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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 

7 7 



geschiedeniss bijbracht. Helaas heeft hij de verschijning van dit boek niet mogen 

meemaken.. Aan hem draag ik dit boek op. 


