bij zijn kameraden, zeker als de media daaraan nog eens 

aandachtt besteedden. Hooligans zelf zagen hun optreden als uiting van 

aanhankelijkheidd en steun aan hun club. Daarvan was zowel sprake in Nederland als in 

hett buitenland.267 De spelers bestreden de vijand in het veld en zij de vijand om het 

veld.. En terwijl bij spelers vanaf de jaren zeventig het onderscheid tussen bal en 

ledematenn van de tegenspelers steeds meer begon te vervagen, gold dat ook voor de 

risicosupporterss voor wie het begrip aanmoediging een steeds meer fysieke vorm ging 

aannemen.. Supportersgeweld was een uiting van een overdreven devotie aan de club 

enn de risicosupporters zagen zichzelf dan ook als de meest betrokken aanhangers die 

err waren.268 

Err waren ook dieper liggende oorzaken die dit verschijnsel in de hand werkten. 

Stokviss ziet in het supportersgeweld een continuering van confrontaties tussen 

jongerengroeperingenn zoals die vroeger ook al plaatsvonden op bijvoorbeeld 

kermissen.2699 Deze op zich aantrekkelijke hypothese verklaart echter niet waarom deze 

vormm van jongerengeweld zich pas na 1975 openbaarde. Bovendien kende Alkmaar in 

dee jaren daarvoor geen vergelijkbare vorm van georganiseerd jongerengeweld waarvan 

ditt hooliganisme een voortzetting zou kunnen zijn. In de jaren daarvoor vond er wel 

eenss een vechtpartijtje plaats op de lokale kermis of moest de politie ingrijpen bij het uit 

dee hand lopen van een kerstboomverbranding in de oudejaarsnacht, maar van 

structurelee geweldsconfrontaties tussen jongerengroepen was in Alkmaar geen sprake. 

Bovendienn richtten de rellen zich aanvankelijk vooral tegen de scheidsrechter en de 

spelerss van de tegenpartij en niet tegen de rivaliserende supporters die met hun club 

warenn meegereisd. 

Hett lijkt erop dat er een sterkere relatie is met de toegenomen welvaart, die 

jongerenn hebzuchtiger en dus ontevredener maakte. Dat gold zeker voor die jongeren 

diee niet profiteerden van de toegenomen welvaart en sociaal en/of economisch geen 

aansluitingg hadden bij de rest van de samenleving. Die toegenomen welvaart bracht 

ookk met zich mee, zoals Stokvis opmerkt, dat het ontzag voor autoriteiten en 

verbodsbepalingenn minder werd.270 Of alleen de welvaart daaraan debet is, is natuurlijk 

dee vraag maar feit is dat de mondigheid van de burgers in de jaren zeventig toenam en 
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dee autoriteitenvrees verminderde. Een wel heel extreme vorm van die mondigheid was 

hett voetbalvandalisme. Ook kon supportersgeweld juist gedijen bij jongeren op wie 

ouderss en leerkrachten geen greep kregen. Verstoorde groepsverhoudingen in gezin of 

schooll droegen bij aan het ontsporen in en om het stadion.271 

Err is een duidelijke relatie tussen het supportersgeweld dat zich in 

georganiseerdee vorm in de tweede helft van de jaren zeventig ging manifesteren en de 

veranderingenn in de Nederlandse samenleving die zich in diezelfde periode voltrokken. 

Tenn opzichte van de jaren zestig, die zich kenmerkten door optimisme en geloof in 

vooruitgang,, begon met de jaren zeventig een tijdperk van ontnuchtering.272 In 1973 

zettee een periode van economische neergang in die leidde tot een werkloosheid van 

meerr dan 10 procent in de jaren tachtig. Deze werkloosheid kon bovendien zeer 

langdurigg zijn. Het aantal werklozen dat meer dan een jaar nodig had om een baan te 

vinden,, nam toe van minder dan 10 procent in 1970 tot meer dan 50 procent in 1985.273 

Inn Alkmaar, bijvoorbeeld, groeide de werkloosheid onder de beroepsbevolking van 1,8 

procentt in 1979 tot 10 procent in 1985. Een vervijfvoudiging dus in slechts zes jaar 

tijd.2744 Met de stijgende werkloosheid en de vanaf 1979 dalende koopkracht groeiden 

dee welvaartsverschillen onder de bevolking. Op de arbeidsmarkt werd het leen ieder 

voorr zich'. In die situatie nam de onvrede alleen maar verder toe met de komst van 

buitenaff van nieuwe concurrenten op de arbeidsmarkt. Zo liep Suriname leeg na de 

onafhankelijkheidd in 1975 en werden de gastarbeiders van weleer permanente 

arbeidsmigrantenn die op grote schaal hun familie lieten overkomen. De stemming werd 

err ook al niet beter op toen in de jaren tachtig ook nog eens zo'n honderdduizend 

Antillianenn zich in ons land vestigden.275 

Inn het tijdperk van individualisering, waarin mensen steeds meer hun eigen weg 

gingenn - ook wel ik-tijdperk, Nieuw-Egoïsme of door Van Kooten en De Bie 'Allen voor 

onss eigen' genoemd - nam door ontzuiling en secularisering de sociale controle in hoog 

tempoo af.276 Scholen, die alleen maar grootschaliger en anoniemer werden, konden die 

roll niet overnemen. Dat gold al evenmin voor de wijken en buurten die door massale 

immigratie,, bevolkingsspreiding (de zogeheten overloop) en de toenemende mobiliteit 

hunn sociale functie verloren: hun functie beperkte zich nu vooral tot wonen en slapen.277 

Dee samenleving werd harder en dat uitte zich onder meer in een enorme groei 

vann de criminaliteit. In tien jaar tijd, tussen 1970 en 1980, steeg het aantal 

geregistreerdee misdrijven in ons land met bijna 380 procent. Het aantal vernielingen 

waaraann de politie en/of de rechter te pas moest komen vernegenvoudigde zelfs.278 

Criminaliteitt beperkte zich niet tot de grote steden, want ook in Alkmaar steeg het aantal 

geregistreerdee misdrijven in diezelfde periode met 250 procent.279 Supportersgeweld 

wass een van de verschijningsvormen van de groeiende criminaliteit in ons land en dus 

vann de verharding van de samenleving. 
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Daarnaas tt  was het tevens een van de uitingsvorme n van het jongerengewel d 

datt  zich met name vanaf de jaren zeventi g op divers e maniere n manifesteerde . Zo 

meendenn vanaf het midde n van de jaren zeventi g ook andere 

jongerengeweldsgroepen ,, zoals krakers , Moluks e jongeren , RARA en zich noemend e 

'antifascisten ''  hun eisen met de toepassin g van geweld krach t te moeten bijzetten. 280 

Dee gewelddadig e krakersrelten , de aanslage n van RARA en andere uitinge n van 

gewelddadi gg politie k activism e waren met het supportersgewel d in feite keerzijde n van 

dezelfd ee medaille , namelij k de keuze van jongere n om hun vermeend e morel e gelijk , 

zoalss  steun aan hun voetbalclu b dan wel het bestrijde n van de kapitalistisch e vijand , te 

behalenn met gebrui k van geweld . 

Hett  supportersgewel d was ook een uitin g van een algemen e ontwikkelin g waarin 

dee belange n van het betaald voetba l alleen maar grote r werden en verlieze n steeds 

minde rr  acceptabe l werd . Het groeiend e financiël e belang van het betaald voetba l 

maaktee de sfeer zakelijke r en harder waarbi j de winnaarmentalitei t alleen maar sterke r 

werd .. Het relativere n van het belang van het voetba l werd minde r en het acceptere n 

vann verlie s was al helemaa l taboe ('We are the champions , no place for losers') . De 

clubcultuu rr  werd harder , terwij l het spel zowel binne n het veld als daarbuite n sterk 

verruwde . . 

Hoee kwam het dat supportersgewel d zich wel manifesteerd e bij het voetba l en 

eenn enkele uitzonderin g daargelate n niet bij andere sporten ? Het massal e karakte r van 

dee voetbalspor t is wel een factor , maar geen afdoend e verklaring . Ook het schaatse n is 

eenn volkssport , maar kampioenschappe n daarvan geven alleen maar het beeld van 

hossend ee en zingend e supporter s die ook niet te beroer d zijn om buitenlands e 

schaatser ss van harte toe te juichen . Er zijn meer factore n dan het aantrekke n van 

massa' ss  toeschouwer s die verklare n waarom supportersgewel d zich juis t manifesteerd e 

rondo mm de voetbalsport . Voetba l is op zich al een agressiever e spor t dan bijvoorbeel d 

schaatse nn en het is niet toevalli g dat voetba l de connotati e met oorlo g kent . Beruch t 

werdd de uitspraa k van de vroeger e bondscoac h Rinus Michels , die eens opmerkte : 

'voetba ll  is oorlog' . Oorlo g word t in het voetba l vaker als metafoo r gebruikt . 

Kopspecialiste nn worde n de luchtmach t genoemd , een hard scho t heet een kogel , terwij l 

eenn doelpuntenmake r liefkozen d als een kanon of als Der Bomber  word t betiteld . 

Vermoedelijk ,, maar daarvoo r ontbreke n vooralsno g harde gegevens , trekt voetba l ook 

meerr  supporter s uit de lagere social e lagen van de samenlevin g dan bijvoorbeel d 

schaatsen .. Belangrijk , ten slotte , is ook dat anders dan bij het schaatsen , voetbalclub s 

eenn regio of stad vertegenwoordigen . Dat roept gevoelen s op van lokaal chauvinism e 

enn breng t uitinge n teweeg die hierbove n al omschreve n zijn als 'narcism e van klein e 

verschillen' . . 
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Watt ondernamen club, KNVB en de overheid tegen het toenemende 

supportersgeweld? ? 

Supportersgeweldd onder vuur 

Eindd 1976 leek AZ '67 het supportersgeweld nog niet echt serieus te willen nemen. Op 

eenn verzoek van de supportersvereniging van v w aan de clubs om beteugelende 

maatregelenn antwoordde AZ '67 daar niet voor te voelen. 'Op ons stadion zijn nog nooit 

moeilijkhedenn geweest,' meldde de club, een constatering die niet werd gestaafd door 

dee feiten. Veel maatregelen waren er tot dan toe nog niet genomen.281 Op last van de 

KNVBB mocht met ingang van het seizoen 1972-73 drank alleen nog maar worden 

verkochtt in plastic of in papieren bekers.282 In 1975 werden er voor het eerst honden 

ingezett bij de controle rond het veld.283 

AZZ '67 kwam echter snel tot de ontdekking dat de zonnige observatie aan het 

adress van de Venlo-supporters niet strookte met de realiteit en dat het zich moest 

bezinnenn op structurele maatregelen. Ter gelegenheid van het komende bezoek van de 

FCC Utrecht-aanhang werden in februari 1977 voor het eerst uitgebreide 

veiligheidsmaatregelenn getroffen.284 Zo werd er een extra politiemacht op de been 

gebrachtt van honderd man, die onder meer zorgde voor het begeleiden van de 

supporterss van station naar stadion en vice versa. Voorop en achteraan de stoet 

nesteldenn zich ME'ers, die ervoor zorgden dat het traject vooral in een hoog tempo 

werdd afgelegd om het uithalen van rottigheid bemoeilijken. Dit zou een vast patroon 

wordenn in het optreden van de plaatselijke politie. Ook werden bezoekers gefouilleerd 

opp wapenbezit en werden supporters van de beide clubs in het stadion gescheiden 

gehouden. . 

Naa het incident tijdens de wedstrijd tegen Vitesse in september 1978 waarbij 

Vitesse-doelmann Ben Nijhuis door stenen werd geraakt en tegen de vlakte ging, nam 

AZZ '67 structurele maatregelen om de supportersgroepen van beide clubs te scheiden. 

Dee Van der Ben-tribune, waar de Ben-side furore maakte, werd in drie vakken 

verdeeld.. De supporters van de thuis- en de uitclub kregen ieder een eigen vak 

toegewezenn en werden van elkaar gescheiden door een middelste vak, dat was 

bestemdd voor de rustige toeschouwers.285 De plaatselijke krachtsportvereniging werd 

ingeschakeldd om een ordedienst te vormen. Om het stadion verder te beveiligen 

volgdenn er spoedig meer maatregelen. Zo werd begin januari 1979 rondom het veld 

prikkeldraadd boven de hekken uitgerold om te voorkomen dat supporters over de 

afrasteringg zouden klimmen. Die hekken waren al aangebracht in december 1970, 

maarr hadden toen als functie om te voorkomen dat jeugdige supporters na afloop van 

dee wedstrijd het veld op stormden om de spelers te benaderen. 
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Maatregele nn om het veld te vrijware n van baldadi g gedrag hadden echte r wel tot 

gevol gg dat de risicosupporter s zonnen op maatregele n om die weer te omzeilen . Zo 

werdd het fijnmazi g net dat voor de supporter s van de Ben-sid e was gehangen , zoals we 

all  zagen, op de proef gestel d door met pijltje s te werpen op NEC-doelma n 

Schellekens. 2866 Het prikkeldraa d werd in maart 1979 tijden s de wedstrij d tegen PSV 

getes tt  door de 17-jarig e Theo Pantjes , die naakt over het prikkeldraa d klom en het veld 

opp rende . De weg terug verlie p moeizame r toen hij met zijn scrotu m in het prikkeldraa d 

vastt  kwam te zitten . Eenmaal teruggekeer d op de tribun e bleek hij gemakkelij k te 

identificere nn door de politi e omdat zijn vriende n zijn kleren hadden laten verdwijnen. 287 

Inmiddel ss besloo t het bestuu r van AZ '67 verder te gaan met het ontmoedige n 

vann supportersgewel d door het ombouwe n van de Van der Ben-tribun e van staan - tot 

zitplaatsen .. Supporter s die zitten , zo was de gedachte , zijn minde r mobie l en dus 

minde rr  gevaarlij k dan supporter s die staan . Deze maatrege l leidd e tot tal van boze 

brieve nn van betrokke n supporter s die vonde n dat de sfeer in hun vak verlore n zou gaan 

nuu zij verbanne n zouden worde n naar de Victorietribune. 288 AZ-voorzitte r Ari e Ligthar t 

ontvin gg zelfs een dreigbrie f waarin namens de Ben-sid e geëis t werd staanplaatse n aan 

tee brenge n op de Van der Ben-tribune : 'Ander s is geweld onvermijdelijk / Bovendie n 

werdd hem op het hart gedruk t geen aangift e te doen van deze brief , 'ander s kan het u 

nogg duur komen te staan'. 289 

Eenn beproef d wapen werd het op groter e schaa l inzette n van honden . De 

bijtgrag ee viervoeter s riepen ontzag op bij de risicosupporter s en dat was zeker het 

gevall  nadat derti g FC Utrecht-supporter s in 1982 in het ziekenhui s moeste n worde n 

behandel dd wegens hondenbeten . Dit raakte ook bekend bij andere clubs. 290 

Tochh werden niet alle maatregele n die gewens t waren om het stadio n te 

beveilige nn ook daadwerkelij k genomen . Toenemen d geldgebre k bij zowel het 

gemeentebestuu rr  als bij AZ '67 was debet hieraan . Daar kwam veranderin g in nadat op 

299 mei 1985 bij de Europacupfinal e tusse n Juventu s en FC Liverpoo l in het 

Heizelstadio nn in Brusse l 39 doden vielen en honderde n supporter s gewon d raakten . 

Dezee gebeurteni s maakte diepe indru k in de voetbalwerel d en leidde , ten minst e 

tijdelijk ,, tot een herbezinnin g op deze problematiek . Er volgd e een maand later overle g 

tusse nn AZ '67 en de gemeent e over een aantal maatregele n om de scheidin g tusse n de 

supporter ss van de rivaliserend e club s zowel buite n als binne n het stadio n te versterken . 

Ookk werd in allerij l het loss e puin achter de Victorietribun e opgeruimd , dat als projectie l 

doorr  supporter s mee naar het stadio n werd genomen. 291 Ondertusse n had de 

Alkmaars ee burgemeeste r Roozemon d een ander wapen beproef d om 

supportersgewel dd tegen te gaan, namelij k het verbiede n van de wedstrij d AZ '67 - Ajax , 

diee had moeten plaatsvinde n op 9 apri l 1983 in de Alkmaarde r Hout . 
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Verbodd risicowedstrijden 

Opp zaterdagmiddag 12 maart 1983 vonden er voorafgaand aan de wedstrijd AZ '67 -

Feyenoordd in de Alkmaarse binnenstad ongeregeldheden en plunderingen van winkels 

plaatss door met name Rotterdamse supporters. Er waren winkeliers die al vroeg in de 

middagg hun zaak op slot deden, terwijl een slager in de binnenstad messen klaarlegde 

voorr het geval zijn zaak aan de beurt kwam.292 Kort daarop stelde de Alkmaarse 

politiecommissariss T. Waardenburg aan burgemeester Roozemond voor om 

wedstrijdenn tegen clubs als PSV, Ajax, FC Utrecht en Feyenoord van zaterdagavond te 

verplaatsenn naar zondagmiddag.293 

Hett eerstvolgende risicoduel, namelijk tegen Ajax, stond inmiddels op het 

programmaa voor 9 april. De burgemeester hoefde niet lang na te denken over deze 

suggestiee en hij verzocht het Sectiebestuur van de KNVB de wedstrijd te verplaatsen 

naarr zondagmiddag.294 Ajax voelde daar niets voor omdat het de woensdag daarop 

eenn bekerwedstrijd tegen PSV moest afwerken. Het Sectiebestuur steunde Ajax daarin, 

waarnaa Roozemond, na nogmaals in een brief gepoogd te hebben de KNVB op andere 

gedachtenn te brengen, uiteindelijk op 1 april besloot de wedstrijd te verbieden.295 Voor 

dee voetballiefhebber die hij ook was, was dit een moeilijke beslissing.296 Hoewel er 

ambtelijkk twijfel werd geuit over de rechtmatigheid van deze beslissing juichten de 

Alkmaarsee politiek en het bedrijfsleven dit verbod van harte toe.297 Door de weigering 

vann de KNVB om mee te werken aan het verzoek van de gemeente Alkmaar dreigde 

dezee wedstrijd voor AZ '67 verloren te worden verklaard, wat de club ook op een 

kostbaarr recetteverlies zou komen te staan. Uiteindelijk werd besloten de wedstrijd te 

verplaatsenn naar het Olympisch Stadion, hetgeen Ajax feitelijk een extra thuiswedstrijd 

opleverde.. De beslissing van het AZ-bestuur om uit te wijken naar het Olympisch 

Stadionn kon bij weinig supporters genade vinden. Er werden veel boze brieven naar de 

clubb gestuurd omdat die had gebogen voor Ajax en de KNVB: U wijkt voor terreur, iets 

watt mijn ouders in de oorlog gelukkig niet gedaan hebben. Terreur van het Ajax-bestuur 

enn zijn supporters. (...) Nu toont u geen karakter.'298 

Nadatt in 1938 de Rotterdamse burgemeester P.J. Oud uit angst voor rellen 

tussenn aanhangers en tegenstanders van de nazi's de interland Nederland -Duitsland 

verbodenn had, was Cees Roozemond de eerste burgemeester die in de naoorlogse 

jarenn een wedstrijd verbood om dreigend geweld het hoofd te bieden. Zijn initiatief zou 

nadienn door tal van burgemeesters in het land worden nagevolgd. 

Inn 1987 herhaalde burgemeester Roozemond deze maatregel. Begin maart 

19877 vonden er ernstige ongeregeldheden plaats tijdens de wedstrijd FC Den Haag-

Ajax.. Een week later zou de Haagse club bij AZ op bezoek komen. Roozemond, die 

zichh toch al stoorde aan de lakse houding van de KNVB, die steeds weigerde krachtige 
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maatregelenn te nemen tegen het supportersgeweld, werd ook nog geconfronteerd met 

dee noodzaak van het inzetten van zo'n 400 agenten als de wedstrijd zou doorgaan. Hij 

besloott de wedstrijd te verbieden.299 Uiteindelijk mocht de wedstrijd na het opstellen 

vann een grondig draaiboek, waarin het aantal voor FC Den Haag beschikbare kaarten 

beperktt werd tot 250, in mei alsnog gespeeld worden.300 Roozemond zelf, die inmiddels 

verhuisdd was naar het Friese platteland, kreeg daar politiebewaking toen er signalen 

kwamenn dat Haagse supporters hem wilden komen opzoeken.301 

Supportersgeweldd onder de loep 

Zekerr nadat supportersgeweld losser was komen te staan van gebeurtenissen op het 

veldd en ook de stadions door bijvoorbeeld het gescheiden onderbrengen van 

supporterss van de thuis- en de uitclub veiliger geworden waren, verplaatste dit geweld 

zichh deels naar buiten het stadion. Het lijkt erop dat AZ '67 aanvankelijk de neiging had 

omm de ernst van de problematiek te onderschatten en de verantwoordelijkheid vooral bij 

dee overheid te leggen. Ook de KNVB lijkt tot medio 1985 bestrijding van 

supportersgeweldd niet als een van de belangrijkste beleidsdoelen te zien. In het conflict 

mett het gemeentebestuur over het verplaatsen van de wedstrijd AZ '67-Ajax in maart 

19833 van zaterdagavond naar zondagmiddag wilde het Sectiebestuur daaraan geen 

enkelee medewerking verlenen. De KNVB liet de belangen van landskampioen Ajax 

prevalerenn boven de veiligheidsbelangen van Alkmaar. 

Zekerr met de toename van het aantal incidenten in de jaren tachtig en de grote 

inspanningenn en kosten die het inzetten van politiemensen ter beteugeling van het 

geweldd met zich meebracht, gingen overheid, KNVB en clubs zich in de jaren tachtig in 

toenemendee mate met dit verschijnsel bezighouden. Zorgwekkend voor de clubs was 

ookk dat het supportersgeweld steeds meer mensen uit de stadions joeg. Het absolute 

dieptepuntt was het seizoen 1987-'88, toen in de Eredivisie gemiddeld minder dan 7000 

toeschouwerss naar de wedstrijden kwamen kijken.302 

Voorall in de jaren negentig nam de kritiek op supportersgeweld toe. Ook de 

Tweedee Kamer ontdekte dit verschijnsel in toenemende mate en wijdde daar dankbaar 

velee debatten en Kamervragen aan. Oorzaak was natuurlijk dat supportersgeweld een 

frequenterr en gewelddadiger verschijnsel werd, maar deze toenemende kritiek had ook 

tee maken met het feit dat de maatschappelijke elite in ons land zich steeds meer ging 

identificerenn met voetbal.303 Voor politici, die steeds vaker opdoken op de tribunes en in 

dee kolommen van bijvoorbeeld het voetbalweekblad Voetbal International, leek dat 

inderdaadd op te gaan. Wellicht gold om die reden ook voor ons land hetzelfde 

verschijnsell als in het Verenigd Koninkrijk, namelijk dat supportersgeweld relatief 

zwaarderr wordt bestraft dan vergelijkbare vormen van geweld die worden toegepast 
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onderr andere omstandigheden. Supporters en spelers van de bezoekende club, 

scheidsrechters,, politieagenten en zelfs de voorzitter van de eigen club konden op de 

korrelkorrel worden genomen door de harde kern. Voor wie men echter door het vuur ging, 

warenn de elf in het roodwitte tenue. 

5.. Helden op noppen 

a.a. Herkomst en achtergrond 

Watt veranderde er in de spelersgroep vanaf het moment dat AZ '67 de weg insloeg die 

uiteindelijkk zou leiden tot het landskampioenschap en wat waren de gevolgen voor de 

spelerss toen AZ '67 na 1981 in hoog tempo terugviel? Wat waren de herkomst en 

achtergrondd van de spelers? Welke betekenis had hun carrière bij AZ '67 voor hen en 

welkee veranderingen voltrokken er zich in die jaren? 

Latenn we eerst de geografische herkomst van de spelers onder de loep nemen, zoals 

diee zich laat illustreren in tabel 22. 

Tabell 22 

Geografischee herkomst spelers, uitgedrukt in percentages 

Regio/seizoen Regio/seizoen 

Alkmaar r 

Restt Noord-Kennemerland 

West-Friesland d 

Noordkop p 

Zaanstreek k 

Zuid-Kennemerland d 

Waterland d 

Buitenn regio 

70-71 70-71 

13 3 

9 9 

9 9 

4 4 

30 0 

9 9 

4 4 

22 2 

75-76 75-76 

0 0 

9 9 

4 4 

4 4 

4 4 

17 7 

4 4 

57 7 

W-'81 W-'81 

0 0 

4 4 

0 0 

4 4 

0 0 

4 4 

4 4 

83 3 

'85-'86 '85-'86 

0 0 

4 4 

14 4 

4 4 

0 0 

9 9 

4 4 

55 5 

'90-'91 '90-'91 

9 9 

0 0 

23 3 

0 0 

18 8 

9 9 

5 5 

36 6 

Dee sportieve bloei die AZ '67 doormaakte na de overname door Wastora had grote 

gevolgenn voor de spelers uit de regio. In toenemende mate werden spelers van buiten 

dee regio gehaald en in het kampioensjaar 1981 speelden er nauwelijks nog spelers uit 

dee regio bij AZ '67. De spelers uit de Zaanstreek, toch de geboortegrond van Cees en 

Klaass Molenaar en in het seizoen 1970-71 nog goed vertegenwoordigd in de selectie, 

warenn in het seizoen 1980-'81 zelfs helemaal uit de selectie verdwenen. Om in korte tijd 

eenn Europese topploeg te kunnen smeden, moesten spelers van buiten worden 

aangetrokkenn en was de regio waaruit nieuw talent naar voren zou kunnen komen 
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nauwelijkss meer interessant. Zo voltrok zich een proces van regionale ontbinding en 

namm wat dat betreft de scheiding tussen bevolking en spelers toe. 

Voorr het eigenlijke verzorgingsgebied van AZ '67 (Noord-Kennemerland, 

Noordkop,, West-Friesland, Zaanstreek) liep het percentage spelers dat daaruit 

afkomstigg was in tien jaar terug van 65 in 1970-71 tot 8 in 1980-1981. Elders in de 

Eredivisiee was in 1976 de regionale ontbinding lang niet zo ver doorgeschoten als bij 

AZZ '67. Het percentage spelers dat afkomstig was uit het verzorgingsgebied van een 

Eredivisieclubb bedroeg toen 45.305 Toen AZ '67 topclub af was, na 1982, werd de regio 

weerr aantrekkelijk om spelers uit te rekruteren. Er was immers geen geld meer voor 

duree aankopen en zoals uit de tabel blijkt, ging de herkomst van de spelers weer lijken 

opp die in 1970, toen AZ '67 nog geen bezit was van Wastora. 

Opleidingg en carrière 

Welkee maatschappelijke achtergrond hadden de spelers en welke opleiding hadden 

zijj gevolgd? In het vorige hoofdstuk werd al geconstateerd dat de spelers in de 

periodee 1954-1972 geleidelijk aan hoger waren opgeleid en in toenemende mate 

beterr gekwalificeerde functies gingen uitoefenen. Die ontwikkeling zette zich nadien 

voort.. De oudere spelers waren vaak full prof en verdienden daarmee zeker voor die 

tijdd riante salarissen, waarvan zij uitstekend konden rondkomen. De jongere spelers 

moestenn vaak terugvallen op een goede schoolopleiding, waarbij havo, Atheneum, 

Pedagogischee Academie of een lerarenopleiding geen uitzondering waren. Ook 

kwamm het voor dat jongere spelers bewust kozen voor een opleiding in plaats van 

eenn carrière als voetballer. Zo stond Fred Filippo erop om het gymnasium af te 

rondenn en zijn studie te vervolgen aan de Academie voor Lichamelijke Opleiding in 

Denn Haag. Ook Fokke Zwart legde de prioriteit bij zijn studie aan het cios. Voor 

beidee spelers betekende die keuze dat zij niet volop konden meetrainen met de 

selectie,, met als gevolg dat die keuze hun voetballoopbaan nadelig beïnvloedde.306 

Inn de jaren na 1981, toen AZ '67 op zijn retour was, nam het aantal middelbaar 

enn hoger opgeleiden onder de spelers toe.307 Spelers als Ton Pronk en Martin van 

Ophuizenn volgden zelfs een universitaire opleiding. Na 1981 was het perspectief om 

bijj AZ '67 zo'n vermogen bij elkaar te voetballen dat er nadien kon worden 

gerentenierd,, verdwenen en was het zaak om het oog op de maatschappij gericht te 

houden. . 

Hett was niet alleen de noodzaak om na de voetbalcarrière iets achter de hand 

tee hebben die leidde tot het volgen van meer onderwijs. Het algehele 

scholingsniveauu in de Nederlandse samenleving steeg ook na 1970 nog sterk. In 

19711 had nog 80 procent van de Nederlandse beroepsbevolking een opleiding 
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gevolgdd die niet hoger was dan lager middelbaar onderwijs. In 1987 was dat 

percentagee inmiddels met de helft geslonken en had zo'n 60 procent van de 

beroepsbevolkingg een hogere opleiding gevolgd.308 

Hogeree opleidingen onder de spelers wijzen er ook op dat het vak van 

voetballerr populairder werd. Het was allang niet meer een instrument om sociale 

stijgingg te bereiken voor jongens uit de lagere milieus. Het beroep van voetballer 

werdd een jongensdroom voor kinderen uit alle lagen van de bevolking. Wat voor 

gevolgenn had dat voor de sociale status van de profvoetballers? Voor het begin van 

dee jaren zeventig constateert Stokvis dat de status van profsporters lager was dan 

diee van de topsporters onder de amateurs.309 Veel wijst erop dat vanaf het begin van 

dee jaren zeventig de status van de profvoetballers steeg. Zij waren vaak hoger 

opgeleidd dan hun voorgangers, verdienden aanmerkelijk meer, kwamen vaker uit 

hogeree milieus, terwijl ook de maatschappelijke elite betaald voetbal ontdekte en 

omarmdee als instrument om een hogere status te verwerven. De aandacht van de 

elitee voor de spelers droeg op haar beurt weer bij aan de verhoging van hun status. 

Inn de jaren zeventig werkte een deel van de spelers bij Wastora. Sommige 

spelerss zagen dit werk als een leuke vorm van tijdverdrijf die financieel ook nog wat 

opleverde.. Andere spelers als Arntz, Van Rijnsoever, Suurendonk en Spelbos pakten 

dee zaken wel serieus aan.310 Voor Suurendonk was het werk bij Wastora 

aantrekkelijkk omdat hij, nu hij in de herfst van zijn voetballoopbaan was beland, een 

werkkringg voor het leven had gevonden.311 Vooral Henk van Rijnsoever en Peter 

Arntzz woekerden met hun talenten en zouden het allebei brengen tot bedrijfsleider 

vann het Wastora-filiaal in Alkmaar. Die serieuze houding werd hun door hun 

medespelerss niet altijd in dank afgenomen - des temeer viel het namelijk op dat zij er 

zelff soms met de pet naar gooiden. De niet-voetballende Wastora-collega's ergerden 

err zich op hun beurt aan dat de spelers zich nogal eens ziek meldden of zomaar 

wegbleven.3122 Tot de spelers die werkzaam waren bij Wastora ontbraken in ieder 

gevall de spelers uit het buitenland die bij AZ '67 in dienst waren getreden. 

Buitenlandsee spelers 

Wass AZ '67 na de overname door Wastora nog steeds zo gespitst op het aantrekken 

vann buitenlandse spelers en welke ervaringen werden daarmee opgedaan? In de 

periodee 1973-1993 maakten opnieuw buitenlanders hun opwachting in Alkmaar. 

Hoewell sommigen mislukten, waren de ervaringen in dit tijdvak beter dan in de 

hiervoorr behandelde periode. Een gouden greep deed AZ '67 met het contracteren 

vann de Deen Kristen Nygaard met ingang van het seizoen 1972-73. Hij maakte de 
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verwachtinge nn volledi g waar en zou met Kees Kist jarenlan g een koningskoppe l 

vorme nn dat verantwoordelij k was voor talrijk e doelpunten . 

Minderr  gelukki g was AZ '67 met de Duitse r Wolfgan g Frank , die met ingan g 

vann het seizoen 1973-74 de Alkmaars e geledere n kwam versterken . Frank kwam in 

Alkmaa rr  in een tijd waarin Duitser s razend populai r waren in de Nederlands e 

competitie .. Bij Ajax speelde n bijvoorbeel d Horst Blankenburg , Arno Steffenhagen , 

Zoltann Varga en Dieter Schwemmle . Frank , die door Klaas Molenaa r werd 

omschreve nn als een 'zwaarmoedig e knaap' 313, kon niet aarden in Nederland . 

Bovendie nn had zijn vrou w heimwee. 314 Al na één seizoen keerd e Frank weer terug 

naarr  zijn vaderland . 

Enkelee gelukkig e jaren beleefd e AZ '67 met de Joegoslavisch e doelma n Rizah 

Meskovic ,, die aantrad in 1976. In hetzelfd e seizoen waari n Meskovi c werd 

aangetrokken ,, contracteerd e AZ '67 nog twee buitenlands e spelers , namelij k de 

Joegoslaa ff  Nemad Bjekovi c en de Pools e internationa l Kazimier z Deyna. De laatst e 

bleekk er uiteindelij k weini g moeit e voor te hebben gedaan om zijn land te verlate n en 

liett  niets meer van zich horen . Bjekovic , die al een contrac t had ondertekend , bleek 

opeenss een lucratieve r contrac t te hebben afgeslote n met Nice en kwam niet 

opdagen .. AZ '67 legde zich daar niet bij neer en schakeld e de FIFA in. Uiteindelij k 

werdd de zaak met Nice in der minn e geschikt. 315 Evenmi n succesvo l was AZ '67 met 

dee Joegoslaa f Mladen Ramljak , die met ingan g van 1977-78 werd overgenome n van 

Feyenoord .. Al na een paar maanden werd hij afgekeur d zonde r één 

competitiewedstrij dd voor AZ '67 te hebben gespeeld . Een jaar later kwam hij om het 

levenn bij een auto-ongelu k in zijn geboorteland . 

Hett  aantrede n van Georg Kessle r had tot gevol g dat het vizie r ook op 

Oostenrijks ee speler s werd gericht . Kurt Welzl en Franz Oberache r werden 

aangetrokken ,, die beiden zouden voldoen . 

Naa het succe s van Nygaard werde n nog eens twee speler s uit Denemarke n 

aangetrokken ::  Eigenbrö d en Sundstrup . Toen was de tijd van de grot e successe n 

inmiddel ss voorbij . Terwij l Henrik Eigenbrö d slaagde , was dat niet het geval met 

Ander ss Sundstrup . Ten slott e completeerde n drie Britte n na 1983 het buitenlands e 

smaldee ll  in de Alkmaars e selectie . David Loggi e trad aan in 1983. Door zijn inzet 

werdd hij een succe s bij AZ '67, waarvoo r hij veel seizoene n zou uitkomen . Op zijn 

adviess trok AZ in 1986 de Schot Joe Jakub aan. Ook zijn inzet viel in Alkmaa r in 

goedee aarde. Minder te spreke n was men daarentege n over Ray Richardson , die al 

driee maanden na de ondertekenin g van zijn contrac t in 1986 werd uitgeleen d aan SC 

Cambuur . . 

Inn vergelijkin g met de jaren 1954-1972, toen zeventie n buitenlander s naar 

Alkmaa rr  kwamen , waren er dat in de daaropvolgend e period e minder , namelij k elf, 
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waarbijj Bjekovic en Deyna - die niet kwamen opdagen - niet zijn meegerekend. Hoe 

valtt die terugloop te verklaren, terwijl elders in het land het aantal buitenlanders in de 

Eredivisiee steeg van 7 procent in 1966 tot 9 procent in 1976?316 De tijd waarin bij AZ 

'677 de opvatting leefde dat wat uit het buitenland kwam goed was, was door schade 

enn schande voorbij. Hierdoor ging men veel selectiever te werk en werden er slechts 

mondjesmaatt buitenlandse spelers aangetrokken. Bovendien kon AZ '67 in zijn 

topjarenn de vergelijking met de Europese topclubs uitstekend doorstaan en was er 

niett de noodzaak om op grote schaal versterking uit het buitenland aan te trekken. 

Welkee spelers uit het buitenland zouden een meerwaarde vormen ten opzichte van 

internationalss als Arntz, Peters, Van Rijnsoever, Hovenkamp, Kist, Metgod en 

anderen?? Alle posities op het veld waren goed bezet en zeker in het seizoen 1980-

'811 was AZ '67 in eigen land onverslaanbaar en in het buitenland nauwelijks te 

kloppen.. Anders dan na medio jaren tachtig was de grote uittocht van Nederlandse 

topspelerss naar het buitenland nog niet begonnen, waardoor het niet nodig was om 

diee te compenseren met buitenlandse spelers om het niveau op peil te houden. Na 

hett behalen van het landskampioenschap, toen AZ '67 om financiële redenen al veel 

vann zijn topspelers moest afdanken, was er nauwelijks meer geld voor buitenlandse 

aankopen.. Slechts enkele spelers werden in de jaren na 1982-'83 aangetrokken. AZ 

'677 was gedwongen om zijn heil in de eerste plaats in de eigen regio te zoeken. 

Anderss dan in de jaren 1954-1972 voldeed een meerderheid van de 

buitenlandsee spelers ditmaal wel. Wederom Bjekovic en Deyna buiten beschouwing 

gelaten,, mislukten slechts vier van de aangetrokken buitenlandse spelers en bleken 

dee andere zeven een redelijk tot groot succes. Waarom was die situatie in deze 

periodee anders? Ronduit pech had AZ '67 met spelers als Frank en Ramljak, die niet 

kondenn aarden of door een blessure moesten worden afgekeurd. Anders dan in de 

voorgaandee jaren werd er nu wel zorgvuldig gescout voordat er een contract werd 

aangeboden.. Bovendien was AZ '67, net zoals de andere Nederlandse 

Eredivisieclubs,, aantrekkelijk voor buitenlandse spelers uit West-Europa die nog een 

heell voetballeven voor zich hadden en niet in de nadagen van hun carrière hun faam 

vann weleer nog even te gelde wilden maken. AZ '67 kon het zich financieel 

permitterenn om jonge spelers aan te trekken die in de bloei van hun carrière stonden. 

Bovendienn wist men door de internationalisering van de voetbalmarkt en de kennis 

diee trainers als Van der Hart, Kraay en Kessler hadden van wat er op de 

buitenlandsee velden rondliep, beter wie wel en wie niet interessant waren voor AZ 

'67. . 

Inn de periode tot 1972 werden voetballers uit Suriname door de KNVB als 

buitenlanderss beschouwd. Na de onafhankelijkheid in 1975 stroomde het voormalige 

rijksdeell leeg en vestigde bijna de helft van de Surinaamse bevolking zich in 
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Nederland .. De onafhankelijkhei d beroofd e het land niet alleen van zijn meest 

capabel ee mensen , voor Nederlan d had deze exodu s tot gevol g dat Surinaams e 

voetballer ss die in Nederlan d opgroeide n een groo t stempe l zouden gaan drukke n op 

hett  Nederlands e voetbal . 

Donker ee voetballer s 

Dee uittoch t van een groo t deel van de Surinaams e bevolkin g naar Nederlan d had niet 

onmiddellij kk  tot gevol g dat Surinaams e voetballer s hun weg naar het Nederlands e 

betaaldd voetba l vonden . Journalis t Humbert o Tan verklaar t dat uit de slecht e 

beeldvormin gg over de Surinaams e immigrante n waardoo r de animo bij de 

Nederlands ee club s om in hen te investere n gerin g was. 317 Dat kan een facto r zijn 

geweest ,, hoewe l de vraag kan worde n opgeworpe n of in de daaropvolgend e jaren , 

toenn voetballer s van Surinaams e afkoms t wél doorbraken , het imago van Surinamer s 

inn ons land zoveel positieve r was geworden . De aanvankelij k moeizam e aansluitin g 

bijj  het Nederlands e betaald e voetba l kan voora l veroorzaak t zijn door het grot e 

niveauverschi ll  dat vanaf het eind van de jaren zesti g begon te groeie n tusse n het 

Nederland ss en Surinaam s voetbal . In Nederlan d had zich een goed stelse l van 

opleidin gg en scoutin g ontwikkeld , waardoo r voetballer s uit Surinam e tekor t schote n 

omm aan het Nederlands e voetbalpei l te voldoen . 

Pass toen de eerst e generati e jeugdspeler s met een Surinaams e achtergron d 

inn ons land opgroeide , bleek hoevee l talen t er in deze bevolkingsgroe p rondliep . Met 

Ruudd Gullit , Frank Rijkaar d en Gerald Vanenbur g diend e zich begin jaren tachti g een 

generati ee voetballer s uit Surinam e aan die lang een groo t stempe l op het 

Nederlands ee voetba l zou drukken . Toen zij aantrad , doken ook in de Alkmaars e 

geledere nn veel donker e voetballer s op. In Jerry de Jong , die in 1983 een contrac t 

tekende ,, had de technisch e leidin g van AZ '67 weini g vertrouwe n en hij kon na dit 

seizoenn vertrekke n naar Telstar . Wellich t had zij zich bedach t als zij had kunne n 

vermoede nn dat De Jong later het Nederland s elfta l nog zou halen ! Toch betekend e 

hett  afschei d van Jerry de Jong niet het einde van het Surinaams e element bij AZ. 

Integendee ll  zelfs , want in het seizoen 1985-'86 voetbalde n er liefs t vier speler s met 

eenn Surinaams e achtergrond : Paul Nortan , Winni e Haatrecht , Siegfrie d Lens en de 

laterr  tijden s de vliegram p op Zanderi j omgekome n Fred Patrick . 

Waaromm waren Surinaams e voetballer s na 1980 opeens zo gewil d bij de 

Nederlands ee clubs ? Na 1975 konde n veel Surinaams e jongen s opgroeie n in een 

voetbalomgevin gg die zich kenmerkt e door een goede voetbalopleiding , en 

uitstekend ee trainings - en speelmogelijkhede n waari n de talente n onder hen alle 

mogelijkhede nn kregen om voorui t te komen . Voor hen gold nog een extra motivatie , 
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namelijkk dat slagen in het betaald voetbal maatschappelijke stijging betekende in een 

tijdd waarin de werkloosheid onder de Surinaamse bevolking hoog was. De toppers 

onderr de Surinaamse voetballers hadden daar veel voor over. Wat dat betreft dringt 

dee vergelijking zich op met de eerste jaren van het betaald voetbal toen een 

voetbalcarrièree voor jongens uit arbeidersmilieus wellicht de enige mogelijkheid was 

omhogeropp te komen. 

Juistt in deze periode staken racistische oprispingen tegen deze spelers de 

kopp op. Een van de eerste incidenten bij AZ deed zich voor tijdens een oefenduel in 

oktoberr 1985 tegen Zandvoortmeeuwen. Fred Patrick kreeg na een vermeende 

overtredingg tegen een speler van de tegenpartij door de verzorger van 

Zandvoortmeeuwenn 'een serie zeer harde discriminerende opmerkingen te 

verduren'.. Patrick verklaarde naderhand dat dit de eerste keer was in het betaald 

voetball dat hij werd uitgescholden om zijn huidkleur.318 In hetzelfde seizoen werd 

Patrickk opnieuw slachtoffer van racisme. Tijdens de wedstrijd AZ-Excelsior in april 

19866 maakte een tegenspeler het zo bont dat Patrick zijn opponent een schop 

verkocht.. Na afloop schreef hij aan de KNVB: Ik ben in Amsterdam in de loop der 

jarenn veel gewend op dit gebied, maar wat deze speler mij aan beledigingen heeft 

toegevoegdd is met geen woord te beschrijven.'319 

Inn deze periode valt het contrast op met de jaren vijftig toen de eerste 

Surinaamsee voetballers zich in Nederland meldden. Racisme kwam in en om het 

veldd toen wel voor,320 maar greep lang niet zo fors om zich heen als in de jaren 

tachtigg en later. Zo herinnert Humphrey Mijnals zich dat alleen de spelers wel eens 

watt riepen, maar dat de supporters zich gedeisd hielden.321 In dezelfde geest laat 

ookk Edwin Sparendam zich uit, die opmerkt dat hij en zijn landgenoten vooral gezien 

werdenn als een 'welkom curiosum'.322 Hans Kraay herinnert zich: 'Ik heb op het cios 

gezetenn met André Kamperveen, heb de eerste integratie van Surinamers als 

Humphreyy Mijnals en Erwin Sparendam meegemaakt bij Elinkwijk. Er was nooit 

enigee vorm van racisme, we waren eerder jaloers op die jongens, zij lachten de 

spanningg weg.'323 

Waaromm waren de jaren tachtig zo anders in vergelijking met de tijd dat de 

eerstee Surinaamse voetballers naar ons land kwamen? Een verklaring is gelegen in 

dee hierboven aangehaalde opmerking van Sparendam dat zij vooral gezien werden 

alss een curiosum. Na 1975 waren Surinamers in ons land geen curiosum meer, maar 

vormdenn zij een grote bevolkingsgroep binnen de Nederlandse samenleving. Zeker 

inn een tijd van toenemende werkloosheid werden zij geduchte concurrenten op de 

Nederlandsee arbeidsmarkt. Juist omdat het curieuze eraf was en er zoveel 

Surinamerss in ons land woonden, nam de discriminatie toe. Mogelijk betrof die 

discriminatiee ook hun collega-voetballers, zoals uit het hierboven aangehaalde 
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voorbeeldd van Patrick zou kunnen worden afgeleid: juist omdat spelers uit Suriname 

zoo succesvol waren, vormden zij een bedreiging op de al zo krappe arbeidsmarkt 

voorr de voetballers van Nederlandse afkomst. In het racisme buiten en in het veld 

weerspiegeldee zich natuurlijk ook de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving, 

diee na 1970 geleidelijk aan verhardde. 

Hoee spectaculair de opkomst van donkere spelers, vooral van Surinaamse 

afkomst,, was, bleek bij clubs als Ajax en Feyenoord. Bij deze clubs steeg het 

percentagee donkere spelers van 9 procent in het seizoen 1979-'80 naar 53 procent in 

1994-'95!3244 Na de periode waarin Patrick, Lens, Nortan en Haatrecht hun kunsten 

vertoondenn in de Alkmaarder Hout kwamen tot aan 1993 nog eens zo'n acht 

Surinamerss in Alkmaarse dienst. Onder hen was Jerrel Hasselbaink, die ooit 

Nederlandss duurste speler zou worden, maar het opmerkelijk genoeg bij AZ niet 

waarmaaktee en werd teruggezet naar dee rangen van de amateurs. 

b.b. Salarisontwikkelingen 

Hoee ontwikkelden de salarissen zich na de overname en welke factoren waren 

daaropp van invloed? Toen Klaas en Cees Molenaar AZ '67 overnamen, waren de 

salarissenn bescheiden. Dat veranderde aanvankelijk geleidelijk. De verdiensten van 

dee spelers gingen wel omhoog, maar die stijging werd vooral veroorzaakt door betere 

sportievee prestaties die leidden tot hogere winstpremies. Medio jaren zeventig lagen 

dee doorsnee salarissen rond 20.000 gulden. Alleen topspelers als Kees Kist en Hugo 

Hovenkampp konden rekenen op het drievoudige.325 

Naa 1975 gingen de salarissen fors stijgen en werden de onderlinge verschillen 

groter.. In het seizoen 1978-79 kwamen jonge spelers die niet tot de vaste keus 

behoorden,, vaak niet veel verder dan 10 tot 20.000 gulden. De vaste kern, spelers 

zoalss Vooys, Van Rijnsoever en Metgod, verdiende zo'n 45.000 gulden. De top, met 

namee Van Hanegem en Jan Peters, streek 100 tot 120.000 gulden op.326 Het 

kampioensjaarr 1980-'81 betekende voor de meeste spelers wederom een forse 

verhogingg van de inkomsten. De vaste kern kwam uit op 80 a 150.000 gulden, terwijl 

dee topspelers konden rekenen op soms meer dan 200.000 gulden. Mogelijk 

verdiendee een enkeling als Nygaard nog meer, maar zijn contract is in het archief 

vann AZ '67 niet aangetroffen. Hij wist in 1980 een nieuw contract af te dwingen met 

sterkk verbeterde voorwaarden. 

Dee zogenaamde hand- en tekengelden konden een forse suppletie op het 

salariss betekenen. Zo ontving Jan Peters over de periode 1977-1982 in totaal 

500.0000 gulden aan hand- en tekengeld.327 Hugo Hovenkamp kreeg over de periode 

1980-19833 een bedrag van 170.000 gulden aan tekengeld, dat hem netto werd 
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uitgekeerd.. Al in 1974 en 1975 kreeg Kristen Nygaard een handgeld van 100.000 

Deensee Kronen per jaar.329 

EenEen interessante positieverbetering wisten de spelers bij het bestuur te 

bereikenn met ingang van het seizoen 1979-'80. Afgesproken werd dat in plaats van 

dee overeengekomen ranglijstpremie aan het einde van het seizoen er nu na iedere 

wedstrijdd waarin AZ '67 op de eerste of tweede plaats stond respectievelijk 650 of 

5000 gulden zou worden uitgekeerd. In het seizoen 1980-'81 heeft het team bijna 

permanentt de eerste plaats bezet. Ook kwam het voor dat er bij speciale wedstrijden 

eenn extraatje door Klaas en Cees Molenaar werd betaald.330 Onderhandse 

betalingenn aan spelers kwamen ook voor.331 Natuurlijk betekenden ook de 

successenn in de vaderlandse bekerstrijd en op Europees niveau een interessante 

aanvullingg op het inkomen, net zoals dat gold voor de zogenoemde Amsterdam-

toernooienn waarin AZ '67 excelleerde. Hoe sterk de personeelskosten bij AZ '67 

stegen,, valt af te leiden uit tabel 23. 

Tabell 23 

Ontwikkelingg personeelskosten AZ '67 1972-1981 

SeizoenSeizoen kosten (x 1000 gulden) geïndexeerd 

1972-197 3 3 

1973-197 4 4 

1974-197 5 5 

1975-197 6 6 

1976-197 7 7 

1977-197 8 8 

1978-197 9 9 

1979-198 0 0 

1980-198 1 1 

360 0 
459 9 
565 5 
745 5 

1138 8 

1621 1 

1405 5 

2285 5 

5509 9 

100 0 
127 7 
157 7 
206 6 
316 6 
450 0 
390 0 
634 4 

1530 0 

Bron:: Jaarrekeningen AZ '67 

Naa het kampioensjaar moesten de spelers een stap terug doen. Door het vertrek van 

dee topspelers konden voormalige wisselspelers als Talan en Gaasbeek zich nog wel 

watt verbeteren en steeg hun salaris naar ongeveer 80.000 gulden in 1985. Toen 

Keess Kist in 1984 weer terugkeerde uit Frankrijk staken zijn verdiensten van zo'n 

80.0000 gulden schril af met die in de gouden jaren. Ook doelman Treytel, die in 1983 

eenn nieuw contract tekende waarin zijn inkomen met ongeveer eenderde deel 
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terugliep ,, moest leren dat nu alleen bescheidenhei d loonde . In de jaren na 1985 

kwamenn de gemiddeld e jaarinkomen s uit op ongevee r 40.000 gulden . Alleen zeer 

gewild ee speler s als Martin Haar en David Loggi e verdiende n het drievoudige . In vij f 

jaarr  tijd , tusse n 1981 en 1985, waren de personeelskoste n bij AZ '67 gedaald met 

meerr  dan 50 procen t en die dalin g zou, zeker na de degradati e naar de Eerst e 

Divisie ,, alleen maar grote r worden. 332 Een aantal speler s moes t weer op semi -

profbasi ss  voetballe n en dat was zeker het geval nadat AZ '67 naar de Eerste Divisi e 

verdwene nn was. Voor een enkel e speler , zoals bij Jan Gaasbeek , was een semi -

profcontrac tt  zo'n teleurstellin g dat hij zijn contrac t bij AZ '67 beëindigde. 333 

Tenn opzicht e van de salarisexplosi e die het gevol g was van het zogenaamd e 

Bosman-arres tt  in de jaren negenti g word t er nu meewari g gekeke n naar de 

salarisse nn die bij AZ '67 in de goude n jaren werden uitgekeerd . Voor die tijd echte r 

warenn dit , zeker in vergelijkin g met wat elders in Nederlan d in de voetballeri j te 

verdiene nn viel , hoge bedrage n waarvoo r iedere topspele r in ons land graag aan de 

gangg ging . 

Doorr  welke factore n konde n de salarisse n vanaf 1975 zo enorm stijge n ten 

opzicht ee van de voorgaand e jaren? In de jaren zeventi g was er overa l in de 

samenlevin gg een gestag e groe i in de consumptiev e bestedingen . Die namen tusse n 

19700 en 1979 toe met bijn a 40 procent. 334 De algehel e stijgin g van de inkomen s ging 

vanzelfspreken dd aan de voetbalwerel d niet voorbij . Bovendie n kregen de betaald e 

voetbalclub ss over de gehele lini e meer inkomsten , waar in de eerst e plaats de 

speler ss van profiteerden . In toenemend e mate zag het bedrijfsleve n in dat het 

voordele nn had om zijn naam te verbinde n aan een voetbalclub . Zo stegen bij AZ '67 

dee inkomste n ten gevolg e van reclameactiviteiten , zoals reclameborde n om het veld , 

vann 36.000 gulde n in het seizoen 1972-73 naar bijn a 500.000 gulde n in het seizoe n 

1980-'81.335 5 

Ookk profiteerde n de club s van de grot e belangstellin g die door de televisi e 

voorr  voetba l aan de dag werd gelegd . De voetbalspor t was, zoals Stokvi s het 

omschrijft ,, een mediaspor t geworden : een spor t die zich moch t verheuge n in 

massal ee aandach t van televisi e en andere media. 336 Ten slott e kregen club s zelf ook 

steedss beter in de gaten dat zij als organisati e een produc t in handen hadden dat op 

tall  van maniere n aan de man kon worde n gebracht . Momentee l word t daarvoo r de 

termm merchandisin g gehanteerd , maar in de jaren zeventi g doeld e men op de 

verkoo pp van vlaggetjes , hoedje s en toeters . Bij AZ '67 werd dit actie f aangepak t en 

konde nn supporter s de hand leggen op sjaal s met de leus 'Supe r AZ!' , cowboyhoede n 

mett  opdru k of kwartetspelle n met foto' s van hun helden . 

Bijj  AZ '67 konde n behalv e door de hierbove n genoemd e factore n de 

salarisse nn voora l explosie f groeie n dankzi j de wens van Cees en Klaas Molenaa r om 
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hunn club naar de top van het Nederlandse en Europese voetbal te brengen. Het 

aantrekkenn en het behouden van topspelers vergde een hoge prijs en echte 

topspelerss zijn immers altijd schaars. De marges die er op dit gebied waren - en dat 

wass ook een factor die de loonexplosie bij AZ '67 beïnvloedde - werden ten volle 

benutt door een steeds mondiger geworden spelersgroep, die goed wist op te komen 

voorr haar belangen. 

Voorall bij Klaas Molenaar, die de neiging had om een wat vaderlijke houding 

tenn opzichte van de spelers aan de dag te leggen, hadden de spelers succes: 'Een 

bloemetjee voor Nel [de vrouw van Klaas Molenaar, G.V.], een kusje voor Nel, een 

potjee biljarten en ja hoor daarna kwam Klaas bij mij en Cees om hun wensen toch 

nogg eens te bespreken,' aldus voorzitter Arie Ligthart.337 Met name topspelers als 

Kistt en Nygaard stelden hoge eisen aan het voortzetten van hun verbintenis bij AZ 

'67.. Die van Kees Kist werden in 1976 zelfs kracht bijgezet door acties van 

supporters,, die handtekeningen verzamelden onder de leus 'Kist moet blijven' en 

ingezondenn brieven stuurden naar de regionale media.338 De actie had succes en de 

eisenn van Kist werden ingewilligd. Voor directeur Gerrit Hartland was hiermee de 

maatt vol en hij trad af: 'Ik vind dat er grenzen zijn aan wat je aan een voetballer kunt 

betalen.. Dat kan niet maar steeds tot ver buiten de proporties doorgaan ten opzichte 

vann wat andere mensen in deze maatschappij verdienen. Ik maak me kwaad over 

zulkee dingen.'339 

Nogg geruchtmakender was de actie om Kristen Nygaard in 1979 voor AZ '67 

tee behouden. De onderhandelingen met de populaire speler waren mislukt en na de 

laatstee wedstrijd in dit seizoen zou hij vertrekken, 's Avonds na deze wedstrijd werd 

doorr een aantal vrienden en spelers nog wat nageborreld en men besloot Klaas 

Molenaarr midden in de nacht wakker te maken om opnieuw te onderhandelen. 

Molenaarr liet zich inderdaad vermurwen en Nygaard kon blijven.340 Terugkijkend op 

dee houding van de spelersgroep zei Klaas Molenaar in 1981: 'Ik wil trouwens best 

zeggenn dat een aantal spelers mij persoonlijk heeft teleurgesteld. Zij wilden altijd 

maarr meer en meer, terwijl we alles voor ze deden. Mijn broer Cees en ik, we 

hebbenn ze altijd verwend, ik heb vergeefs gehoopt dat ze dat gemerkt hebben. (...) 

Hett interesseert ze geen donder of wij nou quitte spelen of niet.'341 Geld was 

belangrijkk voor de spelers. Het stelde hun in staat om een luxe leven te leiden, 

hoewell slechts een enkeling een groot vermogen bij elkaar kon voetballen. Er waren 

echterr ook andere gevolgen voor de verbintenis van spelers bij AZ '67. 
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c.c. Gevolgen 

Welkee gevolgen hadden de gouden jaren, behalve financieel, voor de spelers? Hoe 

grepenn die in op hun leven? Zeker in de topjaren waren de spelers uitgegroeid van 

locallocal heroes tot universal heroes die graag gezien waren bij bedrijfsopeningen, gala's 

enn in het stadhuis. Was een voetballer in smoking in de jaren zestig ondenkbaar, 

eindd jaren zeventig was galakleding een niet weg te denken attribuut uit de toch al 

uitgebreidee en chique garderobe van de Alkmaarse vedetten. 

Dee populariteit van vooral enkele spelers zou een hoge vlucht nemen. Daarbij 

gingg het met name om spelers als Hovenkamp, Kist en Nygaard. Hovenkamp was 

voorall graag gezien bij de gewone supporters van de Ben-side. Zij herkenden zich in 

zijnn tomeloze inzet en ook wel in de hardheid van zijn spel. Kees Kist werd 

bewierooktt om zijn vele doelpunten, waardoor hij in het seizoen 1978-79 met 34 

goalss zelfs topscorer van Europa werd. Kristen Nygaard was de man van de fluwelen 

pass,, waarmee hij aan de basis stond van menig doelpunt. Ook door zijn innemende 

uitstralingg was hij bij supporters zeer geliefd. Nog in een recente enquête onder de 

ledenn van de supportersvereniging over de vraag wie de populairste speler was uit 

dee geschiedenis van AZ '67 haalde Nygaard veruit de meeste stemmen.342 

Naastt een in materiële zin geslaagde carrière was het spelen voor een topclub 

mett alle grote sportieve successen, de daarmee verband houdende toejuichingen en 

dee fascinerende buitenlandse reizen een droom die honderdduizenden jongeren 

koesterden,, maar die bij hen wel realiteit werd. Hoewel spelers steeds meer het 

gevoell kregen in de eerste plaats werknemer te zijn, ontwikkelden sommige spelers 

zichh toch tot clubmensen bij wie ook sporen van clubliefde de kop opstaken. Dat gold 

zekerr voor spelers die gedurende lange jaren aan AZ '67 waren verbonden en daar 

hunn grootste sportieve triomfen hadden gevierd. Toen Kees Kist in 1984 terugkeerde 

naarr AZ '67 erkende hij dat ook clubliefde in zijn keuze een rol speelde: 'De club trekt 

tóch.. Toen ik na twee jaar dit stadion weer zag, de ouwe mannetjes bij de training, de 

kleedkamers,, liepen me de rillingen over de rug. Clubliefde bestaat niet, nee. Dat 

dachtt ik twee jaar geleden ook. Maar het is toch zo. Ik heb hier de tien beste jaren 

meegemaakt.. Geen voetballer heeft het beter en mooier kunnen hebben. Dat gaat je 

niett in je koude kleren zitten.'343 Toen Theo Vonk in 1995 als trainer de overstap 

maaktee van een Eredivisieclub naar AZ '67, dat een divisie lager uitkwam, 

beargumenteerdee hij dat met de woorden dat AZ 'mijn club' is.344 Voor Hugo 

Hovenkampp was zijn ontslag in 1999 als hersteltrainer bij AZ verschrikkelijk, omdat 

hijj alleen bij AZ zou kunnen werken en bij geen enkele andere club, zelfs niet bij FC 

Groningenn waar hij vandaan kwam.345 Een speler kon zich na zijn carrière bij AZ '67 

bekerenn tot supporter van de club, zoals het geval was bij Hans Reynders, die van 
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19755 tot 1985 aan de club verbonden was. Nadat hij wegens een knieblessure moest 

wordenn afgekeurd, werd hij een trouwe supporter van AZ.346 

Omgekeerdd was de overstap van jeugdig supporter naar contractspeler bij AZ 

niett minder dan de vervulling van een jeugddroom. Dat bereikte bijvoorbeeld Hans 

Visser,, die zijn loopbaan bij AZ '67 begon als toeschouwer op de staantribune. Ook 

toenn hij al voor tal van andere clubs was uitgekomen, verklaarde hij dat zijn hart nog 

steedss uitging naar AZ en dat de degradatie in 1997 naar de Eerste Divisie hem 

aangreep.3477 De gouden jaren bij AZ '67 brachten echter vooral teweeg dat jeugdig 

voetbaltalentt niet de concurrentie met de vedetten kon aangaan en teleurgesteld 

moestt afhaken. 

Teleurstellingen n 

Hett uitgroeien tot topclub had tot consequentie dat de regio als reservoir van waaruit 

AZZ '67 talenten kon opdiepen, opdroogde. Er werd weliswaar gescout en jeugdige 

spelerss uit het verzorgingsgebied werden aangetrokken, maar zij wisten niet door te 

breken.. Spelers als Peter Groot, Hans Mols, Alwin Leysner, Gerard Tervoort, en 

Harryy Oort moesten teleurgesteld hun carrière in het betaald voetbal beëindigen of 

zochtenn hun heil elders. Andere spelers uit de regio als Sem Wokke en Loek Ursem 

werdenn weliswaar regelmatiger opgesteld, maar groeiden evenmin uit tot 

basisspeler.. Alleen spelers uit de regio zoals Jos Jonker en Pier Tol die zich al elders 

inn het betaald voetbal hadden bewezen, kregen een vaste plaats in het elftal. 

Niett alleen jeugdspelers uit de eigen regio redden het tijdens de gouden jaren 

niett bij AZ *67, dat gold ook voor de jeugdspelers die werden aangetrokken uit 

anderee delen van het land. Soms waren de verwachtingen zo hoog gespannen, dat 

eenn speler onder die druk niet het maximale wist te presteren. Dat was bijvoorbeeld 

hett geval met Jan Gaasbeek, die het stempel kreeg opgedrukt van de nieuwe Kevin 

Keegan.3488 Rick Talan, die afkomstig was uit Katwijk, kreeg later spijt van zijn 

overgangg naar AZ '67: 'Als je zo van de amateurs af komt, kan je beter niet naar een 

topclubb gaan. Door de constant aanwezige prestatiedrang krijg je als jonge speler bij 

eenn topclub weinig kans.'349 Hetzelfde lot trof ook jeugdspelers als Chris van den 

Dungenn (Den Bosch), Fred Filippo (Leiden) en Fokke Zwart (Dokkum). Jonge 

talenten,, voorzover zij al niet waren verdwenen bij AZ '67, kregen pas een kans toen 

dee groten uit het elftal na 1981 de club verlieten. AZ '67 was toen gedwongen om 

eenn beroep te doen op wat daarvoor slechts tweede keus was geweest. 
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Carrièr ee na de voetballeri j 

Watt  betekend e de sportiev e carrièr e van de voetballer s voor hun positi e op de 

arbeidsmark tt  na beëindigin g van hun loopbaa n als voetballer ? Betekend e het 

bestaann van ful l prof feitelij k een breuk in de maatschappelijk e loopbaa n of creëerd e 

datt  juis t nieuw e mogelijkhede n zowel binne n als buite n de voetballerij ? Kortom , hoe 

hoogg was de marktwaard e van de speler s na hun sportiev e carrière ? 

Eenn belangrij k gevol g van de profcarrièr e was dat die perspectieve n bood voor 

eenn carrièr e in of naast de voetballeri j na het beëindige n van de voetballoopbaan . 

Hoewell  in deze period e weini g speler s konde n rentenieren , maakte n de verdienste n 

bijj  AZ '67 het bijvoorbeel d voor Eef Mulder s mogelij k om link s en recht s huizen op te 

kopenn die de basis vormde n voor zijn latere hande l in onroeren d goed. 350 Ander e 

spelers ,, zoals Mol en Loggie , benutte n het als spele r opgebouwd e netwer k om een 

baann te verkrijge n als assurantiehoude r en vertegenwoordiger. 351 

Dee professionaliserin g van de voetbalwerel d maakt e dat speler s meer dan 

voorhee nn emploo i vonde n in het betaald voetbal . In de eerst e plaats was dat 

natuurlij kk  als trainer . In het vorig e hoofdstu k werd geconstateer d dat slecht s enkel e 

speler ss het brachte n tot hoofdtraine r bij een club in het betaald voetbal . Na 1972 zou 

datt  veranderen . Naar schattin g vonde n in de period e 1973-1993 zo'n zeventie n oud -

speler ss een baan als hoofdtrainer , assistent-trainer , jeugdtraine r of keeperstraine r in 

hett  betaald voetbal . Onder hen waren mensen die een schitterend e carrièr e op dit 

terrei nn tegemoe t gingen , zoals Loui s van Gaal, Bert van Marwij k en Wim van 

Hanegem .. Zeker speler s als Van Marwijk , Metgod , Spelbo s en Van Hanegem 

haddenn als voetballe r zo'n grot e naam opgebouw d dat zij de kans kregen om als 

traine rr  in het betaald voetba l te beginnen . 

Maarr  liefs t tweeënvijfti g speler s uit de period e 1954-1972 hadden emploo i 

gevonde nn als voetbaltrainer . Naar schattin g werde n zesenveerti g van hen traine r bij 

eenn amateurclub . In de period e 1973-1993 ginge n niet meer dan eenentwinti g 

speler ss aan de slag als traine r bij een amateurclub . Hoe valt die dalin g te verklaren ? 

Inn de eerste plaats bood het betaald voetba l meer mogelijkhede n om in een of 

anderee trainersfuncti e aan de slag te gaan dan in de voorgaand e periode . Daarnaas t 

boodd de voetbalwerel d meer gelegenhei d voor voetbalgerelateerd e functie s als 

manager ,, spelersmakelaa r of scout . Ook in dergelijk e functie s zouden speler s van 

AZZ een werkkrin g vinden . Een belangrijk e oorzaak in de geconstateerd e dalin g was 

ookk dat het voor speler s uit de recent e period e niet of nauwelijk s meer noodzakelij k 

wass om een bijbaa n als amateur-traine r te vinden . In de jaren na 1954 viel een 

spele rr  na zijn carrièr e terug op zijn doorgaan s matig betaald e hoofdfunctie . Om zijn 

vroeger ee levensstandaar d dan toch nog wat op peil te kunne n houden , was het 
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aangaann van een nevenbetrekking als amateur-trainer noodzakelijk. Na 1972 was 

diee noodzaak minder. In de burgersamenleving waren de salarissen inmiddels 

behoorlijkk opgetrokken, terwijl spelers ook vaak beter waren opgeleid, waardoor 

functiess werden bekleed die goed werden betaald. 

Behalvee het trainerschap waren er ook andere manieren om de band met de 

voetbalwereldd te continueren. Zo probeerde Bobby Vosmaer na zijn afkeuring een 

loopbaann als sportjournalist bij het Limburgs Dagblad, waaruit hij na een jaar al weer 

vertrok.3522 In tegenstelling tot de jaren vóór 1972 bleek een loopbaan als 

scheidsrechterr de jongste lichting voetballers wel te trekken. In 1996 volgden drie 

voormaligee AZ-spelers (Marcel Looyer, Bert Nijdam, André Pijlman) een speciale 

scheidsrechterscursuss voor (ex-)profs.353 Een bijzondere overstap maakte ook Peter 

vann der Hengst, die bestuurslid werd van AZ. Omdat dit moeilijk viel te combineren 

mett zijn werkkring moest hij al na een halfjaar aftreden.354 

Zeerr gewild werd vooral het ambt van zaakwaarnemer. Met name in de jaren 

negentigg vonden spelers dat het door de toename van hun marktwaarde, de 

internationaliseringg van de spelersmarkt en de explosieve groei van de salarissen na 

hett zogenaamde Bosman-arrest raadzaam was om zich in de onderhandelingen te 

latenn bijstaan door een deskundige derde. De zaakwaarnemer kon de speler, zowel 

inn binnen- als buitenland, ook in contact brengen met een andere club als hij wilde 

vertrekken.. De enorme beweeglijkheid op de spelersmarkt, de meerjarige en zeer 

fortuinlijkee contracten die werden afgesloten na de veranderingen op de 

transfermarktt als gevolg van het Bosman-arrest maakten een vervolgcarrière als 

zaakwaarnemerr uiterst lucratief. Zo maakte Siegfried Lens van de contacten die hij 

opbouwdee als spelersbegeleider bij de spelersvakbond w c s gebruik om een 

goedlopendee onderneming in de spelersmakelaardij op te bouwen.355 Zijn voorbeeld 

werdd gevolgd door andere oud-spelers van AZ, zoals Paul Nortan, Arnold 

Oosterveer,, Winnie Haatrecht en Jan de Visser. 

Eenn relatief nieuw verschijnsel was dat spelers na hun carrière in een of 

anderee functie bleven hangen bij of terugkeerden naar de club waarvoor zij eerder 

uitkwamen.. Tot in de jaren tachtig was daarbij eerder sprake van toeval dan van 

bewustt beleid.356 In de jaren negentig echter komen we tal van oud-spelers bij AZ 

tegenn in zowel management- als in technische functies. Vonk, Van Hanegem, 

Wokke,, Hovenkamp, Haar en De Koning vervulden trainersfuncties. Van Doesburg 

werdd scout, Visser en Arntz werden teamleider, terwijl Van Rijnsoever het bracht tot 

commercieell directeur bij de club. Vooral de professionalisering van het betaald 

voetbal,, waardoor het aantal (nevenfuncties in deze sector fors werd uitgebreid, 

werktee dit in de hand. In die situatie was het niet onlogisch dat daarvoor oud-spelers 

werdenn aangetrokken die wisten hoe de bal moest rollen, de club bovendien kenden 
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enn haar goed gezind waren , terwij l het feit dat zij vaak ook nog in de regio waren 

blijve nn wonen praktisc h alleen maar voordele n had. Bij tal van andere club s in het 

betaaldd voetbal , zoals bij PSV, Ajax en Feyenoor d deden zich vergelijkbar e 

ontwikkelinge nn voor . 

Inn zijn algemeenhei d kan worde n gestel d dat de carrièr e als voetballe r geen 

negatiev ee gevolge n had voor de verder e maatschappelijk e loopbaan . In een enkel 

gevall  konde n speler s terugvalle n op hun vroeger e beroep , zoals Jos Jonker , die zijn 

oudee vak als machinebankwerke r weer oppakte . Vaker kwam het echter voor dat 

doorr  de contacte n die in de voetbalwerel d werde n opgedaa n of met het geld dat was 

verdien dd de basis kon worde n gelegd voor een nieuw e start . Vaak vonde n de oud -

speler ss emploo i in de voetbalwereld , hetzi j in een hoofdfuncti e hetzi j als bijbaan . 

Hett  is interessan t om te zien welk e gevolge n de goude n jaren en die daarn a 

haddenn op de mentalitei t en het gedrag van de spelers . Hoe was de sfeer waari n zij 

moeste nn prestere n en hoe beïnvloedd e die hen? 

d.d.  Sfeer 

Hett  nieuw e AZ '67 kreeg voora l vorm met ingan g van het seizoe n 1974-75 toen de 

clubb liefs t acht nieuw e speler s presenteerde , onder wie Ronald Spelbos , Bobb y 

Vosmae rr  en Henk van Rijnsoever . Met deze aankope n werd de basis voor de latere 

successe nn gelegd . Van tal van spelers , die nog actie f waren gewees t in de period e 

waarinn AZ '67 nog niet was overgenome n door Wastora , werd afschei d genomen . Zo 

verdwene nn ondermee r Twisk , De Jager , Stapper , Schaafstr a en Van der Woude . In 

totaa ll  verliete n liefs t elf speler s de Alkmaarde r Hout . In deze opbouwjare n kon het er 

opp zich nog gemoedelij k aan toegaan . Zo herinnerd e Henk van Rijnsoeve r zich : 

'Iederee nn in de ploeg was nog onbevangen , spontaan . Jongen s uit de buur t belden 

gewoo nn bij me aan, of ik mee wild e doen met een potj e straatvoetbal.' 357 In 1977 

omschree ff  Hans Kraay de sfeer bij AZ '67 nog als 'amateuristisc h professionalisme' , 

watt  volgen s hem een combinati e van hartelijkhei d en zakelijk e hardhei d inhield . 

Langzaamm verschoo f de balans van hartelijkhei d in de richtin g van zakelijk e 

hardheid. 3588 De belange n werde n grote r en het resultaa t ston d voorop . Een 

omslagpun tt  is niet aan te geven - er was eerder sprak e van een geleidelij k proces . 

Hett  aantrede n van eerst Hans Kraay en later Georg Kessler , die beiden een zakelijk e 

visi ee op het voetba l hadden , was zeker van invloe d op dit proces . Daarnaas t had ook 

hett  contractere n van buitenlands e topspeler s als Deyna en Bjekovic , het scherme n 

mett  de mogelijk e overgan g van supersterre n als Johan Cruijf f en het aantrekke n van 

eenn vedett e als Wim van Hanegem zijn invloe d op de clubcultuur . De salarisse n van 

dee speler s ginge n fors uiteen lopen . Speler s veranderde n van semi-prof s tot 
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eenmansbedrijvenn op het terrein van de sportieve dienstverlening. De status van full 

prof,, waarbij er hooguit nog wat werd bijgeklust bij Wastora, droeg ertoe bij dat zij 

financieell het maximale uit hun verbintenis met AZ '67 probeerden te halen. Als dat 

inn eerste instantie niet lukte, werd er gedreigd met vertrek en dat kon er dan weer toe 

leidenn dat de clubleiding alsnog overstag ging. 

Bijj vedetten hoort vedettegedrag. Sterspeler Kees Kist zou daarover later 

opmerken:: 'Ik heb met geld gesmeten. (...) Het kon niet op. Dure auto's, een boot, 

eenn mooi huis, paarden, die mensen moeten gedacht hebben dat ik gek was 

geworden.. En arrogant. Dan keren ze zich van je af, een man uit een plaatsje als 

Steenwijkk heeft het gemaakt en gedraagt zich ernaar, ja, dan vraag je erom C nu, nu 

weett ik het, maar vroeger wilde ik toch naar niemand luisteren, ik maakte mijn goals 

tochh wel en dus kwamen er vette contracten.'359 In een ander interview merkte hij op: 

'(...)) ik heb de gemeenschap die AZ '67 is in negen jaar zien veranderen. In negen 

jaarr is bij AZ alles en iedereen harder geworden. Ook ik. Ik heb ook lange tijd de 

hardee prof uitgehangen, totdat ik mezelf ben tegengekomen.'360 Vedetten lieten zich 

ookk moeilijker benaderen, zoals een slecht ter been zijnde supporter die de 

trainingenn bij AZ '67 bijwoonde, merkte. Hij werd daar door twee spelers toegebeten: 

'Gaa opzij, ouwe lul.' Zijn vrouw deed er alles aan om hem ervan te overtuigen 'nooit 

meerr naar die asociale heren te gaan kijken.'361 

Hett gevoel zich anders te mogen gedragen dan gewone stervelingen, moet 

nogg lang hebben geleefd bij de spelers van AZ. Begin 1987 beklaagde sponsor Fiat 

zichh bij AZ dat al twee maanden nadat de spelers de beschikking hadden gekregen 

overr een nieuwe auto er sprake was van zes ernstige schadegevallen en tal van 

anderee reparaties noodzakelijk waren. Het AZ-bestuur liet de spelers dan ook weten: 

'Volgenss Fiat is de AZ-selectie absoluut koploper in deze. Het bestuur ziet liever een 

anderee koploperpositie.'362 

Wass het beschikbaar stellen van auto's een geste die vooral vanaf de jaren 

tachtigg de vorm van een arbeidsvoorwaarde begon te krijgen, in de opbouwjaren en 

goudenn jaren van AZ '67 deden Cees en vooral Klaas Molenaar er alles aan om het 

dee spelers naar de zin te maken en te verwennen. Uit de schappen van Wastora 

kregenn de spelers regelmatig gewilde artikelen op audiovisueel gebied toegestopt. 

Vanwegee de goede prestaties in het seizoen 1974-75 mochten de spelers en hun 

vrouwenn na afloop van de competitie een reis maken naar het Gardameer. 

Typerendd voor de aanpak van vooral Klaas Molenaar was de lancering van 

zijnn zogenoemde 'Plan 17' in oktober 1978. Na een matige competitiestart en de 

snellee uitschakeling in de Europacup probeerde hij de spelers weer te motiveren met 

dee belofte van een feestavond en een Wastora-cadeau als zij uit de eerstvolgende 

negenn wedstrijden zeventien punten zouden behalen. Hans Kraay, verantwoordelijk 
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voorr het technisch beleid, gruwde van deze aanpak: spelers hoorden gewoon hun 

werkk te doen en niet gepaaid te worden met cadeautjes en avondjes.363 Illustratief 

voorr de verwencultuur die in deze jaren bij AZ '67 ontstond, het is al eerder gezegd, 

warenn ook de briljantenkettingen die de spelersvrouwen in 1980 ontvingen van Klaas 

Molenaarr - vanwege de briljante prestaties.364 

Tochh was het niet alleen hardheid die de profs uitstraalden. Er was ook een 

keerzijde.. Die kwam vooral tot uiting in de afhankelijkheid van de spelers van 

haptonoomm Ted Troost. Bij AZ '67 kreeg hij grote invloed op de spelersgroep. Troost 

kwamm begin jaren zeventig met AZ '67 in contact toen geblesseerde spelers naar zijn 

praktijkk in Rotterdam werden gestuurd.365 Zijn behandelingen werden door de spelers 

zoo gewaardeerd dat Troost grote invloed kreeg op een deel van de spelersgroep. Die 

invloedd kreeg bij een aantal spelers de vorm van afhankelijkheid. Zo was er een 

periodee waarin hij tijdens wedstrijden op de tribune moest zitten, zodat spelers 

oogcontactt met hem hadden. Zonder dat contact, zo meenden zij, zouden zij niet 

kunnenn presteren.366 

Dee macht van Ted Troost binnen de organisatie werd zelfs zo groot dat de 

wenss van de spelersraad om trainer Cor van der Hart te lozen sterk door hem was 

beïnvloed.. Van der Hart omschreef zijn dreigend ontslag als de uitkomst van de strijd 

tussenn hem en Ted Troost.367 Aan het eind van het seizoen 1977-78 vertrok Troost 

bijj AZ '67. Volgens zijn zeggen later was dat omdat hij zich niet kon vinden in het 

beleidd van Georg Kessler.368 Volgens berichten uit die tijd waren zijn financiële eisen 

tee hoog, terwijl hij het ook niet eens was met de bemoeienissen van Klaas en Cees 

Molenaarr met de technische leiding.369 

Ookk na zijn vertrek bleef de geest van Ted Troost vaardig over de Alkmaarder 

Hout.. In oktober 1979 kwamen er berichten naar buiten dat spelers als Nygaard, 

HovenkampHovenkamp en Kist nog steeds onder behandeling waren van de haptonoom en zijn 

terugkeerr bij de club wensten. Zeker omdat nu ook Klaas Molenaar door ziekte was 

uitgeschakeld,, hadden zij behoefte aan een praatpaal, die een buffer moest vormen 

tussenn de spelersgroep en de als afstandelijk ervaren Georg Kessler. Toch wees de 

AZ-leidingg de terugkeer van Ted Troost af. Ook Kessler zat er niet op te wachten dat 

dee paramedicus weer een grote invloed zou krijgen. Het bestuurslid en oud-doelman 

Dickk Schouten werd daarom aangesteld als praatpaal voor de spelers.370 

Dee invloed die de haptonoom op de spelers kreeg, was was ook een gevolg van de 

verhardingg in de voetballerij. Door de toenemende belangen die in het spel waren, 

zochtenn veel spelers een tegenwicht in de figuur van Ted Troost. Zowel bij AZ '67 als 

elderselders deed die verharding zich niet alleen voor buiten het veld, maar manifesteerde 

zijj zich meer dan voorheen binnen de krijtlijnen. 
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Spelverruwingg en doping 

Vóórr 1970 waren vechtpartijen en grove overtredingen tussen spelers onderling 

incidenteel.. Als die plaatsvonden, konden zij zwaar worden bestraft. Dat ondervond 

bijvoorbeeldd Barry Hughes, die in 1964 voor liefst zes wedstrijden werd geschorst 

nadatt hij tegen Velox uit het veld was gestuurd wegens 'het bewerken van een 

tegenspelerr van achteren met één van uw knieën'.371 In de jaren daarvoor had 

slechtss tweemaal eerder een Alkmaarse speler het veld moeten verlaten.372 Waaruit 

valtt die verandering in het spelpatroon te verklaren? 

Dee grotere belangen in het betaald voetbal misten hun effect in het veld niet. 

Spitsen,, vooral als zij dreigden door te breken, werden te bejagen wild. Wedstrijden 

dedenn steeds vaker denken aan de hoogtijdagen van het Colosseum. Ook het 

rustiekee Alkmaar leerde het fenomeen van de spelverruwing kennen. Al in 1972 liet 

dee zojuist bij AZ '67 vertrokken speler Abe van der Ban weten hoeveel hardheid hij 

hadd opgestoken van trainer Cor van der Hart: '(•••) als een van je tegenstanders een 

tee goede wedstrijd speelt, dan moet je zorgen dat zo'n vent het eind van de wedstrijd 

niett haalt.'373 Hoewel Joop Brand tegenover een schoolkrant eens opmerkte dat 

spelerss die grove overtredingen maakten bij A2 '67 niet thuishoorden, kwam daar in 

dee praktijk niets van terecht.374 

Voorall Hugo Hovenkamp zou zich ontpoppen als een speler met wie niet viel 

tee spotten. In de jaren 1976 tot 1982 werd hij door de tuchtcommissie van de KNVB in 

totaall voor achttien wedstrijden geschorst.375 Berucht werd de wedstrijd tegen Roda 

JCC in oktober 1976, waarin hij zo onbesuisd te keer ging dat de Alkmaarsche 

CourantCourant schreef over 'bloedstollende aanslagen op de knie' en De Telegraaf de 

populairee speler afficheerde als een crimineel en hem Hugo H. noemde.376 

Dee wedstrijd kreeg een forse nasleep omdat de Alkmaarse clubarts Jimmy van 

Rompuu twee Roda-spelers ervan beschuldigde doping te hebben gebruikt. Ook 

melddee hij dat er ten minste vijf Nederlandse clubs doping toedienden bij spelers, 

waarbijj hij zelf toegaf zich hieraan te hebben schuldig gemaakt bij Telstar, DWS en 

Denn Haag.377 Het had er alle schijn van dat deze aantijgingen bedoeld waren om de 

aandachtt van Hovenkamp af te leiden, want deze zou later toegeven dat hij het zelf 

wass geweest die tijdens deze wedstrijd gedrogeerd was. Deze doping was hem ter 

handd gesteld door de clubarts.378 

Hoee uniek was dit dopingincident in het Nederlands voetbal? Er zijn diverse 

aanwijzingenn dat in de jaren zeventig het gebruik van doping meer dan incidenteel is 

geweest.. Zo werd begin jaren zeventig door de clubarts van FC Twente, Dick 

Oosthoek,, doping aan spelers verstrekt.379 In 1976, het jaar waarin Hovenkamp 

dopingg slikte, deed Chris Dekker de opmerkelijke uitspraak: 'Ik ga langer mee, omdat 
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ikk  geen dopin g gebruik . Deze uitspraa k van Dekker , die overigen s op 39-jarig e 
leeftij dd nog betaald voetba l speelde , suggereer t dat in deze period e van het 
Nederlands ee voetba l stimulerend e middele n een regelmati g voorkomen d verschijnse l 
waren . . 

Opmerkelij kk  zijn ook de uitlatinge n van oud-Haarlem-spele r Johan Derksen , 
diee beweerd e dat zijn club in 1976 kon promovere n dankzi j de dopin g die hij 
verstrekte .. Hij betro k die uit de popscen e en deeld e die uit aan zijn medespelers : 'Al s 
jee na een week hard werke n op zondagmidda g tegen René van de Kerkho f moest , 
diee snelle r was dan het geluid , kon je wel een pilletj e gebruiken . Ik slikt e dexedrin e 
[amfetamine ,, G.V.], heerlij k spul , je kreeg er zelfvertrouwe n van, en een goed 
humeur. ''  Volgen s Derksen had iedere club wel iemand die wis t hoe je aan de dope 
kwam .. Zo had volgen s hem Theo Laserom s uitstekend e contacte n in de 
wielerwereld ,, waar dopinggebrui k algemee n verbrei d was: 'Hi j was de dealer bij 
Spart aa en later bij Feyenoord.' 381 Bij Ajax ston d de clubart s John Rolin k erom bekend 
datt  hij dopin g verstrekt e aan de spelers . Piet Keizer , die zelf van dat spul afbleef , zou 
eenss gezegd hebben : 'Al s ik alle pilletje s die ik heb bewaard in het waterleidingne t 
gooi ,, gaat heel Amsterda m van de dopin g uit zijn bol.' 382 Gegevens ontbreke n om 
eenn uitspraa k te kunne n doen in hoeverr e dopinggebrui k een structuree l verschijnse l 
wass dan wel, zoals een clubart s in 1984 stelde , hoogui t incidentee l voorkwam. 383 

Hierr  en daar is de relati e gelegd tusse n de vroeg e dood van een aantal 
voetballer ss en voormali g dopinggebruik . Voora l het op jeugdig e leeftij d overlijde n van 
vroeger ee FC Twente-speler s als Epi Drost , René Notten en Dick van Dijk, en een 
ernstig ee hartaanva l voor hun teamgenoo t Jan Jeuring , heeft vragen opgeroepen. 384 

Eenn direc t verban d kan echte r niet worde n aangetoond. 385 

Inn het seizoen 1972-73 voerd e de KNVB voor het eerst de rode en gele kaart in 
omm spelverruwin g en spelbeder f tegen te gaan. Bij AZ '67 lever t dat het volgend e 
beeldd op. 
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Tabell 24 

Rodee en gele kaarten 1972 -1993 

Seizoenn aantal rode kaarten aantal gele kaarten 

1972-73 3 

1973-74 4 

1974-75 5 

1975-76 6 

1976-77 7 

1977-78 8 

1978-79 9 

1979-'80 0 

1980-'81 1 

1981-'82 2 

1982-'83 3 

1983-'84 4 

1984-'85 5 

1985-'86 6 

1986-'87 7 

1987-'88 8 

1988-'89 9 

1989-'90 0 

1990-'91 1 

1991-'92 2 

1992-'93 3 

0 0 

0 0 

0 0 

1 1 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1 1 

0 0 

0 0 

1 1 

2 2 

2 2 

3 3 

2 2 

4 4 

1 1 

5 5 

7 7 

3 3 

6 6 

5 5 

6 6 

6 6 

13 3 

17 7 

22 2 

11 1 

21 1 

17 7 

23 3 

24 4 

27 7 

31 1 

38 8 

37 7 

36 6 

44 4 

48 8 

Bron:: inventarisatie Jan Visser 

Hoewell de tolerantie van de KNVB ten opzichte van spelverruwing minder werd en het 

beleidd erop gericht werd dat er sneller sancties moesten volgen, is de trend dat vanaf 

hett begin van de jaren zeventig in toenemende mate sprake was van verruwing in 

hett veld. Na een schuchtere toename tijdens de opbouwjaren van AZ '67 

verdubbeldee tot verdrievoudigde het aantal gele kaarten tijdens de gouden jaren. In 

dee jaren van verval, na ongeveer 1985, verdubbelde het aantal gele kaarten dat per 

seizoenn werd uitgedeeld opnieuw. Vanaf dat jaar werd ook het uit hett veld 

verwijderenn van spelers wegens misdragingen een structureel verschijnsel. 
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Waarui tt  moet de toenemend e spelverruwin g worde n verklaard ? Voor een deel 
iss  de toenam e van de bestraffinge n in de jaren na 1985 te wijte n aan het feit dat AZ 
'677 geen topclu b meer was. Omdat de kwaliteite n ontbrake n om probleme n 
voetballen dd op te lossen , moeste n vaker kunstgrepe n worde n toegepas t om die het 
hoof dd te bieden . Toch is de trend dat er een stelselmatig e verhardin g gaande was op 
hett  veld onmiskenbaar . Enerzijd s werde n de belange n binne n het voetba l grote r en 
verhardd ee de sfeer zich binne n de club s en dus ook op het veld . Tegenspeler s 
werdenn langzamerhan d vijande n tegenove r wie bijn a alles was veroorloofd . Winne n 
werdd een kwesti e van leven of dood en in zo'n situati e was zelfs de figuurlijk e 
doodscho pp een voor de speler s geaccepteer d instrument . Om te winne n was voor 
eenn enkelin g ook het gebrui k van dopin g niet meer een taboe . Anderzijd s was de 
toenemend ee spelverruwin g ook een symptoo m van een harder wordend e 
samenlevin gg waari n jongere n steeds gemakkelijke r geweld toepaste n om de door 
henn gewenst e ontwikkelinge n af te dwingen . 

Dee kater komt later 

Naa het behalen van het landskampioenscha p in 1981 kwam A2 '67 terech t in een 
neerwaarts ee spiraal . De ene na de andere topspele r vertro k naar club s elders . Voor 
dee achterblijver s was het vertre k van hun gewaardeerd e collega' s een hard gelag . 
Hugoo Hovenkamp , bijvoorbeeld , die voorlopi g nog wel achterbleef , noemd e later het 
uiteenvalle nn van de kampioensploe g een dieptepun t in zijn period e bij AZ '67: 'Dat 
heeftt  me de meeste pijn gedaan.' 386 

Dee prestatie s werden minde r en zeker de helden van weleer wentelde n zich in 

dee herinneringe n aan vervloge n tijden . Zij bleken moeit e te hebben om zich aan te 

passenn aan de nieuw e realiteit , die ook inhiel d dat de tijd van de altij d bewierookt e 

vedette ss voor altij d voorbi j was. De nieuw aangetrede n traine r Piet de Visser 

bekritiseerd ee de topspeler s van weleer dat zij neerkeke n op de jong e generati e 

nieuwkomers ::  'Oudere n wilde n niets weten van jongeren , vedette n konde n niet 

omgaann met beginners , grot e namen konde n niet loskome n van het verleden.' 387 Een 

maandd later , in februar i 1984, liet hij weten het helemaa l gehad te hebben met de 

spelersgroep ,, die hij betichtt e van een waardeloz e mentaliteit : 'Wat deze groep 

presteert ,, maakt me misselijk . (...) Met deze mentalitei t in de groep wil ik niet werken . 

(...)) Maar wel altij d klaar staan met dat vingertje . Wijzen naar een ander . 

Verstoppertj ee spelen , ja daar zijn ze goed in. Op het veld zijn de heren niet voorui t te 

branden .. Laten elkaar gewoo n vallen . Het zijn ook nog waardeloz e collega's.' 388 

Dezee oprispinge n hadden blijkbaa r succes , want nadien volgde n er goede 

wedstrijde nn die AZ '67 in de competiti e toch nog een vijfd e plaats bezorgden . Het 
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wass de zwanenzang van de topclub. Nadien holden de prestaties achteruit. Ook de 

stemmingg binnen de spelersgroep werd in neerwaartse zin bijgesteld. Al een paar 

maandenn na het relatief succesvolle seizoen 1984-1985 hield een van de jongere 

spelerss van de nieuwe lichting, Richard van der Meer, het voor gezien bij AZ '67. Hij 

stoptee met voetbal en in diverse interviews verklaarde hij die stap uit onvrede met het 

beleidd van de club, waardoor hij het plezier in het voetballen had verloren. Er was 

geenn lol meer aan, aldus de speler, nu de club door de verkoop van zoveel goede 

voetballerss aan het afglijden was.389 

Spelers,, maar ook supporters, clubbestuurders en niet te vergeten de 

gemeentelijkee politiek moesten zich weer aanpassen aan het grijze midden en 

ervarenn hoe het clubleven van een modale voetbalclub eruit zag. Dat was in 

tegenstellingg tot de gouden jaren niet groots en meeslepend, maar grauw en vaak 

ookk pijnlijk. Pas na 1993 zou er weer hoop gloren in de Alkmaarder Hout. En dat was 

dee verdienste van één man, Dirk Scheringa. 
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Epiloog:: de jaren 1993-2004 

FrisiaFrisia Financieringen neemt AZ over 

Inn oktober 1993 werd er groot nieuws bekendgemaakt in Alkmaar: Dirk Scheringa, 

algemeenn directeur en oprichter van het succesvolle Frisia Financieringen uit 

Wognum,, werd de nieuwe voorzitter van AZ. Daarmee, zo kon worden 

geconcludeerd,, werd de financiële band met dit bedrijf, dat al vanaf 1990 

hoofdsponsorr was, alleen maar intensiever. In feite vond er een herhaling plaats van 

1972,, namelijk de feitelijke overname van de club door de hoofdsponsor. Net zoals in 

19722 maakte het zittend bestuur, dat onder voorzitterschap stond van de jurist Louis 

Casteleijns,, plaats voor nieuwe bestuursleden die bijna allemaal nauwe banden 

haddenn met Frisia Financieringen. Wat uiteindelijk overbleef was een tweehoofdig 

bestuurr dat behalve uit voorzitter Scheringa bestaat uit het lid van de Raad van 

Commissarissenn van DSB, de holdingmaatschappij van Frisia Financieringen, René 

Neelissen. . 

DirkDirk Scheringa 

Wiee is Dirk Scheringa? Hij werd geboren in 1950 in het Friese Grijpskerk, waar hij 

opgroeidee in een gereformeerd gezin met een vader die de kost verdiende als 

kaasmaker.. Na het volgen van de politieopleiding vestigde hij zich met zijn vrouw 

Baukjee in het West-Friese Spanbroek. Een grootse voetbalcarrière bleek daar niet 

voorr hem te zijn weggelegd, maar anders lag dat op het vlakk van de financiële 

dienstverlening.. De rechtsback van het zevende elftal van W S '46 combineerde zijn 

werkk als wetshandhaver met het in de vrije tijd invullen van de belastingformulieren 

vann zijn collega's. Die hulp sloeg aan, waarna meer streekgenoten aanbelden bij 

huizee Scheringa met het verzoek om hen ten dienste te staan. Ook andere vragen 

vann financiële aard kreeg de jonge Fries voorgelegd, zoals verzoeken om krediet. De 

dorpsdienderr besloot weldra zijn uniform af te leggen en een bedrijf te starten dat 

zichh aanvankelijk uitsluitend richtte op de verstrekking van consumptief krediet: Frisia 

Financieringen.. Dat bleek een gouden greep te zijn, want vanaf het eind van de jaren 

zeventigg groeide dit bedrijf uit tot een van de grootste kredietverstrekkers van 

Nederland.. De terughoudendheid die de oudere generaties nog kenden als het ging 

omm het afsluiten van leningen ten behoeve van consumptieartikelen bleek de 

babyboomgeneratiee en hun nakomelingen niet meer aan te kleven. Tal van 

huishoudenss besloten niet meer jarenlang te wachten met de aankoop van een 

bankstel,, een boot of een auto totdat het benodigde geld bij elkaar was gespaard, 
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maarr schaften door het afsluiten van een persoonlijke lening deze artikelen direct 

aan.. Frisia Financieringen speelde in op deze mentaliteitsverandering onder de 

bevolkingg en dankzij gunstige aflossingsvoorwaarden en een goed reclamebeleid 

kreegg dit bedrijf vleugels. Als geslaagd ondernemer met een warm kloppend hart 

voorr sporten als voetbal en schaatsen meldde Scheringa zich al in 1979 aan als lid 

vann de Businessclub van AZ '67. De Alkmaarse club bleek interessant voor de 

zakelijkee contacten en vooral als reclame-instrument. Toen hij uiteindelijk eind 1993 

dee club in handen kreeg, kon het startsein worden afgegeven voor een nieuwe 

hectischee periode in de geschiedenis van de club. 

SportieveSportieve successen 

Dee impulsen vanuit Frisia Financieringen waren op sportief vlak snel te merken. Al 

onmiddellijkk bleek het team te kunnen meedraaien in de top van de Eerste Divisie en 

AZZ maakte duidelijk dat het een serieuze promotiekandidaat voor de Eredivisie was. 

Voordatt het zover was gingen daar nog wel drie seizoenen overheen, maar in het 

seizoenn 1995-'96 werd AZ kampioen, waarmee de overgang naar de Eredivisie een 

feitt was geworden. Een jaar later eindigde AZ op een roemloze laatste plaats en 

zaktee het weer terug naar de rangen der betekenislozen. Ook die deceptie was van 

kortee duur, want onder het trainerschap van Van Hanegem mocht de club in het 

seizoenn 1997-'98 opnieuw het kampioenschap in de wacht slepen en promoveerde 

zijj weer. Twee seizoenen lang, eerst onder Van Hanegem en later onder Van der 

Lem,, presteerde de club opmerkelijk goed. Na in 1998-'99 de negende plaats te 

hebbenn bereikt, eindigde AZ in het daaropvolgend seizoen zelfs als zevende. AZ leek 

zichh stevig te gaan nestelen in de subtop van de Eredivisie. Toen het jaar daarop, in 

2000-'01,, de club niet hoger eindigde dan een schamele dertiende plaats en 

ternauwernoodd de nacompetitie ontliep werd er vertwijfeld gezocht naar de oorzaken. 

Trainerr Van der Lem besloot om die reden al voor het einde van het seizoen te 

vertrekken.. Scheringa meende dat de mentaliteit van de spelers niet deugde en 

kondigdee in een interview aan dat wat hem betrof twaalf spelers na dit seizoen 

moestenn vertrekken. Nog meer stof deden zijn opmerkingen in datzelfde interview 

opwaaienn dat de spelers maar eens een paar dagen achter de vuilnisauto moesten 

lopenn om te beseffen hoe bevoorrecht hun positie was.. De spelers waren woedend, 

maarr het publiek vond die uitlatingen prachtig. De nieuwe trainer, Henk van Stee, 

wistt de negatieve trend evenmin te doorbreken en moest in de loop van het seizoen 

2002-'033 het veld ruimen. Hij werd opgevolgd door Co Adriaanse die in zijn tweede 

seizoen,, namelijk 2003-'04 een opmerkelijk resultaat wist te behalen. Hij bereikte de 
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vijfdee plaats en dat gaf recht op deelname aan het toernooi om de UEFA-cup. De 

goudenn tijden leken weer te zijn aangebroken. 

Toeschouwersaantallen Toeschouwersaantallen 

OokOok gedurende deze jaren was er een relatie tussen de sportieve resultaten en de 

toeschouwersaantallen,, zoals uit tabel 25 blijkt. 

Tabell 25 

Gemiddeldd aantal toeschouwers bij thuiswedstrijden 

Seizoen n 

1993-'94 4 

1994-'95 5 

1995-'96 6 

1996-'97 7 

1997-'98 8 

1998-'99 9 

1999-'00 0 

2000-'01 1 

2001-"02 2 

2002-'03 3 

2003-'04 4 

Positiee ranglijst 

1ee divisie: 3 

1ee divisie: 5 

1ee divisie: 1 (kampioen) 

Eredivisie:: 18 (degradatie) 

1ee divisie: 1 (kampioen) 

Eredivisie:: 9 

Eredivisie:: 7 

Eredivisie:: 13 

Eredivisie:: 10 

Eredivisie:: 10 

Eredivisie:: 5 

Aantall toe 

3900 0 

3400 0 

5300 0 

7500 0 

6500 0 

7900 0 

6900 0 

7200 0 

7100 0 

7200 0 

7644 4 

Bron:: Jaarboeken Betaald Voetbal KNVB 

Daaruitt blijkt dat nadat AZ zich ontworsteld had uit de Eerste Divisie dan wel de 

gedoodverfdee kampioen bleek te zijn van de Eerste Divisie het voor meer 

toeschouwerss aantrekkelijk werd om de thuiswedstrijden van de club te bezoeken. 

GevolgenGevolgen van het Bosman-arrest 

Grotee gevolgen voor het betaald voetbal had het zogenaamd Bosman-arrest, 

namelijkk de uitspraak van 15 december 1995 van het Europees Hof van Justitie die 

eenn einde maakte aan het transfersysteem. Het Hof bepaalde in die uitspraak dat het 

'verkopen'' en 'kopen' van spelers in strijd was met het EEG-verdrag omdat dat haaks 

stondd op het vrije verkeer van werknemers binnen de lidstaten. Voor de betaalde 

voetbalclubss binnen Europa stond er niets anders op dan langdurige contracten met 
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spelerss overeen te komen, waardoor zij toch in aanmerking kwamen voor een 

vergoedingg als een andere club de speler tussentijds wilde overnemen. Lopende 

contractenn werden opengebroken om te wordenn verlengd tegen aanmerkelijk 

gunstigerr financiële voorwaarden, terwijl spelers waarvan de contracten afliepen voor 

relatieff veel meer geld naar elders konden vertrekken of hun verbintenis met de club 

continueerdenn in ruil voor nieuwe, lucratieve voorwaarden. Zowel bij AZ als elders 

wass er na 1995 sprake van salarisexplosie. 

Dee enorme groei in de personeelskosten was een van de factoren die ertoe 

leiddenn dat diverse clubs in de 2003 de alarmbel luidden en hun problemen op de 

stoepp legden van de lokale politiek. Faillissement kon worden afgewend omdat, 

medee onder druk van supportersacties, gemeentebesturen uiteindelijk toch weer 

bereidd bleken de reddingsboei in de vorm van financiële ondersteuning toe te 

werpen.. In Alkmaar kwam het zover niet. Toch werd ook bij AZ de noodzaak gevoeld 

datt het roer om moest. In 2003 stelde Dirk Scheringa voor dat de spelers om een 

faillissementt van de club te voorkomen 30 procent van hun salaris zouden inleveren. 

Onderr aanvoering van Peter Wijker weigerden de werknemers gedecideerd. Wellicht 

medee onder invloed van de verbeterende sportieve prestaties liet de voorzitter het er 

maarr bij. 

Veiligheidsbeleid Veiligheidsbeleid 

Onderr het voorzitterschap van Dirk Scheringa professionaliseerde de organisatie bij 

AZZ geleidelijk aan. Zowel de technische als de medische staf werd uitgebreid, terwijl 

err een volwaardige directie werd benoemd. Daarnaast stelde de club een voorlichter 

aan.. De veiligheidsproblemen werden het hoofd geboden door ook daarvoor een 

uitgebreidd apparaat in te zetten. Er kwamen veiligheids- en supporterscoördinatoren, 

terwijll de thuiswedstrijden werden begeleid door tientallen stewards en suppoosten. 

Ditt beleid had succes want AZ durfde het aan om, met uitzondering van het vak van 

dee bezoekende supporters, de hekken om het veld weg te halen. De enige scheiding 

tussenn toeschouwers en het veld was een hek dat nog onder borsthoogte reikt. Geen 

anderee club in Nederland, waar het veld als het al niet voorzien is van torenhoge 

hekkenn dan toch tenminste omzoomd is met diepe tankgrachten, durfde zover te 

gaan.. Het veiligheidsbeleid wierp zeker zijn vruchten af, want in vergelijking met de 

voorgaandee jaren deden grootscheepse supportersrellen zich nauwelijks voor. De 

enigee uitzondering vormde het kampioensfeest na het bereiken van de eerste plaats 

inn de Eerste Divisie in 1998. Wat begon als een vrolijke huldiging op het Waagplein 

inn de binnenstad mondde na afloop uit in grootschalig vandalisme door relbeluste, 

achtergeblevenn jongeren dat uiteindelijk leidde tot harde confrontaties met de politie 
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inn de binnenstad. Deze ervaring echode na toen AZ in 2004 een plaats in de UEFA-

cupp behaalde: voor de huldiging werd het onoverzichtelijke Waagplein ditmaal 

gemeden,, terwijl om de festiviteiten de nodige veiligheidsmaatregelen waren 

getroffen. . 

Eenn dieptepunt op het gebied van supportersconfrontaties voltrok zich in 

maartt 1997 voorafgaand aan de wedstrijd AZ-Feyenoord. Op weg daarnaar toe 

haddenn Feyenoord-aanhangers met die van Ajax afgesproken elkaar te treffen bij de 

Rijkswegg A9 ter hoogte van Beverwijk. Wat volgde was een hevig en grimmig 

gevechtt waarbij de Ajax-supporter Picornie met messteken om het leven werd 

gebracht. . 

ProfessionaliseringProfessionalisering van de organisatie 

Inn de eerste jaren na de overname kwam de nieuwe voorzitter herhaaldelijk in de 

publiciteit.. Er waren altijd wel incidenten die zich afspeelden rond AZ, zoals de 

problemenn over het contract met doelman Oscar Moens of de diverse 

trainerswisselingenn die bij AZ, net zoals elders, regelmatig voorkwamen. Scheringa 

wass er in die situaties niet de man naar om publiciteit daarover te mijden. Daarin 

weekk hij overigens niet af van zijn collega-voorzitters bij andere clubs zoals 

Feyenoord,, Ajax en PSV. Voetbal was natuurlijk uiterst aantrekkelijk geworden voor 

dee media en derhalve konden kwesties die zich bij AZ afspeelden hype-achtige 

proportiess aannemen. Ook kan de vraag worden gesteld in hoeverre de verstoorde 

relatiee tussen de club en de media uit de jaren zeventig en tachtig nog doorwerkten 

inn de recentere berichtgeving over AZ. Pas met de aanstelling in 2002 van een 

nieuwee directie in de vorm van Martin van Geel, die verantwoordelijk werd voor het 

technischh beleid, en Toon Gerbrands, die het algemeen directeurschap op zich nam, 

kwamm de Alkmaarse club in rustiger vaarwater terecht. 

Stadionperikelen Stadionperikelen 

Daarvann was overigens geen sprake na de aankondiging van AZ dat het 

overeenstemmingg met de gemeente had bereikt over de bouw van een nieuw stadion 

datt was voorzien bij de verkeersrotonde het Kooimeer en daarom toepasselijk 

KooimeerPlazaa werd genoemd. De opzet was dat de kosten die gemoeid waren met 

dee bouw van dit stadion bestreden zouden moeten worden door de opbrengsten van 

zogehetenn kostendragers als winkels en andere commerciële activiteiten. Dit joeg de 

Alkmaarsee middenstand in de gordijnen en tal van procedures tegen de bouw 

volgden.. Zo bleken de ondernemers zich diepe zorgen te maken over het lot van de 

modderkruiperr en de bittervoorn bij het Kooimeer en spanden daarom een 
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mii lieu procedure tegen de bouw aan. Ook bij de Europese Commissie werd een 

klachtt gedeponeerd omdat de grondtransactie tussen de gemeente en AZ een vorm 

zouu zijn van overheidssteun. Daarnaast werd het ene proces na het andere 

aangespannenn om te verhinderen dat met de aanleg zou worden begonnen. AZ, dat 

gehooptt had het nieuwe stadion met ingang van het seizoen 2002-2003 te kunnen 

betrekken,, begon het beu te worden. Zo dreigde Dirk Scheringa begin januari 2003 

dee club te verlaten als er niet binnen een paar maanden duidelijkheid zou ontstaan. 

Datt zou het faillissement en het einde van het betaald voetbal in Alkmaar hebben 

betekend.. Ook een demonstratie in de Aikmaarse binnenstad van AZ-supporters liet 

zienn hoe gevoelig de kwestie in de samenleving lag. Uiteindelijk leken de problemen 

opgelostt te kunnen worden nadat een bemiddelingscommissie bestaande uit de 

secretariss van de Kamer van Koophandel Glaubitz, oud-staatssecretaris Van Hoof en 

oud-Kamerlidd Valk na vele en langdurige onderhandelingen op 31 januari 2003 een 

akkoordd hadden bereikt waaronder AZ en de bezwaarmakers hun handtekeningen 

haddenn gezet. In een marathonzitting op de bovenste etage van het statige gebouw 

vann de Kamer van Koophandel namen onder leiding van de drie bemiddelaars 

vertegenwoordigerss van gemeente, AZ en ondernemersorganisaties de details van 

hett akkoord door. Minuscuul werd vastgelegd wat wel en wat niet mocht. In de 

wekenn die daarop volgden bleken de ondernemers en zeker hun juridische adviseurs 

tochh spijt te hebben gekregen van dit akkoord en formuleerden zij nieuwe 

aanvullendee eisen, waarmee het compromis van de baan was. De juridische 

proceduress werden hervat. AZ boekte daarin een belangrijke overwinning door de 

uitspraakk van de Raad van State op 21 april 2004 waarin toestemming voor de bouw 

vann het stadion werd verleend. Wat de bezwaarmakers ten slotte nog restte was hun 

klachtt bij de Europese Commissie, die nog geen uitspraak had gedaan. 

Hoee was het mogelijk dat terwijl in andere plaatsen in het land de bouw van 

eenn nieuw stadion werd toegejuicht als een belangrijke impuls voor de regionale 

economiee dit in Alkmaar door de lokale economie niet zo werd ervaren? Wat maakte 

datt Aikmaarse ondernemers zover in hun verzet wilden gaan dat zij het voortbestaan 

vann het betaald voetbal in de stad op de koop toe wilden nemen? Dat had alles te 

makenn met de opening enkele jaren eerder van een nieuw winkelareaal op 

loopafstandd van de Aikmaarse binnenstad, namelijk Huiswaard/Overstad. Die zorgde 

voorr een opmerkelijk monsterverbond tussen de diverse bezwaarmakers, die ieder 

hunn eigen belangen hadden. De binnenstadwinkeliers ondervonden last van dat 

nieuwee winkelcentrum en waren bang dat de vestiging van nog meer detailhandel, 

weliswaarr aan de rand van de stad en beperkt in omvang en thematiek, hun nering 

verderee schade zou toebrengen. Zij vonden hun directe concurrenten van 

Huiswaard/Overstadd aan hun zijde, die evenzeer vreesden dat hun winkels van het 
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nieuwee stadion last zouden ondervinden. Het verzet werd bovendien gesteund door 

diversee grondeigenaren in Huiswaard/Overstad, die hoopten hun bezit te gelde te 

kunnenn maken door de vestiging van nieuwe winkels. Deze waren bevreesd dat 

nieuwee concurrentie in de vorm van KooimeerPlaza de waarde van hun onroerend 

goedd zou kunnen verminderen. 

Dee kans lijkt groot dat het stadion toch zal worden gerealiseerd. De kosten van 

dee vertraging zijn voor zowel AZ als voor de bezwaarmakers hoog, zowel in 

financieell als in emotioneel opzicht. Voor lange tijd zal de relatie tussen het betaald 

voetball en een belangrijk segment van de lokale economie verstoord zijn en die 

situatiee is uniek in ons land. Was het dat allemaal waard? 
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Conclusies s 

BotsendeBotsende belangen 

Inn deze studie naar de Alkmaarse voetbalsamenleving hebben de belangen van de 

spelers,, de toeschouwers, de gemeentelijke politiek, en de bestuurders en sponsors 

centraall gestaan. Gebleken is dat die belangen uiteen konden lopen en dat dit 

herhaaldelijkk tot botsingen heeft geleid. Hoewel het overdreven zou zijn om de 

geschiedeniss van het Alkmaarse betaald voetbal te presenteren als een 

aaneenrijgingg van daverende ruzies en conflicten waren die wel heel kenmerkend. 

Vanzelfsprekendd had een speler die het maximale uit zijn contract probeerde te 

halenn een ander belang dan de bestuurder die de uitgaven zoveel mogelijk wilde 

beperken.. Eén belang hadden alle betrokkenen wel met elkaar gemeen: het behalen 

vann sportieve successen. 

Dee invoering van het betaald voetbal was in feite de definitieve overwinning 

vann het volksvoetbal op het voetbal van de elite die niet wilde weten van betalingen 

aann spelers. Betalingen aan spelers waren een 'volksbelang', omdat de eerste 

spelerss in het betaald voetbal bijna allemaal afkomstig waren uit de lagere sociale 

lagenn in onze samenleving. Betaald voetbal stelde hun in staat om het geringe 

inkomenn dat zij in hun dagelijkse bestaan verdienden op een behoorlijke wijze aan te 

vullen.. Ook al waren de bedragen die zij daarmee verdienden naar huidige 

maatstavenn gering, toch stelde het betaald voetbal de spelers in staat om zich dingen 

tee permitteren die anders ondenkbaar waren geweest, zoals bijvoorbeeld de 

aanschaff van een Volkswagen. Ook sportief gezien was het betaald voetbal voor de 

spelerss een nieuwe uitdaging. Hoewel zij ook in de amateur-tijd gewaardeerde 

sporterss waren, mochten zij nu aantreden voor vele duizenden toeschouwers en 

warenn hun verrichtingen onderwerp van beschouwingen in alle kranten en van 

gesprekk op menige werkvloer. De betaalde voetballer groeide uit tot een alom 

gewaardeerdee inwoner van zijn stad of dorp en werd een populaire verschijning. In 

dee beginperiode van het betaald voetbal was het bedrijven van deze sport, naast de 

geleidelijkk uitbreidende mogelijkheden om vervolgonderwijs te volgen,, voor jongens 

uitt de volksmilieus bijna de enige manier om hogerop te komen. 

Hett financiële belang werd vanaf de jaren zestig, toen de salarissen gestaag 

groeiden,, alleen maar groter. De Volkswagen werd dan ook ingeruild voor 

bijvoorbeeldd een Ford Capri. Vooral na de overname van de club door Wastora werd 

hett beroep van profvoetballer een bron van grote welvaart. Het stelde de spelers in 

staatt om een levensstijl te voeren, die tot dan toe was voorbehouden aan de jetset. 

Inn feite gingen de spelers daar ook toe behoren. Hun status veranderde dan ook. 
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Vann gewaardeerd e burger s van dorp of stad , die temidde n van hun toeschouwer s 

woonden ,, kregen zij een statu s die vergelijkbaa r was met die van popidolen . Niet 

alleenn qua levensstij l maakten zij zich los van hun supporters , maar ook in fysiek e zin 

wass daarva n sprake : de speler s vestigde n zich doorgaan s veraf van de buurte n waar 

hunn fans zelf woonachti g waren . Nadat Wastor a de kraan had dichtgedraaid , 

moeste nn ook de speler s een fors e stap terugdoen . Toch was dat niet meer dan een 

intermezzo .. De koms t van Dirk Schering a en voora l de afkondigin g van het Bosman -

arres tt  in 1995 maakten een nieuwe , tomeloz e groe i van de spelerssalarisse n 

mogelijk .. Speler s werden ondernemers , die zich omringde n met juristen , 

spelersmakelaar ss en anderen die profiteerde n van het sterrendo m van de voetballer . 

Hett  publie k had bepaald voordee l van de invoerin g van het betaald voetbal . 

Hett  niveau van het vertoond e spel steeg aanmerkelijk , terwij l ook grot e namen op het 

Alkmaars ee veld konde n worde n bewonderd . Abe Lenstra , Coen Moulijn , Johan 

Cruijff ,, Wim van Hanegem , Ronaldo , Romari o en vele anderen kwamen , zagen en 

overwonne nn of verlore n in de Alkmaarde r Hout . 

Datt  er betaald voetba l kwam, was zeker de verdienst e van het grot e publie k 

datt  zich niets had aangetrokke n van de machtig e KNVB. De toeschouwer s 

onderstreepte nn hun instemmin g met dit nieuw e initiatie f door massaa l hun 

amateurclub ss de rug toe te keren en supporte r te worde n van de nieuw e profclub . 

Naastt  hun belang bij beter voetba l in het algemee n was het voora l een overwinnin g 

vann de thuisclu b die vreugd e verschafte . Overwinninge n voedde n het regionaa l 

chauvinism ee en droege n bij aan het gevoe l van eigenwaarde . Maar ook in ruimer e 

zinn betekend e de invoerin g van het betaald voetba l een vooruitgang , omdat zij een 

welkom ee uitbreidin g van de mogelijkhede n tot recreati e bood . Die waren tot in de 

jarenn zesti g om financiël e redenen beperkt . Recreëre n moes t plaatsvinde n in de 

direct ee omgevin g en voltro k zich bijn a uitsluiten d binne n gezinsverband . De 

oprichtin gg van de nieuw e betaald-voetbalclu b betekend e niet alleen het begin van 

eenn nieuw e passi e voor duizenden , maar ook één waarva n buite n familieverban d 

konn worde n genoten . 

Naa de jaren zesti g veranderd e het profie l van de toeschouwers . De welvaar t 

namm toe en daarme e steeg ook het aantal mogelijkhede n tot bestedin g van de vrij e 

tijd .. Die hoefd e niet meer per se in de omgevin g te worde n doorgebracht . Vakantie s 

inn binnen - of buitenlan d veranderde n van een voorrech t tot een vast deel van het 

leefpatroon .. Ook binnenshui s namen de recreatiemogelijkhede n aanmerkelij k toe. 

Hett  luistere n naar de radio of het spelen van een spelletj e werd overvleugel d door de 

introducti ee van de televisie , die in hoog tempo de huiskamer s veroverde . De 

supporte rr  had nu veel meer mogelijkhede n om zijn vertie r te zoeken dan alleen het 

bezoekenn van de betaalde-voetbalclub . Dat was nu een keuze geworden . In een tijd 
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waarinn de mondigheid onder burgers groter werd, veranderden veel toeschouwers 

vann de local club supporters' van weleer in 'soccer interested consumers'1, die 

minderr emotioneel gebonden waren aan hun club en die om wat voor reden dan ook 

weerr in de steek konden laten. De clubs leerden dat zij, wilden zij toeschouwers 

blijvenn trekken en aan zich binden, een actief marketingbeleid moesten voeren. Het 

moestt eens te meer aantrekkelijk zijn en blijven om de wedstrijden te bezoeken, 

anderss zouden de vele alternatieven in de vermaaksindustrie de concurrentiestrijd 

vann het voetbal winnen. 

Hett lidmaatschap van het bestuur van de betaalde voetbalclub was een gewild 

enn dus schaars artikel. Na de eerste fase, die behalve liefhebbers ook avonturiers en 

gelukszoekerss trok, werd het clubbestuur vooral bemand door mensen die een rol 

speeldenn in het economisch leven in Alkmaar en omgeving. Door het lidmaatschap 

vann het bestuur konden zij hun zakelijke belangen dienen, maar evenzeer verschafte 

ditt aanzien en macht in de Alkmaarse samenleving. Om het bestuur heen cirkelden 

dee aandeelhouders, die daar ook hun deel van wilden hebben. Vooral in tijden van 

slechtee sportieve prestaties kwamen die ambities naar buiten. Degradaties, 

bijvoorbeeld,, werden aangegrepen om het lidmaatschap of het voorzitterschap van 

hett bestuur in de wacht te slepen. Juist de populariteit van het bestuurslidmaatschap 

enn de geringe hoeveelheid plaatsen die beschikbaar waren, konden leiden tot 

botsendee belangen en dus verscheurende conflicten. 

Dee fusie met FC Zaanstreek bracht een nieuw element in het bestuur van de 

profclub,, die dan ook de opmaat vormde voor ingrijpende veranderingen. Met het 

aantredenn van Wastora-eigenaar Klaas Molenaar in het bestuur brak een nieuwe 

fasee aan. Dat bleek later toen hij en zijn broer de fusieclub, die in financiële nood 

verkeerde,, overnamen en de club binnen tien jaar van de Eerste Divisie wisten te 

voerenn naar het landskampioenschap. Deze ontwikkeling vond plaats in een tijd 

waarinn de massale verspreiding van de televisie het voetbal aantrekkelijk maakte als 

marketinginstrument:: sponsors en adverteerders die actief waren in de voetbalwereld 

werdenn op die manier zichtbaarder dan ooit. Het Wastora-concern profiteerde tot aan 

hett begin van de jaren tachtig, toen de economie in een crisis was geraakt, dan ook 

enormm van zijn verbintenis met AZ '67. Voor Klaas en Cees Molenaar speelde ook 

eenn persoonlijk belang mee bij hun beslissing om de club over te nemen. De beide 

voormaligee voetballers van KFC waren idolaat van voetbal en genoten volop van wat 

eenn nieuwe hobby voor hen werd. De daarbij behorende publiciteit sprak vooral 

Klaass Molenaar aan, die graag en veelvuldig in de media optrad. Ook een hang naar 

machtt speelde een rol in hun optreden. Maar die beperkte zich tot de Nederlandse 

voetbalwereldd zelf waarbinnen vooral Klaas Molenaar zich actief manifesteerde in 

228 8 



organisatiess als de KNVB en de FBO. Anders dan tycoons als Berlusconi en Tapie 

gebruiktenn zij het voetbal niet als instrument om een politieke carrière op te bouwen. 

Vanaff de jaren negentig, vooral ook na het economisch herstel, nam het 

belangg van het voetbal voor het bedrijfsleven opnieuw toe. Meer nog dan voorheen 

werdenn clubs dé ontmoetingsplaats voor het regionale bedrijfsleven. Het aantal leden 

vann de businessclubs ging met sprongen omhoog. In de nieuwe of verbouwde 

stadionss werden luxe restaurants en skyboxen ingericht, terwijl in de bestaande 

stadionss de ereterrassen alleen maar verder uitdijden ten koste van de gewone 

supporters,, die hadden te accepteren dat zij hun plaatsen moesten afstaan aan 

mensenn van wie zij nooit hadden vermoed dat die een emotionele band met hun club 

hadden.. Voor de leden van de businessclub waren de kosten van het lidmaatschap 

enn de huur van een zitplaats op het ereterras een investering die zij er gemakkelijk 

uithaalden.. Bovendien zat het zoveel prettiger op een stoel met kussens dan in een 

plasticc kuip. 

Lastt but not least in de rij van groepen en instanties die bij het betaald voetbal 

betrokkenn waren, was de gemeente. Toen zij het betaald voetbal steunde en de 

profclubb een veld ter beschikking stelde, meende zij daarmee een aantrekkelijke bron 

vann inkomsten te hebben aangeboord. Immers, zowel de inkomsten aan terreinhuur, 

alsmedee die ten gevolge van de vermakelijkheidsbelasting wenkten. Toch bleek al 

snell dat de exploitatietekorten groter waren dan de opbrengsten aan terreinhuur en 

vanaff het midden van de jaren zestig werden die ook niet meer gecompenseerd door 

dee vermakelijkheidsbelasting. Toen de club zich ook nog eens keer op keer tot de 

gemeentee wendde met verzoeken om subsidie bleek dat de gemeente van netto

ontvangerr nettobetaler was geworden en bedragen moest neerleggen die alleen 

maarr hoger werden naarmate de club meer ging presteren. Zeker vanaf de jaren 

zeventigg kwam een nieuwe belang van de gemeente naar voren: zij wilde nu de 

uitgavenn aan de club zoveel mogelijk beperken. Daadkrachtig optreden van het 

gemeentebestuurr eind jaren tachtig en de overname van AZ door Dirk Scheringa 

voorkwamenn dat het lokaal bestuur tot in lengte van jaren de club zou moeten blijven 

financieren. . 

Datt de gemeente niet al eerder had geweigerd om door te gaan met 

steunverleningg aan het betaald voetbal had te maken met tal van voordelen die de 

plaatselijkee politici in het betaald voetbal zagen. Het was goed voor de 

vrijetijdsbestedingg en het welzijn van de burgers, zo vonden zij, terwijl de politici er 

zelff ook garen bij sponnen. De plaatselijke politici hadden een electoraal belang bij 

dee steunverlening aan het betaald voetbal. Immers, bij weigering zouden zij bij hun 

kiezerss aan populariteit kunnen inboeten. Bovendien gold, zeker vanaf de jaren 

zeventigg toen AZ '67 een Europese topclub aan het worden was, dat het ook voor de 
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statuss van de politici gunstig was om bijvoorbeeld als lid van het bestuur of anders 

alss beslisser over de financiële steun aan de club een rol te spelen in de wereld van 

hett betaald voetbal. In en om het stadion konden zij hun netwerk uitbreiden, terwijl 

ookk de gratis seizoenkaarten voor de raadsleden aantrekkelijk waren. Ten slotte 

kreegg de gemeente vanaf de tweede helft van de jaren zeventig er een nieuw belang 

bij:: het zoveel mogelijk beperken van de uitwassen van het supportersgeweld, dat 

zoveell afbreuk deed aan de rust en de veiligheid in de stad. 

EenderEender maar toch anders? 

Hett is niet gemakkelijk om de ontwikkelingen bij de Alkmaarse voetbalclub te 

vergelijkenn met die bij andere clubs in het land. Er is immers weinig wetenschappelijk 

onderzoekk verricht naar de geschiedenis van het betaald voetbal in Nederland. De 

velee gedenkboeken die zijn gewijd aan de wederwaardigheden van andere betaald-

voetbalclubss bieden nauwelijks bouwstenen voor het maken van vergelijkingen. Toch 

zall ondanks alle beperkingen daartoe een poging worden gewaagd. 

Alkmaarr '54 en later AZ '67 had met de meeste andere clubs in ons land 

gemeen,, dat het met uitzondering van enkele gelukkige jaren nooit tot de top en zelfs 

niett tot de subtop in de Eredivisie behoorde. Tot de top behoorden met name na 

19600 steevast clubs als Ajax, Feyenoord en PSV, terwijl vlak daarachter clubs als 

Sparta,, ADO en FC Twente kwamen. Het was geen toeval dat al deze clubs geworteld 

warenn in de grootste steden van ons land. Hierdoor konden zij niet alleen dankzij 

groteree toeschouwersaantallen, maar ook door de aanwezigheid van het grote 

zakenlevenn dat in en om deze bevolkingscentra was gevestigd hogere inkomsten 

verwerven.. De meeste andere clubs beschikten niet over die grote voordelen en 

warenn veroordeeld tot een meer bescheiden rol. 

Dee mogelijkheden voor de Alkmaarse club beperkten zich doorgaans tot de 

bovenkantt van de Eerste Divisie en de onderkant van de Eredivisie. Buiten 

Amsterdamm stelden in Noord-Holland alleen Alkmaar '54-AZ '67, Haarlem, Telstar en 

Volendamm nog iets voor. Alle andere betaald-voetbalclubs in de provincie speelden 

eenn perifere rol en fuseerden of verdwenen daaruit. Haarlem, Telstar en Volendam 

volgdenn sportief gezien hetzelfde patroon als de Alkmaarse club: promoties naar de 

Eredivisiee werden gevolgd door evenzoveel degradaties uit de hoogste 

voetbalafdeling.. Tussen 1956 en 1993 verbleef Alkmaar twintig seizoenen in de 

Eredivisie,, terwijl Haarlem en Volendam het daar achttien seizoenen volhielden en 

Telstarr dertien seizoenen van het geluk mocht proeven. 

Dee kracht van het Alkmaarse voetbal was dus een afspiegeling van de 

economischee positie van de stad. Daarin ontbrak het grote bedrijfsleven en floreerde 
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voora ll  het midden - en kleinbedrijf , dat invullin g gaf aan de rol van de stad als 

verzorgingscentru mm voor het omliggend e platteland . Overigen s garandeerd e de 

aanwezighei dd van grot e industrieë n ook niet altij d substantiël e ondersteuning . In de 

Zaanstree kk lieten industrieë n als Honig , Duyvis , Wessane n en Bruynzee l het op 

voetbalgebie dd behoorlij k afweten , terwij l Telsta r zich wel gesteun d moch t weten door 

Hoogovens ,, maar niet in een mate die vergelijkbaa r was met bijvoorbeel d PSV, dat 

doorr  Philip s aan zijn hart werd gedrukt . In het algemee n kan worde n gestel d dat de 

sportiev ee potentie s van betaald-voetbalclub s werde n bepaald door twee factoren . De 

eerst ee facto r was het aantal toeschouwer s dat een club kon trekke n en doorgaan s 

gold ::  hoe grote r een stad of hoe grote r het verzorgingsgebie d van de stad , hoe meer 

betalend ee toeschouwer s de weg naar het stadio n konde n vinden . De tweede factor , 

natuurlij kk  samenhangen d met het bevolkingspotentieel , was de aanwezighei d van 

hett  bedrijfsleve n en de bereidhei d daarvan om ondersteunin g te bieden aan de 

voetbalclub .. In Alkmaa r schitterd e het grot e bedrijfsleve n door afwezigheid . De 

middenstand ,, die het zakenleve n in de stad domineerde , was wel bereid om op 

enigerle ii  wijz e de club te ondersteune n maar die steun ging niet veel verder dan het 

verwerve nn van een aandeel van niet meer dan een paar honder d gulden . 

Uitgaand ee van de stellin g dat zowel de economisch e potentie s van stad en 

regioo als de bevolkingsomvan g daarvan bepalen d zijn voor de sportiev e 

mogelijkhede nn van een club was de snell e metamorfos e van AZ '67 tot international e 

topclu bb een unicu m in het Nederlands e voetbal . Zo ver brach t ook DWS het niet nadat 

hett  in 1964 de landstite l behaald e en daarme e de hegemoni e van Ajax, Feyenoor d 

enn PSV doorbrak . 

Dee overnam e van AZ '67 door Klaas en Cees Molenaa r was op zich bijzonde r 

omdatt  hieri n sponsorbelange n en voetbalmecenaa t werden gecombineerd . Zij waren 

niett  alleen geslaagd e zakenliede n met een scher p oog voor de potentie s van AZ '67 

voorr  hun bedrijf , maar kwamen voora l tot die stap uit een enorm e passi e voor het 

voetbal .. In die zin zijn zij te vergelijke n met de rijk e zakenliede n uit de eerste helf t 

vann de twintigst e eeuw, die zich ontpopte n als mecenas door op grot e schaa l werke n 

opp te kopen van armlastig e kunstenaars . Ook hun motivati e was niet in de eerst e 

plaatss een financiële , maar hun aankope n werde n voora l ingegeve n door passi e voor 

enn betrokkenhei d bij de kunst . 

Kenmerken dd voor ieder mecenaa t is dat het eindi g is en verdwijn t op het 

momen tt  waarop de begunstige r zelf in financiël e moeilijkhede n komt of de aardighei d 

inn zijn hobb y begin t te verliezen . Toen Wastor a onder meer door de economisch e 

recessi ee gas moest terugnemen , terwij l bovendie n na het overlijde n van zijn broer 

ookk bij Klaas Molenaar de warmt e voor AZ '67 afnam , was het snel gedaan met de 

bandd tusse n het Zaanse bedrij f en de Alkmaars e club . 
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Dee gebroeders Molenaar waren niet de enige begunstigers die in het 

Nederlandsee voetbal rondliepen. Zo had het optreden van Dé Stoop bij FC 

Amsterdamm nogal wat weg van dat van de gebroeders Molenaar. Toch bleven figuren 

alss dezen uitzonderingen in het Nederlandse voetbal, waarvan de top ook nu nog 

niett wordt overgenomen door zakenlieden zoals die zich wel in het Engelse, 

Italiaanse,, Franse en Spaanse voetbal manifesteren. De enige uitzondering is 

wellichtt Dirk Scheringa, die in 1993 AZ in handen kreeg. Nieuw in zijn optreden is het 

combinerenn van het kunst- met het voetbalmecenaat. 

Err is weinig bekend over de bestuurssamenstelling van de Nederlandse 

profclubss na 1954. Na de fase waarin vooral liefhebbers en avonturiers de nieuw 

opgerichtee profclubs leiden, brak er een periode aan waarin, naar mag worden 

aangenomen,, de bestuurssamenstelling overeenkwam met de cultuur en de 

economischee setting waarin de club verkeerde. Zo had bij PSV het Philips-concern 

eenn belangrijke stem in het bestuur, terwijl Alkmaar '54 vooral het jachtveld werd van 

dee plaatselijke middenstand. Zeker vanaf de jaren tachtig was er sprake van een 

ontwikkelingg waarin de betaald-voetbalclubs meer en meer de functie kregen van 

rotaryclubs,, namelijk die van ontmoetingsplaats voor het zakenleven. Het 

lidmaatschapp van het bestuur van de voetbalclub of van de daaraan verbonden 

businessclubb werd steeds belangrijker voor mensen die vooruit wilden komen in het 

leven:: het bood status, invloed en zakelijke bekendheid. 

Diee laatste ontwikkeling voltrok zich in een tijd waarin de sfeer in het betaald 

voetball verzakelijkte en waarin de voetbalwereld steeds meer de kenmerken van een 

bedrijfstakk ging vertonen met alle verschijnselen van dien. Zeker ook ten gevolge van 

hett uitgroeien van voetbal tot mediasport werden de belangen groter en nam de 

hoeveelheidd geld die in het voetbal omging, enorm toe. De salarissen van de spelers 

stegenn fors, terwijl ook de belangen op het gebied van merchandising, sponsoring en 

reclamee sterk toenamen. Deze verzakelijking voltrok zich als eerste bij de 

Nederlandsee clubs die internationaal goed presteerden, namelijk Ajax, Feyenoord en 

PSV.. Na de overname van AZ '67 door Wastora sloeg ook de Alkmaarse club 

geleidelijkk die richting in. De ontwikkeling van AZ '67 tot Europese topclub maakte 

datt het steeds meer overeenkomsten ging vertonen met de andere Nederlandse 

topclubss en in die zin afweek van wat zich afspeelde bij de clubs die voorheen de 

gelijkenn van AZ '67 waren. Dat was echter geen blijvende zaak. 

Tochh heeft de verzakelijking van de voetbalwereld niet kunnen voorkomen dat 

inn het begin van dit millennium veel Nederlandse clubs in de rode cijfers kwamen en 

eenn beroep deden op de gemeentelijke overheden om hen te redden van de 

ondergang.. Vooral mismanagement in de vorm van grote uitgaven waar 

onvoldoendee inkomsten tegenover stonden, bracht clubs als Vitesse, FC Utrecht en 
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NECC tot de rand van de afgrond . In dit lich t kan gesproke n worde n van een 

onvolkomenonvolkomen  verzakelijking  van het betaald e voetbal : in een volwasse n bedrijfsta k 

worde nn uitgave n pas dan gedaan als er reële verwachtinge n zijn dat die door 

inkomste nn worde n gecompenseer d of worde n overtroffen . Desondank s durfd e geen 

gemeentebestuu rr  het aan om zijn betaald-voetbalclu b ten onder te laten gaan en 

doorgaan ss werden dan ook gri f nieuw e garantie s en leninge n verstrek t of kochte n de 

gemeente nn voor veel geld de stadion s van de club s in nood op. 

Ookk het Alkmaars e gemeentebestuu r heeft de profclu b meer dan eens van de 

ondergan gg gered . Die steun werd structuree l in de jaren zesti g en zette zich voor t tot 

inn de jaren tachtig . Daarin week de situati e niet af van die bij ander e gemeente n in 

onss land . Bijn a alle betaald-voetbalclub s konde n rekenen op een vorm van 

gemeentelijk ee ondersteuning . Alleen Amsterda m en Rotterdam , gemeente n met 

meerr  dan één profclub , hielde n zich afzijdi g uit angs t dat steun zou leiden tot 

vergelijkbar ee claim s van de ander e betaald-voetbalclub s binne n de eigen 

gemeentegrenzen .. Toch spring t de omvan g van de gemeentelijk e steun aan AZ '67 

inn de tweed e helf t van de jaren zeventi g in het oog en lijk t die verhoudingsgewij s 

grote rr  te zijn gewees t dan elders . De oorzaak daarva n was een combinati e van in het 

bijzonde rr  twee factoren .. In de eerst e plaats dat Alkmaa r een nieuw e burgemeeste r 

kreegg die veel oog had voor de belange n van AZ '67 en bereid was de wense n van 

dee club te honoreren . AZ '67 kon op zijn beur t de druk op het gemeentebestuu r 

opvoere nn omdat het een reëel dreigemen t in handen had: bij weigerin g van extra 

gemeentelijk ee steun zou de club overgeplaats t worde n naar de Zaanstreek , waarme e 

dee gebroeder s Molenaa r toch al een veel hechter e bindin g hadden . Bij geen enkel e 

anderee voetbalclu b in ons land was er sprak e van een dergelijk e combinati e van 

factore nn en die club s hadden dan ook niets te eisen - zij konde n alleen maar vrage n 

omm gemeentelijk e steun . Toch ging hun ook dat goed af. In de ontzuild e 

samenleving ,, waarin politiek e partije n steeds meer werden geconfronteer d met 

wisselinge nn in de kiezersgunst , durfde n politic i het niet meer aan om te weigere n te 

voldoe nn aan de voortdurend e verzoeke n van de club s om gemeentelijk e steun . 

Nett  zoals elders fluctueerde n de toeschouwersaantalle n in Alkmaa r stevig . Die 

warenn sterk afhankelij k van de sportiev e prestaties . Betere prestaties , zo was de 

ijzerenn voetbalwet , trokke n meer toeschouwers , terwij l degradati e naar de Eerste of 

Tweedee Divisi e afgestraf t werd met een gestag e terugva l in het aantal mensen dat 

naarr  de thuiswedstrijde n trok . Dit patroo n werd verstoor d na de overnam e van AZ '67 

doorr  Wastora . Weliswaa r vertaalde n de betere sportiev e successe n zich 

aanvankelij kk  in een fors e toenam e van de toeschouwersaantallen . In de vijfjaa r 

waarinn AZ '67 steeg van de vijftiend e naar de derde plaats in de eindrangschikkin g 

vann de Eredivisie , steeg het aantal toeschouwer s navenant , namelij k van ruim 7000 
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naarr bijna 12.000 gemiddeld per wedstrijd. Deze ontwikkeling zette zich niet voort 

toenn AZ '67 in de drie opeenvolgende seizoenen zelfs wist op te klimmen tot 

landskampioen.. Het aantal toeschouwers was toen inmiddels geslonken tot 9000. 

Hoewell er ook elders in het Nederlandse voetbal sprake was van afnemende 

publieksbelangstellingg daalden de toeschouwersaantallen bij AZ '67 aanmerkelijk 

scherperr dan bij andere Eredivisieclubs. Een aantal specifiek Alkmaarse factoren 

wass daaraan debet. In de eerste plaats de breuk in de relatie tussen de clubleiding 

enn de supporters na een aantal geruchtmakende incidenten. Verder het verplaatsen 

vann wedstrijden naar het Olympisch Stadion, de afname van de spanning in de 

wedstrijdenn van de thuisclub, de verplaatsing van wedstrijden naar de zaterdagavond 

enn de abrupte wijze waarop het proces van verzakelijking zich voor de Alkmaarse 

supporterss voltrok: zij konden niet wennen aan het plotselinge einde van de 

gemoedelijkee clubcultuur van weleer. 

Ookk toen AZ '67 weer een modale Eredivisieclub was geworden en de meeste 

topspelerss hun heil elders hadden gezocht, bleven de toeschouwersaantallen in 

negatievee zin afwijken van die bij andere Eredivisieclubs. Hoewel over de hele linie 

minderr toeschouwers naar de velden trokken, was de teruggang bij AZ '67 veel 

rigoureuzer.. Het was voor het publiek moeilijk te verteren dat AZ '67 van het ene 

seizoenn op het andere topclub af was. Ook werkte het negatieve imago uit de 

goudenn jaren nog lang door, waardoor de gemiddelde toeschouwersaantallen bij AZ 

'677 die van de Eerste Divisie naderden. 

Hett publiek dat naar de wedstrijden van Alkmaar '54/AZ '67 kwam, was zowel 

afkomstigg uit de stad zelf, als van het omringende platteland. Die geografische 

herkomstt van de toeschouwers weerspiegelde de economische functie van de stad, 

namelijkk die van verzorgingscentrum voor het omliggende platteland. De herkomst 

vann de toeschouwers bij de betaald-voetbalclubs in ons land kon heel verschillend 

zijn.. Zo waren er clubs, die overigens al actief waren in de amateurtijd, met een 

overwegendee arbeidersaanhang. Typische volksclubs waren bijvoorbeeld De 

Volewijckers,, EDO, DOS en Go Ahead. Vaak waren deze volksclubs ook 

wijkgebonden,, zoals bijvoorbeeld ook met Feyenoord en Elinkwijk het geval was. 

Alkmaarr '54 was, net als de andere clubs die in de NBVB-tijd waren opgericht, geen 

clubb met een specifieke sociale binding. Geworteld in de stad was Alkmaar '54 ook 

dee club voor het noordelijk deel van de provincie Noord-Holland. In die zin was 

Alkmaarr '54 een regionale club en kan zij worden vergeleken met andere clubs, die 

evenalss Alkmaar '54 hun stadion hadden in de stad, maar attractief waren voor 

toeschouwerss van ver buiten de stadsgrenzen. Voorbeelden daarvan waren Fortuna 

'54,, Heerenveen en GVAV. De regionale binding van de Alkmaarse club veranderde 
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overigen ss nauwelijk s na de fusi e met FC Zaanstreek . In feit e betekend e deze fusi e 

dee sanerin g van het betaald voetba l in de Zaanstreek . 

Dezee fusi e was niet uniek in het Nederlands e betaald e voetbal . Na het opgaa n 

vann de NBVB in de KNVB ging de betaald-voetbalcompetiti e van star t met maar liefs t 

566 clubs . Een jaar later was dat aantal uitgegroei d tot 80 clubs , die uitkwame n in vij f 

divisies .. Voor veel club s bleek betaald voetba l echte r te hoog gegrepen . Ander s dan 

inn de amateurtij d was er nu een mark t nodi g om de hoger e koste n te kunne n dragen . 

Speler ss moeste n worde n aangetrokke n en betaald , terwij l ook de accommodati e veel 

hoger ee koste n met zich meebrach t dan in de amateurtijd . Soms keerden club s 

vrijwilli gg terug naar de rangen van de amateurs . Ander e club s kozen voor een fusie , 

zoalss  bijvoorbeel d in de Umond het geval was waar Stormvogel s en vsv verde r 

ginge nn onder de nieuw e naam Telstar . Ook FC Twente , FC Den Haag en FC Utrech t 

warenn fusieclubs . Ten slott e liep het aantal club s terug toen in 1971 door de KNVB 

forss  werd gesaneer d en de Tweede Divisi e uit het betaald voetba l verdween . 

Dee attractivitei t voor toeschouwer s die woonachti g waren buite n de stad waar 

dee club de thuiswedstrijde n afwerkte , werd natuurlij k niet alleen bepaald door de 

verzorgingsfuncti ee van de stad voor het omliggend e platteland . Ook liepen 

toeschouwer ss massaa l uit als grot e namen aan de club verbonde n waren of wannee r 

err  speler s waren gecontracteer d die afkomsti g waren uit de eigen woonplaats . Dat 

wass bij Alkmaa r '54/AZ '67 niet anders dan bij ander e clubs . Heerenveen kon voora l 

eenn Friese club worde n doorda t Abe Lenstr a voor die club uitkwam . Fortun a '54, 

bijvoorbeeld ,, werd in Zuid-Limbur g geroem d nadat de club tal van grot e spelers , 

zoalss  Cor van der Hart, Frans de Munck en Faas Wilkes wis t te contracteren . 

Dee situati e bij Fortun a '54, waar voora l sterspeler s van buite n Limbur g 

excelleerden ,, week echte r wel af van de situati e waarvan in de eerst e jaren elders in 

dee voetbalwerel d sprak e was. Aangezie n de transfermark t zich slecht s geleidelij k 

aann ontwikkelde , werden speler s voora l gerekruteer d uit het eigen 

verzorgingsgebied .. Daarin week de situati e bij Alkmaa r '54 nauwelijk s af van die bij 

ander ee clubs . Friese speler s waren verbonde n aan de Friese clubs , de 

Amsterdammer ss zochte n hun toevluch t bij de vele Amsterdams e profclubs , de 

Zaankanter ss vonde n hun heil bij ZFC en KFC, terwij l de Noordkop , West-Frieslan d en 

Noord-Kennemerlan dd spelersleverancie r werden van Alkmaa r '54. 

Mett  de nationaliserin g en later ook internationaliserin g van de transfermark t 

werde nn bij Alkmaa r '54/AZ '67 geleidelij k steeds meer speler s buite n het eigen 

verzorgingsgebie dd aangetrokke n en ook uit het buitenlan d gehaald . Dit werd in de 

handd gewerk t doorda t club s meer financiël e mogelijkhede n kregen om hun elfta l met 

speler ss van buitena f te versterken , waardoo r zich een spelersmark t kon ontwikkelen . 

Ditt  proce s van regional e ontbinding , namelij k het losrake n van de eigen regio als 
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reservoirr waaruit spelers werden gerekruteerd, werd ook nog eens versterkt doordat 

dee KNVB uit piëteit met de amateurclubs niet toestond dat betaald-voetbalclubs die 

niett de verenigingsstructuur kenden, een eigen jeugdafdeling hadden. Nadat AZ '67 

wass overgenomen door Cees en Klaas Molenaar ging het proces van regionale 

ontbindingg snel. Een enkeling uitgezonderd bestond de vaste keus in de topjaren bij 

AZZ '67 steevast uit spelers die van ver buiten het verzorgingsgebied afkomstig 

waren.. Daarin volgde de club het patroon van de andere topclubs in ons land en niet 

diee van de modale voetbalclubs. 

Excessenn hebben het betaald-voetbal van meet af aan gekenmerkt. Daarbij 

kann gedacht worden aan omkoping, dopinggebruik en spelverruwing. Op die 

terreinen,, zo kan worden aangenomen, was de situatie in Alkmaar niet veel anders 

dann elders. Een exces dat vanaf het midden van de jaren zeventig een structureel 

karakterr ging aannemen, was het supportersgeweld. Dat was vooral een verschijnsel 

datt voorkwam in de grote steden van ons land en zich manifesteerde bij Ajax, 

Feyenoord,, FC Utrecht en FC Den Haag. Dat waren de erkende risicoclubs. Alkmaar 

wass met zijn minder dan 70.000 inwoners bepaald geen grote stad. Toch 

manifesteerdenn zich ook rond de wedstrijden van AZ '67 veel geweldssupporters die 

zichh bepaald niet de minderen voelden van die van Ajax, FC Utrecht of andere clubs 

uitt de grote steden. De ontwikkeling van AZ '67 tot topclub bracht met zich mee dat 

eenn deel van de supporters in hun gedrag dat van de geweldssupporters van andere 

topclubss of clubs uit de grote bevolkingscentra overnamen. 

Dee ontwikkelingen bij Alkmaar '54/AZ '67 kwamen overeen met de algemene 

ontwikkelingenn die zich binnen het Nederlandse betaalde voetbal voltrokken. Er 

warenn uitzonderingen, zoals de jaren onder Klaas en Cees Molenaar lieten zien, 

maarr doorgaans was de trend dezelfde als elders. Die trend was vooral een 

verdergaandee verzakelijking en verharding van het betaald voetbal, die zich vooral 

vertaaldee in de enorme toename van de rol die het geld speelde binnen het voetbal. 

Geld,, meer geld, veel meer geld: ziehier de trend die zich na 1954 voltrok en die zich 

voortzett tot de dag van vandaag. Wat het voetbal zeker voor het publiek aantrekkelijk 

houdt,, zijn ondanks deze trend de regionale verschillen. En het zijn juist die regionale 

verschillenn die ervoor zorgen dat de eigen club herkenbaar blijft, waardoor het 

mogelijkk is voor de supporters de elf vreemdelingen die wekelijks in de kleuren van 

hunn club hun kunsten vertonen om vervolgens na één of twee jaar weer te vertrekken 

tochh te beschouwen als hun helden die zich sterk maken voor hun regio of hun stad. 

MaatschappelijkeMaatschappelijke invloeden op het voetbal 
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Watt  zegt deze studi e over de meer algemen e ontwikkelinge n in de Nederlands e 

samenleving ?? In hoeverr e hebben maatschappelijk e veranderinge n in onze 

samenlevin gg hun stempe l gedruk t op de wijze waaro p het betaald voetba l in ons land 

zichh ontwikkelde ? 

Dee jaren na de Tweede Wereldoorlo g vormde n voor de Nederlands e 

bevolkin gg een moeilijk e periode . De levensstandaar d was laag, terwij l het uitzich t op 

eenn betere toekoms t sombe r was. Terwij l de ervaringe n uit de oorlogsjare n nog niet 

warenn verwerkt , werd de stemmin g beïnvloe d door de Koud e Oorlog , die de 

bevolkin gg in hoge mate het gevoe l gaf dat een nieuw e wereldbran d aanstaand e was. 

Daarnaas tt  droeg ook het verlore n gaan van Nederlands-lndi ë bij aan een gevoe l dat 

hett  allemaa l slechte r ging . In de gedeprimeerd e stemmin g van deze jaren hadden 

sportiev ee successe n voor afleidin g en compensati e kunne n zorgen . Successe n op 

voetbalgebie dd bleven echte r uit . Door de starr e houdin g van de KNVB waren de beste 

Nederlands ee voetballer s die naar het buitenlan d vertrokke n buite n het Nederland s 

elfta ll  gezet en stapeld e Oranje daarom de ene nederlaa g op de andere . Kortom , wat 

afleidin gg had kunne n geven aan een getormenteer d land , gaf juis t voedse l aan 

nieuw ee frustraties . Met andere woorden : het verlie s van de vertrouwd e Nederlands e 

samenlevin gg van weleer en het verlie s van Nederlands-lndi ë werd gevolg d door het 

verlie ss van het weinig e waarop men nog trot s had kunne n zijn , namelij k de national e 

voetbaleer . . 

Toenn de stemme n om te komen tot invoerin g van betaald voetba l sterke r 

werdenn en er met name na de Watersnoodram p van 1953 serieuz e initiatieve n 

werdenn genome n om dit van de gron d te tillen , bleek hoezeer als reacti e hiero p de 

ervaringe nn uit de oorlogsjare n zich deden gelden . De propagand a voor betaald 

voetba ll  werd vergeleke n met die van het nationaal-socialisme , de initiatiefnemer s 

vann de NBVB werden SS'ers genoemd , terwij l speler s die zich verbonde n aan dit 

nieuw ee initiatie f uitgemaak t werden voor verrader s en NSB'ers . De strij d om het 

betaaldd voetba l werd , anders dan in de vooroorlogs e jaren , geplaats t in het goed -

fout-perspectie ff  dat was overgebleve n uit de oorlogsjaren . De Tweede Wereldoorlo g 

werkt ee na de bevrijdin g in de Nederlands e samenlevin g door als referentiekade r en 

alss  moree l ijkpun t waaraan tegenstellinge n werde n getoetst . In de woorde n van de 

historicu ss Bosscher : de herinnerin g aan de oorlo g werd voor lange jaren de 

FundgrubeFundgrube  waaraan modern e norme n werden getoetst. 2 Dit moree l ijkpunt , waari n 

alleenn plaats was voor de kleure n wit en zwart , werd verde r in de hand gewerk t door 

dee Koud e Oorlog , die ook al geen ruimt e liet voor nuance s en die het denken in 

termenn van morel e contraste n versterkte . 

Watt  zegt de invoerin g van betaald voetba l over de ontwikkelin g van de 

Nederlands ee samenlevin g in de jaren vijftig ? Onder historic i en politicologe n word t al 
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langg gediscussieerd over de kenmerken van ons land in die jaren. Grofweg kunnen in 

diee discussie drie opvattingen worden onderscheiden.3 Zo wordt de visie 

aangehangenn dat deze jaren vooral werden gekenmerkt door gezapigheid en 

gezagsgetrouwheid.. Anderen, zoals de politicoloog Siep Stuurman, zien de jaren 

vijftigg als opmaat tot en voorbereiding van de onrust en verandering die zo 

kenmerkendd waren voor het daaropvolgend decennium. Dan is er nog de visie, zoals 

voorgesteldd door Kees Schuyt en Ed Taverne, die de jaren vijftig als onderdeel zien 

vann de lange periode 1948-1973 waarin de Nederlandse samenleving ingrijpend 

moderniseerde.. Waar is de invoering van het betaald voetbal in deze analyses van 

dee jaren vijftig te plaatsen? Terecht heeft de historicus Blom ervoor gewaarschuwd 

bijj het typeren van deze periode uit de geschiedenis te veel nadruk te leggen op de 

tegenstellingg verandering en traditie.4 Het Nederland van die jaren kenmerkte zich 

doorr beide eigenschappen. De invoering van het betaald voetbal in ons land was 

bepaaldd geen uiting van gezapigheid en gezagsgetrouwheid. Binnen het voetbal was 

zijj een revolutionaire ontwikkeling, die des temeer indruk maakte omdat zij werd 

gerealiseerdd ondanks het felle verzet van de voetbalelite in ons land. In die zin kan 

wordenn betoogd dat zij een van de eerste vormen van de ongehoorzaamheid is 

geweest,, die zich met name in het daaropvolgende decennium op zo grote schaal 

zouu manifesteren. Niet eerder was men zo massaal ongehoorzaam aan gevestigde 

machtsstructurenn als toen er in het hele land beroepsvoetbalclubs werden opgericht, 

err een eigen competitie buiten de bestaande werd gestart en het publiek collectief 

eenn lange neus maakte tegen de KNVB door met groot enthousiasme de wedstrijden 

daarvann te bezoeken. 

Tezelfdertijdd was de invoering van het betaalde voetbal een van de 

verschijningsvormenn van de modernisering van de Nederlandse samenleving die 

zichh na de Tweede Wereldoorlog voltrok en waarin geleidelijk aan afscheid werd 

genomenn van de vooroorlogse samenleving. Zo vond er in het kader van de 

wederopbouww een snelle industrialisering plaats, terwijl ook de agrarische sector in 

hoogg tempo moderniseerde. De enorme bevolkingsgroei leidde tot verdergaande 

verstedelijking,, waarbij ook het platteland door uitbreiding van de infrastructuur en 

toenamee van de mobiliteit uit zijn isolement raakte. De geleidelijke groei van de 

koopkracht,, alsmede de introductie van vele nieuwe elektrische huishoudelijke 

apparatenn markeerden het begin van de massaconsumptie. In een tijd waarin door 

dee ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog de vooroorlogse normen en waarden toch 

all minder vanzelfsprekend waren geworden en de gezagsstructuren van weleer 

warenn aangetast, wilden mensen steeds meer zelf bepalen welke keuzen zij maakten 

enn die niet laten voorschrijven door anderen. Dat gold voor de aanschaf van 

consumptiegoederen,, maar dat gold ook voor de invulling van de vrije tijd. Ook de 
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opkomstt van de welvaartsstaat ondergroef de bevoogding die kenmerkend was voor 

dee samenleving van voorheen. Sociale ondersteuning werd een recht en geen gunst 

vann al dan niet christelijk geïnspireerde caritas, waar eisen op het gebied van de 

levenswandell tegenover stonden. In deze zich moderniserende samenleving verloor 

hett beroep van de KNVB op het ethische ideaal van het amateurisme in de sport, dat 

juistt zo bevoogdend en moraliserend van karakter was, aan kracht. 

Voetballiefhebberss wilden zelf kiezen welke wedstrijden en welke spelers zij, betaald 

off onbetaald, wilden bekijken. Dat wilden zij zich niet laten voorschrijven door een 

oude,, machtige bond die zelf wel bewust koos voor kwaliteitsverlies van het voetbal 

inn ruil voor het handhaven van al ver vóór de oorlogsjaren opgelegde 

amateurbepalingen.. Het archaïsche karakter van deze beleidslijn werd alleen nog 

maarr extra onderstreept doordat Nederland bijna het enige land in Europa was dat 

hett amateurisme wilde handhaven. Toen het de KNVB-bestuurders duidelijk werd dat 

zijj een verloren strijd aan het voeren waren, bleken zij opeens onverwacht soepel en 

pastenn zij zich aan aan de nieuwe realiteit. Ook dat was een verschijnsel dat hoorde 

bijj de modernisering, die zich in Nederland aan het voltrekken was. 

Maarr evenzeer had het betaald voetbal, nadat het eenmaal was gerealiseerd, 

dee modernisering van de Nederlandse samenleving nodig om succesvol te kunnen 

zijn.. Zeker voor clubs die voor hun bestaan afhankelijk waren van het aantrekken van 

toeschouwerss uit de wijde regio was de vervoersrevolutie die zich vanaf de jaren 

vijftigg aan het voltrekken was van het grootste belang. De snelle verspreiding van 

eerstt de bromfiets en later de auto maakte het, naast de uitbreiding van het 

openbaarr vervoer, mogelijk dat toeschouwers uit een groot gebied hun favoriete club 

kondenn bewonderen. 

Eenn voorwaarde voor de aanschaf op grote schaal van deze producten was 

eenn toename van de welvaart die zich vanaf de jaren vijftig geleidelijk aan voltrok. De 

verruimingg van de bestedingsmogelijkheden, die ook een voorwaarde waren voor de 

moderniseringg van de samenleving, kwam het betaald voetbal ook op andere 

manierenn ten goede. Die maakte het bijvoorbeeld mogelijk dat toeschouwers in staat 

warenn om de in vergelijking met de amateurclubs hogere entreegelden te kunnen 

opbrengen.. Ook kregen supporters door de stijging van de levensstandaard de 

gelegenheidd om met hun club mee te reizen naar uitwedstrijden, waarvoor behalve 

dee toegangsprijs ook nog eens de kosten van het vervoer moesten worden 

opgebracht. . 

Dee groei van de massaconsumptie liet ook op andere manieren zijn invloeden 

geldenn in het betaald voetbal. De snelle verspreiding van het medium televisie 

veranderdee het betaald voetbal ingrijpend. Voetbal werd nu, zoals Stokvis het 

uitdrukt,, een mediasport5 die in miljoenen huiskamers werd bekeken. Dat gold niet 
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alleenn voor de wekelijkse samenvattingen op zondagavond, maar vanaf het midden 

vann de jaren zestig ook voor de Europacupwedstrijden. Daarnaast werden met name 

naa 1970 de wedstrijden van het Nederlands elftal ware mediaspektakels. De 

ontwikkelingg van voetbal tot dé mediasport leidde vanaf 1970 tot een nieuwe fase in 

hett voetbal, die ook wel is omschreven als Tussballboom'.6 In deze fase, die tot de 

dagg van vandaag voortduurt, ontwikkelde het voetbal zich tot massasport en werd 

hett aantrekkelijk voor allerlei vormen van commerciële activiteit. Omdat het voetbal 

vann radio-evenement veranderde in een televisiehappening bij uitstek konden 

adverteerderss en sponsors zichzelf zichtbaar maken en werd het voor hen dus uiterst 

aantrekkelijkk om zich op deze sport te storten. Sponsoring en merchandising, 

alsmedee de opbrengsten van reclame en televisierechten verdrongen langzaam 

maarr zeker de entreegelden als belangrijkste financieringsbron voor de clubs. De 

opmarss van de televisie veranderde de voetbalclubs van verkapte amateur

organisatiess in miljoenenbedrijven. 

Tott de modernisering van Nederland vanaf de jaren vijftig kan ook de 

veranderendee rol van de overheid worden gerekend. Met de gestaag 

voortschrijdendee ontzuiling werden politieke partijen er zich meer en meer van 

bewustt dat kiezersgunst vooral verdiend moest worden en geen onbedreigd 

automatismee meer was. Bovendien kreeg ook de rol van de overheid in een 

samenlevingg die minder moraliseerde en bevoogde, zeker ten aanzien van sport, een 

anderr karakter. Hiervan profiteerde het betaald voetbal op diverse manieren. Zo 

werdenn de oude bezwaren tegen de invoering van een nationale voetbaltoto opzij 

gezett en kreeg de KNVB in 1960 toestemming die te organiseren. Die bezwaren, 

waardoorr niet alleen de overheid maar aanvankelijk ook de KNVB huiverig stonden 

tegenoverr het gokken op wedstrijden, waren vooral bevoogdend van aard.7 Zo was 

err behalve de angst dat een toto omkoperij in de hand zou werken, ook de vrees dat 

ditt vermaak zou leiden tot gokwoede en onzedelijke hebzucht. Het betaald voetbal 

profiteerdee zeer van de invoering van de voetbaltoto. 

Nogg meer wisten de betaalde voetbalclubs te profiteren van de steun die de 

gemeentelijkee overheden vooral na de jaren zestig hun verstrekten. Die was voor 

eenn deel het gevolg van de veranderde houding van de overheid ten opzichte van de 

sport.. Tijdens de jaren van de wederopbouw benaderde de overheid de sport vooral 

vanuitt de optiek dat zij een opvoedende waarde had voor jonge mensen, terwijl zij 

tevenss de burger zowel mentaal als fysiek weerbaar maakte. Dat, zo was de 

gedachte,, stimuleerde de wederopbouw. Toen de welvaart was toegenomen en de 

jarenn van wederopbouw voorbij waren, kreeg de overheid meer en meer oog voor het 

belangg van het betaald voetbal in het kader van de invulling van de vrije tijd. Met 

anderee woorden: na de aandacht voor de arbeid volgde die voor de rust. Dat maakte 
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datt  steunverlenin g aan betaald-voetbalclub s bespreekbaa r werd . Daarnaas t zagen 

dee lokal e politic i heel duidelij k dat het onthoude n van steun aan de noodlijdend e 

club ss ten kost e zou gaan van hun electoral e aantrekkingskracht . 

Vanaff  de jaren zeventi g veranderd e de Nederlands e samenlevin g geleidelij k 

aan.. Na een aanvankelijk e groe i van de reële inkomen s zette eind jaren zeventi g een 

hardee economisch e crisi s in, waari n de werklooshei d scher p steeg en de inkomen s 

enn uitkeringe n daalden . Er was weini g meer over van het optimisme , dat zo 

kenmerken dd was voor de jaren daarvoor . In plaats daarva n kwam de ontnuchterin g 

enn het gevoe l datj e in de eerst e plaats moes t opkome n voor je eigen belang . De 

samenlevin gg verhardd e en dat liet ook duidelij k haar spore n na in het betaald 

voetbal . . 

Zoo maakte de ontwikkelin g van voetba l tot mediasport , zoals ik hierbove n al 

eerderr  aangaf , het voetba l interessan t voor het bedrijfsleven . Het gevol g was wel dat 

dee belange n grote r werden en de wereld van het betaald voetba l zakelijke r en harder 

werd .. Relativere n was er niet meer bij en het draaid e nog maar om één ding en dat 

wass winne n ten kost e van alles . In het veld uitt e zich dat bijvoorbeel d door een 

toenemend ee spelverruwin g als uitin g van de mentalitei t dat om te winne n bijn a alles 

geoorloof dd was. 

Buite nn het veld uitt e de verhardin g van de samenlevin g zich in de opkoms t van 

hett  supportersgewel d dat zich als structuree l verschijnse l manifesteerd e vanaf de 

tweed ee helf t van de jaren zeventig . Supportersgewel d was enerzijd s een uitingsvor m 

vann de in het algemeen sterk groeiend e criminalitei t in ons land , die tusse n 1970 en 

19800 steeg met bijn a 380 procent. 8 Tezelfdertij d was het een vorm van 

jongerengewel dd dat zich ook op andere maniere n manifesteerde , zoals in 

vernielingen ,, maar ook in op het eerste gezich t politie k geïnspireerd e 

geweldsuitinge nn van krakers , zich noemend e antifasciste n en ander e 

jongerengeweldsgroepen .. Het supportersgewel d kreeg de wind in de zeilen , doorda t 

juis tt  vanaf de jaren zeventi g de social e control e door het gezin , de schoo l en de 

buur tt  in hoog tempo was afgenomen . 

Dee jaren zeventi g en daarna waren ook de jaren waarin de Nederlands e 

samenleving ,, zoals De Rooy het formuleerde , in hoog tempo 'verkleurde'. 9 Dat werd 

voora ll  veroorzaak t door de na de onafhankelijkhei d van Surinam e in 1975. Deze 

ontwikkeling ,, gecombineer d met een krappe r wordend e arbeidsmark t waar nieuw e 

concurrente nn werden gewantrouwd , leidd e tot toenemend e uitinge n van intoleranti e 

enn racisme . Ook deze ontwikkelin g beïnvloedd e het betaald voetbal , waarin deze 

uitinge nn zich zowel binne n als buite n het veld steeds vaker manifesteerden . De 

verkleurin gg van de samenlevin g had ook een zonnig e zijde , want zij gaf positiev e 

impulse nn aan het niveau van het Nederlands e voetbal . Kwalitatie f werd het voetba l 
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gedomineerdd door spelers van vooral Surinaamse afkomst. Spelers als Gullit, 

Rijkaardd en Vanenburg legden de basis voor het grootste succes dat Nederland op 

voetbalgebiedd ooit behaalde, namelijk het winnen van het Europees Kampioenschap 

voorr landenteams in 1988. 

Ookk de overheid was veranderd in deze jaren. De overtuiging dat de overheid 

verantwoordelijkheidd moest dragen voor de bevordering van het welzijn van haar 

burgers,, had ook gevolgen voor de sport. Daarbij zag zij voor de sport een 

belangrijkee taak weggelegd. Dat belang vertaalde zich in een grote stijging van de 

gemeentelijkee uitgaven voor sport tussen 1971 en 1981, waarvan ook het betaald 

voetball profiteerde. Na 1981 zag de overheid zich weliswaar genoodzaakt forse 

bezuinigingenn door te voeren; toch werden de gemeentelijke uitgaven voor de sport 

ookk in de jaren van grote bezuinigingen relatief slechts in geringe mate aangetast.10 

Vandaagg de dag lijkt uit de trias van het weer, de sport en de politiek het 

laatstee thema als een van de belangrijkste gespreksonderwerpen in gezin, op 

verjaardagenn of in het café te zijn verdwenen. Met het einde van de Koude Oorlog 

verdwenenn markeerbare politieke verschillen en verbleekten de laatste politieke 

ideologieën.. Een lange trend die zich met name sinds het einde van de jaren tachtig 

heeftt voorgedaan, was de afname van de politieke betrokkenheid die zich 

bijvoorbeeldd uitte in massaal ledenverlies bij de politieke partijen. Van massale 

uitingenn van politieke betrokkenheid is allang geen sprake meer. Politieke partijen en 

anderee maatschappelijke bewegingen zijn niet meer in staat om grootschalige 

volksmassa'ss te mobiliseren die bereid zijn om van heinde en ver te komen om te 

demonstrerenn voor maatschappelijke issues die hun aan het hart liggen. Massale 

uitingenn van aanhankelijkheid en betrokkenheid lijken zich alleen nog maarte 

manifesterenn bij popconcerten en sportevenementen.11 En van die 

sportevenementenn zijn de wedstrijden in het betaald voetbal toch wel de meest 

massalee erupties van collectief beleefde emoties, zowel bij de toeschouwers als bij 

dee televisiekijkers in de huiskamer. 
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SUMMARY Y 

Thee subjec t of this thesi s is the interest s of the divers e actor s who were activ e in the 

scener yy of the professiona l footbal l club of the city of Alkmaar . Those actor s are of 

cours ee the players , but also the supporters , the member s of the board of the club as 

welll  as the municipalit y of Alkmaar . This thesi s also deals with the questio n in how 

farr  development s withi n the Dutch societ y influence d the development s withi n the 

Dutchh professiona l football . 

Inn the Netherland s professiona l footbal l starte d not earlie r than in 1954. Till 

thenn the Dutch Footbal l League was successfu l in suppressin g attempt s to introduc e 

professiona ll  football . She believe d in the ideals of amateurism . Becaus e of this after 

thee Second World War many talente d Dutch footbal l player s left thei r countr y to 

becom ee professiona l footbal l player s abroad . To the dissatisfactio n of the publi c the 

consequenc ee of this exodu s was that the Dutch nationa l team lost almos t all the 

matches .. In 1953 a benefi t match for the victim s of the water disaste r in the south -

westt  of the Netherland s was organise d in whic h the nationa l team of France played 

agains tt  the Dutch professiona l players . The Dutch won and thei r performanc e 

receive dd much suppor t among supporter s and journalist s in the Netherlands . 

Ass a consequenc e of the rejectio n of professionalis m by the Dutch Footbal l 

Leaguee a new professiona l league was founde d and starte d her own competitio n with 

neww founde d professiona l footbal l clubs . This initiativ e was very successful . The 

Dutchh Footbal l League reacted furiou s and compare d the supporter s of 

professionalis mm with traitors . The fiercenes s with what the supporter s of 

professionalis mm were rebuffed , was influence d by the experience s of the Second 

Worldd War whic h contribute d to the thinkin g in terms of good and evil or treason . 

However ,, the succes s of the new professiona l league was so overwhelmin g that the 

Dutchh Footbal l League in the end decide d to accep t professionalis m and to merge 

withh the concurrent . 

Fromm the beginnin g the new professiona l club , Alkmaa r '54, became very 

popula rr  in the town and in the region . Thanks to the rapid distributio n of cars and 

moped ss it became possibl e that peopl e from far outsid e Alkmaa r coul d attend the 

matche ss of thei r club . Almos t 50% of the spectator s were from outsid e Alkmaar . For 

thee spectator s professiona l footbal l was an attractiv e extensio n of the possibilitie s of 

leisure ,, whic h were not very large-scal e durin g the fifties . 

Veryy soon after the foundatio n of the club it became attractiv e for the loca l 

middl ee class to becom e member of the board of the club . Throug h the club they 

coul dd serve thei r own economica l interests . Membershi p of the board also gave 
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status.. But just because the number of board members was limited and many self-

employedd were eager to enter the board, a lot of conflicts within and around the 

boardd of the club were fought out. 

Afterr the fusion between Alkmaar '54 and FC Zaanstreek, which in fact meant 

thee disappearance of the professional football out of the Zaanstreek, representatives 

fromm bigger business circles entered the board of the new club AZ '67. Especially 

Klaass Molenaar who, together with his brother Cees, was the owner of a successful 

tradee company, Wastora, proved extreme important. By taking over the club in 1972 

Wastoraa not only saved the club from a bankruptcy, but also made it possible that AZ 

'677 would grow into an international first-class club which was respected throughout 

thee whole of Europe. 

Klaass and his brother Cees were sincere football enthusiasts who had played 

professionall football their selves. However, for Wastora it was favourable to support 

AZZ '67. Her name became well known all over the country and AZ '67 became an 

importantt marketing instrument for this concern. However, because of the economic 

crisis,, which started at the end of the seventies, the attractiveness of AZ '67 for 

Wastoraa decreased. In 1985 Wastora broke with the club. The result was that the 

clubb declined into the direction of a modal, unimportant second-ranked football club. 

Nott only Wastora was financial a main contributor for the club, also the 

municipalityy of Alkmaar saved the club several times from bankruptcy. In the eyes of 

thee local politicians the football club was important for the passive recreation of the 

citizenss of Alkmaar. In their willingness to support the club financially, also played a 

rolee that a refusal to do that might lead to anger among the electorate. 

Especiallyy during the Wastora years (1972-1985) the local government was 

stronglyy connected to AZ '67 and supported the club with enormous amounts of 

money.. At the end of the eighties, after the break between AZ '67 and Wastora, the 

municipalityy of Alkmaar prevented the club for the last time from bankruptcy. But at 

thee same time she made it clear to the club that she couldn't count any longer on 

municipall financial support. 

Inn the first years after the introduction of professional football in the 

Netherlandss all the players were semi-professionals for whom football was not more 

thann a welcome, but important suppletion of their income. That's why the introduction 

off professional football was the ultimate victory of the working-class football over the 

footballl of the elite. 

Thee rise in the wages took not earlier place than in the sixties, but especially 

afterr the taking over by Wastora the players saw their wages increased in a 

remarkablee way. During that time most of them were full professional players. 
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Inn the beginnin g of professionalis m the player s were in a vast majorit y from 
workin gg class origin . For them footbal l was almos t the only possibilit y to rais e thei r 
livin gg standard . Thanks also to bette r educationa l possibilitie s the backgroun d of the 
player ss change d after the seventies . Anothe r reason was that footbal l became also 
attractiv ee for boys from highe r socia l classes . Thanks to the internationa l succes s of 
thee Dutch footbal l the image of this game increased . To becom e a footbal l hero was 
thee dream of every boy from working-clas s as well as from high-clas s origin . 

Thee developmen t of footbal l to media spor t numbe r one, whic h was caused by 
thee rapid spread of the television , brough t new flow s of money to the professiona l 
football .. Especiall y the player s profite d from this developmen t and they saw a 
substantia ll  rise in thei r income . Anothe r consequenc e of the increase d role of money 
inn the footbal l worl d was the expansio n of the transfe r market . Players became less 
andd less tied to thei r birt h groun d and were more and more 'bought ' from othe r clubs . 
However ,, this developmen t didn' t influenc e the popularit y of the club for thei r 
supporters .. On the contrary : big names from abroad coul d attrac t a lot of extra 
spectators . . 

Quit ee often in the sixtie s contract s with player s from abroad prove d to be 
disappointing .. When they came to Alkmaa r most of them were alread y in the wanin g 
off  thei r career and they were no longe r the successfu l player s as they were before . 
Alsoo a poor syste m of scoutin g contribute d to these fiascos . The leaders of the club 
weree too much impresse d by the fact that foreig n player s had a good recor d in the 
pastt  and didn' t realiz e that what was good in the past wasn' t anymor e capabl e in the 
present. . . 

Afte rr  the introductio n of professionalis m especiall y the sportiv e successe s of 
thee club influence d the amoun t of spectator s of the matches . If the club played in the 
EredivisieEredivisie  she attracte d a lot spectators . But relegatio n to one of the lower leagues 
leadedd to a significan t decreas e in spectators . The take-ove r purchas e of the club by 
thee Wastora-concer n and the subsequen t improvemen t in the sportiv e result s 
originall yy  leaded to a spectacula r rise of the spectators . They loved the excellen t 
results .. However , this patter n change d in the end of the seventies . The fast change s 
inn the club culture , the commercializatio n and professionalization , as well as a series 
off  incidents , whic h brough t the club a lot of negativ e publicity , contribute d to a break 
inn the relatio n between the club and her supporters . Even in 1981, the year when AZ 
'677 won the nationa l title , less spectator s visite d the matche s of thei r club . Also the 
predictabilit yy  of the outcom e of the matche s contribute d to this remarkabl e 
development . . 

Inn the followin g years the declin e in the amoun t of spectator s continued . In 

genera ll  this was a nationa l and also an internationa l trend whic h was caused by the 
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economicc crisis of the eighties. This negative trend got an extra impulse for AZ '67 

becausee after 1981 the sportive successes disappeared, which was caused by the 

decisionn of the Wastora-concern to cut off the flow of money. 

Thee growing unpopularity of visiting the football matches was also influenced 

byy a new phenomenon: football hooliganism. In the Netherlands this so-called 

Englishh disease became structural after 1975. In general this phenomenon is a 

manifestationn of the hardening of the society since the seventies. With the growth of 

thee economic crisis there was an enormous increase of crime and vandalism in 

society.. Football hooliganism was an expression of the growing crime in general. The 

worldd of football in itself also grew harder. The most extreme manifestation of this 

developmentt was football hooliganism. It was also a manifestation of the growth of 

youthh violence, which was also visible in the world of politics. During these years the 

Dutchh society was confronted with a lot of violent outbursts of young squatters and 

so-calledd anti-fascists. 

Thee history of the professional football in Alkmaar reflected the developments 

withinn the professional football in the Netherlands in general. But, of course, there 

weree differences. One of the main differences were the Wastora-years which brought 

too Alkmaar the national title and made, although temporarily, an end to the hegemony 

off the international well known clubs Ajax, Feyenoord and PSV. But soon after this 

victory,, which was followed by playing the final of the UEFA-cup, the club returned to 

thee position she hold since the foundation: sometimes spectacular, but usually a 

moderatee and not very striking professional football club. This changed after 1993 

whenn a new sponsor took over the club - Dirk Scheringa. This meant the start of a 

neww turbulent and successful period in her existence. 
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STELLINGEN N 
Behorendee bij het proefechrift AZ is de naam! Vijftig jaar betaald voetbal in Alkmaar 1954-2004 door Gerrit 

1. . 
Datt in de geschiedwetenschap tot voor kort weinig aandacht is besteed aan de geschiedenis 
vann een volkssport als voetbal kan worden toegeschreven aan het geringe aantal historici dat 
inn zijn jeugd de voetbalsport beoefende. 

2. . 
Uitt het hardnekkige verzet van de KNVB-bestuurders tegen de invoering van betaald voetbal 
inn Nederland blijkt dat standsverschillen in de naoorlogse samenleving nog een grote rol 
speelden. . 

3. . 
Err is een nauw verband tussen de verzakelijking van het betaald voetbal die zich in Nederland 
rondd 1970 voltrok, en de verspreiding van de televisie onder de Nederlandse huishoudens. 

4. . 
Inn navolging van het onderzoek in opdracht van de Nederlandse regering naar de terugkeer en 
opvangg van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog dient de regering ook onderzoek te 
initiërenn naar de naoorlogse lotgevallen van kinderen van zogenoemde landverraders. Ook zy 
kunnenn worden aangemerkt als oorlogsslachtoffers, van wie de levens na de oorlogsjaren op 
grotee schaal werden verwoest. 

5. . 
Dee massale onvrede zoals die zich uitte in de steun aan Pim Fortuyn en bij de 
vakbondsdemonstratiess van 2 oktober 2004 in Amsterdam, staat haaks op het feit dat in 
vergelijkingg met bijna alle andere landen in de wereld de situatie in Nederland op het gebied 
vann welvaart, onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, integer bestuur en sociale zorg het 
bestee is geregeld. 

6. . 
Dee invoering van de gekozen burgemeester is een oplossing voor een probleem dat niet 
bestaatt en zal leiden tot verzwakking en chaotisering van het lokaal bestuur. 

7. . 
Mett haar prachtige duinen, schitterende stranden, imposante monumenten, gevarieerde 
bevolkingssamenstellingg en ongerepte natuur mag de gemeente Bergen zich na de fusie tussen 
Bergen,, Egmond en Schoorl rekenen tot de mooiste gemeenten van ons land. 

8. . 
Hett aanleren van veel jaartallen op de basisschool is de beste garantie dat historische kennis 
enn inzicht in het verdere leven bewaard blijven. 
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